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חפעו״תסינמ.טטנאבל
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 אחת מנין היא וזה . ממנו, הרכה שהוא איזהו 'ומל
 היות יוכל כי למפלה, מזה שדברנו יפרדמהמנין אפר

 המושג. עליו. .יצדק נפרד שבהיותו מלמו, הזה שהדבר
 - יאמר ממנו, שמסתעף מלל אל מ״מביחס הרבה,

 הכלל אל שביחס יתכן להיפוך וכן הוא, ממנן כי סליו
 לדמות ונראה מרובה. יהי׳ מלמו ולגבי ממס הדבר ‘יהי׳

 סעיף רנ״ג סי׳י בחו״מ דאיתא להא שלפנינו המנץ
 אחד ימול בנכסי, לפלוני חלק תנו שאמר דשכ׳מ כ״ר,

 ועיין הנכסים, רביע שימול שהורה מי ויש משר, מששה
 שנוטל דה׳ט שכתב, הרי״ף בשם שהביא שם רנ״ג סי׳ בב״י

 פחות מל סתם חלק לומר אדם בני דרך שאין משום רביע,
 הוא כך שם הש״ע מלשון דמשמע מה ולפי מרביע,

 דשכ״מ שלאח״ז, בסעיף פסק שק רביע, שימעל הדין
 ראיס, ימול לו שיש היין בטר לפלוני חלק חנו שאמר
 אכן רביעי. חלה לו לתת זה שצריך י״ל כאן נס וא״כ
 בין נ״כ נחלק יש מוד, ברור הדין אין שם שגם מלבד

 כתב שלפנינו ובנידון דשסאמרשיעול.חלק הלשונות,
ויש'חילוק מועם, דבר היינו מה, דבר לו שיתן

מועט:"־ דבר ללשון חלק לשון
• י י י “1234567 ןאח״ח  ח,־ ו ח ש ק ל ח לול לתת שצריך לצדד לי לנראה ר(

מועט דבר מושג להגביל יש כן כי
 מהא לזה להביא ים נכונה וראי׳ הכלל, אל ביחס

 לו הבטיח אם דאף רס״ר, סי׳ סוף בחו״מ ראיסא
 וכתב שכרו, אלא לו אין יותר במעבורת שהעבירו לזה

 התוספות הי׳ דאם כ/ סי' ד׳ חלק תשבץ בתשו׳
 מרובה בתוספות ודוקא חייב, לו שראוי למה קרוב
 שם, רס״ד סוס״י בנתיטת והעלה משמה, למעון יכול

 אונאה, ברין שהוא כמו שמות היינו קרוב והשיעור
 דמד אלמא עיי״ש, אונאה דין ט אין שתות ועד

 שהמשלח ה״נ וא״כ ט, ע ו מ דבר עוד מקרי שתות
 שתות לו שיתן מהראוי מועט, דבר לזה שיתן כתב

 מועט. דבר עוד מקרי כזה י חלק דמד משלח, מהסך
 שאלה שבעה בנחלת ממ״ש לזה סמוכין' עוד להביא ויש
 דהשימור מרובה, בהפסד לפעמים דמקלינן בהא נ״ה
 משתות יותר קצת מהקרן הוא ההפסד אס הוא

 ומחזיר קנה ובשמות מחילה, הוה משתות דבפחות
 הוה ששות עד משתות פחות שהיא כמה ש׳מ אונאה,
 הפסד הוה משמות ויותר ’מועט הפסד

 מהסך שתות פד ה״נ עיי״ש,.וא״כ מרובה
 שתות.- לי לתת צריך מומט,'וע״כ דבר הוה הנשלח

 מ״א( )ע״ה בב״מ דאיחא מהא בזה מיד להעיר ויש
 ידעי מידע מ״ט ברבית, מזה זה ללוח מותרין דת״ח

 החום' וכתבו אהדדי, דיהבי הוא וממנה אסורה, דרבית
 נותן שהי׳ בלבו שיודע מועט, בדבר דוקא דזה שם
 זזי סעיף ק״ס סי׳ בירד המבואר ולפי בלא״ה, לו

 שם, בגמרא שמצאנו וכמו חומש, הוא בזה השימור
 פלפלין מאה הלויני איהי בר לאבוה אמר ששמואל

 עור הוה דחומש ומשמע ואריך, פלפלין ועשרים במאה
 דרק שהבאתי הראיות מ״מ הכלל, לגבי מועט דבר
 ביותר, מסתברות נראות מועט, דבר .הוה שהות מד

 משתות שיותר רק שמצאט וכיון מוחזק, הוא שזה בשגם
 ולחייט ממון ממט להוציא אין שוב מרובה, דבר הוה
ששי חלק ־ .לו שיתן כן להורות נלפע״ד ולכן יותר, שיק

שביארתי:. וכמו דאללאר, חמשה היינו שקיבל, מהסך
 אגדות בחידושי. )ל״ט( נדרים במהרש׳א ועיין ה(

שאמרו דמה שכתב, אביי א״ל ד״ה -;׳• י
 הענק מצערו', מששים אחד נוטל החולה את שהמבקר

 ,כדאמרינן .מועט, דבר נקרא מששים אחד דחלק הוא
 מזרוע • לי' דילפיגן בטל, מם׳ אחר טעם נתינת בכל

דבר נקרא מששים אחד דחלק ומשמע מיי״ש, #שילה
a 11

ר^יץ

 ;מוטט דבר הכונה.. דשם ראי׳ אץ משם אכן מוטט.
 מ׳טטול המהרש״א שהביא וכדוגמא נחשב, שאיט לגמרי

 פילל, חשוב שאינו משום', בטל,■ בששים שאחד איסורים
 אחד בחלק ל״ה בודאי חשיבות בו שיש מועט דבר אבל

ומסתבר בטל, שאיט' מזה ביותר ורק • מששים
שכתבתי: נמו

נ. סימן
 תענית תוספות פסקי דברי ט לבאר שאלני אשר

לחבירו להורות דרכו ה״ח שכתבו, ח׳ סי׳
 מאמר שזה. משקר, על בין האמת על בין

להבינו: וקשה מאד נפלא
 סי׳ ששי חלק ח״ס בתשו׳ בזה ממד כבר הנה א(

בזה. התעצמו לומדים שכמה והביא ס״ו,
 מס מתאימים דהדברים בזה, לשמר נקאה ולדעתי

 בדיינים דלק קמ״ל, ד״ה עיב( )כ״ז ב״ק בתום׳ ח״ש
 הולכין י אין דבפלמא אף הרוב, אחר בממון הולכין
 חשוב דידהו דמיעוט שאני דדייניס משום אחה׳ר, בממק

 שבסוף בכללים פשוט גט בספר וביאר שאינו, כמי
 להיות המיעוט חדל ■דבדיינים החום׳ דכונת "הספר,

 הרוב הכרעת אחרי ■המיעוט שגם כיון וכל, מכל
 פיי״ש, הרוב דברי ולקבל ולהודות מדעתו לחזור מוכרח

 להמיטוט להוכיח הרוב ביד שמלה היכי לבד לא וא״כ
 ולקבל הרוב לדעת להודות צריך המיעוט אחס, שהצדק

 בדעתם, שמדים שהמיעוט במקום אפי׳ אס כי דבריהם,
 הכריע שהרוב אחרי מ״מ טועה, הרוב דבריהם ולפי

 לחזור בעצמם' המה■ מוכרחים במישמס נשארו והמה
 שכוט וזה להם. ולהודות הרוב דעת ולקבל מדבריהם,’

 לחבירו, להודות הוא כן ח׳ח של שדרכו התוס׳, ג״כ
 t שהרוב וכנץ כדעתו, היא וההכרעה ידו שגברה במקום

 'בעצמז שהוא p כלומר האמת, מל בק אחריו, טסה
 כדבריו; והאמת חברו מס שהצדק לדעת ויוכח ראה

 בימיט שקר לרעתו אם אפי' כלומר השקר, על בק
 כי 'כדבריו, ההלכה אס בכ׳ז המערה, את והחמיא

 ננד דבריו ומקבל לו■ מודה הוא אחריו, נוטה הרוב
 גס שהמיעוט הדק, שורת אמנם היא כן כי דעתו,

דבריהם ולקבל הרוב לרפת להודות מוכרח דעתו עד
שכתבנו: וכמו

 שק נמה נאותה ראי׳ להביא מקים הי׳ ומזה כ(
מהדיינים באחד קמ״ז, סי׳ יאיר חות בחשו׳

 .חבריו ששני באמרו דק, הפהק על לחתום רצה שלא
 ואך ק,: הדק fשא לי ברור והדבר מלט, ירט פעו

 •שאץ: .שם חו״י בחשו׳ וכמב ושקר, שוא טל׳ יחתום
 וחבריו ' לשיש דמהו מיד שהוא שאחרי חמש^ בדבריו

 -רבים שאחרי התורה, משפט הוא כן הנה עליו, רבו
 ־פסקי ומדברי עיי״ש, ספס״ר לחתום ומליו להטות,
 מ״ת של דרכן היא שכן ישסמוכקלזה, שהבאט התום׳

 כן הדין ששורת. במקום מעצמו )מובן לחבירו להודות
 לו(, להודות י.ש מה זה דזולס כדבריו, והלכה הוא
 דסק דעתו שלפי במקום אפי׳ כלומר השקר, מל אפי׳

 הסורק ■ משפטי י מפ״י אם ורק חחיתיה, אינה קבירו
p 6, דבריו;;ושלה 'מקב^• היא • ההכרעה, הוא 

זכאמון■;
 היא שכן שהביא ד׳ ס״ק־ י״ט סי׳ בתומים לעיין נ(

מוכרת דעתו שנאכטלה שהריץ הב״י, דעת י
 הדק, הוא. כן לא דעתו שלפי אף הפס״ד, .על לחתום
 ס״ב^לכה סנהדרק הירושלמי לדברי מקום והראה

שכופץ/א$ ס״ל דר״י .ור׳ל, 1ר״ בזה. שנחלקו י״א,
המסייג

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 97 מס עמוד נתן[ בן אהרן ]לווין, חפץ אבני
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J
 לגבי כר״י והלכה פליג, ור׳ל זכאי ש-כחוב כמחייב

 רי״ז ומאמר ע׳ו מאמר אהרן ברכת כספרי ומיץ יר״ל.
 המיעוט' מוכרח בדיינים אי זה, בפרט שכתבתי מה
 להם, ולהודות הרוב ,דעת לקבל דעתו נגד נם
:בזה עוד הארכתי בכתובים אתי אשר ובחידושי _

97 מטחפץ

נא. סימן
 'בגט, המגורשת ואבי המגרש אבי שש כתיבת בדין

ט/ סעיף קכ״ט סי׳ אהע״ז בש״ע שהדן
 הגט האשה אבי שם או האיש אבי שש הזכיר לא• דאם
 סי׳ בתשובה הרשב״א מדברי נובעים והדברים כשר,

 כלל, ׳’אב■ שס לכתוב שא״צ שאפשר שכתצ.יתק?'ה
 " אביה שם תנן, עירה .ישם עירו ושם ממה דשמו
 ובניב״׳ת שס, יוסף כבית ע-יין תנן, לא אביו ושם

 ה האש אבי שם בין יצא, לחלק קי״ג סי׳ חאה״ע
 מוכח כמו חשיב בידה שהגט דכיון לכתבו, שא'צ

 מתוכו מוכח דל״ה האיש, אבי בשם משא״כ מתוכו,
. לכתבו: צריך שפיר ׳

דאיתא מהא לזה ׳סנגוריא להביא לי רבלאה א(
 גיטא דההוא ע״ב(. )קט״ו ביבמות

 אנא מתא, בקלוגיא בי׳ וכתיב בנהרדעא, ׳דאשתכח
 הרא׳ש( גירסת היא )כן מנהרדעא נהילאי בר דוד

 דאצל הרי זכו', אנחתי פלונית ית ותרכית סטרית
 לא האשה ואצל אביו, שמיישם הזכיר המגרש
 פלונית רק וכתב אבי׳ שם ולא שמה הזכיר

 ישם שמו האיש אצל להזכיר הסדר הי׳ דכן ומשמע אנחתי,
 משמע 'וכן אבי', שם ולא שמה רק האשה ואצל אביו,
 דההוא ביבמות שם ע״א( קמ״ז tp3) ראיתא מהא נ״כ

 ענן אנא מתא, נסורא בי׳ וכתיב בסורא, דאשתכת גיטא.
 אנחתי פלונית וחרכית פמרית נהרדעא, חייא בר

 אביו, ושם שמו הזכיר האיש שאצל ג״כ הרי 'זכו/
 ולא שמה היינו פלונית רק הזכיר לא האשה ואצל
 אביו שם בין חילוק דיש ג״כ ומשמע אבי', שם

וזה ,כותבי! שאין אביה שם ובין לכתוב שצריר
:נאותה ראי׳

מהרש״ק הגאון בעד קצת להגן מקום הי׳ ״ב*ה1 ב(
 שיצא ק״ג, סי׳ שש אנשי חידושי בספרו

 גס כראוי נכתב האב ששם דהיכי החלש, בדבר לדון
 דאס כיון וחילי׳ כשר, האשה או האיש שם בשינה

 צריך ואין בעד כמו כשר נמי לחוד שמעון בן נתב
 כתבו אס נס לכתבו דא״צ וכיון יוסף, שמו לכתיב
 זה תצא, ושמה שמו שינה דקתני והא כשר, בשינוי
 אבותיהם שם כתבו אם אבל אבותיהם, שם כתבו בשלא

 תמה י׳ ס״ק א׳ כלל שם אהלי ובספר לחוש, אין
 קרי דהזו ההיא פ״ב(, )ס״ג בנימין דאיתא מהא עליו,

 בגת׳ • וקאמר תפאתה, כתיב סהדי אזול נפאתה לה
 לכתוב הנהיגו כבר הגמרא בזמן והרי חספא, דהוה שם
 שם -החוב הי׳ מסתמא זה בגע וגם האבות, שם גם

 דבשינוי ומשמע חפפא לי׳ קרי ואפי״ה האש> אבי
 ולפמ״ש כהוגן, נכתב האב שם אם מועיל אינו השם

 שם לכתוב חדקדקין הי׳ הגמרא דבימי ברור זה אין
 שהבאתי דיכחות הנה׳ מדברי ואדרבה האשה, אבי

 בגס, האשה אבי שם להזכיר רנילין הי׳ שלא משמע, .
 בשנה שם דממין בגמרא הגס שפסלו דה״ס י״ל וא״כ

 במקום אבל אבי׳, שם נכתב הי׳ שלא משוס האשה, שם
וכאמור סזסלת השינוי דאין אה״נ אבי׳ שם שמוזכר

1 !8 יזג

 חידושי כספך לחדש שרצה הנ״ל הדין ובליקר ג(
כראוי נכתב האב שם דאס שם, אנשי

 הנר יכשר, כגט האשה או האיש בשם שינוי ביש גם
 שינוי גם כשר דחסר דהיכי הסברא, טל נוסד הוא

 ע״א( )פ׳ בגיטין התום׳ כתבו אמנם זה ודבר כשר,
 כשר, בה שנולד המיר שם שנה דאס עירו, ושם ד״ה

 שהביאו 'ומיייש כשר, שנה אם גס לכותבה דא״צ דכיון
 איני צריך 'שאיני דבר בשמר דכשנשסנה ר״ח, בשם

 מאמר אהק ברכת ■ כספרי ומיין עיי״ש, בכך נפסל
 אינו העדר ה ש אסבמקיס בחקירה, שהארכתי ב״ח
 אינו'מזיק..כיאות שלא המציאות גס מדק
 או כמוחלט, מהעדר כיאות שלא מציאות עדיך דלא

המוחלט, מהעדר 1 גרע כיאות שלא מציאות דילמא
 כיאות שלא המציאות מזיק,? אינו המוחלס שההעדר ואך •

 מדברי גם ובתוכם לוה, דוגמאות כמה והבאתי מזקק,
 שאינו דבר בשטר דכשנשתנה הנ״ל, בגיטין התום׳

 דהמציאות מדבריהם שמשמע בכך, נפסל אינו צריך
 אינו ההעדר ואם המוחלט, מהעדר ל״ג כיאות שלא

מזקת. . אינה • ביאות שלא המציאות גס מזיק,
מדברי לזה דוגמא .עוד להביא לי ונראה
 במזבח בכ״מ דמה מיצה ע״׳ב(, )ם״ג זבחים הגמ׳

 שם ברש״י ועיין כשירה, מיצה ולא הזה שאס כשירה,
 בשינוי, ליפסל היא מבודה לאו כחטאח דמיצוי שביאר,

כשירה מיצה ולא שהזה לגמרי המיצוי מקר שאפי׳
 גם פוסל אינו דההעדר דהיכי ג»כ ומשמע מיי״ש, ■

:פוסל אינו כיאות שנלא והמשי' המציאות י
 הגמרא מדברי לזה דמיון להביא נראה עוד י(

שותפות תהא ע»א(,.וכמה )ג׳ בבכורות
 אפי׳ ר״ה אמר הבכורה, מן פטורה ותהא ענו״ם של

 וזיל. אזנך שקול לי׳ ולימא ר״נ לה מתקיף אזנו,
 נפטרה לא האוזן כשחסרה דאף לר״ה, דס׳ל ומשמע

 והיינו לעכו״ם. ושייכת נמצאה אם מ״מ מהבכורה,
 להיפוך ומשמע פטורה, כדבעי שלא האוזן שנמצאת
 \ דההמדר כיאות, שלא ממציאותו מדיף הדבר שהעדר

 באמת ואולי עזקת. כיאות שלא והמציאות מזיק אינו
דההמדר יסבור דר״ה ור״נ, ר״ה נחלקו זה בפרט

 חפרה אס דאף ס״ל ולכן כיאות, שלא מהמציאות מדיף .
 נרע לעכו״ס ושייכת נמצאה אס בה, לן לית האוזן

 דהמציאוח יסבור ר״נ אמנם הבכורה, מן ופטורה
 k מזיק אינו ההעדר ואס מההעדר, גרועה אינה כיאות שלא
 כיון ס״ל ולכן מזקח, אינה כיאות שלא המציאות. גם

 אם גס הנמרה, מן פטורה אינה האוזן חסרה דאם
הי׳ מאם גרע דלא פטורה, אינה לעכו״ם שייכת

:שכחבט וכמי לגמרי האוזן חסרה
דאתא היכי 5כ ע״א(, )ז׳ חגיגה ועיץ ה(

 זמתחזי דעייל פליגי לא דכ״ע אייתי
 ראיית דאמר יוחנן ר׳ ואייתי, fofn פליגי כי !ונפיק,

 הא שימור, לה דאין הוא פנים ראיית "בעזרה, פנים
 בקרבן, פנים ראיית אמר זר״ל שיעור, לה יש לקרבן
 פה׳ פ״ב כ״מ3 ועיין שימור, לו אין בקרבן ,דאפי׳
 לקרבן אי ור״ל ר״י שנחלקו דמה שמפרש ה״ו חגיגה

 לקרבן, פעמים שיעור יש אי הכונה אין שיעור, יש
 להביא יכול שאיט שיפור יש דלקרבן ס״ל דרי׳י ',ומינו
 אין בקרק דאפי׳ ם»ל ור״ל שירצה, פעמים יכחה

 רק שרוצה, פעמים כמה לבוא שיכיל לבר ולא שיעור,
 הכונה רק שרוצה, פעמים כמה קרבן ג״כ להביא יכול
 דר״י והיינו .הקרכן, לדמי שיעור ג״כ יש פעם בכל אס

•להביא מוכרח קרבן להביא׳ שרוצה פעם דבכל ס״ל
?יק
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אבני

 יבא ולא להכריז חייב אינו וממילא ת״ח,

כלל. לתובעו הת״ח

 ע״א צ״ח דף בב״ב אמרי׳ דהנה ואכ״ל

מכניסים אין ת״ח בטלית המתגאה

 דף בנדרים וגם הקב״ה, של במחיצתו אותו

 כמלאכים, הם מצוינים ת״ח דאמרי׳ ע״ב כ׳

 פירש דומים[ ]ד״ה ע״א ע״ב בקדושין ורש״י

 להם דהי׳ חזינן הרי ע״ש, מלבושיהם ע״י

 שהוא בהם וניכר אחרים מלבושים לת״ח

 כגון ע״א ח׳ דף בקדושין וכדאמרי׳ ת״ח,

 זה מכל לסודר, צריך הי׳ דת״ח לר״כ סודר

 וא״כ ויכירם, מלבושים לת״ח דהי׳ משמע

 דנאבד יודעין הי׳ ת״ח של מלבוש במצא

 להם הי׳ לא הארץ עם לשאר כי מת״ח,

 וע״ז להכריז, חייב וע״כ כאלה, מלבושים

 צורבא כשתבעו דנפ״מ ז״ל רש״י כתב

 יהי׳ עלי׳ יכריזו אם דידעינן דהיינו מדרבנן,

 דמת״ח מנ״ל עדיין קשה אמנם ת״ח, התובע

 וי״ל נפל, מלבושים המוכר מחנוני שמא נפל

 וסוחרין חנוני אדם בני שכיח לא דזה

 עושין דרובא ורובא ת״ח, של במלבושים

 בהם שכיח ולא המלבושים לעצמם ב״א

 ז״ל, התוס׳ קושי׳ י״ל לפ״ז והנה מסחר,

 שהוא במלבוש דניכר הכי י״ל בע״ה דגם

 ז״ל ותום׳ להכריז, חייב אינו וע״כ ע״ה של

 דע״ה בב״ב דאמרי׳ דס״ל י״ל לעיל, דמקשה

 עם שאר אבל ת״ח, של טלית ללבוש אסור

 שוין דהולכין משמע וע״ה ת׳׳ח שאינו

 ב״א שאר בלבוש הולך וע״ה במלבושים,

 של ניכר אינו ובאלו ע״ה, ואינו ת״ח דאינו

 חייב אינו אבידה במצא אמאי וא״כ הוא, מי

 שאר של שמא ע״ה של דהוא מנ״ל להכריז,

 ת״ח של ולא בסימן, לי׳ דמהדרינן הוא עם

ועי׳. בט״ע, רק סימן בלא דמהדרינן

 אדם ישאלך שאם וכר׳, במסכת ד״ה תום׳
עכ״ל. וכר׳, מיד לו אמרר אלא וכר׳,

ע״ב כ״ג דף

 ואם להוראה, שהגיע בת״ח איירי דשם וי״ל

 לומר צריך מ"מ להוראה שלא עתה שואלין

 לשאול אחד שום יצטרך שמא בפיו, דסדורה

 רבנן, משנו אמרי׳ הכא משא״ב הלכה. דבר

 הלכות המורה נקרא דת״ח ת״ח, אמרי׳ ולא

 ]י׳ בתענית כדאמרי׳ כלה מס׳ אפי׳ ומכיר

 רבנן, במקום דהיינו י״ל רבנן משא״כ ע״ב[,

 רשאים ואין עדיין רבם אצל תלמידים והם

 מצי לא וע״כ רבם, במקום עדיין להורות

 הוראה כשבא אחר בפעם אפי׳ להורות

 משמע ז״ל ומתוס׳ לאו, יאמר ע״כ לפניו,

 ממנו, הלכה דבר עתה כששואלין דוקא

מוכח. אינו ולפמ״ש

 שיהי׳ התורה מצות דכך אמרי׳ דשם י״ל, או

כששואלין לומר מותר וע״כ כ״כ, שגורה

 למד אם דאף לאו, זו, המס׳ למד אם אותו

 כהאי כ״כ שגורה דאינו כיון ושגורה,

 יאמר מקום בכל אדם ישאל אם שם דאמרי׳

 כן דפי׳ בח״א ז״ל במהרש״א ומצאתי מיד,

 לשונך למד משום דהוא ז״ל. ערוך בשם

 והיינו ע״ש, בו תאחז שמא יודע איני לומר

 כהאי כ״כ שגורה דאינו ע״כ כמ״ש

 למימר מצינו לא כ״כ שגורה דאי דקדושין,

 ז״ל מפרש״י אמנם ויתבדה, בו יאחז שמא

 משמע לא ענוה ומשום לו שסדורה דמפרש

 ז״ל, לפרש״י ז״ל התוס׳ מקשה וע״כ הכי,

 ז״ל, כפרש״י משמע דהכי ז״ל תוס׳ וסבר

 משנו אמרי׳ מאי כ״כ שגורה באינו דאי

 ד׳ דף בברכות הוא דגמ׳ ידוע הלא רבנן,

 שמא יודע איני לומר לשונך למד ג״א

 צריך כך אדם כל וא״כ ותאחז, תתבדה

 במילי׳ משנו לומר שייך לא וגם לעשות,

j לתום׳ מסתבר אינו וע״כ יודע, אינו באמירת

 מהאי מקשה וע״כ ז״ל, הערוך כפי׳ "ל

דקדושין.
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קודשמציעא בבאאבנירצד

 וכר, רגילות אין ד״ו^בפוריא, תום׳
רש״י דהנה וי״ל וכר. ז״ל כפרש״י

י [1234567 ?ןה״ח י

 לא, יאמר כתב ולא לאו, יאמר פי׳ ז״ל

 ממש, הוא לא משמע דלא בזה והנראה

 וגם ממש, לאו אנפיץ, בתרי משמע ולאו

 דף לקמן דאמרי׳ וכעין הוא, בתמי׳ לשון

 דר״פ, אבו׳ על דמסהדי בסהדי ע״ב כ״ח

 הוא, רמאי דלאו הן הי׳ וכוונתם הן דאמרי

 י״ל ולפ״ז הכי, לפרש נוכל לאו לשון וכן

 תשמיש, על לאדם לשאול צריכין דלפעמים

 נע״א[ י״ב דף בכתובות דאמרי׳ האי כגון

 לטעון יכול אינו נבעלה ולא לחופה נכנסה

 שנוכל כאן הבעל אם ובוודאי בתולים, טענת

 ובה״ג לו, שואלים בוודאי אותו לשאול

 לשונות, בשני ומשתמע לאו, ת״ח אומרי׳

 דכוונתו שמעינן לאו רק לא, אמר דלא וכיון

 משנו דאמרי׳ הלשון מיושב ולפ״ז להן,

 באמת כי במלי׳, משקרי׳ אמרי׳ ולא במלי׳,

 כאלו ונראה מלי׳, משנים רק אומרי׳ אינם

 ח״ו, ופריצות כגיאות יהי׳ שלא להיפך אמרו

 בעיר בעל היה לא אם א״א איסור לענין גם

 פעם הי׳ אולי לשאלו דצריך אח״כ, ובא

במיל? משנו בה״ג וכדומה, ובעל בשתיקה

 והא וא״ת וכר, כאושפיזא ד״ה תום׳
וכר. טוב אורח בברכות אמרי׳

 והוא באושפיזא, משנו אמרי׳ דהכא וי״ל

 לו ויש אצלו אורחים תמיד לו דיש אדם

 יחשב קללה כזה ובאיש לאורחין, קבוע בית

 טוב אורח אמרי׳ בברכות שם משא״כ לו,

 אמרי׳ ולא בעה״ב, שטרח מה כל אומר

 לפעמים דנותן בעה״ב והוא אושפיזכנא,

 ילכו לא א״כ ללון, ומקום לאכול לאורחים

 אצלו, הכל מכנים דאין אדם בני שאר אצלו

 לא דאמרי׳ הא מפרשים שהעולם ושמעתי

 שאני בשבילי רק היינו בשבילי, אלא טרח

אינו וע״כ אחר, אורח לשם ולא אצלו חשוב

 וגם אצלו, ילכו לא אחרים כי לקללה נחשב

 מכין ואינו מאד, קמצנים אדם בני שיש י״ל

 אורח לו יזדמן אם רק לעצמם, לאכול אפי׳

 אבל עבורו, מכין לקבלו צריך דבע׳׳כ הגון

 מכין אינו קמצנותו עבור אורח בלא לא

 הכין לא אומר טוב דאורח י״ל ולפ״ז כלל,

 קמצן אורח ובלא בשבילי, רק בעה״ב וטרח

 עין, צר והוא לעצמו אפי׳ מכין שאינו כ״כ

 משבח ומ״מ אורחים, אצלו ילכו ולא

 שמדתו אף לאורח, מטריח דאינו לבעה״ב

בקמצנות.

 מותר הכא חשיב דלא והא בא״ד,
וכר. שלום דרכי מפני לשנות

 משנו הכא דאמרי׳ דהאי לעיל לפמ״ש וי״ל

 בתרי דמשתמע בלשון דאומרי׳ היינו במיל?

 לא לאו דמשמע לאו, לשון דהיינו אנפץ,

 דהיינו י״ל ג״כ, תימא בלשון ומשמע ממש

 משום רק דין, ע״פ לשקר דמותר לא משום

 רשאי אינו ע״כ במילי׳, משנים וענוה צניעות

 מן דמותו* שלום דרכי מפני ולפ״ז לשקר,

 וכמו ממש, להיפך לומר מותר לשקר, הדין

 שלא מה זקנתי ואני להיפך הש״י שאמר

 אמנם הכא, חשיב לא וע״כ כלל, שרה אמרה

 דלא בפוריא ד״ה לעיל לשיטתו ז״ל תוס׳

 הכא, מקשה ע״כ שם, וכמ״ש הכי מפרש

 דהכא י״ל או כמ״ש, י״ל ז״ל ולפרש״י

 רק ונוהג מעצמם, רבנן דמשנים מאי חשיב

 וע״כ וענוה בצניעות נוהגים דהם ברבנן

 משא״כ דברים, באלו לשנות להם מותר

 וענוה בצניעות נוהגים דאינם אדם בני שאר

 לשנות רשאים אינם בוודאי מיל? בשאר

 שמותר שלום בדרכי משא״כ דברים, באלו

 בתלת הכא אמרי׳ וע״כ לשנות, אדם לכל

 אדם, בני שאר ולא דווקא רבנן משנו מילי

 מעצמם דמשנו דברים רק דחשיב י״ל או

ועי? מקרא, דילפינן מאי ולא מסברא,
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( ירושי - רמ״ד חלק - אוצרות תרצו

 מותר אם ובענין השלום. בדבר לשנות לו מותר
מיניה. דליקבלו היכי כי גדול, אדם בשם לאמרו

ברק. בני תשל״ט ניסן חדש בס״ד ר*צ( )מימן
 שמעון, בר׳ אלעזר רבי משום אילעאי וא״ר ע״ב( ס״ה )דף ביבמות הגמרא

פסוק ג׳ סרק )בראשית שנאמר: השלום, בדבר לשנות לאדם לו מותר
 אחיך פשע גא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר. מותו לפני גוה אביך ... ס״ו(

שלום. דרכי מפני שינו הם אלא גוה לא יעקב צוה: אכיר רש״י: וכר.
 אלך איך שמואל "ויאמר ט״ז(, פרק א׳ )שמואל כ שנאמר מצוה, אומר: נתן ר׳

בקר עגלת ה׳ ויאמר וכתיב :אלד איד :רש״י וגוי. והרגני שאול ושמע
 גדול : תנא ישמעאל ,ר דבי לשנות, צוד. הקב״ה וגו׳ לזבוח ואמרת בידר תקח

ולבסוף זקן, ואדוני י״ח( )בראשית כתיב דמעיקרא בו שינה הקב״ה שאף השלום
זקנתי. ואני כתיב

 כתיב לאברהם הדבר הקב״ד. וכשגלה בזוי לשון אמרה שרה זקן: !,..!אדוני רש׳י
השלום. מפני הדבר ושינת זקנתי ואני וגו׳ שרה צחקה זה למה

 בעיניו. יוסף נחשד היה שלא צוד. לא ודאי דהא צוה, אכיר בחומש: רש״י
דלאחר לומר דיש זי אתיו בעיני נחשד היה למה דא״ב :המהרש״א ומקשה

בבור, שהציץ ע״י או לסעודה, שלאיזימנן ע״י חשוד נעשה אביו מיתה
וכו׳. רבה בבראשית כמפורש ישטמנו לו חשבו, והם גתכוין, שמים לשם והוא

לשגות. אז הוצרכו ולא מותו לפני שיצוהו מאביהם בקשו לא אמאי דאל״ב
מת כי יוסף אחי "ויראו :מדכתיב כן, מוכיח דהמקרא תלמודנו לפי נראה ועוד

 השטימח חשש מפני דמשמע יוסף" אל ויצוו וגו׳ ישטמנו לו ויאמרו אביהם
ע״ב. וק״ל, האמת לפי שצוה ולא שצוה, כן לו אמרו

 טת, ואחיו "ויגש" מפרשה קודם פסוק מביא אינו מדוע יעקב", ה״עיון ומקשה
הייתי דהתם ומתרץ: מפיו. שקר דבר הוציא היראה מפני ופרש״י:

 הדבר לשנות ד,שלום,.משא״כ בשביל לומר מותר מעצמו שקר לומר דוקא אומר
 מעולם צוד. שלא מה אביהם, בשביל לומר ששינו ממר. ראיה מביא אחר, בשם

 כן יעקב באמת צוה דמדלא נפש, פקוח משום דחשו למימר וליכא השלום, משום
ששנא חשו מ״מ יוסף, אותם ימית שלא הקודש ברות וידע בכר. חשדו דלא הרי

וכו׳. השלום בדבר ששינו וזהו אותם
 מיתה, לשון במשמעות יש כי שקר, כאן אין מת, ואחיו מתרץ, והקבלה" ה״כתב

כל ב׳( )קל״ה במכדרשב״י כמ״ש המדרגה, ונפילת וביטול הפסק ענין
 אין ויחי( ר״ם )במד״ר ואמר מיתה, — ה בי־ דהוייה קדמאה מדרגה דנחית מאן

ה׳(. )בע״ז השפלה, לשון אלא מיתה

 יתברך אמרו ועל בנים, לו שאין ומי וסומא, מצורע. עני, כמתים, חשובים ד׳
וזהו הענו. אלא מתו לא ז״ל אמרו וגו׳. האנשים כל מתו כי למשה,

 ממשית, מיתה אם אנסי. לתרי דמשתמע לישנא מת בלשון ירצה כאן. המכוון ג״כ
 . וכו ונבזה שפל לעבד להמכר אביו בבית לו שהי־ה מעלתו ממדרגת נפילתו ואם

יוסף מקושר חיה איר ידיעתם דלפי כן. אמרו מת, אחיו מתרץ. חכמה' "והמשך
 וזה מקומו במכתב לאביו מודיע הי־ה בחיים הי-ד. אלו בטח לאביו

מקרי

את תכנת ע״י תודפס56 מס עמוד {0) (7);«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי ירושלים»קבצים אוצרות רמא-רס: - ירושלים אוצרות



(צרות
תרצז ירושלים— רמ״ד חלק —

 בא. הי־ה בחיים הי־ה שאילו לי ברי באומרת כ״ב: דף בכתובות רש״י ברי. מקרי
שקר. לא א״פזח ודו״ק שם ר״ן חנית

עבידי מילי תלת כהני שמואל: אמר ייהודה רב דאמר ע״ב( )כ״ג מציעא בבא..
התומכות. מקשים .׳וט ובאושסיזא, ובפוריא, במסכת, במילייהו. דמשנו רבנן

 רבנן דעבידי מילי תלת הני בין השלום בדבר לשנות לאדם מותר חשיב לא אמאי
ורגילין הן. שלום דרכי משום נמי דהני משום התוסמות. תשובת במילייהו. דמשנו

הגי. נקט לחכי. מאחרים, יותר
 מותר ושם רמן. דוקא במילייהו דמשגו רבנן עבידי פה מתרץ. יעקב" ו״העייו

את מביא ז״ך, כלל השין מערכת חמד" ה״שדי אדם. כל לשנות, לאדם
 הלכה שהוא לו ונראה דבר שמע דאם ב׳( קטן סעיף ק״נ, )סימן אברהם" ה״מגן

 )א( מקורות. שני והביא מיניה. דליקבלו היכי כי גדול אדם בשם לאמרו יכול
 דליקבל היכי כי אלא יוסי, כר׳ לי־ר. תנא ."לא ע״א( נ״א )דף עירובין ממסכת

)דף גיטין במסכת טעמו רש״י. מפרש ע״ב. עמו. נימוקו יוסי דר* משום מיניה לה
נימוקו. יוסי רבי ואמר חכמים של שבחן מונה ע״א( סי״ז

מסביר האחרונה. בשורה רש״י מתכוין מה קשה המשקולת. כקו ישר דבר וקו נים
 ונומיתי כמו דיבורו — גימו ופירוש קו, נימו לפרשו שכוונתו ונ״ל :הרש״ש

 לעניות ואולי וכר. ישר דבורו קו נימו בדבריו קצת להגיה וצריך יבמות בשלהי
 יוציא שלא רל״ד( דברים )בספרי שכתוב כמו חוט. נים. במלה רש״י מתכוין דעתי
 נוגעת מלכות "ואין ל.( )בשבת כדכתיב השערה. כחוט או ויעשה, הטלית מן נימים

 דבור )ולא דבר וקו יחוט— נים כל" פירושו א״כ נימא. כמלא אפילו בחברתה
 ע״א( קי״ב )פסחים ב׳ ומקור להגיה. צורך אין ולפי״ז המשקולת, כקו ישר ברש״ש(

 לבריות שישמע דבר לומר רשב״ם: מפרס גדול, באילן התלה ליחנק רצית אם
רב בפני למוד באילן, היתלה נקט דחניקה לישנא דנקט ומשום ממך, ויקבלו

משמו. שמועותיו ואמור
 לדון צריך שאתה כלומר איסור בדבר לשאול רצית אם הערוך, פירוש לפי אולם

 אין ולפי״ז כהוראתו. ועשה גדול לחכם שאל נפשות, בדיני חמור דין
משם. ראיה

 )דף בגטין עיין דמשנו, רבנן עבוד חייא ור׳ ללוי ומציגו חמד" ה״שדי מוסיף וכן
דרבנן משמי־ה קלסוהו, ולא דרבי משמי־ה ודרשה לוי נפק ע״א( כ׳
 דליקבלו היכי כי דרבים משמי־ה אחריתי זימנא דרשה רש״י: ופירש וקלסוהו.

 דקא דחזא כיון אמרינן ע״א( קט״ו )דף קשרים ואלו סוף שבת ובמסכת מיניה•
לחו דאמר רש״י ופירש דאסור, יוחנן דרבי משמיה איגרתא אתא להו אמר מחרפי

אי״ה(. יבוא )המשך מיניה. דליקבלו חיכי כי הכי,
ברק בני חרמן צבי פינחס הרב

ירושלים" "אוצרות במערכת שנתקבלו ספרים

 אדמו״ר המפורסם הצדיק הגאון של בא״י ובקורו מסעו ירושלים מסעות
שמות ומפתח רבות, הוספות עם מחדש נדפס זצוק״ל ממונקאטש

 ועוד. המשיח" "ימות ספר ובסופו א״ב, בסדר בהספד המוזכרים הגאונים הרבנים
5126 ד. ח. ירושלים ירושלים״ ״אוצרות במערכת להשיגו

X
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סט ושקר אמת

 דברים" האמנת בו דברים קבלת בו שבועה בו אמן ?3דמי מפיו שבועה כמוציא
 יאמנו אמן לשבועה, אמן לקבלה, אמן ?5אמן אחריו עונים השם את המברך עכו״ם

 אמן שעונה מי כל ?7 עונין שישראל מאמן יותר הקב״ה לפני גדול אין ?3הדברים
 וקבלה שבועה איספיליאות ג׳ בו יש הזה אמן ?8לעת״ל אמן לענות זוכה בעוה״ז
 אחד פתח לא אותם מברכין שהנביאים בשעה כתיב אמן בם אמון לא בנים ?15 14 * * * * 9ואמנה

 שעונים אחד אמן שבשביל אמן שאומרים אלא אמונים שומר תקרי אל .2° אמן לומר מהם
 לשנות ולא לקרות לא יודעין שאינן הארץ עמי ?1מתוכו ניצולין גיד,נם מתוך רשעים

 אלא בידן אין אפילו אמן ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסים והם לדרוש ולא
 ?3יאות כדקא בקיומא איד,ו דא אמן עליה דאתיבו ברכה וכל ?2דיים זה אמן שכר

?4יקלו ובוזי נאמר עליו באמן אתכוון ולא דמברך מההוא ברכה דשמע מאן כל

 ויאמרו פרעה איצטגניני יבאו שמא גוזמא(. בדותא, כזב, שיקרא, )קושטא, ושקר אמת
 כל ? תורה זו אמת ? ותאחז תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למד ;הוא בדאי משה
 מרדא ההוא חובתו? ידי יצא לא ערבית ואמונה ואמת שחרית ויציב אמת אמר שלא
מסמכין־־ץ מחוור שאינו ?}דבר להאי תפסיד, אמת אמת בל רבה אמר ניזימ תרי תאמ אמת

 דיידשדן" כל טבין? דאורייתא וכדביא בישין )שקרים( כדביא כל הרבה?( ^לו־ממקומות
fiSS חותמו ? בראשית במעשה להקב״ה שותף נעשה כאלו הכתוב 'עליו מעלה לאמיתו 

למשה הקב״ה א״ל אמת? דבר על ת״ל לשמה? שלא אפילו יכול אמת? הקב״ה של
? מיליד, מרחקא אמת מיליד, מקרבן שקר מ״ט אמת. תיו שקר שין °? אתה בדאי משה

 ? לבוניך, מלבן ואמת קאי כרעיה אחדא שיקרא ומ״ט שכיח לא קושטא שכיח שיקרא
אשי דרב הא ?2 לאחורי וחזרתי דבר אמרתי לא מימי קאי לא שיקרא קאי קושטא
 ואמר גבריאל פתח אמת". תדברו ואל בניו את כנען צוד, דברים ה׳ ?3היא בדותא
 פיתקא להוא נפל ?5אמרוהו שבים דגים לעולם ה׳ ואמת אומר ר״נ לעולם ה׳ ואמת

 יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא איניש לימא לא ?3אמת בה כתב דהוד, מרקיעא
 לא לגלויי דעבידא מילתא כל ?8קתני גוזמא ?’שיקרא לאגמוריה דאתי משום ליה

]מגלת היא הרי °? מיטרייהו משקרי הכי בבלאי דמשקרי היכי כי ?9 אינשי בה משקרי
מים מים תאמרו אל טהור שיש אבני אצל מגיעין כשאתם י? תורה של כאמיתה אסתר[
תעביד לא ?3 שקרי אנא או שקראי איר,ו או א״ל ?2 יכון לא שקרים דובר שנאמר משום

שאינו כתב דאיכא מכלל אמת בכתב הרשום את <? שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי
מדבר אמרה והתורה וחסודה נאה כלה לה אומרים סומא או חיגרת שהיתר, הרי ?51 אמת
אין בתחילתו אמת דבר בו שאין הרע לשון כל ?’ אמת דברי ניכרין ?«? תרחק שקר

דמשיחא בעקבותא ?9 שקרנים וכת שכינה פני מקבלות אין כיתות ד׳ ?3 בסופו מתקיים

 כט. שבועות 13
 שם שם 19
רעא דברים זהר 23

 ושקר, אמת
 ט שם שם 6

 יא. פסחים 13
 ד. ביצה 18
 :בה יבמות 23
לה. שם 28

 שם שם 18 ז דב״ר 17 ט במדב״ר 16 סו ב״ר 15 לו. שם 14
עט בראשית אגדת 22 תכט ישעיה ילקוט 21 א רות״ר 20

רפה שם 24

 ד ברכות 1
י. שבת 7

:קיג שם 14
: כב ר״ה 19

סג, שם 24
מב. שם 29

ב ברכות ירוש׳ 5 : יד שם 4 יב. שם 3 : ה שם 2
:קיז שם 12 קד. שם 11 פט• שם 10 סג. שם 9 נה. שם 8

:מו סוכה 17 : סט יומא 16 קיזז. שם 15
: יד חגיגה 22 א מגילה ירוש׳ 21 : ט תענית 20

:מ סוטה 27 יז, כתובות 26 קה. שם 25



ושקר אמת ע

 •32 אמת דברך שראש ניכר דברך מסוף !־. הוא שיקרא עורבא .3° נעדרת תהא והאמת
 •35אחד מדבר חוץ היא ואמת תורתכם בכל בדקנו .33בדאי ה״ז כצורתו פסוק המתרגם

 שפרע מי ». ובאושפיזא ובפוריא במסכת במילייהו דמשני רבנן עבידי מילי תלת בהני
 צדק שלך הן שיהא .3בדיבורו־ עומד שאינו ממי לפרע עתיד הוא המבול דור מאנשי

 משני קא הוי לא. דעלמא חללא כל ליה יהבי הוו דאי מרבנן ההוא ;צדק שלך ולאו
 משה שמשימין אלא עוד ולא מפסידין שמרויחים ממה יותר ריבית מלוי .37בדבוריו־,

 •s9 דקגזים הוא בעלמא גוזמא יתירתא מילתא דקאמר כיון .38 אמת ותורתו חכם רבינו
 דמחזי משום בדאין«. והן אמת ותורתו משה אמרין דהוו .4לי?" למה שקרי סד,די בהדי

 אאוגרייתו שקרי סהדי .43ביהושע שכזבו גבעון אנשי אלו כוזיבא ואנשי .42כשיקרא
 ,אמי שאפילו בדאי של עונשו כך .45באביה שכזבה כזבי? שמה נקרא ולמה זילי«.

 משל למה אמת אם .47ע״ז עובד כאילו בדבורו המחליף כל .4לו־ שומעים אין אמת
 להי>. והולכת עדרים עדרים שנעשית נעדרת? האמת ותהי מאי .48אמת? למה משל ואם

 ולא שמיה וקושטא אתרא לד,הוא איקלעי חדא זימנא בעלמא קושטא ליכא הו״א מריש
שקו קא שקורי א״ל .5° זימניד, בלא מהתם איניש מיית הוד, ולא בדיבורייהו משני הוו
 צא נבות של רוח .־2 שמכזבין מפני אלא בהן לשאול מותרין בצים ושדי שמן שדי !=. בי

 בפיהם שאמרו לעין פה הקדים ־.3 עיני לנגד יכון לא שקרים דובר כתוב שכן ממחיצתי
 ? משה ראה מה ־־. זייפי שקרוראי שקראי בסדום היו דייני ד׳ .54 בעיניהם ראו שלא מה

 .5אבינו־׳ יעקב זה לשונו על רגל לא ספרא רב כגון בלבבו אמת ודובר ראה־־. אמת
 מדבר ת״ל ? חבירו בע״ד שיבא קודם בע״ד דברי ישמע שלא לדיין מנין .58 הבאי נדרי
 העולם דברים ג׳ על לשקר"־. ילמדו מתוכם שמא בדבריך זהיר והוי .59תרחק שקר
 וסימנך ־.3 האמת על ומודה ־.2 אמת דין והדין ־.1 השלום ועל האמת ועל הדין על קים

 ;הבאי לשון תורה דברה ;גוזמא זהב של בכוס התמיד את השקו ־.4 אמת שינוי שקר שינוי
 יאי לא ־־. גוזמא מתניתא וסימנך ־.5 הבאי לשון חכמים דברו ;הבאי לשון נביאים דברו

 לבראת הקב״ה שבא בשעה ־־. אמת דברך ראש עולם של ברייתו מתחילת ־.7 כזב למלכא
 שכולה יברא אל אומר ואמת יברא אומר חסד כיתות כיתות מאה״ש נעשו אדה״ר את

 רשוט ואם רשום למה אמת אם ־.9לארץ והשליכו אמת נטל הקב״ה עשה מה שקרים
 מאמינים אין אמת של דברים אומר אפילו הזה? בדאי של טיבו מה .7אמת" למה
 זיין תורה של אמתה .72ממונו מכל ריקם שיצא סוף לשקר חבירו את המשביע .74אותו
 משה זה האמת על מודה .74להשבע לאדם יפה אינו האמת על אפילו .73לבעליה הוא
 בשת־ אמת של אותיות .75 דוברות צלפחד בנות כן שנאמר האמת על הודה הקב״ה וכן

 אמת של אותיות מקוים אינו ושקר מקוים אמת שעושה כל אחד ברגל שקר ושל רגלים
 עושה .7אוזן־ אחרי עומד ושקר לעשות קשה אמת מקורבין שקר ושל מזה זה מרוחקין

א״ל לתיבה למיעל בעי שיקרי .77אמת מדבר מלאך לו מוסריז אמת לדבר עצמו אדם
מט. שם 33 לא. קידושין 32 מה. גיטין 31 מט שם 30

קד: שם 39 :עד, שם 38 מט. שם 37 מה שם 36 : כג ב״מ 35 לח. ב״ק 34
: פב שם 45 כט. סנהדרין 44 : צא שם 43 פב. שם 42 עד. שם 41 : לא ב״ב 40
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עא אסתר הגדולה. כנסת אנשי

 א״ל מזל( )רע בפחתא ופגע שקרא הלך זיווג לך נסבית אא״כ למיעל יכיל את לית נח
 דאנא מה דכל עמך אתקן אנא א״ל ? לי יהיבת את מה א״ל זוגי לי תהוי בעי את אי

 חוץ בעולמו הקב״ה ברא שהכל מציגו .78שקרא מוליד שקרא נסבא; תהא את מסגל
 אוהב הוי .78 מלבן אותן בדו הבריות אלא פעל שלא שוא ומדת ברא שלא שקר ממדת

 קיימא שקר שפת .87 מפיך תוציאם שלא עד דבריך דן הוי .8° הכמה את ושנא השמא את
 דקשוט מילי אמר )שקר( כדיבא למימר דבעי מאן .82לעפרא שכיב אמת •שפת

שבועה. ע׳ ע״ע .84רגלים לו אין שקר .83בקדמייתא

ז ם'77171 • *-׳ —
קסא שם ~ »

 כד רבתי פסיקתא 79
דר״ע אותיות 84

א זוטא ד״א 80

 ג ו שם שם 3 או ברכות ירוש׳ 2 לג. ברכות 1 כנה״ג. תר8;
 יד במדב״ר 9 מא שמ״ר 8 א אבות 7 טי. ב״ב *
סא נח ילקוט 14 לו שם שם 13 א תחלים ש״־ט 2ט

שם 4 ד. מגילה 3 שם שם 2 כט. יומא 1 ר.33£
' 8 ~ x טז. שם 9 שם שם

 קדושות ותפלות ברכות לישראל להם תקנו הגדולה כנסת אנשי הגדולה. כנסת אנשי
 והנורא הגבור הגדול האל התקין משה .2אברם אותו קראו כנה״ג אנשי .7־הבדלות

 הגדולה החזירו כנה״ג אנשי שעמדו כין והנורא אמר ולא הגבור הגדול האל אמר ירמיה
 שהתקין ר״ע זה <. ליושנה עטרה שהחזירו ? כנה״ג אנשי שמן נקרא למה .8 ליושנה
 תרי יחזקאל כתבו כנה״ג אנשי .5תקנו כנה״ג אנשי אלו וי״א והגדות ההלכות כדרש

 משירי היה הצדיק שמעון כנה״ג, לאנשי מסרוה ונביאים .6אסתר ומגילת דניאל עשר
 כנה״ג אנשי הדיוטות ד׳ .8אותה ופרשו עמדו כנה״ג שומע אנכי ענות קול .7כנה״ג
 ומצאוהו עמדו ובשחרית בעזרה ושטחוהו ספר כתבו כנה״ג? אנשי עשו מה .8מנאום
 תורה למדו ואבטליון שמעיה כנה״ג". אנשי בזמן שמחה להם שהיתר. ומנין °!. ־תום

 של דורן .78כנה״ג אנשי המפורש בשם נשתמשו דורות ב׳ .72כנה״ג כאנשי ברבים
 אתא והנורא הגבור הגדול האל אמר משה .74עצמן בזכות אלא עמדו שלא כנה״ג אנשי

 משעבדים כשדים ואמר דניאל אתא ? נוראותיו איה בהיכלו מקרקרים כשדים ואמר *-כיה
 כעם־ את שכובש נוראותיו הן הן אדרבא ואמרו כנה״ג אנשי אתו ? גבורותיו איה בבני־
.15 לרשעים אפים ארך תרתן

 וחביבה צר רחמה אילה מה לאילה? אסתר נמשלה למה אסתר(. מגלת )הדסה, *סתר
 למת .7ראשונה כשעה ושעה שעה כל אחשורוש על חביבה היתד. אסתר אף בעלה זר

 חייבות נשים .2 הנסים כל סוף אסתר אף הלילה כל סוף שחר מה 1 לשחר אסתר נכשלה
 לדורות קבעוני לחכמים אסתר להם שלחה .8הנם באותו היו הן שאף מגילה ככת־א

 ותחת .5נאמרה הקדש ברוח אסתר .4האומות לבין עלינו מעוררת את קנאה לה כ־רי
 מרדכי זה האלקים לפני לטוב לתת ;הדסה שנקראה הצדקת אסתר זו הדם יעלה תברפד
 ולמה הדסים שנקראו הצדיקים שם על ? הדסה שמה נקרא ולמה שמה אסתר .6 שבתר
 חסד של וחוט היתד. ירקרוקת אסתר .7דבריה מסתרת שהיתר. ע״ש אסתר? בעיזגת

מקרא למשה הקב״ה שהראהו מלמד .8 ? המן את שזימנה אסתר ראתה מה .8 אליה ——

במדבר זהר 82 ג שם 81

א ה שקלים ,ידוש 5 :סט יומא 4
 יוז תדבא״ר 11 ד רות״ר 10

תתנו דברים שם 15

י: שם 6 שם שם 5 ז.



יב נאטן קנ״ו סי׳ ארחאורח
 כעצמו ומראה לפוה״ב שזוכה סוב פרנס להיות חושם
 ואיט בתו׳ לעסוק שאפשר למי הוא ושוה בזת. מאמין שאיט

ואכמ״ל: בזה עוד שם והארכתי עוסק
)ס־ה( ,ביבמות ט׳ השלום מפני לשטח דפוחר בא״ד ל?(

 )בראשית צום אביך שנאמר ממה ד*ז ראב״ש יליך
 צוהאלא לא ויעקב ופרש״י ליוס^וט׳ תאמרו כה ס״ז( נ׳

 לסמ׳ש ממידי בזה ונחקשיחי שלום, דרכי מפני שיט הם
הלב מל המתקבלים דברים לבס מל וידבר מס״ם רש*י

 סל עבד שאני טלי מרננים היו לכאן ירדתם שלא מר
 •בריות מת אתכם הורג ואני חורין בן שאני טדע ידכם

 דשיט תא א*כ מכ״ל. אחיו אש שהורג אח יש וכו׳ יאמרו
 לך אין כ’א נח( שיהרגם אוחו שחשדו היה צוה אביך ואמרו

 מפני לשנות דמוחר נלמד ואיך פקי׳נ בסיני שעומד דבר
 להבין פרס״י קשה בלח לכאו׳ אולם גרידא. שלום דרכי
 המתקבלים דברים איט שיהרגם חשדו יוסן( אחי באמת• דאם

 הורג אח יש הבריות יאמרו דמה להם אמר הלב על
 לשים ייודע שלא הריגתם לסבב ביכלחו הי׳ הלא אחיו,

 מעשיהם. להסתיר לפניו שלוחים וחרבה לפלך משנה דהי׳ איש
 ע׳י מיתתם שיסבב אפי׳ ע״ז משד להם הי" דלא א«ו
 בשלום עמהם יתנהג שלא חשדו אך שהוא׳ גרמא אחו

 שפיר וא״כ עליהם שנאה ישים ובקרבו ידבר שלום ובפיו
מדרשים בזה ויש שלום. דרכי מפני אך דשינו מוכח

בזה: כתבתי טה״ת ובחי׳ חלוקים
בחום׳ וכ׳ ט׳ לשטח מותר דברים בשלשה ד בא" לז(

 לשנות דמותר דלאחשיבגס הא כ״ג( )ב'מ
 מאחרים יותר ורגילים הס ד״ש מפני נמי דחני ד״ש מפני
 הוא מצום. דהתם כהרי״ן( תי׳ ולא מכ׳ל. הני נקע להכי
 אלו דנם דפי׳ לסרש״י קאי דחוס׳ משום רשות. מד ותני

 (,ח אוח )תענית חוס׳ בפסקי ועי׳ מ׳ש. הוא מצוח הג״ד
 השקר טל בק האמת מל בין לחבירו מורה א' כל ת*ח

 וכשימת לשטח הוא שרשות אלו ד’הג טל טונתו וצ״ל מ׳ש.
 דברי שפי׳ בחשו׳ הח״ס בדברי כתבתי ובמק״א הרייך.

לחו״מ במי׳ אנכי׳ועמש׳־כ שפירשתי ומה אלו הססקיחוס'
:סרא[ ]רס־ב

הרבה. כ״כ שניתי לא להם לומר צריך בא״׳ך ה(’ל
ר׳ אמר שביעית[ מס׳ ]סוך בירושלמי

 שבקי למי כמו אותו ומכבדין אמר במס׳ בקי אם רז יוסי
 הוא ולכאו׳ עיש. במדא רק בקי אינני צ״ל מסכתות ׳3

 יותר כמד תחמוד ואל חורה( קנק )פ׳ באמת ג״כ משנה
 לכטד יחמוד לא בעצמו שהוא הפי׳ י״ל שם אך מלמודך.

מלימודו יותר אותו מכבדים אחרים אם אבל יתירה׳
הגהות

 ועוסק בהורה לעסק שאפשר שאי ועל עוסק ואינו בהורה לעסוק
 פי׳ וכו־ בונה הקב׳יה שם נר״ח ופי׳ הצבור. מל המתגאה פרנס וטל

 פי' למה אבין ולא ע־ש. יום בכל אלו על לבטת ראוי הקב״ה אזמר
 הקודם למימרא נמשך זו מימרא הא כפשוטו ולא לבכות ראוי על סכה

 ד׳ עדר נשבע כי דמעה עיני ותר־ תדמע ודמע עה״פ שש דחע לזה
 מקדש טל ואחת ראשון מקדש על אמת למה הללו דמעות שש ארא

 דהמשך משמע המימרות והסמיכות X'S חורה ביטול סל ואמת פגי
 הקב״ה וטל יוס כל טל הוא הרי וגו׳ תדמע דמע והפי׳ להם. אחד

 הג־ד אלו נס א*כ וכר( יוצאת קול בה יום בכל נ־ ברשת )פי׳ בעצמו
 שאפשר מי על היינו הורה בטול שפל הדמעות בהלל הוא טכה שהק״בה

 כיון ועוסק. לפסוק אפשר שאי ועל שסק. ואינו בתורה לעסוק
 כאן יש מוי ביסול אבל שכר לו ויש בעוסק אף צלוחא כעי דשסעמהא

 אס המתייהר דכל המתגאה פרנס וסל הדעת. בזיכוך שאינו טק
:תורה ביטול שוב והוי ממנו מסלקת תכמחו הוא מכס

חשד שיוסף סי׳ דרש־י אותו. שחשדו ראי׳ כ»כ אין דמכאן אף נה(
 כעצמו מהכהוב אבל לזה. כוונו באמת שהם לא אבל בזה אותם

 אביהם מת כי יוסף אחי ויראו שם כתוב p דהא. p לכאו־ מבואר
 שמשט שבשביל הרי ונו<. יוסף אל ויצוו ונר יוסף ישטמנו לו ויאמרו
 מזה נם באמת אבל ונר, צוה אביך לומר שינו הרעה כל להם שישיב

אומו נמלט אשר הרעה כל אח לגו דישיב אמרו דהרי ראי־ כיב אין

 מהירושלמי ומכים ט״ז. למחות חייב ולר״י בשתיקה, יקבל
 דלא לשטח מצוה אין בקי שהוא אחר מס׳ דעל משמע

 שאינה לומר לשטת שמצוה דפרש״י לטיל שהבאתי כשמואל
 ששי׳ לעיל לחרי׳ך ראי׳ מהירושלמי יש ולכאו' בפיו. סדורה
 שאין כמקום דשאני י״ל אך מציה• ולא לשטח דרשות
 לא אטם״כ אנא מרבנן צורבא לומר דשרי אותו מכירין
 לו. שסדורה ממה יותר שלמד דמשחמט בלשון יאמר

 לידע שרוצים אלא אוחו שמכירין במקום מיירי ושמואל
 לומר לשטח פטה דרך הוי בכה״ג בפיו שנורה המס׳ אם

 דברי שהניא ל׳( )קדושין הרימביא דברי יובן ובוה לאו.
 דברי גם חיכך ומסמיך לאו. לומר שישנה למיל מגילה הנמ׳

 אני לומר צריך בחרי אותו מכבדן דאם הנז׳ הירושלמי
שביארתי. כמו זא־ז סותרים דאינס דמשמע מ׳ש בחד רק בקי

 מצום או מותר לכבדו או לנסותו באים אם דכ׳ז
חוס׳ כ׳ כבר כלנה אוחו שואלים אס אבל לשטח. ׳

 ושננחס שם בקדושין כראיחא מיד לומר דחייב שם וחרימב׳א
 הלכה דבר אדם שאכעשאלך בפיך מחודדים ד״ת שיהא

 )סימן חו*מ בבאה־ג ונרי מוך. לו אמור אלא תגמגם אל
 במסכת לשנית מותר כיצד ביאר דכרמב״ם או״ט( רס״ב

 בעגיני ישאלוהו שלא כלי במקואות אומר בנדה מוסק הי׳
 גדול ובמקום",שיש בהוראה מיירי דהרמביס וכתב נדה,
 אצל ילך שהשואל שיודע דוקא דזה ולענ׳ד ט״ש. ממט

 מקים ריחוק מפני ילך שלא חשש ים אם אבל הגדול.
 דבר לשיאליו להשיב דחייב סובר חרמב׳ם דגם ודאי וכיו״ב
 שיש אפי׳ קבוע ובמו׳צ הדין. מן טצמו ימשוך ולא ברור
 לא אם הדין׳ אח למטת ואין לזה. משוטבד ה״ה ממט גדול

המלכה לו שיבורר מד לפסוק לו אסור דאז מסופק שהוא
ממוטת: לדיני או״ה בין נפ'מ ואין כאחותו,

בפרכין ט׳. לבעהיב ישבח לא אורח בא״ד ל״ט(
 אינשי דשפעי הממם איחא ]ט׳ז[

 אורחים להכניס רוצה שהאדם לך וסרש״י ליה׳ ואגסי ואזלי
 מדברים והוא שכינה פני מקבלת יוחר הכנ׳א )דגדולה

 לושיטאואטדות נוח אין קכ׳ז( שבח בטוה״ז פירוש שאוכל
 עשיר הוא ט השומעים לסטים ליה דקאנסי או ממונו׳ ויכלו

 שמטרו מבירו בפני אבל רבים, בפני דוקא משמט טכ׳ל.
 אסור בכה״ג דגם ואפ״ל קפירא• ליכא מעמי הני דל׳ש

 דאיחא בישא בלישנא וכמו לאחר. ואמר לאחר יספר וחבירו
 בה ליח חלחא באפי דמתאמרה מילחא כל דמה״ט שס

 הגט׳ מסמיך ומשיה אי״ל. דחבראחברך בישא משוסלישנא
 באפי דמיחאמרא למימרא וכו׳ רמהו דמברך מימרא שם

 ל־מ( בב׳ב )ועי׳ לשטפם מטמא דחד לאשסועינן חלחא
יומי׳ סבהכדח

 שכבר הצדיק ויוסף לעבד והי׳ אביו מבית שהגלה לו גמלו הס והרי
 מסה יותר סמהס להרע יוסיף שלא לבטח ידש כבר בצדקתו הודו
 אחרה לאר; אותם גס פיגלה יהא הרפה והשבח עמו. עשו שהם

 עמו שהי׳ כמי פמהס להתנהג לטובה עין עליהם ישים ונס לעבדים.
 נאמת יהא שלהם ועבדות שטיפרנג אדונו בית על פקיד שנעשה
 לך הנט לומר שהוסיפו א״ש ולזה אדוניהם. בנית פקידים לשררה

 עבדים להיות להם המניע השנש זהו אמנם שק לו רמזו לעבדים.

 ולא יוסף אחיהם אדון תחת כאלו עבדים להיות רוצים עמס פקידיה.
 שזה להם רמז אני. אלדיס התחת להם והשיב ומעירו. ממנו להגלות

 מרשותו יצאו כבר לעבדים אותם יגלה כ״א לפשות בלא״ה בידו אין
 כדה להענישם בידו ואין הס כחפצה פמהם יעשו ואדוניהם לגמרי
 שהרגם באמת כפם יחשדו אולי חשב ולזאת כמנליח פוה כדה כעד

 ומכירת מכרנו. אותה לפטם בידו אין כך שבק אחר מהם נקמה לקחת
 לחרב. שמדים נלאיה א״כ ביה איתנהו כולהו ושבי שבי׳ דהוא לעבדים

 ח״ו כי תראו אל להם אמר לפניהם. בקל יותר כבר שחה שנש א*כ
 יוסף שאחי ונמצא וכר. כסרש־י לבם על וידבר למשוח בדעתי אינו נ״ז

 אין אשר אדוניס שלמק תחת פקידים ויהיו שיגלם רק ליוסף חשדו לא מצדם
ניחד פמהם שהיי שלום דרכי מפגי שני p ואף סקו«נ כדי בזה

:והשלום האמוה בתכלית

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס30 מס עמוד שלמה בן נתן מנחם אוירבאך, ד - נאמן אורח
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זצ״ל חיים מהחפץ איגרת

 כמה - ואומר "ואען וז״ל: התמים שפת מחלק פ״ו הלשון שמירת בספרו זצ״ל החיים החפץ כתב
 הוא בו טמון מרמה אין אם אפילו כי ,מפיו שקר דבר להוציא שלא את״ע להחזיק תמיד האדם צריך
 ויש וכו׳ הקב״ה תהלות לספר באדם שנברא הדיבור כלי שהוא שפתיו מחלל ועי״ז מאד מגונה מידה

 מן בם נמצא ג״כ ודיבוריהם שבסיפוריהם דהיינו ממש כמוהם אינם אך במדרגה להם קרובים אחרים
 שקר ואיסור במכוון הדברים לידע שמעם בעת לחקרו ליבם ישיתו לא כי כוונה בלי אך הכזב תערובת

 שמשתבח מי וכן וכו׳. רעה מידה זו וגם וכו׳ תערוכתו מן אפילו להזהר כ״כ בעיניהם חמור אין
 וכו׳ שקר" שפת לנדיב כי אף יתר שפת לנבל נאוה "לא ע״ה שלמה אמר בו נמצאות שאין במעלות
 שימש בחייו אשר חיים", ה״חפץ ישראל קדוש של מפ״ק שיצאו דלעיל, הדברים נעלים כמה עיי״ש.

.בזה מהנהגתו מזעיר תמקצ מגלה להלןד בהמכת הדיבור. קדושת על בשמירה לכלל מופת
לפה. הועתק ומשם בידינו נמצא צילומו מונטריאול. - אלברג באוסף נמצא המכתב

ראדין לפ״ק תרפ״א אדר י״ט בע״ה
מהר״ר...נ״י גדולים בפי ומשובח מהולל חו״ב הג׳ הרב האברך כבוד

בכבוד יש״ת אחד״ש

 היה באמת כי למנוחות והלך ימיו בדמי נקטף הרב אביו ידידי כי רעה לשמוע נצטערתי מאד מאד
 נחומים אלוקים ישלם בארעא. דבלי שופרא האי על וחבל ולמקום לבריות אהוב ונכבד גדול אדם

 לנשמתו זכר לעשות עליהם אשר את עירו בני ידעו כי רצון לבי מלא ומאד ולזרעו. לאלמנתו
 אביו עם עשו אשר ובחסדם כגמולם להם ישיב ישראל אלוקי אביו. תחת לכהן בנו ידי את במלאם

אביו. כבוד כסא על לישב כת״ר בא לרגלי וברכה שפע להם ויריק אחריו, ביתו ועם ז״ל הרב
 הרבה בידו יש שכבר אחרי למותר שהוא לבד תהלתו, מגיד במכתב אבא כי כת״ר ששאל ומה
 אי זאת זולת חשובה, בעיר פאר לכהן כת״ר שראוי שמעידים הזקנים ישראל מחכמי תעודה מכתבי
 ובחכמה בשנים שגדל אחרונים ומימים מקטנותו, רק כת״ר את אנכי מכיר באשר לכתוב לי אפשר

 הדור גדולי של כתבם מפי רק אכתובש הנימוס מן לא ףא האמת מדת מן ואין לפני נקרה לא
 יסתפקו המתים ועם החיים עם חסד שעושים הישרים עירו בני כי אחשוב ובצדק עליו. המסכימים

 הסמוכים וסלאבאדקא דקאוונא הגאונים הרבנים על ובפרט ת״י שישנם הרבים תהילה במכתבי
■הסליחה כת׳׳ר ואת כבודו אל לכתוב אמרתי זאת כל את כת״ר, בשבח שהפליגו להם

הכותב, וכחפץ כחפצו קרנו וירים בכהונתו ה׳ לו שיעזור ומברכו ומכבדו מוקירו

ראדין מעיר הכהן מאיר ישראל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס209 מס עמוד {2})עורך( מאיר יצחק עמיהוד לוין, :יד - אוריתא
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רבהקנז—קנד סימן ידים ונטילת הכנסת בית הלכות
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*א 'צ

היתר ואין טעות מנהג שזה וכתב רמ״א על שהשיג תרע״ד. כיתר
לילך במ״ש או לחולה נר להדליק או לכסותו כשצריך אלא עד ד־

ס״ס והט״ז פ״ח תת״ק סי׳ ומ״ט בדש״ל וכ״ש באפילה. החפה
סי׳ מהרא״י מפסקי רמ״א שהוציא שנרשם מה גם תדע״ד• לצל ־.

של דגר שם כתב עוד וצ״ע. ע״ש מזה מידי שם ליתא תכ״ה :•:ותיו
געשה כבר שהבדיל אחר אבל מצדה. של נר קרוי הבדלה סכין י

ידעתי לא וכתב השיג ומ״א ממנה להדליק ויכול ,•המצוד פניה ;
כבשן אור על מברכין דהא הבדלה בנר שיש מהקדושה ■ונפרס

 דשאני ולק״מ ע״כ. להדליק מותר שבת של מנד דאפי׳ ועוד
 שמדליק נר משא״ב הבדלה עבוד הודלק שלא כבשן אור

 להדליק דמותר שבת. של נר גם מצוה• נר מיקרי הבדלה לשם
סק״כ• בדבריו וכ״מ המצוד, נעשה כשכבר בחול דוקא נראה

בש״ע: תרע״ד וס״ם רס״ג בסי׳ וכן
 ירצה שאם התנאי היה דאם ונ״ל כו׳ והתנו -א טו סעיף

 שנתרצה אף הס״ת ויקה דמיהן להם יתן הוא
 דיש כיון מוחזקים נקראים אין הס״ת להם לי׳תן כך אחר
 לדעת ולפ״ז מ״א. עכ״ל קמ״ו סי׳ בח״מ כמ״ש לסלקן בידו

 בדמים לסלקו היתומים ביד דאז אפותיקי בלא דאף שם הש״ע
הלכה. ושכן הש״כ כמ״ש ראיה להביא היתומים על אפ״ה

 בית שקנו שותפין הט״ז כתב לחלק• ואפשר הפא ה״ה א״כ שוס
 הוקר כך ואחר שירצה כ״ז חלקו לו שיתנו ביניהם תנאי והיה
 כיון עתה ששוה כפי לו ליטול צריכין חלקו ליטול ורצה
:דמי שקיל והוי לאחר חלקו למכור יכול תנאי בלא דאפי׳

שיש דאף משסע קס״ג סי׳ ב״ז בתשוב׳ כו׳ לו נותנון אין כב
 עכשיו ששוה כמו לו וליתן בחלקו לזכות שרוצה אחר פגי

 שהיו העיר בני ק׳ סימן מי״ט כתב ע״ש. למחות ויכולין
 הדין לשנים עצמן לחלק הוצרכו סיבה• ומחמת א׳ בה״כ להם
 ממנו בעלים שם שנשתקע תורה וספר הקודש כלי שכל

 א״א ואם ולמעלה. י״ג מבני שהם אנשים ערך לפי יחלוקו
 כתב מ״א אבל ע״כ• עדך לפי בזמן א' כל ישתמשו לחלוקם

 או הוא יכול נשתקע שלא ומה חלק. יש וטף לנשים דגם
 שמואל משפטי כתב בתוכם הוא אשר לבה״ב להוליפם יורשיו

מלחמה• רעש מחמת שברחו העיר בני וכל כרך׳ ט״ו סי׳
קודש הכלי להם לחזור היחידים צריכין הקהל רוב וחזרו

ע״כ. עצמן הם התנדבו ואפי׳ שם לדור רוצים שאינם אפי׳ י"
 מטפחת לעשות אסור כאן כתב בלבוש נ״ג• רא״ם בתשו׳ ועיין נח
 מותר פרוכת אבל בה מחמם הקור שבעת שעטנ״ז ס״ת זה
שגשאלתן_ כתבתי ש״א סי' לי״ד בספרי ז״ל בא״ז וכתבתי י־

 בכה״ב הכלונסין על שתולין לס״ת המכסה לעשות מותר אם
 והשבתי הס״ת. על מניחין הקריאה אחר הקדיש ובשעת -

 במטפחת אלא שיהגה חיישי׳ דלא הטעמים מן וא' ^"חיתר
 ומפה במענטל״י גם קריאותו בשעת בידו הס״ת לאחוז נוסק ..

 ארוכות. ראיות ע״ש כט״ז דלא להתיר דגראה שם ",^בתבתי
 עכ״ל ע״ש נ״ד סי׳ עשק באר בתשר לי און מצאתי ועכשיו

 שהשיג מ״ג בסי׳ וראיתי שבעה נחלת תשר נדפס, שוב א״ז.
 השואל השיב מ״ו בסי׳ הזקן. הורה כבר אלא ט״ז על נמי

 דס״ל ולמאי אבאר• ובי״ד דבריו לדחות ויש הט״ז דברי ומחזיק
 שעטנ״ז של מענטל״י ועשה א׳ טעה דאם שם פסק דאסר

בטעות: שהוא כיון פרוכת ממנה ויעשה בטעות הקדש הוי

קנה סימן
 ללמוד ונוהגין ז״ל כתבתי בא״ז כר לבה,"מ ילך א א בעיף

ואפי' דרבנן קדיש ואומרים התפלה אחר בב״ה
 בפורס כמו בבה״ב עשרה כשיש קדיש אומרים לומדי׳ שנים
 מדבריו ונראה ס״ב• דף ל״ח שלומדים תינוקות ואפי׳ שמע
שמע. דפורם דומיא קדיש אומר ללמוד שמע שלא מי דאף
 דפורס דמראי׳ שלמדו שנים הזכיר למה ידעתי לא אך

 פסוק על דרבנן קדיש דא״א כ״ג כתב א׳. אפי׳, משמע שמע
 מדרשים בה אומרים דאם ונ״ל ע״כ• שבע״ם תורה על רק
 והא א״ז. עכ״ל דרבנן קדיש אומרים עלה הנדרשים ש״ס או

 א״נ רבנן על ובקשה תחנה שהוא לפי דרבנן קדיש דנקרא
דרבנן. לימוד שהוא שבע״ם תורה על אלא נתקן שלא כיון
 סוטה מסוף וראיה ובעמידה בב״ה השיעור אותר ללמוד ינ״ל

 בעולם חולשה שירד ופרש״י התורה• כבוד בטל ר״ג משמה
 ובבד,"כ כזה מועט בזמן א״־כ ע״ב• בעמידה ללפיד׳ י־כלו שלא
 שפירסין כיון ליזהר צריך בא״ז כתבתי עיד ליזהר. טיב

תורה זמן ס־ הזמן ,בא". ••ביתו •לא לבו ־פיח ב•תגדל

יא
סר

 בתורה מ״ש יודע שהוא דיפה ארץ• דרך עם תורד. יפה נאמר
 דאפילו כתב ושל״ה הב״ח( )כ״כ עון משכחת שניהם שיגיעת

 תשכיל אז אז• ג׳ סי' ונתנו כו׳ תורה יפה יקיימו בתים בעלי
 שעות ח׳ בתורה. אז כמנין שעות ח׳ תישן. אז תצליח אז

 ^מ״מ_ מלאכיה צריכין שאין ואותן בשינה• שעות ח׳ במ״מ.
 ויתן וישא נ ולילה יומם בה והגית לקיים דחייב מ־א בכת

 איזה לו לעשות בעלמא בדיבור לחב־רו המבט-ח כ•׳ באס־נד
 להיות מחוייב במתנה. לו ליתן או שירות איזה או טובה
 יאריך לזמן לפרוע לחבירו חייב הוא ואם בדיבורו נאמן
 סחורתו אדם כשימכור שקרן. יצא שלא כדי בתחלה הזמן

 וכל בגנותה יפלוג לא וכשיקנה מדאי• יותר אותו ישבח לא
 דבריו בדיבורו• לשקר רוצה ואינה בלבבו אמת הדבר

 לך. ויקם אומר ותגזור שנא׳ להם יתכוין שלא אף מתקיימין
 הן בהלואה• הן במ״ם הן דעתו סוף ראשון בפעם יאמר
 דברו• את ישנה ולא לזה עמו המתעסק וירגל וממכר במקח

 דמותר מוסר^הא ומספרי קי״ד דף משל״ה הוצאתי זה כל
 תכ״ו סי׳ )ס״ח עבר שכבר בדבור היינו השלום. מפני לשנות
 שנא׳ כו׳ לשנות מותר אילעא א״ר ס״ה דף וביבמות ומ״א(
כו׳ שמואל ויאמר שנא׳ מצוד, אומר נתן ר׳ כו׳ צוה אביך

דס״ל ואפשר למה טעם וצריך אילעא כר׳ לס״ח דס״ל וצ״ל
 דיי לא דלה,בא שמעינן לא היינו מותר דנקט והא נתן. כר׳

דאמר דהא וצ״ל וק״ל. איכא איסודא אפי׳ אלא מצוד, שאינו
רפ״ב. ס״ס בח״מ ועיין ודו״ק עבר מיקרי באתי לה׳ לזבוח

 שאין למקום שהלך מי שביעית סוף הר״ש כתב ס״א. כתב
 ביותר אותו ומכבדין הרבה• ששנה וסוברין אותו מכירין

 הבית הבעל ישבח לא אורח כ״כ• שניתי לא להם לומר צריך
 כ״ג דף ובב״ט ע״כ בברכות כדאי׳ אורחים. עליו ירבו שמא
 לשבתו. טוב מהוגנים אדם בני דבין כו׳ באשפיזא ד״ה בתו׳
 לאומרה מותר כך שהלכה לו ונראה דין שמע אם כתב עוד

 נ״א. דף עירובין מיניה דליקבלי היכי כי גדול אדם בשם
 בשם דבר האומר איתא כ׳ דף ובברכות כלה מסכת בסוף
 ע״כ• וצ״ע שתסתלק לשכינה גורם ממנו גמרו שלא חכם
 עי׳חל בשמו אומר היה שלא אף מקבלין שהיה דמיירי וי׳^ל

 סתבר ניתנו אלא גדול משם שמע שלא מיירי דבעירובין
 עי״ל א׳ חכם בשם יאמר לא א׳ גדול בשם כשניתנו אבל

 מה אבל א׳ חכם בשם יאמר לא מסברתו שאומד מה דדוקא
 עשמ שלא חכם בשם אפי׳ לאומרו מותר אחר מפי ששמע

 ’ כשמשפיע מוסר ספרי '/כתבז׳. משנה דאבות בתי״ט וע׳_
 יהיה אדרבה לבבו• ירום לא אז מרובה. ברכה הש״י לו

 אולי או מזכיותיו. לו מנכה הקב״ה אולי ויחשוב נכנע.
 עיניו החכם הממון עם יתנהג כיצד לראות אותו ה׳ מנסה

 ביותר עניו ולהיות וג״ח צדקות הרבה במעות להתנהג בראשו
 מאחר הוא דלטובתו להש״י וישבח יודה הפסד לו מגיע אם

 לו הזמין ואם לטובה• חשבה אלקי׳ בודאי באמונה שעסק
 מיוחד כיס לו יהא מעשר יפרוש ומיד תיכף אזי ריוח ה״י

 מצוה גם ורחוקים קרובים לעניים יתן וממנו שלו למעשר
 ומי אמיד• לאיש ואפי׳ דחקו בשעת לאדם ממנו לחלות
 בשנה ולחלקו לבערו ראוי הרבה במעשרות הש״י לו שזכה

 את המעכבים והאנשים שמיטה של ובששית השלישית
 המצוד, מקיימין שאינן כסילים הם מותם אחר עד מעשרותיהם

 ק״ו דף ב״ש ממעשר ובנותיו בניו לימוד שכר ליתן אך בעצמן
 היזק בשעת אם ריוח א׳ ובעסק היזק א' בעסק לו היה אם
 הפסד את הריוח ממלא אינו הפסד לו שהיה חשבון לו הי׳

 הריוח החשבונות כל חשב ובסוף חשבון לו היה לא ואם
 ואח״ב הריוח מן תחלה ההפסד יעלה אז השנה מכל וההפסד
 נותנים אין פ״ד( סי׳ אפרים )שער הריוח מן מעשר מפריש

 שחייב לא אם ממעשר מצות מעות לפרוע ואין ממעשר מסים
 בשל״ה אבל רמט( סי׳ י״ד )ט״ז מעשר שקונה הקניי׳ בשעת

 מה אבל חברו. על שמוסיף במה דדוקא כתב רס״ב דף
 וכתב לדחות• ויש מעשר ממעות יקח לא ליתן רצה שמכרו
 עוד ממעשר נותן עניים הגדולים ולבניו דלאביו שם הש״כ
 וכה״ג לחופה וכלה חתן להכניס או ברית בעל להיות כתבו

 לא אם לאחרים ולהשאילן בהם ללמוד ספרים לקנות וכן
 ליקח מותר מצוד, אותה עושה היה ולא בידו יכולת היה

 ידעו למען מעשר שזה הספר על לכתוב וצריך ממעשר
 מאביו: אף מירושה מעשר נותנין להם• יחזיקנח ולא בניו

דשואלים הא כו׳ דיג• בתחילת אותו שואלין בי כי׳ באמונה ג
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להרא״ש הוספות חיים אורחות ד

 בתוכחותיהפ לו לומר הדבר יונעם הרשע את המוכיחים אבל ינעם: ולמוכיחים
אלו. את גם ממך הסר לזאת תשגה אחדים בדברים רק אתה צדיק באמת הלא

 לב< י, )משלי ובכלל רבים, ירעו צדיק שפתי כא( י. )משלי בכלל הוא ואולי
 )משלי• ובכלל הגר״א, ובביאור יונה רבינו בפי׳ וע״ש רצון, ידעון צדיק שפתי

 ויחניף החניפות: בשער צדיקים אורחות ספר וז״ל חמה. ישיב רך מענה א( טו,
 תורה, שילמדנו לרבו ילחצנו, שלא חובו לבעל בית, שלום משום לאשתו אדם

 לקבל לדבריו ושישמעו שילמדנו כדי ולחבריו לתלמידיו להחניף גדולה ומצור,
 לד שישמע אליו שימשכנו סבור שהוא אדם כל וכן המצוות, לקיים תוכחות

 תוכחתו, יקבל בחניפות אלא לו ישמע לא בכעס עליו יבא ואם המצוות, קיים‘׳
עכ״ל. מזולל, יקר להוציא כדי לו להחניף גדולה מצוד,

והכזב השקר מן ובן ג.
 פירש דד,א שקר", "מדבר ז( כג, )שמות הפסוק כלשון רבינו נקט שלא נזה

 נכלל וזה שקר, לסבב שיכול דבר מכל להתרחק הפסוק דכוונת הספורנו שם
 עצמו, משקר להתרחק רבינו כוונת דאי הריחוק", "בתכלית רבינו שכתב רמה

 לפרש צריך וכן הריחוק". "בתכלית בזה לומר שייך ומה הוא, רב בי קרי )יל
 ממה שיתרחק דכוונתו הריחוק, בתכלית מהן להתרחק רבינו שכתב המידות שאר 1

 שכתב כ״ח בפסקא רבינו דברי לקמן ועיין המידה. מעצם רק ולא לאיסור, עקרוב
 דשקרא מפתגמא שתרגמו ויונתן אונקלום בתרגום ועיין וכו׳, תרחק שקר מדבר

 הספורנו פי׳ ולפי השקר, מן מרוחק במצב עצמו אדם שיחזיק היינו רחיק, הוי
 שמביא מדבר שיתרחק רבינו כוונת וכאן לשקר, המביא מדבר מרוחק היינו ל הוי

 כמו הוא והעיקר ימיו, כל זה במצב וישאר הריחוק לתכלית שיגיע עד ׳'"קר
 פאלשע איין פון תרחק: שקר מדבר כ״ח לפסקא בתרגומו התויו״ט בעל 111׳

 או מענין שיתרחק והיינו עכ״ל, דערפון דיך ענטפערן אונד מרחיק דיך ויי ואן
בתכלית שקר מדיבור שיתרחק רבינו מזהיר ג׳ בפסקא כאן משא״ב ;יקר, >׳!׳,
שביארנו. כמו ן, י ווו הבי

 מפי כן שמע רק ובאמת בבירור יודעו כאלו דבר האומר שקר שבכלל וודאו,
 נראה וכן שמועה. קול שמע או דעתו אומדן ע״י כן הבין או לו הנאמן אום

 בחכמה וגדולים רבים אנשים לו שהעידו מי וז״ל: ה״א פי״ז עדות הל׳ הומב״ם
 אע״פ מפלוני שלוה או פלונית עבירה שעבר פלוני שראו אומרים שהם אה !וי!

 יודה או בעיניו הדבר שיראה עד יעיד לא ראהו כאילו בלבו הדבר מאמין הוא
 מפי המעיד וכל וכו׳... מנה לי הלוה שפלוני עד עלי היה לו ויאמר מפיו הלוה ■י!

 עכ״ל שקר עד ברעך תענה לא שנאמר תעשה בלא ועובר שקר עד זה הרי ים אחו
 שהאומר מדבריו מבואר לא. ושבועות ולז: ולז. כט. מסנהדרין אלה דברים ׳11״, !

 וכל לו הנאמן אדם מפי אלא יודעו אינו והוא עצמית ידיעה יודעו !אילו ווו
הבדל ואין שקרן הוא עליו דעתו שסומכת שמועה מפי או דעתו באומדן .׳!
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 תרחק שקר מדבר על עובר אבל תענה דלא לאו לעניו אלא ב^~לחו:ץ~לב׳׳ד3ו--13~
 מציאות זה הדעות ולכל לב״ד חוץ דיבור על גם נאמר זה שאיסור הסוברים לדעת

שקר. של
 פיהם עליך פצו הפסוק על כ״ה( סי׳ ב׳ )פרש־ת איכא במדרש נראה וכן

 בעיניהם ראו שלא מה בפיהם אומרים שהיו לפי לעי״ן פ״ה הקדים למה וז״ל
 להעיד מכוונים היו לא כי :ז״ל יוסף( בעץ גם )והובא ענף היפה ופירש עכ״ל
 שהיו בפיהם ואומרים העם המון קול או דעתא אומדן על אומרים שהיו אלא שקר

 המאמר להקדים שאין נענשו ומ״מ כמאמרם הדבר יראו בעיניהם שגם בטוחים
 כפשטות ולא בעדות נקט למה עיון לי וצריך עכ״ל. ממש בעין הדבר ראות עד

 נראה וכדברינו שקר. נקרא זה דבר שבכל שהעידו ולא בפיהם אמרו המדרש לשון
קד:. מסנהדרין

 יסא לרבי זעירא רבי אמר וז״ל ה״ב( )פ״א שבת מהירושלמי קצת נראה וכן
 בשם עדה הקרבן ופי׳ עכ״ל שמיה מן שמועתה אמר דאת פדיה לבר רבי חכים
 שמא משמו שמועתיה אומר שאת פדיה לבר אתה מכיר וכי פי׳ והכי וז״ל י״מ

 רבי שמע שלא שכיון זעירא רבי שחשש הרי עכ״ל משקרים משמו לך המגידים
 עצה דמשום לדחות יש אמנם הוא. שקר אולי מגידים פי על אלא פדיה מבר יסא

שקר. דהוא הירושלמי משמעות נראה אבל איסור משום ולא קאמר טובה
 תרחקן שקר !מדבר ריחוק לשון בו הזכירה :וז״ל כתב ע״ד מצור. ובחינוך

 הזהירתנו הריחוק ומצד האזהרות שאר בכל כן הזכירה שלא מה מיאוסו לרוב
 יודעים אנו שאין אע״פ שקר שהוא שנחשוב דבר לשום כלל אוזנינו נטה שלא

כדברינו. מזה ומוכח עכ״ל שקר הדבר אותו ]שאם! )שאין( בבירור
 לאמרו מותר כך שהלכה לו ונראה דין שמע אם קנ״ו סי׳ אברהם במגן ועיין

 עכ״ל, וגו׳ קי״ב( פסחים נ״א )עירובין מיניה דליקבלי היכי כי גדול אדם בשם
 )על שבערכין ובהפלאה אמר, ולא ד״ה רמ״ב סי׳ יו״ד ובב״ה שם רבה אליהו ועיין
 מאיסורא לאפרושי כגון בדבר תועלת יש דאם ונראה חנק. ערך הערוך( ספר

 ז״ל שאמרר ממה גרע ולא מותר שמים לשם וכוונתו חסד או מצוד, לצורך או
 לא שלום דרכי מפני שאפילו ולשיטות השלום. מפני לשנות מותר סה: דף יבמות
 שאומר במה י״ל אולי אנפי בתרי שמשמע דבר לומר רק אלא גמור שקר הותר
 מעשה בא היה אם גדול דאדם דחזקה בפה ולא בלבו שאמר היינו כן פלוני דאמר

 הרמב״ם שכתב מה כגון חזקות משאר גרע ולא כן מתנהג או פוסק היה לידו כזה
 ראוי שהוא מתחילתו בו יודעים שהיינו אדם אלא הי״ז פ״ז התורה יסודי בהל׳

 בדרכי מהלך והיה גילו בני כל על בהן שנתעלה ובמעשיו בחכמתו לנבואה
 שלחו שהא־ל ואמר ומופת אות ועשה בא ואח״ב ובפרישותה בקדושתה הנבואה

 נביא ואינו ומופת אות שיעשה ואפשר תשמעון. אליו שנאמר ממנו לשמוע מצור,
 וחכם גדול ואדם הואיל לו לשמוע מצוד, ואעפ״כ בגו דברים לו יש האות וזה

 בב״מ שאמרו ומה וצ״ע. עכ״ל. חזקתו על אותו מעידים ן ]הוא לנבואה וראוי
ובאושפיזא ובפוריא במסכתא במילייהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני כג: דף



היםשב־י^ך פרק בבאקמאאיי

 בפשיטות נ’ול • ע׳ש ט׳ העפים כל 06 ואכלת כהלג כפיי הא • ט׳ נניך אוכל כאילו
 מאסר כסו ־ כפשש יתפרש ־ פה ככל ישראל 06 ייאכלו מ׳( )ישטה במאמר דוודאי
ולא * והבטת הכנים לפרוס שנא בניך ואכלו מאסר אמצה * מנפים כל אס ואכלם

 ט׳ צאנ״ך ויאכל קצירו יאכל שהאויב כאן שכרנו כשגם • ט׳ אותך ואכלו אסר
 ־ יגם בם * יגנו כן או אדם בשר שיאכל האויב אס המכריס הוא פי • איפה א״כ

• ס׳ ברך אכלו כאילו דרשו ע*כ

אורוזין שנים פרק מציעא בבא מסכת
• בפוריא • בפסכס .בדיבורייהו דרשני רבק מגיד• פילי מלס בזיעי ב 33

 )חולק מ״ש פ’ע דאושפיזא בפי׳ ש’במ סוהרשיא עיי׳ • באושססא
 שאסר כלומר • אושפיזא להם יודי״ע שלא אושפיזך אשר לוויין פומבדיסיך ניו( סצויין

 בדבורייש משני לשון אבל • הפרוך לפי׳ דמים י״ג דאיגך דופיא .נו׳ יודע איר
 סלם בהר פי׳ עכ״נ • שאמרו כמו עושים שאינם במה ומשנים p שאוסרים משמע

 שילמדו אפרו אם בפסנס י שאמרו כפו ששים שאינם סייס • בדיבורייהו ספר עילי
 מקפידין איק אסריחא מסכם ללמוד הוא וחפן ־ אסיכ דעתו ונשתנה ססכח אותה
 דבריהם לקיים מטייבים ושלזה • תרחק שקר מדבר • מאמר מיו ■ומלן דנכה׳ג לומר

 בדיבורייהו משנים אבל ־ בראשונה אפט אפר *תהספכתא דוקא וללמוד■ הקדומים
 קשורים ולבם נפשם שעכשיו וכיח • ספן שלבו פה אלא לומד אדם שאין לפי והיינו
 שאלוהו אם והיינו ־ בטריא זה פ׳ד וכן מק שלבם מה אותה לומדים אחריסא במם׳
 סכנה מקום לו יש מסה באותה ט התטק ואנו׳ב ־ ולשכב ליפן רוצה מסה באיזה
דמירשס לסוריא אשכחיה למחר דוכסיך שר כ*ה פצויין ספרת ז׳ל מאמרם )סיד

 ידעו שלא כדי • אסרס למפה ספנים .להזיקו מליו וסופדת פס( סירש׳י טי׳ נסכינא "
:וק״ל ישכב היק יידע שלא בטלק שם ונפירש׳י • באושפיזא וק • שממש מקום

 בזה ר״ח דמי פ׳ש ברכות עיי׳ • ט׳ מתעלס שאתה פעמים והתעלמת מ
: p לדרוש ככה חזיל ראו מה

 והודמת״ם לוסר די היה ס שהרגיש נראה ־ ט׳ חייהם בית זה להם והודעת ד
והודעתים לזה טמטם שהביא פה זולת הרי״ף )וכפיש ט׳ הדרך

 על טמז המים כטי בס כי • לזה זה דומים הנשואים אין ד׳( )דברים ט׳ לברן
 אוק הם נם לשיידעו ט׳ לברך הדברים אותם תודיע פייך• יאי אשי הדבטם
 פלס במקום והודעתים כטב היה אילו להם והודעת הנוכחיי מאפר אבל * הדברים

 הכינוי שיטה ודו/ן( הטוטם על לא טודטס סל רומז המים כסי היה • להם
 ידי את אודיעם ט׳ מודיעים מר מיו( )ירטה כפו אחת בטנה השעל עם מטבל

 אל רפז" לה״ם מאמר ט דרש עיב כ׳( )יחזקאל הודיעה אטסס תועבות אס ט׳
 בעצם המסורס האזהרות עיקר ט אפר כאילו ־ קודם שזכר ושורות חוקים מאפר

 המקים אושן אל הפצפון אולם ־ והמורות החוקים את מזהירם אשר שא וראשונה
 והמורות החקים אותם להשיג • ביה ילט אשר הדר׳ך את תודיע ד סו .והטלות

 המצוות ט )מצויין.ס'ב( סיס שבח מם׳ אנחנו למ׳ש נפשך גיס זה הדריך אמר וע״ז
 חרך בשם מתוארים • טפרים חיים • בכם ומי האדם אופס יעשה אפר המעשיות

 ומה עיש ט׳ צדיקים הרך ד׳ יודע כי סוד לתורה קדמה רן6 שדרך נאסר ושעיז
 אינם אלה כל ט הדרך במאמר נכללים סלם קטלה נם חולים ביקור גס נינו לטיז

 וולחיט גם )שהל• • לבד לישראל המיוחד המקרי השכלית מצד לישראל המטקש
 הישראליי הדס אל וסטא דרך כפס אבל הדעה( הכרת מצד • בה מהרים פהעטיס

 • ט׳ ט להתפרנס אומטח להם ללמוד טיכס טס זה • כאן רש״י עיש אולם
סתירה־ ולא שיטי לא בדבריו אין תיה חייה׳ס בית כ׳ ק׳( )דף קפא הנוזל ובסרק

 ט נצרה ד׳( )מסלי מאפר סיס • התורה על לועז אשר חייהם פלס פי׳ שם ט
 המה אבל ־ כו׳ להתפרנס האומטס p לא • מצחייה כאפסים החיים וטיט חייך טא

 זה והפתיח ידיו אס זיל רשיי שכל כאן אמנם ועוברה חולטם פדוטים חיים
 בלומר ט להתפרנס אומטס להם ללשד פי׳ ט׳ נייח זים מאמר ביס על חייהם ביית

 כי נראה ־ נ״ח זה אשרילט ־ האפסיים החיים אל ומדור בי׳ס כמו מא והאופסח
 כלומר אסנפרס והרטט נהלכת״י משוט כצל ק״ם( )סלים המאפר אל נזה רגש

 סנקרס האנשים כטס ויסמעסו ילנ״ו לקל בעת כאן אף ־ בחליל ונפעסו כטסנהלט
 6»וסמוך שנמשו זממה כלומר קבורה זו בה ואמר ממלים־ כששים אמד ליפול

פשרם לפנים זה יעשון אשר * ידיך סנה צל מזה נס וב׳ה פינה כשלג הליכת אל

לג

 הקדמונים נפ׳ש הענין הקניטס טרה שמו״ן לשי אס מוספש מו׳ן דרוש • הדין
 מטלפיס והמים פהט״ן לפי אולם סין( בבת מראה הקטן על הרומז • אישון מרן

 הדין משולח לפנים וקוק גודל למין ט וטיט • יעשם כתיב כאילו וטי י כזה זה
 משורה לפרס יטה המדינה מקוני ולערן הטרה ממט שא אסר עצמו הדין לנט הוא
 אלא ייישלים חרבה לא • בהעדרו וכפיס ־ מאוס המציאות אל וקיום טקון הדין

 קיומם שא שוה׳ד ט מזה נלמד הדן מסורס צפנים עבדו ולא ־ ט׳ דבריהם שהעמידו
 ויעש • זיל רשיי וכפיס יהקנו׳ם אפר כלומר יפשרה אפר באור וזהו ־ וחקונם

:עסדיוכו׳ סל תקנ״ו הרקיע את אלהיס
עיה• אלו פנדיכם • ט׳ ס׳ח אלו דבט אל המרדים ד׳ דבר שעט פיד ן

אפר שלא כטיפ׳י בשמחתכם וסראה תיל • ט׳ סברס אבי תאפר שפא
 כמו לא לרבים כעדו מדבר שא ונראה טין ט וטיט ט׳ ואטכם אני ט׳ ואראה
 מה • ט׳ לסניף ונשתטה ונראה כט ־ מפעל טין הוא ונראה וטין שכתב הרשיא
 ידאה ד׳ נהר )ראשית( כט נפעל מברן ונראה פסקי בסס . ט מקומת החליף
 *׳י' בפד עמר 6ס מרן סם גם ועכ״ז VT"* הקל( סברן ונראה מנקד )וכאן

:יראה כעו הציריי בנקודת יפט מפעל משמעות זולת ’ ’’ • לרבים

הטפקיד פרק •.״ ■־י•
ט׳ רי וני תנא ס׳ העץ ק הסמוי בדבר אלא עצרה הברכה אין ט

שבכוונת ©משיא טי׳ * ס׳ מ שלעת הטן שאץ נדבר אלא
 בערן בכוונת שנם וליג עיוג • טנייהו איבא מרפץ מפמטס אבל • אמד הוא הפרן
 ק גם סמוי שיהיה טיט • דווקא • הטן ש הסמוי ניכר מיד ט טנייש־ איכא
 • ט יש מסקלים או פדום כסה יודעים הבעלים אץ שעדיין כלומר • בעלים של הטן
 תעלת זה הרי • ביק■ ואח׳ב פדי■ לקק אפר • העץ סן שמוי שד שאיננו אמר אבל
 ביבר פ״י אבל • סטן ק המנוי ביבר אלא מ׳ חצוי הברבה שאץ לט ־ שא

למעט ט שלטים אמרים שעיני ־ אחרים של רמזעלטנאבישא • ט שלטת העץ שאין
 טמן רואה אנו ובקנקרם בקרם המשתכר ־ ב׳ נ׳ פסחים כפים • מארה ט "לשלח

 שמפא סנט מס ועוד • טנא בהו שלמיה אפמזייש דנפיס כיון מיס • לשלם ברכס
כיי פ׳נ־ נסם שלעס וטן בשק ושכח *ושבין ופירש״י ־ ס״ב מאם אנס ט׳

אחרים: סל טסא טנא על נאמר טן נה״ן שליט ספאפר

הפועלים את. השוכר פרק
 נתתי אשר נו׳ הארך אבדה מה סל • ט׳ ויכן המכס האש ט מ״ןי לח

שגם על ־ טאורו רל מזילה בשרה ברכו שלא ט׳ לפניהם
 • ולנביאים לחכמים נתבאר לא ופה ־ במורה פטאר ט שאלו לא החוטא האדם
 וההשבה ־ אבדה לא הארץ ופכיז ־ טליס נראם יגלו חטאו אסר אשת ז׳ שהרי
 סהלתיו מצלו ישראל אבל ־ יצרם לשבת ־ אטשום במטות רק נצטווה לא כי בזה

 אץ לנד יס׳ א הסיזמסם והשרה ט׳ מפצו ד׳ בארס אם ט עיד יספרו דווקא
 שקראם התורה בשביל וכאז׳ל ־ אתה דורש ד׳ אזר בארץ זולת שכן חקוס לה

 שא הלזה המשלש והאש • ראשית נקרא וישראל ראשים שנקראת אי ובשביל ראשית
 א י' סייס קי® •ולא טיף ישראל הק אשר ואחר • בנטאה הממון
 אשר שרס׳י עזבם על השיי שהשיב וזה • מקוש למה מחקומם אץ אם ט כאן
 רב ובא ־ עזט ישראל מי לפני מסה שם אשר השרה זאח כלומר לפניהם נחתי

בנא בחר. אשר מבואר שם אפר שדלה בשרה ברכו פלא נאמרו העק אח ושלא
" :שדס״ו אס לנו ונתן העמים עכל
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פו ב כג, מציעא נבא פה

 הוי נטי ומנין טדה מימן הוי מדמשקל ד״ה תום׳.
 ככגד דה״ט וי״ל וכר, וא״ת עדיסא. דמדה משמע סימן.
 ולא קיצרו עדיף. משקל ודאי הוגם לשקול דיר דאין

 לישקל שדרכם כסף שבכלי וכוונתם, תירוצם. סיימו
מהראשונים ויש «. ממשקל עדיפה _מדה לימדד ולא

<ןוצרהר^כמה|3

 וכוונת ממדה, עדיף משקל כסף בכלי שגם שפירש,
 בגלימא מדד, — סימן הוי כסף בכלי מדמשקל היא הש״ס

 בכלי ממשקל עדיפה בגלימא דמדה סימן, הוי ודאי

 הכוונה אין כאן האמורה שמדד, שפירשו, ויש ,58כסף
 סאה כגון הסירות, כמות מדת אלא ורוחב, אורך למדת

.SB ממשקל עדיפה והיא וכדומה,
 העין שבעתן לא כי סימן כהו אית אי רמי, היכי

 דרבנן, סימנים סובר הוא שמא שהקשה, יש הוי. מאי
 במקום אלא בסימנין להחזיר רבנן תיקנו שלא ואפשר

 הבעלים שהרי מוצאו, של היה לא תקנתם לולא שגם
למצא יוכלו הסימנים שע״י שסבורים תיאשים,

 שאין חדשים בכלים אבל שלהם, הוא שהחפץ עדים

 מכירו אינו הוא אם שהרי ומתיאש, עין טביעת בהם לו
 מוצאו, של הוי התורה ומן יכירו, לא העדים שגם ודאי
 גם שהרי ותירץ, למוצא. להפסיד חכמים תיקנו לא בזד,

 שייך לא ובזה להחזיר, תיקנו מנין או מקום בסימן
 שגם למדים נמציגו עדים, ימצא ד,מנין או המקום שע״י

 מוצאו, של הוי ומה״ת מתיאשים, שהבעלים במקום

°״. בסימנים להחזיר תיקנו
 לצורכא לאהדורי מינה נפקא סימן כהו דלית לעולם

 קים לא העין שבעתן לא כי וכר, עינא כמביעות מרכנן
הוצרך למה שהקשה, יש ליה. מהדרינן ולא כגוייהו ליה

 לענין מדובר כאן הרי זו, היא ראיה ומה שהקשה, שלמה
 דרך הוי כך כל רב זמן מדהניחו אמרינו ובזה מקום, סימן

 בשאר אבל היא, מדעת אבידה או סימן, מקום וליכא נפילה,
 בריטב״א אכן כלל. ראיה אין בגופן סימן בהם שיש אבידות

 ואפילו פירוש בה, נגעו בעלים יאוש "משום כתב שבשטמ״ק
 סימן", בו שאין דבר "זפת שכתב: ורש״י סימן", בו יש

 כתב כן 57 דעתין. לסלקא שזהו שיף במהר״ם ראה
 בלי לבגדים כלים בין ברמב״ן חילק וכן הר״ן, וחי׳ בנמו״י
 ראיה שם והביא הרא״ה, בשם נמו״י 58 טעם. נתינת
 ממשקל עדיפה בגלימא דמדה א קכח, נוחלין יש מפרק

 דרבינו ובעליות הראשון. בפירושו רמב״ן 59 בנסכא.
 סירות, ממדת עדיפה ורחבו ארכו דמדת כתב, שם בב״ב יונה

 בכך שדרכו שבדבר והראשונים התום׳ סברת ובעיקר ע״ש.
 כיון א׳, טעמים, שני זוטרי באמרי כתב חשוב, סימן הוי לא

 זה דבר עשה החפץ שבעל שראה אפשר תמיד בכך דדרכו
 רע״א, חי׳ 60 לכוון. נקל בכך דדרכו כיון ב׳ הבגד, שמדד
 התורה ומן מתיאשים הבעלים אין שוב חכמים תקנת ולאחר

 ובמעיני .69 הערה א, כד, להלן ראה המוצא, זכה לא
 טביעת יש חדשים בכלים שגם עוד, מתרץ מהדו״ק החכמה

 מתיאש, עצמו מרבנן שהצורבא משום רשב״א של וטעמו עין,
 לא סימן בו יש אם שפיר פריך ולכן יכירנו, שלא שהושב

 חי׳ 61 עדים. אחר לחקור מצי התורה מן וגם יאוש, הוי
מהדרינן "ולא גורס שאינו משמע והרי״ף יהוסף. עין רע״א,

 מרבנן, לצורבא מאמינים לא שלרשב״א לחדש הש״ס
 העין שבעתן בלא שגם הסוברים חכמים על בזה וחולק

 שמאמינים סובר רשב״א שגם אפשר והרי טב״ע, לו יש
 יהיה לא שמסתמא הכרזה, חיוב אין שלדעתו אלא לו,
 ואע״ם לו. מחזירים שמכיר ואמר בא אם אבל טב״ע, לו

 יכריז, לא שהמוצא יאוש כאן יש הרי שמ״מ לומר שיש
 שלא יאוש והוי ממנו שנפל ידע שלא במקום נ״מ מ״מ

 יש .,1לו מחזירים טב״ע לו שיש ואמר ובא מדעת,
 על חדשים שבכלים לומר כרחך על שלרשב״א שתירץ,

 מחצה, על מחצה רק היה שאילו טב״ע, לו אין הרוב
 ישראל, ומחצה עכו״ם במחצה וכמו להכריז, חייב היה

 נאמן מרבנן צורבא אין טב״ע להם אין שהרוב וכיון

 בו שאין בדבר דוקא אם שנסתפק, ויש *.2הרוב נגד
 נגד שרק טב״ע. ע״י מרבנן לצורבא מחזירין סימן

 שאפשר סימן, בו שיש בדבר לא אבל נאמן, המוצא
 האמינוהו ענין בכל שמא או סימן, ויתן אחר שיבוא
.63 מרבנן לצורבא חכמים

 אבידד, מחזירים שלצו״מ היות הראשונים, והקשו

 ששנינו מה יקשה עין, טביעות ע״י סימן בה שאין
 משום להכריז צריך והרי שלו׳/ אלו "הרי במשנה

 נהאי _« צו״מ גלל — זו שהכרזה שתירצו, יש *«. צו״מ
 מדרשות ובבתי כנסיות בבתי אלא ואינה הכרזות, כשאר

 ובב״ט בבכ״ג פעמים ג׳ שהכריז ואחרי רבנן, דשכיחי
 שכל תירצו, עוד *.5שלו אלו הרי משנתנו אמרה

 טביעות בהם ואין הם כלים לא במשנתנו השנויים
 אלא אינה צו״מ בגלל שהכרזה שכתבו, ויש .66עין

ז«, מצויים שת״ח במקום במוצא

 לא דהא שלו אלו הרי העין שבעתן לא "ואי דז״ל: ליה",
 ולדידהו ברא״ש, הוא וכן בגווייהו", מרבנן לצורבא לי׳ קים

 שאין ובאופן בטב״ע, שמכיר ואמר בא שאם לומר אפשר
 נאמן שצו״מ ומה שמואל. גידולי 62 לו. מחזירים יאוש,

 בירור רק דהוי הרוב, נגד זה אין דעלמא, רובא נגד בטב״ע
 בנפש תירץ זה וכעין שם. דעלמא, מרובא הוא גם שהרי
 שחזקת שתירצו, הפסגה ובאשדות יהוסף בעין וראה חיה.
 שלו שאינו ודאי על יאמר שלא רק הוא משקר, שאינו צו״מ
 ולכן שלו, שהוא שיאמר חוששים לו בספק אבל שלו, שהוא
 שהוא אומר ומ״ס בבירור ידע שלא תלינן העין שבעתן בלא
 החכמה מעיני 63 הרועים. מלא בהגהות ערד וראה שלו.

 זו אם טב״ע ע״י לצו״מ אבידה החזרת ובעיקר מהדו״ב.
 ראה האחרונים. בזה האריכו מדאורייתא, או דרבנן תקנה
 ר״ח ובחי׳ התורה, מן שזה שהוכיח נ״ו סי׳ ח״ב יצחק בפרי
 כמו עדות צריכים באבידה אם במחלוקת זה תלה מטלז

 ב, כז, גיטין ובריטב״א צז, דף חולין בר״ן ראה בממון,
 סק״א. ל״ג סי׳ המשפט ובשער פ״ג, ש״ו בש״ש עוד וראה

 הראב״ד שכתב עפ״מ רמב״ן, 65 ר״ן. רשב״א, רמב״ן, 64
 כתב וכן רמב״ן. 66 הכרזות. כשאר אינה זו שהכרזה
 א, כד, לקמן התום׳ כתבו וכן יהונתן. ה״ר בשם בשטמ״ק

 שאנץ בתום׳ פי׳ וכן ר״ן, רשב״א, רמב״ן, 67 ומודה. ד״ה
 ד״ה א כד, לקמן התום׳ מדברי נראה וכן הרא״ש, ובתום׳
דס״ב בסי׳ הרמ״א פסק וכן בטור, הוא וכן בסוה״ד, ומודה,
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• פח התלמוד מפרשי אוצר פז

 טילי תלת כהני *׳״ שמואל אמר יהודא רב ראמר
 אמר מינה נפקא מאי וכו׳ כמילייהו דמשנו רבנן עכידי

 אי עינא, בטביעות אכידתא ליה לאהדורי זוטרא מר
 ואי מהדרינן תלת כהני אלא משני דלא כיה ידעינן
 הפוסקים פסקו כן ליה. מהדרינן לא אחריני כמילי משני

 רק תלויה לצו״מ בטב״ע אבידה שהחזרת הראשונים,
 למה עליהם, ותמהו .89בדיבורו משנה שאינו בזה

 חכם תלמיד "איזהו :’יוחנן® ר׳ שאמר מה השמיטו
 על המקפיד זה עין בטביעות אבידה לו שמחזירין

 שהשמיטו הפוסקים שדעת שתירץ, ויש .”להופכו" חלוקו

 להוסיף בא לא יוחנן שר׳ מפרשים שהם משום זה,
 החזרת לענין — החלוק הפיכת על הקפדה — תנאי עוד

 בשאר משנה אם שגם לומר, בא רק בטב״ע, אבידה
 חלוקו לו יחזירו חלוקו על מקפיד אם מ״מ דברים,

 משמע כאן הש״ס שמסתימת וכיון בטב״ע, שנאבד
 אבידה, שום לו מחזירים לא דברים בשאר משנה שאם
.” מהלכה ר״י של דבריו נדחו

ל.( דף )קידושין והאמר וא״ת כמסכת. ד״ה תום׳.

וב
 האבידה שאם וידאש הר״ש בשם בשטמ״ק וראה כ״א. סעיף
להכריז חייב עיון, ספרי כגון לצו״מ הרוב על הידוע דבר ־"היא

 בסימן ובפרישה בב״ח וראה צו״מ. שכיהי שלא במקום אפילו
 ת״ח שאין במקום מצא שאפילו הר״מ, מדברי שלמדו רס״ב,

 המוצא חייב טב״ע, לו שיש ואמר צו״מ בא אם מצויין,
 בשם שכתבה שיטה בשם הביא בשטמ״ק וראה ע״ש. להראותו,
 משום מכריז חשוב ואינו כבד שאינו בדבר שרק הראב״ד,

 חשוב או כבד בדבר אבל מדעת, שלא יאוש דהוי צו״מ,
בצו״מ, אותו נחזיק שלא שסבור מתיאש מיד, בנפילתו שידע

 וראה ע״ש. ע״ז, הקשה שם ובשיטה הריטב״א, בחי׳ כתב יוכן
 לצו״ם שמחזירים הש״ס מן שמשמע שכתב הישועות בכוס

 לצו״ם, שייך הוא אולי להכריז שצריך לא אבל יבוא, אם
 אין שלעולם כוונתו ואם ע״ש, גפ״מ ד״ה ברש״י כן ודקדק
 תמוהין דבריו צו״מ, דשכיחי במקום אפילו להכריז, צריך
 השייכות על 68 להכריז״. שחייב וכו׳ ״מודה אמרו שהרי

 גבורים, במגן ראה קודם, שתירץ למה א״ש דר״י מימרא של
 הרמב״ם הרי״ף, 69 ודחוק. פלפול, דרך כתב צבי ובגאון

א. קיד, שבת 70 הרא״ש. הלי״ג, ואבידה גזילה מהל׳ סי״ד
 כן, .יפסק ,שם5עחוז/ .,ךס^^ובשלחןך.קימוכסוף ב״ו,נ!7^^

 ובסמ״ע רס״ב, סימן סוף פרישה 72 אשר״י. בהגהות ועיין
 החכמה, במעיני מש״ב ועיין סק״י, שם בש״ך וראה סקמ״ד.

 לעצמו", טריפה הרואה זה ת״ח "איזהו ב מד, בחולין וראה
 בטביעות אבידתו לי׳ דמהדרי איזהו, ד״ה שם התום׳ ופירשו

 יו״ט במעדני שם וראה ט׳, בסימן הרא״ש שם פי׳ וכן עין,
 לבדוק א״צ לעצמו טריפה רואה הוא שאם שפירש, צ׳ אות

 אבידתו. לו ומחזירים לא, אי תלת בדיני משנה אם אחריו
 לרבנן שדוקא שכתב ל׳, סי׳ חו״מ אש, באמרי וראה

 אע״ם העין, שבעתן שלא כלים אפילו בטב״ע שמחזירים
 שבעתן שלא בכלים טב״ע להם שאין המצוי מיעוט יש שודאי
לעצמו, טריפה הרואה ת״ח שהוא ידוע שיהא צריך לזה העין,
 העין בשבעתן רק שמחזירין כרשב״א דקיימ״ל למה אבל

 בזמן אם ולענין כצו״מי מוחזק להיות ושונה שיושב לנו די
ט״ו ובסימן סקמ״ו רס״ב סי׳ סמ״ע ראה ת״ח, דין יש הזה

 t לו ותאמר תנמנם אל אדם ישאלך שאם וכו׳ ושננתם
 לנסותו שבא הכא אבל וכו■ וי״ל מיד. לו אמור אלא

 שתירץ יש זה. למדתי לא ולומר לשנות מותר יודע אם
 שפיר, טפי עביד משגה לא אם שבאמת קושיתם,
 אמר רק ישנה, הללו דברים שבג׳ אמר לא ושמואל

 רובוידב הנאמן ת״ה מחזקת יוצא אינו משנה שאס
 לתלמידו ששונה היינו במסכת, השינוי שפירש ויש

.”זו כסברא שיפסקו כדי רבים בלשון יחיד סברת
 בסכר קבלוהו אם שאלוהו אם כאושפיזא. ד״ה תוס׳.

 בברכות אמרינו והא וא״ת .7י׳ וכו׳ לא יאמר יפות פנים
 הבית בעל שמרח מה כל אומר טוב אורח נח.( )דף
 לקושית שתירצו יש וכו׳. וי״ל בשבילי. אלא טרח לא

 בלבו אלא ברבים, שמפרסם שם הכוונה שאין התוס׳,
 הכופר בסוג יהא שלא לבעה״ב, טובה שמחזיק כן, אומר

 ויש .76מקום של בטובתו ככופר הבירו של בטובתו
 אבי^לז^^ וכו/ שטרה מה כל בסתם שיאמר שתירץ,
 לו, שנתן והמתנות המאכלים הנהגת סדר שיפרסם

.” ממונו ויכלו בנ״א עליו יקפצו שלא כדי

 ט״ו סי׳ יוסף דכרי סקי״ט, א׳ סי׳ ש״ד ט״ו, סי׳ ב״ח סק״ד,
 ט״ו, סי׳ הגדולה כנסת שם, ובנתיבות ט״ו סי׳ תומים ג׳, אות

 סי׳ ברונא מהר״י שו״ת צ״ה, סי׳ יחזקאל כנסת תשובות
 קמ״ד, סי׳ ה״א יעקב שבות קס״ג, סי׳ ווייל מהר״י שו״ח ק״ב,

 רס״ב סי׳ ביור״ד וראה רס״ב, סי׳ קדישין ומאמר צבי עטרת
 קיקיון 73 שם. אברהם וביד הרמ״א, בהגהת ב׳ סעיף

 גם כאן חשיב לא למה התום׳, קושית מיישב ובזה דיונה.
 כאן חשב ולאי שישגה, צריך דבזה שלום, דרכי מפני שינוי
 77 הע׳ להלן ועיין ולכאן, לכאן פנים שיש הדברים אלא

 אלגאזי( )למהר״ש לעין קילורית 74 הרי״ף. שתירץ מה
 לומר זה, דשינוי דבריו, דחה ש״ג סי׳ אומץ וביוסיף יא, דף

 לחד או הדורות, לגדולי רק יצדק רבים, בלשון יחיד דעת
 משמע רבנן" "עבדי והלשון לתלמידים, לא אבל בדרא,
 מפדש,^ הלי״ג מגזו״א פי״ד וברמב״ם התלמידים. גם שכולל

 שלא כדי שונה, אני במקואות ואמר בנדה, עוסק שהיה כגון
 יפרש שהר״ם בתו״ח, וכתב נדה, בענין שאלות ישאלוהו

 בת״ח שמדובר וכו׳", בפיך מחודדין ד״ת "שיהו שאמרו
 שישתמט, עדיף לרבים מומחה באינו אבל להוראה, שהגיע

 בענין ישאלוהו שהרי הרמב״ם על הק׳ הפסגה ובאשדות
 שמעון, אצל נתארח אם פירש, שם וברמב״ם 75 מקואות.

 זה על יטריחו שלא כדי מתארח, אני ראובן אצל יאמר
 קושית מיושבת שלדבריו כתב, אהבה וברצוף אצלו. שנתארח

 חיים בשנות הקשה וכן שם, הקשה אך מברכות, התום׳
 שתירצו. מה שם וראה ראובן, על יקפצו הרי קכה, דף
 אשדות היות, מהר״ץ קנה, דף חיים שנות גבורים, מגן 76

 פירשו לא התום׳ אך דגן. רוב 77 ועוד. דגן רוב הפסגה,
 יפות, פנים סבר לענין רק המאכלים, ריבוי לגבי השינוי

 מותר חשיב שלא התום׳ שהקשו ובמה שפיר. הקשו וע״ב
 מצוה שההיא שתירץ, ברי״ף ראה שלום, דרכי מפני לשנות,
 הללו דברים ג׳ אלא באן חשיב קא ולא לשנות
 דרכי מפני נמי דועך שתירצו ובמה הם. דרשות
דגן. רוב החכמה, מעין שיף, מהר״ם במהרש״א, ראה שלום,
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י צ מ א ב ב פט

 דכספא כשא ליה אגניב חסידא זוטרא מר א. כד, דף
 ונגיב ידיה דמשי רב כי בר לההוא הזיא מאושפיזא,

 רש״י שדקדק מה ואודי. 1 כפתיה וכר דהכריה כגליטא
"דכפתיה", שאמר משום אושפי־זו, של היה שהכלי לפרש

 בדבר לנפשו דין עושה היה לא שלו הכלי היה ואם
 זוטרא ומר היה, אושפיזו ששל ובע״ב / מבורר שאינו

 שמר שפירש, יש .8דין פסק דרך כן ועשה דיין היה
 להישבע חייב היה אך. לאושפיזו, לשלם רצה זוטרא
להישבע, ולא 'לשלם שרוצה שומר כדין ברשותו, שאינה

 כפתיה רב, בי בר האי על חשד שיש בראותו זוטרא ומר

 שפוטר המסייע עד כדין השבועה, מן נפטר ובזה ואודי,
 פלגינן מ״מ הוא, רשע שבהודאתו ואף השבועה, מן

 שאפשר ואהדריה, כפתיה בש״ס אמר לא ולכן דיבוריה,
 כי התשלומין, על כפתו ולא בידו, הכלי היה לא שכבר

רק התשלומין, על זוטרא למר לו איכפת היה לא
 דקדקו ולכך חסידותו, היתר. וזאת הקפיד, השבועה ^•יעל/

 כאן שהביא ובטעם .4חסידא זוטרא מר להזכיר בש״ס
 שאם למעלה, שאמר למה ששייך שכתב, יש זו, עובדא
 הוא והטעם ליה, מהדרינן לא אחרינא במילי משנה

 שלו ואומר בזה משקר בזה שמשקר שכשם שחוששים
 שאם בצו״ט לחשוד סברה אין שלכאורה ואף הוא,

נזילה, של עגין שהוא בדבר ישקר קל בדבר משקר
בגלימת ידו מנגב שראהו שמזה זו, עובדה הביא לזה

גמורה®. בגניבה חשדהו שהוא כל גזל שהוא "־חבירו

 ששבעתן חדשים כבלים אלעזר כן ר״ש מודה תניא
 שבעתן שלא חדשים כלים הם ואלו להכריז, שחייב העין
 וצינורות מחמין כדי בגון להבריז חייב שאינו העץ

 הברייתא לגו חידשה מה וקשה, ?רדומות. של ומחרוזות
לא דהיינו אנפוריא" "כלי במפורש אמר במשנה והרי

צ א כד, א

 .8להכריז חייב העין שבשבעתן ומזה, העין, שבעתן
 חדשים שכלים הברייתא לנו שהשמיעה שתירץ, יש

 חדשים ועדיין הרבה השתמש שלא אף בהם, שהשתמש
 שאמר וזהו טב״ע, לנו יש כבר שבזה להכריז, חייב הם,
 שעדיין כלל, בהם השתמש שטרם מחטין, בדי כגון

 שרק בברייתא שקמ״ל שכתב, ויש ». בבדים הם תלויין
 טב״ע לו אין בזה מחטים, בדי וכמו שוד. שצורתם כלים

 טב״ע שייך שוד. כולם צורת שאין כלים אבל בחדשום,

.8 בחדשים אף

 אחד שמצאן כזמן מותרים אימתי שאמרו אלו כל
 פירשו להבריז. חייב שנים שנים מצאן אכל אחד

 נראה וכן — בדין שני שמצא שנים״, ״שנים הראשונים
 והלה מצאתי, מחטין ואומר ומכריז — רש״י מפירוש

 חייב בשנים למה והקשו, .8היו ושנים היו בדין אומר
 מנין אין נפילה בדרך והרי סימן, יהיה שמנין להכריז,

 אפשר ובשנים ,10אחת בבת שנפלו יודע שאינו סימן,
 ב׳ במצא 11 לקמן כדאמרינן לשם, באו נפילה שבדרך

 ואינם שלשה א״נ כמגדל, עשויים ואפילו מטבעות
 שוים, הדברים כל שאין שתירץ, יש .’2כמגדל עשויים
 לאבדן ודרכו אצלו מעות לו יש אדם דכל מטבעות דשאני

 שיהא מגדל דרך מונחים שיחו בעינן ולכן נפילה, דרך
 וכבר נפל נפילה דרך שמא חוששים זה ובלא סימן, בו

 דרכם אין בהם, וכיוצא מחטים אבל ממנו, התייאש
 וכל לכך, הצריכים לא אם אותם לשאת בנ״א של

 בכך, ומדקדק מנינן יודע הדברים מאלו אצלו הנושא

 שאין מעות, דשאני שתירץ, ויש «. סימן מנין הוי וע״כ
 אומרים אין לכן כיס, בלא קרקע ע״ג מעות להניח דרך

 ומונחים ג׳ בעי ולכך לשם, באו הנחה דרך שמא מספק
דברים בשאר אבל הנחה, דרך שהוא מוכח שאז כמגדל,

 פי׳ וכן בשוטים, הלקהו א׳, פירושים, ב׳ בשטמ״ק ראה 1
 האמת, על שיודה עד שבדהו בדברים, כפתיה ב׳ הרא״ש,

 הרא״ש, שכתב מה עפ״י ניחא שזה שכתב החכמה במעין וראה
 רב בי הבר את וכשראה גנבו, הבית מבני שאחד היה שידוע
 על גם הדעת מאומד חשדו חבירו בגלימת ידו שמנגב

 הרגלים מחמת להישבע שחייבו שאפשר שם והוסיף הגניבה,
 בחו׳׳מ וראה שיודה, או שישבע עד וגדהו רצה, ולא לדבר,

 ובסימן ס״ג, ס״ק שם ובש״ך שם, ברמ״א י״ז סעיף ע״ר. סי׳
 שהוכיח נ״ד, סי׳ בתראי גאונים בשו״ת וראה ט׳, סעיף פ״ז

 סי׳ חו״מ ראה 2 הדעת. אומד ע״פ לדון שאפשר מכאן
 מעין 3 סק״ב. ובתומים שם, ובש״ך ובסמ״ע ד׳

 החכמה. מעיני 4 אהרן. בית אברהם, מהזה החכמה,
 מעין 8 שם. 7 חיים. תורת 6 חיים. תורת 5

 מהל׳ פי״ד הרמב״ם מלשון זה חילוק שלמד וע״ש החכמה.
 בהן וכיוצא חרס כלי "המוצא :שכתב הלי״ב ואבידה גזילה
 ובזה וכו׳". הם חדשים כלים אם שוה, כולם שצורת מכלים
 כלים בכל שכתב הרמב״ם, על בשטמ״ק שהק׳ מה שם מיישב
׳׳ וכו׳ ״כגון אמרו כאן בברייתא והרי טב״ע, בהם אין חדשים

 הטור, על אך טב״ע, בהם שיש חדשים כלים שיש משמע
 הקושיא, תישאר וחדש, ישן בין רק שמחלק מדבריו שמשמע

 סי׳ ובטור ובשטמ״ק ה׳, סי׳ ברא״ש הוא כן 9 ע״ש.
 ב כ, ולעיל סימן, מנין הוי שנים שכאן מיושב ובזה רס״ב,

 לפי שלשה. צריך מטבעות גבי א כה, ולקמן שטרות, גבי
 אמר לא והמכריז — היו בדין גם אומר הוא הרי שבכאן

 ועוד, שין מהר״ם מהרש״ל, מהרש״א, ראה — מחטין אלא
 שהיו אומר האובד אם גם שנים מועיל לא שבשטרות ואף

 בפלפולא ראה — שטרות רק הכריז והלה — אגודה או תכריך
 אחד מפרש הערוך שבעל בשטמ״ק, וראה ק׳. אות חריסתא

 מחטין שתי מצא אבל אחד, בבד אחת מחט שמצא היינו אחד
 שכן בשטמ״ק והוסיף מנין, משום ומכריז נוטל אחד בבד

 זה שלפירוש החכמה במעין וכתב הרמב״ם. דברי נראים
 .21 הערה לקמן ראה הב״י, קושית עליו יקשה לא ברמב״ם

 רס״ב. סי׳ ב״י 12 א. כה, 11 אבל. ד״ה כאן תום׳ 10
 שתמה י״ח אות רע״א בתום׳ וראה רס״ב. סי׳ משה דרכי 13

 נפלו, נפילה בדרך שמא הרי מנינם, שיודע מועיל מה עליו,
"יודע :זו בלשון משה הדרבי דברי הביא שם בדרישה אכן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס102 מס עמוד ירושלים מכון ב מציעא בבא - התלמוד מפרשי אוצר



סד ת צדק הן — הססס תסג

 נקב על מנין הבושות בית ודופן הכוסות בית
,55חמסם

 שהם במקום אלא בשר אינו דיבוקם במקום אף
 אבל אהד, עוד אלא לדם ואין ממש, יחד מדובקים

 ומחוברים עצמו בפני עור אחד לכל שיש במקום
 משני שם ניקבו אש שביניהם, שומן ידי על יחד

 טמא חלב ההמשס שעל שחלב לפי ,54טרפה צדדים
 שיש במקום ניקבו .55סותם אינו טמא וחלב 55הוא
 יחד מחוברים אבל לזה, ודופן לזה דופן עורות, שני
 שניקבו בין שבשדה, אחרונים כתבו ,57שומן בלי

 וחברו מהם אחד שניקב ובין זה, לתוך זה שניחם
.58סותמו

 שני נמצאו אם ובן ,59טרפה ההמשם, חפר
.‘המפפים"

שאובים. ע״ע $כה. ה??

7! P7-v• ומת! במשא חברו עם אדם של דיבות 
באמת. יהיה

 יהיה צדק והין צדק איפת צדק אבני צדק מאזני
 איפה בכלל הין והלא צדק, והין נאמד למה ,,לבם
 שהוא שבאיפה וביון — צדק איפת נאמר ובבר הוא

 בל שהוא, בל לחסרון הכתוב חשש נדול שיעור
 לך לומד אלא — 3מועט שיעוד שהוא להין שכן

 פי על ואף ,5צדק שלך ולאו צדק שלך הן שיהא
 שומע אתה הן מכלל הין, אלא כתוב לא שבמקרא

 עבר זה על והעובד .4לשניהם אחד טעם כי לאו,
שכתבו יש ובן .5דאורייתא אישור ועל 5עשד, על

 תוי״ט ועי' ס"א. ם״נ 1חו?י רע"ב ; 142 עם' מאירי 53
 ?ח?? א5ו חברו דופן עד ביפניקב ר"? שהרע״ב ?והבי! שם

 שר"? מפורש ומאירי וראב״ן נרשב"א אב? ע?יו, ותמה
 שר"? ?נכוו פי׳ שם ?משניות ?דוד ובשושנים חח??, עד

 וכן שבננדו הוזמסם נקב ע? מני! חוץ שכ?פי ניה״ב שרום:
 ב״ח 54 קפח. עם' הכוסות בית וע״ע ביה״ב, ע? בהמפם

 ש״ד ;בו' ר"ת אומר ועוד ב נ חו?יו תום' ע׳־פ סח, סי'
 ח?ב. וע״ע א, צג חו?יז עי' 55 יא. ס״ק שם
 מהותו :?ע•? עי׳ 57 נקיבה. וע"ע שם, ש"ד 58

 שביניהם. שבאמצע הנקב סביב חיבורם באופו וצורתו,
 רטב״ם 59 יא. ס"ק ושפ״ר ט ס׳יק משבצות פמ"ג 58

 כ? ב נ וטוש״ע ה״ב פי־ו רמב׳ים ועי׳ כב. אות ה״ט פ"י
 חמר. שנברא ני! בו׳ ניט? אם כד טרפה ניקב שאם אבר
 רמב״ם ועי׳ בג. אות שם פ״י רמב״ם 60 חסרה. וע״ע

 וע״ע כוי. אברים בשני נברא אם וכן שם וטוש״ע שם פ"ו
טרפותו. בנדר בנטו? יתר

היו וע׳ איפה עי׳ע 2 ?ו. יט ויקרא 1 צד?• הן
 ב״ר יוסי ר׳ 3 שנץ. תום־ נשם שט"ק שיעורם. ע?

 תוי״ט 4 א. מט ובב״ט ח פרק קדושים בתו״ב יהודה
 דמותבינו, הא ד״ה שם ב׳'מ רשב"א 5 שביעית. טווי

שם. בשמ״ק הראב׳יד ד־ והובאו הראנ״ד, בשם נם ונ״ב

 מדבר העשה עם אחת במצוד, נמנית זו עשה שמצות
 שאין הראשינים בדעת שכתבו ויש ,7 6תרחק שקר

.8אסמכתא* אלא הדרשה
 פירש שאמדו׳•׳, צדק שלך ולאו צדק שלך הן

 שבשעה ,,0בלב ואחד בפה י אחד ידבר שלא :א:"
 ,“לשנות בדעתו יהא לא הדיבור אומר שהוא

 שמוכר שבשעה אמורים, הדברים ומתן ובמשא
 במי אמדו וכן .,2לשנות בדעתו יהא לא דבר לחברו
 ובי :בו לחזור ורצה מתנה לו שיתן לחברו שאמר

 ,,3היה צדק הן שאמר בשעה :ואמרו ? צדק הן זהו
 ביזוב בדרך ולא לו ליתן נמורה בדעת לו שאמר
 שפירוש סוברים יש :ראשונים ונחלקו .,4והיתול

 הבל, לדברי הוא אמת שידבר צדק שלך הן של זה
 יש שדברים — הלבה ובן — להאומרים ואפילו

 בדברים לחברו מבר שאש אמנה, מחוסרי משום בהם
 הדי נתן, ולא מתנה לו ליתן אמד או בו וחזר בלבד

 למדו, צדק הן שיל ממקרא לא ,,5אמנה ממחוסרי זה
 ואחד בפה אחד ידבר שלא בא זה פסוק של שעיקרו

 אין הבל שלדברי באופן היה אם ואפילו ,,5בלב
 לחברו שאמד בנון אמנה, מחוסרי משום בדברים

 שאמר בשעה אם מקום מבל ,,7מדובה מתנה לו ליתן
 הין על עובר זה הדי לשנות, בדעתו היה ליתן לו

 שאמרו מה עיקר שבל סוברים ויש ,,5לך יהיה צדק
 ואחד בפה אחד ידבר שלא למדים זה שממקרא

 בהם אין דברים האומדים לדעת אלא אינו בלב
 בהם שיש החלבה לפי אבל אמנה, מחוסרי משום
 זה על אלא מדבר הכתוב אין אמנה, מחוסרי משום
והן ,,9ישנה לא כך שאחר בדברים נתן או שמכר

 מרדכי בהגהות והובא סבון, שלישות ש אות העיטור 6
 הרב שו״ע ;ד מחודש קפג סי׳ חו״ם ובב״י תנא סי׳ ב״ס

 שהיא רנט מצוה חינוד מנחת ועי׳ ס״ב. ומתנה מבירה
 לתשב״ץ הרקיע זוהר ז. כג שמות 7 תורה. של דרשה

 העמק 8 קז. עשין ג סם" ועי׳ שקר. וע״ע נט, אות
 רבנז אמרו כת״י לגי׳ קב שאילתא השאילתות בד׳ שאלה

 דעות הרמב״ם ובר׳ הקב״ה( דאזהרינהו :שלנו )בגי׳ בו׳
 הי״ג, ם״ה דעות הרמב״ם בד׳ שם המנ״ה וכ״ב ה״ו, פ״ב
 המקיים כל שם המשנה ע״ם שביעית סוף התוי״ט וב״ב

 הברייתא עי׳ 9 הימנו. נוחה חכמים רוח דברו את
 מהר״ץ 12 שם. רש״י 11 א. מט ב״ם 10 לעיל.
 בירושלמי זבדי בד יעקב ר׳ 13 י. רש" בד׳ שם היות

 חריפתא פלפולא ועי׳ שם. פ״ם 14 ה״ד. פ״י שביעית
 ושם אמנה, מחסר ע״ע 15 יב. סי׳ פ״ד ב״ס לרא״ש

 נשתנה לא או השער נשתנה בין במכירה הבדל יש אם
למועטת. מרובה מתנה בין הבדל יש אם ובמתנה

 מחוסרי יש שפסק הרי״ף בד׳ שם ב״ם במלחמות רמב״ז 16
 שם ב״ם רשב״א ;כו׳ בכה אחר אביי דברי והביא אמנה
יב. סי׳ שם ב״ם רא״ש ; שם בשמ״ק וכן ראב״ד בשם

 מהרמב״ז מוכח וכן שם, הרב שו״ע 18 הנ״ל. ע״ע 17
 בין חילוק אין שבכתוב שב׳ שם והרא״ש שם במלחמות

על בקושייתו שם ב״ם המאור 19 למועטת. מרובה



תסו תפלין הנחת — צדק חן תסה

 קיים לאו או ד,ן מדבר שכשאתה מובנו צדק שלך
 ,21דבריו לקיים אדם בן וצריך ,20אותם והצדק דבריך

 את המקיים כל :ששנינו אותה ראשונים פירשו וכן
 שאמרו ממה ־שהוא נ־הההימנו", חכמים רוח־ דברו
 והן צדק שלך לאו שיהא צדק, והין צדק איפת
 ובן ,21לטוב השלימהו דבר שכשתדבר ,22צדק שלך

 באמונה וליתן לישא להיזהר שכתבו מהאחרונים יש
 הן שיהיה צדק והן שנאמר דיבורו, את יחליף שלא
 חוב בעל פריעת שאמרו אותה אף .22צדק שלך

 שמצוה משום שהוא סוברים מהראשונים יש ,2מצוד,"
 הין שכתוב לפי דבריו, ולאמת חובו לפרוע עליו
 שהן שהסוברים אלא ,27צדק שלך הן שיהא צדק,
 בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא פירושו צדק

 חוב בעל לפריעת אחרים טעמים ונותנים חולקים
 שאפילו שכתבו מהראשונים יש וכן .28מצוד,

 מן אינו חוב לבעל נכסים שעבוד להסוברים
 התורה שמן מודים בפירוש לו שיעבד אם ,25התורה

.20צדק שלו הן ולהיות תנאו להשלים שחייב הוא
 שלשה :אמרו בלב ואחד בפה אחד המדבר על
 ראשונים ונתבו .2,מהם אחד וזה שונאם, הקכ״ה

 יהיה ולא ופיתוי חלקות בדברי עצמו להנהיג אפור
 שבלב והענק כברו, תוכו אלא בלב ואחד בפה אחד
 פיתוי של אחת מלה ואפילו ,22שבפה הדבר הוא

 מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אפור,
 בכלל שזה שכתבו מהאחרונים יש .22והוות עמל

 ענין שאינו שכתבו ויש ,24צדק שלך מהן הלימוד
 ומתן, במשא שם אמורים שהדברים צדק, שלך להן

 ומתנו שמשאו ראשונים ובתבו .25דיבור בסתם וכאן
לאו לאו על אומר ובאמונה, באמת חכם תלמיד של

 ;כו' נפה אחד ידבר שלא אני' דברי חניא לסת ף”הרי
 :יב ס״ס רד סי' סט״ע :1םםו שגישות ש אות העיטור

 שם נ־ם ננט' הטיתיבי כד' והוא א. סיד חולין סם' של״ה
 נ״ט רש״י 20 שם. שביעית בירושלמי יוסי ר' וכד'
 ם״י שביעית 22 שם. העיטור 21 בד'הטיתיבי. עם

 פהט״ש 24 שם. והרע"ב להרטנ"ם םהם"ש 23 ט״ט.
 :הלואר, ע״ע 26 ב. סנו הרב לשו״ע השלטה 25 שם.

 רטב״ז עי' 28 א. פו כתובות רש"י 27 טרעונת.
 תום' נשם שם וריטב״א שם כתובות ורא״ה ב סעה ב״ב

 שוים ולנו פיו הלואר, בשעת שהרי רש"׳ על שחלסו
 שלא שוים ולבו פיו ועכשיו נטלד שאה״ב אלא לפרעה
 טאירי 30 שעבוד. ע״ע 20 הנ"ל. וע״ע לפרוע.
 הוזכר ולא ב, סינ פסחים 31 הנ"ל. וע"ע ב. יג סדושיז

 ושם ה״ו, פ״ב דעות רטנ״ם 32 צדק. שלד טהן שם
 רטב״ם 33 ו. כרד דעת ננבת וע״ע דעת, גנבת על עוד
 לד' היא שאסטכתא שב' אלא רנט, טצוה טנ״ח 34 שם.

 וב' שם, שטח אור 35 שם. דעות פענח צפנת ; הרטב"ם
 רטב״ם 38 שונאם. הסנ"ה שלשה לעיל מפסחים שטסורו

 שבשעת היינו כו׳ לאו על שאוטר וני הי״נ, פ״ר, רעות
 אח״ב היינו עצמו ומחייב כו׳ נפה אחד יהיה לא האסירה

טורי הנהות עי' חייב, אינו כשטה״ת אפילו דבורו מסיים

 וממבר מקח בדברי עצמו ומחייב הן, הן ועל
 בדיבורו שיעמוד כדי תורה אותו חייבה שלא במקום

.2ישנהו" ולא
 שהתירו נדרים שאותם שכתב מהראשונים יש
 פי על ושאף 27שוים ולבו פיו היו שלא מפני חכמים

 אינו אם לבטלם, מנת על בהם לנדור אפור כן
 צריכים בהם הרגילים אדם בני ,28לקיימם רוצה

 אחד והוא צדק, שלנו ולאו הן שיהא כפרה,
 .35הכפורים יום בליל נדרי בל שאומרים מהטעמים

הנאה. אמורי ע״ע הנאה.

לרשות. מרשות מוציא ע״ע הנחה.

 שימת מצות לין.9ה )הנחת( הנחת
הראש. ועל היד על תפילין

 1 סדרה ג. ! זמנה ב. ! מצותה א. — הפרקים

 היסח ז. !ההנחה ו. ! ברכתה ה. ! מקומה ד.
 תפילין ם. והפטורים! החייבים ח. הדעת!

חליצתן. י, ר״ת! של

 על תפלין* להיות עשה מצות מצותה. א.
.1היד על ולקשדן הראש
.2עשין בשמנה עובר תפילין מניח שאינו כל

 הפרשיות מארבע אחת כל שעל מפרשים יש
 לאות וקשרתם של עשין בשני עובר 2שבתפילין

 לפי מפרשים ויש ,5שמנה הרי לטטפת", והיו
 ועל ראש של תפילין על ציוה פרשיות שבארבע

 על הציווי נכפל פעמים שארבע יד", של תפילין
 של תפילין על פעמים וארבע ראש של תפילין

ידך על לאות לך והיה :נאמר קדש שבפרשת ,7יד

 שהיא וב' עצטו טחייב ואינו ני' הביא ונכ״ם עם, אבן
ומחייב. הני' סועטא וד' רוטי נד' אבג נבונה, יותר

וב. ה״א פ״ר נדרים ורטנ״ם וב א כא נדרים עי' 37
 יו״ד וטוש״ע ה״ד עם ורטנ״ם פ״ר נדרים תוספתא עי' 38

 תוספתא ועי׳ עיז. סי' העלם הלסט ענגי 30 נ. י רגב
 דבריו יעעה עגא יחג גא מהכתוב הטעם שב׳ עם ורטב״ם

נדרים. וע־ע הוליז.

 הגי בריע הטצות טניו רטב״ם 1 תפלין. הנחת
 הראע על אותן ומניחים ה״א נפ"א עם וכן תפיגין,
 עהאריד עם פענח צפנת ועי' היד. על אוחז וסועריז
 ובשל טונחים התפיגיז שיהיו הטצוה ראש שנשל להוכיח

 כא עשיז סט״ג ועי' והסעירה. ההנחה טעשה הטצוה יד
 בשניהם שכ' הרטב״ם חיבור שבריש הטצות בטניז ובז ונב

 ועי׳ להניח. בשניהם כ׳ ויג יב ט״ע ובסהט״צ לסשור,
 תפיגיז רטב״ם ;א טד טנחות 2 ברכתה. :להלן

 טהר״ם ובשו״ת י הגס תפיגיז הל■ בעיטור ועי' סופ״ד.
 ע״ע 3 גאויז. בשטנה עובר שב׳ רבד פי׳ גנוב ד׳ בר"ב

 א. בפי־ עם טנחות רש״י 5 ח. ו דברים 4 הפגיז.
 ט״ע ושם ט שורש גהרטב״ם סהם״צ 7 שם. רטב"ם 6

סופ״ד. תפיגיו ספר וסרית עם טנחות ורנט״ה וינ יב



&ספר

סט

הבגים^ אם
----------- 1------ ------------

 הדין עפ״י כסיני קראי דורש נאה תמים פעולת צדיק כיא׳ש הרר׳ך אם
וכצמר כשמלה המחוורין דכרים דורש נאה יש • רכרכן ממלל פוס

 ה׳ן המשומר כיין הלה• על מתיישבים חומר כמין יררשנ׳ו דרי׳ש כי • הלכן
 איתנהו -אשר חכמים של כיאור׳ן דקשה מירי ’ ככתבן דברים יוצאת והין פר׳ש

משה ׳ ררש דרוש אשר נסרר׳ת האמת מדברת לשין מדיש׳א כי
 אברך לפניו ויקראו הש׳ הרי מני׳ר ׳ בבטים אביניה סיב( ’א בד״ה )פ׳ אונס אס

מצליח מי&ה חיים 'י כמוהר מעי ה״ה • כשנים ורך בחכמה אב
 מעין בגן מתהלך שמים שקירשוהו שני כמה הא זצ״ל
 עולם )לפ״ק( הר״ת מש׳ רחמים לחו׳ ג׳ ביום קראו.רבו באבו מורהו • גנים

 שפתותיו דאורייתא וסמיכים מעלייתא ה״מ ביכה אחריו והניח • שנים במיעוט
 יא וזיע זצוק״ל הרמב״ם הגדול הנשר על חידושים• בשי׳ף יתשם ׳ שיפנים

אביו ושם שמו• > רמי כו אשי רבי איש כתב ספר זה • פינים שהכל קל
.jm ששמותיהם \גר׳ו ׳מצליח ׳יצחק בן’ ׳מיסה ;הצעיר.

חיים קיויים במיתתן שאפילו צדיקים
 היקרים ציל? מבניי דאבוה כרעא ברא כמוהו קם ל׳ו אחריו כחו׳ר אם

כמוס״ר נזב״י השלם החכם מעלת י פלפלא חרא טכא
p לאור להוציא מכיסו זהב הזיל אשי נר״ו מצליח אברהם [1צי 

מימין אחר רמאריתיטב־-חיא ספייא האי. - י ־
 מכבדו כחייו מכבדו • יכולה חפה שאין מה • גדילה ונחיכה באהנה • הגולה
 זצוק׳ל אביו מר המחבר הרב מיסה זכית • הנחלה ואל המניחה אל במיתי

• בכפילא רבנן אמור אריכי חיי רציפוש לימינו ״ויעמוד עליו4_יג
 הלכתא לשישים גומות נטיעות סמיכי בבני וגרולהג• יקר סגי כעיתיא רווחי וחזוני
ובא הדרא להרפוס׳י חורה' של לגומרה לבא יוסיף וכה יעשה כה • לה גמירי

מצליח איש ויהי ילישכ שייפנשא לוככ ^הייעמי’יהי ’ הל הל גמר תלייעי
דעיולנא קטינ׳א ריב ומסמרטוטי♦ מילי ממהרורי המגיה כ״ר

- «r אזמיר *׳״
הי■ >

יי״ה,ותמ״א> אל עבד *סולטן המלן חמ״א

 זצ׳ל משה יהושע ככמוה׳ר רוריטיס״ט בלמן ציון בן בדפוס

לפיג יאודה עיי ויבנה צירן ירשי'?! אלהי־ם כי טכא י שנתי וערביה
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 ■ וס״ה ד״כ למ״ש-התוס/בגיטין תמס והר״ו ■ נכ״ה
 ‘לא דגליו מעמדות,הרשית נטילת ואחר איז"ר\ הכא
 .נתנו ’והתיש כתב היא שהרי הרכ׳מ •בלשון ימח הביט
 הרב וביאר יכינו דעת, ,כפי עולת ואיני לדבר טעם

 יחננן להלכי כיוין שאפי׳ גיא' רטט שטעם הסייס ען
 דביוין רסינא .•שכתבי החיס׳ חי׳ שכפי• לפי׳־ פירוש
 ניחא לא ליס צייתינן. רוכא רב״ח הנא ני משח לתורת

 רביט :•שמדברי ההיא-רב״קדב״ס כהני לאוקומי ליס
 ישוב ׳ ליה שמעינן .לא •הנביא להלכי כיוין שאפי׳ נרא',
 כשמים קרארלא וי״ל־מרהביא ,עח״ח;וז״ל סרב כתב

 רמספקא רכ״ה ב״ק התוד׳,משא״כ הפך; כשאומר מורה
 עכ״ר התיר׳ הפך היי ■ולא מחירי או עדיף .יובא; אי

 מחלק רשפיר •סכ״מ רכרי והחזיק ,שחזר הרואי, ואחד
 מבואר • רכינו כרעת עולה שאינו. כדכ״יו, לרחוק ואין
 כעצתו הרב ,שמכיא התיס' לחיליק כייין מ’שהכ יוצא

 אין .רבזילתי ח’עה חרב דכיי אילולי דחאו ועכ״ו
 פיויןלהלל שאפי׳ סיבר רביט שהרי זה לחילוק קיום

 עליו נמלאתי נוראית מעתה ואתור ’ צכיק צייתינן לא
 ראיית ועל ..לשינו .בסיף עיניו מאירי , שלטו לא איך

 :מר קטחין רקמחאעחינא לזה צורך אין מגיטין • התיס׳
דברי שיסה שם *ל י קיריר ;ראיתרילהיב • עוד

 הרב קרמו וכבר כהוגן עלו דלא ח’הרפ
 למיתי אך »ס וכל לעיל שכתכתי כמו המשני, מיככת
 טובה התות׳ דמרברי האם ולא הבנים ליקח דבקשו
 ת’הש למשמעות אלא אינו. שכתבי מה כל כי תוכחת
 ככר והכ״מ ב״ק דנפקא משיט כב״ה רקי״ל דמוכת
 •ומהשהק׳ .־כאמור,דכריהתיס בזכיריו והעלח הביא
 • דכ״ה לכבודן יצא רהפ״ק כמ״ש פ״ח הרב על עור
 גן גם שאני בשמים ערי נכיאס דברי אלא אינו וזה

 צדחית הדיחה . ביר עדיין אפשר ,אכל לרעתי כיונתי
אחר ;מצר לרבדיו ! קיום שאין אילולי דבוריה ולקרן

 .י rc' ■. ־, ך י*ו ׳ וכמרובר:♦ ־'■-;־ה'•:.;־ ־. ;*!
לו ציוה שה׳ .התור׳ מדיני כרין שאמר או _ ה״ד

 מדבריו שנר׳ חרןכ״ח הקש' וכי' כך שהדין
 ולטהר הטמא את לטמא ההלב' את״ כיוין• שאפי׳ כאן
 ררוקא גיא׳ הערק כיאש •ומדבריו יחנק 'הטהור את

 השקדויחנק נביא .הר״ז לשטת או ולגרוע להיסיף כשבא
 שאינו,מיסיף כיון ■ פליט כרכרי סילכ׳ לומר השנא הא

 ולע״ר י עכת״ר השקי נכיא איט ומשנה גורע ואינו
 דכשאומר ואמי הר״ע רנקט קשיא.אחס״ר־;רהא לא

 מה להכחיש דכא :היא שקי נביא כדברי•פ׳ הלב׳
 ,התיר הפך לו׳ שבא מורה בשמים לא תיר' שאמרה

 אפשר האמנם * .שכתכטלעיל כמו •הרכ.עה״ח כמ״ש
 שנחנו כמו רכי' דברי לבאר. ליה .ניחא דלא׳ דעתי דלפי
 לאוקומי ליה ניחא דלא וראי .דכ״ס ככ׳ק התיש׳ טעם
 מיושב עה״ח הינ רעת לפי אבל בתני רנינו דברי
 הפך ואומי ומשנה גורע דכפיזס זאת קושיא שעיר

 דאפי׳ ולוי לחלק אפשר עוד • שכתחיל' היאכ״ח התור׳
 ה' .כאומיו דבר שום יע“ילצ להוסיף בא ילא טמא

 היא בשמים ;לא אמרח שהקור׳ .כיין מ״מ פלוני ■כדברי
 גירע מקרי זה ההלל כפי לפסיק ואימי* שמתנבא •מה

 מה וזהו ח״ו לחינם כחורי; נכתב למה זה דל ומשנה
 להכחיש כא ;שהרי כאומרו .לשיט בצחות סרמכ״ם שדיבר

 דאינו ג’אע .כלי׳ היא כשתים קור/לא שאמיה מס
 הטמא את לטמא יכיוין רינא בענין וגורע מיסיף
 נקרא זה הכתיב שמכחיש טין מ'מ הטהור אח ולטהר

 ואחר • האמור כדבר למבין עשיט וזס ומוסיף גורע
־ י ידאפשר יםלסרב הרביתי תזו׳ן ואנכי י לזה להשיב יש ההתכוננות

 :׳מעשהטזוקיזילי לפרב ועיק יע״ש שתי׳־לזה פ״ח
 במצוה שבאילזפש כנביא בעי?רביני<“ מ״ש יריד כן

 .שמעט-מחשהישכזני־ספןר* צא אשי פירוש• המצית
שיטגןסדךע*ע3קייתי1 המצית מן חציה בפי׳ ספח

 הדבה־מסאצאלא הקס״היסן שחזי מציט שלא
כעהעמבוטי- .תיז נכייסתייח יחזקאל כימי

 " » 1'סתימ כת דגדול דשנה יא מסיג הרל״ס
•5בעמן הצורך כל רפלשלתי• כדרטתי אצלי

 האהף": ע׳ט לא מזירין יהיו •ואל שיגנין
ישות הלטה •זדס»ך*סיתב״ם ומאי

 כתף סדכ;'6-מ״ עפ״י אע״ל •רעית <
 'סיסיתתאעממי'יסיר ואמיר הימב״ם שהתחיל במה

 * •זתיד המפויס בשם להתחיל ־' ח’הר שטיק *החכמית
 מ»ד ינץר--סיתומת סמך זח על כי נאמר והשתא

 לעדדגס>זו.1מיישהנו צרמיז-כי בדעות.. לס׳ החכמות
 כרעק שיתנהג צריך המפירש השם ידיעת מעלת להשיג
 םמא־׳ימ^א :.במהרה קיכעיס הרכה

 z סירתהכעס מל וה כל הזהיר זס יעל
 ב־זלס כמ״שרו״ל אפ״ל ועור * ודוק עיניך

 מצא £ רעית שנא״״כו׳אל’איתיות שתי בין שניתנה
 שואזילשתשד עד ערמאר הדעת מעלת נתגדלה ט

 *״■ הל״ •-השען רניט טנס יהיה זה עתה י הגדיל לשמו
 סטדא סשם שטא החנמית ■ועתיד היסו׳ ליסוד דעית

לשמו ולשתף להסמיך ראייה׳ סיעת מעלת כי להורות
£T£ 1cs כאמור•: סקב״ס של

התיר' יקורי טדו שתופס רמי לפרש אפשר עוד
 ןזבעצ0:»0בש ליחסי ולעשית'ראוי לשמור :.י׳

 העמיס לעיט ובינתכם חכמתכם היא ט ע״ר, רעת
 דמית ההוד'לס■ יסירו שסמך רכי' :סיתח־טנה וזאת
 אדם לשים לא^תק-להואת האורז וסיד׳ •בלתי .ט לומר

 עפ״י ס״טפעודגאעשר, אס*ב כמדובר* דעת בשם•כי
 כשמיק רלא«אכב־.עצא« חיסר-ז״ל .׳שבט הרב מ״ש

 לסדר צנוענסשהוא וכיוצא ודאת׳ה יטאכ׳לי קארטיין
 ומקיר פקז^ עחטמת נאמנה ’ח עדית דהרי? דעתי

• t: ;ודוק ידה על *ישיג החכמה ‘
7 י3% £5 ■ץ ל י• •י .״« • י

דערתפ״א הדכית
 עצמוכדעב־וכו*'וזפ־-שהא מסגף שהוא ויש זק״א

לח״מ הרב כתב־ ,וט לרעתי ממוט כל מאכר
 כאן אכל וסיגוף ממין באיטר׳ איירי יאשינס דחליקת

 הטליות הוא־ וההפך אדם לכגי לתת נריכית אלא איט
 איטמסגף־ענ״ר עצמו אכל כלל אדם לבני לתת הלא

 רט' על תיקשי דלא ט־היכי חללו כיור ודבריו יע״ש
 ובתוכך• אחר .רכר פעמים שתי* •אחת בהלכי ששנה
 ווצקב ־הילח״מ :על שתמה הרוקח להיב עיט ותכט

 ממוט מאכר ויש וט' עצמו מסגף ויש שליקת דביאור
 ולא יוקר ית יקפץ ולא ד׳ בהלכ' יבינו כמ״ש היינו
 ידע . וצא שהרבלחממחק וכתב ממוט• כל יפזר
 ירדתי לא ר’מכת5אססמזי לעצמי וכשאני . עכ״ד למה
 דיש סמיכתש - להכחיש-איז אפשר אי שהרי רעתי לסיף

 פיוט׳ ולתת מסגפים אינם רעצמם ארם כני ברעות
 **״’?.03: לקמים *רטנו,׳? מ״ש וא״ב לככם ירע לעני
 לכן ככלל: ■א׳ כחי ־ רטט י ששנה וטע כילי פירוש היינו

 לאחדים לתת הייני ונדיבות דניליית וביאר הפרט על יחזר
 הרנו-׳ולא ברעב ־ עצמו רמשגף■ לפרש אבל ממחוט

יוך זהזלא הצרקס כנתינק שנקב ביוקר ירו •יקפץ
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ז הבנים פ״ב דעות ה׳ ; אם
 וכמו ירו את פותח הציקה ולנכי עצמו מסגף דאל

 ולמפורסמו' ובמדרשים באגרות מעשים כמה שמצינו
 בסו״ר לח״מ הרב דעת וזהו וכמבואר ראיה צריך אין

זכיתי לא דבריו וכעת מישרים תחזינה עיניו כאשר
: להבינם

 אלא ממונו יפזר ולא ביותר ידו יקפוץ ולא ה״ד
־ כ ע ידו מיסת כפי צדקה נותן

 הא ז״ל לרבנו נפק״ל מהיכן ביארו לא רבנו על המל
 פ״ח ערכין בהל׳ אכל חיובו מכדי יואר ליחן דאסור

 הכתוב דעת על עובר כן שהעושה רבנו ביאר הי״ג
וכיע״ש להכ״מ וע״ש לו אשי כל ולא לו אשר מכל

— : י״ב ה׳ אלו מה׳ פ״ה לקמן ועיין
המנונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצוי? ה״ה

. * ׳וכו בדרכיו והלכת ,שגא וכו׳ י'
 קלת משמע קרא דמהך למידק איכא וז״ל הרוקח כ׳

 כמשמעו׳ כן הם מרותיו כל דהא למה״ר מדה שהיא
 הדקדוק ממעלתו ואחהמ״ר ־ יע״ש וכו׳ מדות הי׳־ג

 הס שמדותיו ראיה משם אדרבא מדוח מהי״ג שדקדק
 שבשביל בה״ו רכנו כדברי מבואר שכן וכמו בינוניות

 כ׳ וכפי׳ ממניות הם לפיכך בהם ללכת חייבים שאנו
הבינונית הדרך הן היוצר בהן שנקרא אלו ששמות

: וכמבואר
יכעו׳ ולא היא רעה מרה הכעס לב? ה״ג פ״ב

עליו לכעו׳ שראוי דבר על אפי׳ י
 4שתק רבינו על כל בא״ח ז״ל החכי״ב למרן עיין וכו׳

 וכו׳ גדול דבר על אצא יכעוס לא כ' דבפ״א ליבינו
 שהרגיל באיש מדבר רבפ״ב כמי אי וז״ל שחי' יע*ש
 שצריך ממנו להתרחק ורוצה הכעס במרת עצמו

 גדול דבר על אפי׳ רכזה האחרון קצה עד להחיחק
 החאבקי ואחיי • את״ר שירגיל כדי לכעו׳ ראוי אינו
 ל זו הלכה קורם יען יכון לא זה רגליו עפריה חתת
 לא וקולל הוכה שאס תימה לבעל רפואה כה״ב רבנו

 א״כ וכו׳ מלבו התימה שיתעקי עד וכו' כלל ירגיש
 חימה־ כעל הוא שטבעו במי כיה איירי דבה״ב כיון

 שאסו׳ דעו' ויש כמ״ש לכ״ע אזהרה הוי דבה׳״ג מכלל
 וכוי' יכעוס ולא וכו׳ בבינוניות בהן לנהוג לאדם לו

 בעמן יבינו לקו׳ שיישב בן לת״מ להי־ב דס״ל ואף
 דידיה הפך רכינו ליהוי דלא כן כמו וישב הגאוה
 ולדתו׳ ני־גא ביה למשדי איכא ג״כ עליו מ״ח ארידיה

1בפ״א יוסף שם היב אליו הק' שכן וכמו כה״ג ■שפיר
:ביאור צריכין דבריו וכעת יע"ש כ' דין

כאיסו׳ הארכתי וכבר איח׳ להטיל רצה א□ן
:משרי כעזר לקמן עיין ב״ח

Sהקדוש רבנו תלמיד רב על אמרן ה״ד 3׳׳
 כל בטילה שיחה שח שלא

 ריב״ו על כן מצאתי הישן בל כ״מ הר׳ כ׳ וכו' ימיו
 מתוך • עכ״ד מקומו כעת יורע איני רב על אבל

 יב כמקום ריב״ז כגייס' כחוב היה שאם נראה ■דבריו
 היה־ ריכ״זלא כי בעבור איפר׳ לא אכסי אבל צוד׳ היה

 בהקדמתו ד״ל רכנו וכמ״ש כ״ארב הקדוש ר׳ תלמיד
 שיחת שח שלא רבנו ב׳ הקדוש יכנו חלמיד ועל יע״ש
 שהביא ד״ה לחגיגה כחי׳ שמואל מקום לה׳ ועיין חולין

 אפילי שיחו מה לארס ומגיר ע״פ שם דאמרי־כ הא
מיל בשע' לו מגידים לאשתו איש שכין יתירה ביתה

:כיע״ש עליו להשי' ויש יע"ש הרב' היהזהי' וודאי
1 fitי ,יאייז 'וכי בלב וא׳ בפה אקר יהיה לא

 כעגין אצלי שכתוב מה כאן להעתיק
4 ד

 היס למורינו עיין ־ בס״ר החלי וזה אמנה מחוסרי
 רכינו שכתב זה ראיסור שב׳ זו בהלכה מבין לב בעל

 יאמרו מתא ליה אית מפקל כלב וא׳ בפה א׳ מלדבר
 בהם אין אמר רב דברים ע״א)י(תמר דמ״ט כב״מ
 משום בהם יש אמר וריו״יז אמנה מחוסרי משום

 אלא איפה ככלל הין צדק הין ת״ל מה מתיבי מחו״א
 אמר • צדק שלך ולאו צדק שלך הין שיהא לך לומר
 והדר ע״ב כלב וא׳ בפה א׳ ידבר שלא ההוא אביי
 רוח אין כו החוזר סיפא דקתני דר״ש מבייתא פריך

 מעשם דתנן היא תנאי ומשני ־ הימנו נוחה חכמים
 פועלי׳ לנו ושכור צא לכנו שאמר מתיא בן יוחנן כרכי
 בני אמ״ל אביו אצל כשבא מזונות להם ופסק הלך
 לח ודחי וכו' כך הדר זיל וכו׳ להם עושה אתה אפי׳
 רעתייהו סמכי לא גופייתו דפועליס התם שאני ש״ס

 התחילו אפי' א״ה ופריך סמיך אבוה רעל ידעי מידע
 הוא אבות קמיח אמר מימר ומשני • נמי במלאכה

 אריו״ח והא הכי אריו״ח ומי פריך והדר ליה וניחא,'
 י בו לחזור יכול לך נותן אני מתנה לחבירו האומר

 דסמכא מועטת במחנה ריו״ת מודה פפא רב אמר
 שאמר יש׳ דאריו״ח מהא מסתברא נמי הכי ־ דעתיה

 חרות׳ לעשותו רשאי ב״ל כירי לך יש מעשי כור לב״ל
אמאי למיהרר דמצי אמית ואי אחר מקום על מעשר

 Q. הגמיא עב״ל טבלא דקאכיל אשחכח רשאי
ומק׳ שרמי יאוסף עין להד׳ וארא עיני א0ןאי

 לטעמיה ררב חלמודא קאמר לא דאמאי
 הוצרך ולמה קונת הוא כנגדו עירבון לעיל דאמר

 ועיין יע״ש וחי׳ יכו׳ בהם אין רדכרי׳ פלוגתא להביא
 הוא חידוש דיוחי. נראה דבריו דמחוך ז״ל במהרש״א

 חייא דר' בעובדא לעיל חייבו ולא דרכרים פלוגתא
 לפי ׳אלא קונה כולו כנגד עירבון מטעם יוסף כר

 לא כן הוהי-ס״ל לא אי אבל יוסף בר חייא דר' דעתו
 מלא משו׳ בהן דיש דברים מטעם כ״א מחייבו היה
 ה״מ קינה הוא כנגדו רס׳ יוסף בר חייא דר׳ שס ול

 מח״א משום בהם אין דבדברים כרב נמי בהא דהבין
 קונה הוא כנגדו רב בדעת לומד דברי לך הרי • יע״ש
 מח״א משום בהם אין דברים דס״ל ולו׳ להקדים צריך
 מהיש״א ירד לא דמה״ט אפ׳ כי הביט בעיניך ורק

דלטעמיה מטעם פטרו לא למה רב לדעת כן להק׳
 - :ך.־ וכמדוכר קונה הוה דכנגדו אזיל

דהיכא דס״ל 'והדז״ה הישב״א דלדעת אברא
 בהם דאין גם.ריו״ח מור' השער דנשתנ׳

 דברים אידך אמר ריו״ח לדעת גם ■ורב מחו״א משוס
 עובדא בהך וריו״ח דרה פלוגתא דמביא ומאי נינהו

 דריו״חלא א״ש פלוגתייהו דבהאהוי למימרא לאו
 לחייבו כי״ו סייא רר' כעובדא לעיל טעמא האי לקק

 אנפשי'ופנה נקט כהסמח״אאלא דיש דבי־ים מטעם
 דאייקרמילח׳ וה״מדכיון קול הוא כולו כנג,ד לטעם

 • ודו״ק דמח״א לתא משום וליכא השער נשתנה הו״ל
 הך שהכיא שביעית בסוף יו״ט תוס׳ להר׳ עיני יותבט

 בעלמא דאסמכס׳ ול וכו' צדק מהין דפרכי׳ אחקפתא
 ולפו' ,ע״כ למיתני הו״ל בעשה עובר א״כ דאלח"ה >ןוא

 לריו״ח פירכא האי קאי ג״כרלא מתיישב לפי״ז ריהטא
 .אישו' הוי האמת וכפי דוקא מח״א משום קאמר דאיהו
קא* נראה״דלא אסמכתא דהוי כיון אכל נמי תורה

• ד-;די׳ ׳ : לריו״ח פרכא הך
דמר מיניה נעלם ואחהמ״ר ליתא הא האמנם

משו׳ לאו אסמכתא דהוי נימא אי דאף
הא

r



הבלם״כ3 דעות ת׳אם.
 דאומר מוסכם דכלל תורה מאיסור ליה מפקוב( הא•

 בעלמא אסמכתא קראי כפירושא אתמהתא־ כגמרא■
 כלל וזהו גמור־ חורה איסור כיח איתות׳ הכי׳ יאהילו

 כיע״ש י״ע סי׳ שרה ריס; חרב לן ימדית ממגרש!
 חקמ"סיע״ש׳* סי' כספיו הכס( מלאכי הר׳ והביאו

 איה' מ״מ אסמכתא־ דהוי דנימא אפי' הבא הח"נ כ<׳ח
 הוי דאי כתה היני וא״ב הואי ׳,תורה יאיצול למימי
 דפשגבן אלא • למיתני ה״ל העשת עוכר אויה חיסור
 מקיא פיין נמי דלריו״ת צ״ל המקשה דא״ב לעאד
 צפינו כצפייתנו ביס• לחוד מח״א משום קאסר דאיהו
 ראפ׳ מיניה מקשה זילריו״ת׳לאהוה כת׳ בש״מ להרפ

 נמי איחו אמר מחו״א משוס א״ה יה יאמר דאיירי
 וא״כ ’ עכח״ד וכו׳ כיה אית מ״ע יאפי' ו׳אע' מת״א
 כלבד לרב אלא « פירכא י$אי דלא למימר מציפן שפיל

: וכמובן׳
Ojni כמקנה ריו״ס ומורה הגע׳ דאמיו בהאי 

ו״ל חייה קורק להרה ראיתי יאה מועטת
 רבי ומודה שאמרו דפ״ג כמולון אשכחן־ דפה״ג שה׳

 דברי והביא מור׳ ולמאן לחתן האם את כמוכי־ יאודה
 ,די' ראימקי מודה למאן תימת לשס שהקשת התיש'

 ילאו נר׳ כה״ג אשכחן רהכאנמי כיון ומיהו ע"כ ל.פ׳
 ודכי • עכ״ר הכי. למימי רש״ס היתראוי־חיס קו'
 איש אפף וכמו'שכן סש״ה פן.ררן כי אמת בפיהו ה'

 מהריק״א הביאו שכן חל״ו כסי׳ הגדול הכהן ׳טהור
 ראכתי אלא • כיע״ס ורעמייהו וחרשב״א וחי׳יטב״א

 תישות לאו .רבפי״ז חיים חורת הרב על. להרגיש יש
 השכחן נמי דהכא וביון ואמר צזהברי׳ צמת מגיר הוא

 דוכתי מכמה שחרי היא קו' ילאו נר' הכי דקאמר
 על להרגיש יש ועדיין עיקר׳•- ובן. כה״ג חיתא אחריצי
 בחולין שם. שהקשו כמו הבא כן. הקשר לא למה תאוס׳
 להיב וראיתי עיני את ה׳ האור ושוב .־•׳, אורה למאן.

 הקדמוני' מהלל שב׳ כ״ג בלל החול בכללי מלאכי יד
 אינם ז מתרצים ואין חימא .תחוס׳ שכותבים שצכ״כג
 ברור התירוץ לפעמים וצ״ע דבריו בסוף כותבים.

 חכי למימר דחיקה ולא היא פפלאת לא וא״ב ז״ל א״-ר
 לכן טוכא מלתא לחו .דפשי׳ דמשוס הלוו. צקושיחם

 לא ומשו״ה כתימא דצדיהש וחציחו לתיץ הוכיחו לא
 חורת עליה׳ ק׳ וא״ב האם במו במציעא מבא הקשו
 • סכרנו זה הקלחוניה מכלל ש׳ד. זכר לא איך; חיים
 דקא היינו היא קו׳ דלאו נראה פמי״ש דפריל כונא ואס

 לפי היינו תירצו שלא יאתה?דמה מל באחוג מחוי
 ולא ין׳קר דכרין :'לפרש הו״ל לפאוח קיא קושי׳ ילאו.

 להרגיש אין זה כלל וכפו ־ וכמבואר סתומו. למסחס
 כעובי עצמו ‘לחני הוצרך למה שמואל ימח הרב על

 אבל זה ככלל דמזרה ראה׳ן קושיתם ליישב הקורס
 • מינתיע״ס עדיפא לתרץ חייבל תירוצו בונת

כין לחלק חסתבר£ גמי הכי סש״ס שאמדו בחך1
 לוי רבן הא ומייתי למרובה מועטת מתנה ׳
 לעשותו דרצאי כידי <שלן מעשר .כור חיש׳ ילו כשאמר

 מיהדר מצי אמרת דאי אחארמכדיס מקום. על "מ ת
 כש״ע׳שהביא ילה׳ דאיתי וכו׳ נויבילא רקאכיל אשחכח

 אעפ״י ר״ע כת' וכו' ׳כ״ל יישאו מ״ל שב' הר׳ימ רכדי
 במכלי איירי בהגבה׳ ולא במשיכה לא כ״ל יקנאו שלא
 הגט כל• פ' בגטין כאיליידזיכראיחא באלו החשיב לויה
 לויה במכרי דאיירינן זה פי' למזרק׳כפי ואיכא • מ״ב

 הכי ׳דש״סדרייק ׳מלישנא מוכח ישבן וכמו ר״מ לדעת
כור קא״ל ומילא בירי לך יש מעשר. כור דקאמרליה

 משלןוחצזר בידי לן יש משמע לך כוחן אני מעשר
 ! ולא סיטיא• תח> כש״ס תירצו אמאי. כ“ א ביהי הוא
 ממשע כתתגה רלעולסראפילי בפשיטות כת דחו
לו״ם כמביי ראיייי רב׳ל הא ושאני למח׳א לחוש אין

 דגמי' רסמנא משום ח״מ לעשותו רשאי ומשו"ה ׳
 ואק כאלידר כאלו חשיב מכירו שהוא וכיון לאחר יחן

 ך לימני ם מסטר נינהו מילי פטומי שמא כלל לחוש
לספי jfngn >ימא אכתי דוכתי בשאר אכל לאחר

הל/ג וקאמר רש'ס ררחויא אפשיל לזה ואצלם jfery-•.־ ; כלל מחו״ה משוס וליכא ,
 אצלי והפקידו וסזר ממט שנטלו כגון

 נם נמי לאוקימי מציק זה סילוק דכקי מזה עדיף
 תלמגר׳לאוקימהמכי חשש לא ולכן מעבירי כשאינו

 ומסיק סכיא״סוכו* בתר דפרין למאי ק׳ דאבתי אלא
 והשתא • ע״ב ש״ע ממט נטלו בדלא מ ש" לאו אלא

 * מועסילא לכמיזנס ראיס רמכאן לדמעיקיא הררינן
 נקושיןאמאילארסילסהצ»ו* תקשי א״ב למיהר׳ מצי

6ל יסשתא לייה כמכר* לאייר*
 Vfea&dtf’i וכרכפיבמ• למרובה מועטת כין לחלק
 לאחי מסב מכי אי אפי* למה כמכרי ראפי' דניון

 לאסי מט סיפא וכדקתני כו לח*ר ליס כייפינן לא
 דאכסיכהכי שילק לא משו״ס תיעות' אלא עליו לו אין
 לסיג מיין וכאמור מאחריני טפי דעחיס סתבא לא

 « רמכרי רהא סייטב״א משם שב' רנ״ו יעקב קהלת
| לרמן חקמןא אלא איני בהם זכס כאלו חשבינן בהונה

•־־•?צ־. יע״ש:
 שביעית כתתי לדור שושניס לסר׳ עיט וראתה

בכללאופה׳וב׳ יהין סגמ׳ קו׳ שהניא
 סתי׳-פכואר איפס ככלל והלאהין סקי' ולעיקר וז״ל

 ימו מיס ראיפם וה כי־אי רלאראיוס תיויהו דצריכי
 םסמ< -אלאכבמי הקשו לא ומעיקרא הלח חית וסין

 ואמהעכ/ק צ־־ק שלן רהק רישא ע״ז לסמוך רבעי
 סש*ש.מה קו׳ כי ונדרש ששכה יאושף עין לחרב אנכי
 כפית איסור לאשממינן אתא ראי היינו צדק הין ;ת״ל
 איזהו כפר׳ שאמדו ממה להא שמעינן כבי הא הלח
 ילפי׳איסו׳ רתשם ובמשויה כמשקל כמדה ע״ס נשך
 ומראי וכו' הקטטח מן קטנה שהיא משורה ■ומה

 1 וא״הל״ל דיכם בין דלש בין המרות ילפי׳לכל מינה
 עין ‘ס רכיי מי רמעתס ־ יע״ש את׳ד צרק הין קרא

 סתייי[ לרוד השושנים למ״ש מקים אין הללו יאוסף
 והין יכס מרת לאיפה כראייה זח ראי דלא -מבואר

 קושיע אדרבא זהו דאמרן מאי לפום רהלא הלח מדת
 כקר' צדק הין שינחו' אעיקרא צרכינן דאמאי -קלתודא

 י במשתל• אפי* איסורה חצינו הלח במרת דארלבא זה
 • ההקוכו* ולחצי ולהין ללוג ׳וק׳ו קטנה יוקר שהיא
 ממת לפ* פירושו הונח לא שפיר נס דייקינן בז* אכל

 מק״ל רכבר חייט וכו' מח״ל שהקשה כמה הכריתא
 ודיסק • כקריכש ביןדלח ומשורה רמשקל מקרא זה

 אלא לוי דבייתא תנא צ-ין הוה לא דא״כ זה הוא גדול
 היי הק< ■דרצון פיר ש אמרינן חוה ואזי לסוד מת״ל
 ,השת אבל אסר ממקום נפק״ל רכבי ע״י הרב כמ״ש

 ליסן ק' איפה ככלל הין והלא יצדק הין מת״ל רקפייך
 מרס רסוא יהין היא דחכונה נימא אי דאף זה פי'

 הין כ״כ אסיי־א דאיפס דכשם איפה היאבכלל קטנה
 ליה סוס דסחמא ק׳ אפי״ה מהחם כדילפי אסיר נמי

 להק׳ הקו׳ כונת דאין מוכח הכי קא' ומילא למנקט
: יע״ש יתיב וחריץ השוש״ל הקש' שפיר וא״כ מהתם

וחזה
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ח הכנים פ״פ רעות ה׳ אם
 בפיקין מבין לב זלה״היכס׳ למהרי״ן הויח וחןךן

ומ״ש וז״ל וב' הללו שול״ר יהר' ■דברי שתביא
 די״ל מבואר כ״כ אין תמחי׳ וכו/אחי מבואי התירוץ
 מה יחויה הין נצח׳ ולמה הוא איפה בכלל הין דעדין
 דמאי הישוב מן אינו זה הלש למרה היצרן תאמר
 ע״ב דקיא ראיפה מאחר הלח מיה היותו לן אהני
 שהוא הין כ״ש ■בה אשי יהא שלא תודה הקפידה לוגין
 הלה מדת ׳הייתי ׳יוסיף ומק מה׳ימן כ״ש קטנה מרה

 למדוד ׳הלח במרת לשרי לימי אדעתין חיסק דמהיכא
 דאנן ודאי אלא לח למדח הין דהוציך דנימא עד חסר

 מרוב׳ מרה שהיא 'באיפה התו דהקפירה כיון אמרינן
 לך לו׳ וכו' נאמר ולמה קטנת מדה שהיא בהין כ״ש
 י יע״ש עכ״ל אסמכתא שהיא לו הכיח אין א״כ >כו'

 יענו מה ידעתי לא רגליו כפית תחת התאבקי ואחר
 כמשקל במדה פסיק על נשך דאיזהו בהא צדיק שפחי

 קרא דהוצרן נמצא וא״ב י ובו' ילתיח שלא ובמשורה
 דאין כדבריו אית׳ וא& הלח מדת דהיינו ירתיח לשלא
 איסור ז״ל דרשו למה ליבם לח מדת כין לחלוק סברא
 נותנת הס' דאין כיון ל:ה קיא לרין ואמאי לח למית
 דאין ׳דכיון צ״ל ודאי אלא כדעתי ליבש לח בין לחלק

 לח למדת לימור הוצרך זה בענק אפי* הדין מן עונשין
 במשקל דכמדה זה דמפסוק דכיון ■יקשה דכפי״ז אלא
 למס יבש למדת ופין לח למדת בין איסורא ילפי׳ וכו'

 עין הרב לדעת אמרי׳ הא דהיךואיעה קרא אצטריך
 אאר דממקו׳ כיין וכי■ מת״ל הגמ' קו' זוהי כי ■ייאושף
 כ"כ דאין שהק' כמו ל סו הלב על א ל תו איב למרינן
ואיפת לש מידת יהין מפלאי ותתי' כן יתאמת מכואר

יבשל מדת
 רכפי עליו לחמלה דכדלהתנצי-מוסיף וממוצא

כרי גמירה היישא שתהא גדין דעתו
 .מניח אשחמיט׳ תס״י ■•'ועמל תלית איסיי דהוי :לומר

 עיקר אי מלאכ/דאף יד היב מ״ש ככלל שהיה דבר ‘
 אפיי* עלית ראסמכוה אלא ראתא הוא לתני לאו קיא
 וכמובן חול איסור שאינו להכריע יש הא משו' לא הכי
 רבעי משום במ״ש שו״ל להרה לחפות מקום אין \א״כ

 דעיקר אפי׳ ואצתי וכו׳ דהין־שלך דרשא ע״ז לסמון
 אסמכת' שלך דהין ויישא ויבש לח למדת הוצרך .קרא
 ירא' וכאשר ע״ז פליג •ולא תורה איסוי הלי אפי״ה הלא

 כמו יו״ט תיס׳ היב על לתמוה שיש מה אלא ■המעיין
 ואמר דבורו וסיים דכייו שפל׳ ה״מ לעיל שהקשתי

 ריש הוא זה ומצד כו״ל.למקני בעשה עובר דאל״ה
 ■י וכאמור אסמכתא רהלי ד׳ס״ל מפני לא עליו להעיר

 דר׳ פרכא הך גבי בש״מ להיב ראיתי בשורי אני גם
 לאקשויי ה״מ וז״ל •הירא״ש משם שכתב יאודה בר -ווסי

 ילחחכמי׳נוח' דברו המקיי׳ יחנן דשביעית •ממתני'
 ניסא אלא -• אי־חנ"ה מקיים שאין דמשחע׳הא .הימנו

 לטלית ומההיא קרא'• משים ב״י יוסי מדיי להק' -"ליה
 החוזר בהדיא לקתני משום פריך נמי זהב דייני -קונה

 ללא מוכה רמרזה מיניה ובמטוח' * ע״כ ביארחנ"ה

 דררך הסוכרים הכללים בעלי כל הפוסקים ככלל ,,•ס״ל
 מן יוקר »ק׳ ומכייתא ממתני׳ י כשאב'•להק התלמוד
 דעת שפן וכמו מכחליוקא היא דהק״ו אפי' .המשנה
 ושפיר גופא מקני' כהך פן של׳ כסי׳קי״ח .הראנ״ח

 מלח דהוי אף דשביעלת מההיא לתקשי' ■יכיל -היה
 החום׳ כל ובן־לעון מפורשת מהכייחא ולא דיזקא

 פצר למתלי׳ מדילקא פדין־ •לא למה הקושיא ולעיקר
שכלפי טע׳ולע׳יע״ש בטוב ז״ל מהראנ״ח לזה יישב

 דמאי במ״ש הרא״ש. דכונת ׳לפ יתכן כים י חצייך כל
 דאה״ן הפונה פהדיא דקקני משוס היינו מהך דפייך
 מדיר׳ אפי' ;מק ממשנה למפרך תנא דאשכק דהיכא

 דאתי דליין משו׳ היינו ׳ מתני מהך מקשה רלא ומאי
 פלשוףאלחנ״חן איפור ראיפא לפי א״א הקושיא מדיוק

: ודוק עובה לו מחזיקק אין דהיי-נו לרישא דומיא אלא

 ויכינו והיי״ף הרא״ש הפיס׳ כל הלכה ולבנין
לריו״ת פקקו כולם ודעמי׳ הטור ירכינו *

 מועט' ?מת?׳־ וה״ר מקיא משו' בת' יש דברים דאמד
 והגה חשוסימחו״א;• וליפא לקזווי יכול כמרובה אבל

 לחלירי מת?׳ ליתן אמך ייו״ח כשם הכי איתא בי־וש׳
 ל צ שאומר בשעה אלא בו לקזור מיקר עו לחזור ובקש

 ליקן לך אימא כד לשמעיה מפקיר רב גמורה מדעת
 עתיר ואי מיד ליה הס מקנן היה אי נש לבר מקנה

 למת למירק איכא וללאו׳ י: ע״כ חנינות כי אימליך
 ומי בגמרא שהקשו וכ לה״ג כתלמוראדירן חילקו לא

 לישכי לחזור מותי וכו׳ האומר והאריו״ת הכי אריו״ק
 אלשיך הי״ס דקדק וכן כעשיר כאן כעני כאן תלמו׳

 וע״ז עני שאינו. דוקא מוכח תפירו דלשון הדמ׳ בל׳
 חילו' עיקר כל דהיא זה בחילוק פליב דהבבלי לו' א״א

 מטע' > נדר נעשה בעני כי מטעם היינו דהירוש' זה
 כל .כהוכ״פ נגעו• להדיוט. במסירתו לגבוה אמירתו
 מה' בפיח והש״ע.ויפינו רנ״ח סי׳ י״ר הטור הפיס׳
 אית ומפקנא קם• רמב״ם פסק מזאת וגדולה • מ״ע
 יודע ;יאיני ,פייסתי מנחוק בסוף דאמלו מהא ליה
 לא;לכן-נתכונתי שיאמר. עד מביא .יהא פירשתי מה

 בפיו אמר ולא. שיחיחיץ ץפי כשלא אם •וא״כ יע״ש
 דמוב' שתסאאומלג• ער וליחן צריךלהרבו׳ סכום שום

 בשפתיו פמפי' וק׳׳ו התנדבמכ״ש לא זה שיעור שעד
 גם כי לרעיז היאת ־ לחזור יכול דאינו כו״ב להח

 קדר' וא״כ ?דר נעשה לעני מחני רלגבי מודה הבבלי
 לו' ואפי י בהכי קלמודא חילק לא למה לרוכתא קו׳

 פמתנה לאפי׳ תירוש',הלזה חילוק על חולק דהבבלי■
 כמסירתו "לגבו׳ אמירתו ואמרי' דנתי לחזו' יכול לעני

 עניים -ההקדש אבל ר,וקא גבוה בהקדש ה״ד להדיוט
 וכמו מסנה ,כמקצלי. ררינס דס״ל מרבוואקא איכא
 אות חלןהגב״י סי׳ כי״ד החבי״ב מרן וקבץ .-שאסף

 וא״ב .מערכה לקראת מעיכה ררכוואחא פלוגחא י״א
 דירן כתלמוד׳ חילקו לא ומשו״ה להבכליכן דס״ל פ׳

 דדינו יזה כנדון צדקה זו בפיך שייך דלא משום בהכי
: וכאמור להדיוט מחנה כיין

מקל* דאה״ןדהבבלי נר׳ ההתבוננות אחי אמנם
 כן.ה״מ חילקו שלא ומה סירוס׳ כדעת כן

 משי' כהן יש שאמר דמה ריו״ח דעת מוקמינן היה ■דאי
 עילויה ררבכפליג מוכר׳ לעני כמתל מחו״אדאיירי

 במחנה ר״ב דחילק אפשר וזה כח״ג כעני אפי' היינו
 דדככוה :זה החילוק בעל הוא גופיה איהו רהא לעני

 אבי־אלהאמלתא ־ לק״מ וא״ב וכו' .לשמעיה מפקיד
 בדעת שסוברים והרכ׳״י■ הטור לרעת טובא לי חמיה

 במתנה אכל מועטת במחנה אלא דלאקאמי■ תירוש׳
 הביא שכן וכמו• הו לחזור יכול עני איש אפי׳ מרובה

 דאם כיע״ת יו״ך אות הגהב״י כסי׳״ר״ר החכיי״ב מין
 זו חיוב,אמירתי.לגבוה■רבפיך ה״מ כל,עיקר.טעמא

 הלא למע׳ בין:רב לאלק ורגלנו ידינו מצאנו איך צדקה
 צריך לדרו שיעור ולאידעינן -ליחן סתם כשאמר אפי׳

מכ״ש נחכונתי לא ודאי לזה שיאמר עד וליחן לקרכוין
כשככר



פ״ב דעות ה׳ אם
 לא שפתר מוצא דודאי מוגכל הסך פיישליתן כשכבר

 למהרמ״א ראיתי שכבר אלא ־ ההקדש קנה וכבר ישנה
קאי היי־וש׳ כי והאמת דבריהם ריחה קכ״א כסי׳ ז״ל

 :ע״ע נדי־ מטעם מרובה כמחנה אפי׳
כאר׳ש הס נבוכי' הפוש׳ להק׳ הי־כתי חזון ואנכי

 חרעא כחד אי וי־יו״ח דרכ פלוגחא בהן
 מחלו' ס״ל המאור והבעל תרעי כתי־י אפי׳ או פליגי
 דאפי"־. חולקי׳ ויש לחזור יכול תיעי ובתרי תיעא בחד

 והטור פלוגתא רש״י,איכא ובלשון פליגי תרעי בתרי
 אחת ידבר שלא כר״ה שפי׳ דעתו על מפרשים והכ״ח
 בהם אין רב אמי קרעי בתרי ראפי׳ בלב וא׳ בפה

 משום בהם יש ואומר ריו״ח עליה ופליג מח״א משום
 שתק׳ י״ר בסי׳ ז״ל כ״ח לה׳ ראיתי וחמותי ־ מח״א

 רבת׳ טוכא לתמוה יש רבנו דברי על ת״ל הטור ע״ר
 ברבדים חוזר אם עגין ככל דמשמע כסתם תחילה

 רש״י וכפי׳ וזולא יוקיא משום בו חוזר אפי' איחנ״ה
 עליהם החול׳ המאור בעל דעת הביא ואח״ך והתו׳

 נ״ב כ׳ ב״י והרב עיקר והחיס׳ דפירש״י נר׳ ולכאורה
 המגיד ה' וכדעת והר״ן והדשכ׳׳א הראכ״ר דעת שכך
חסרון משום כיה אית בח״ח דאפי' העיקר הוא שכך

:אח״קיע״ש אמנה
 בעה״ט יבינו שרעת אפש״ל לע׳יד ההדיוט לאני

וכרע׳ והר״ן והרשב״א והראב״ד ותו׳ כפרש״י
 נגר הטור דפליג וא״א העיק׳ הוא שכך המגיד היב

 ארחנ״ה חוזר אס כת״ת ואפי' אלו הפוס׳ כל סברות
 אחר עליהם החולק המאור בעל דעת שהביא ומה
 דעת באחרוני דהביא למימרא לאו בסתם תחילה שב׳
 דאררכא אלא כיתיח לפסוק דכונחו משום המאור בעל

 יד הרב הביא שכן וכמו כוחיה ס״ל דלא ראיס מכאן
 ראמריקכדעת ־דחא ו׳ מהריק״אסי׳ בכללי מלאכי
 הני לסמוך יש עליה באחיונס שמביא׳ דהסביא הטור
 פ' הרב כתב לומר שלו ׳בפסק יתחיל כשהמחבר מילי

 אחרי׳החולקי׳ רבני׳ יזכיר וכן כו״ב פ' הר׳ כו״קוב׳
 הוא אם ואולם • אחרון כרעת ז״ל שרעתו ענין באותו
 יאמר כך ואחר בסתם תחילה כפסק מתחיל

 דעתו אזי כ׳ פ' הרב או פוסקים ויש או אומרים ויש
 בספריהם הפיס׳ דרך וכן בסתמא בתתי׳ כמ״ש הוא

 בוראי שנויה ובמשנה החמא בדרך כשכותב נר' ומזה
 כותייהואעפ״י לפסיק דעתו הראשונים דברים שאותן

 הרב משם כן והביא בדבר חולקים שיש אח״ך שכותב
 המשולש חוט הרב וכן הוא ונכון ה׳ בלל נתנאל קרבן

 הטור מדברי ראיה והביא כן כחב ל״א ענין כחשכ״ץ
 קא •רמאי כיח סיב על התימא יגדל וא״ב ־•׳ דרכו שכן

 חוזר אם ענין בכל דמשמע בסתם תחי׳ שב׳ מקשה
 ואח׳,'ך א וזול יוקי־א משו׳ דחוזר אפי׳היב׳ ארחנ״ס כו

 הטור דברי מ״ש לפי •דהרי המאור בעל דעת 'הביא
 ופפירש״י כסתם שכתב א׳ כסברא לפסוק מללו •ברור

 ז״לוכמ״ש הרא״ש אביו ילפ'בדעת יש נמי והחום׳׳וכן
דעת שוש שפיר וא״ב הפוס׳ דרך כן כי מלאכי יד -הר׳

־: צ״ע וכעת אביו ׳כדעת הטור
ז׳יל עינים מאיית הרב על תמהני הבאר מן ׳כי

 בו חוזר ראם דס״ל ־והנווד הי־א״ש בעד שב׳
 ואחרי • עכ״ל כה לן ליח וזולא יוקרה משוס -המוכר
 דכתכו דהא מאחי ה״ל רכן יוכיח הוכח־ מה המח״ר

 •לפסוק שדעחם כמיניה כל ־לאו בסיף המאור דעה
 האמור וכרב' שכתבנו וכמו ראשונה כסב׳ אלא כיתיה

הנושא שפסי רבעו. ל׳ על שב׳ הלח׳ש את דאיתי ושם

הכלם
 ״ רדז״ל שק כ' בדבורו לעמוד לו ראוי כדברים ונותן
 1 ע״כ׳ולכאיי' וכי׳ צדק שלך הין שיהא צדק הין ע*פ

 ואוקמוס כש״ס לס דחו הלזו רישא עליו לתמוה יש
 קא6 לא קרא וא״כ כלב וא' כפה א׳ ידבר שלא ההוא
 4שה לן נקקא רמשם כתב ואיך צדק שלך הין לדרוש

 ר׳דש״זשכ׳ כסי׳ הלביש להר' ק׳ וכן כדבורו לעמוד
 לעמזר ראוי דמס״ט צדק שלך יהין הא והביא כן

 ולכילכו • כיע״ש שביעית בסון* רעב״מ וכן כדבורו
 ראיתי. וכבי • הש״ס מסקנת כן דאין פירכא להר איח

 התויז׳טוהלסוע על תמה מבין לב כס׳ ז״ל למהרי״ן
 לי נהירא לא לשם שתי׳ סתי' אלא • יע״ש כרכחיכנא

 סך שתפג* ז״ל רכונתם פי׳ דשם מחילוח אלף אחי
 לשלאייכי. זה להפסיק דאוקימנא רמאי ה״מ רישא

 אתיא הבייתא לייו״ח אכל רב לרעת היינו בפה א'
ועל יבריס כחזית ראיירי כן הביאו ומשו׳ה כפשטא

L •״« דברים במח בנה זח יסור
 i משא י״ג שאמר רריו״ח ז״לרא״ב עליו ותמהני

L שיעמול ציק דהין מקיא הוי מח״א ־
 תימ« מתנה כין כש״ס חלקיק אין כן אם כרבות

 הג* שלא ענק ככל סתם נר׳ מהפסוק שהרי למועטח
 דייז״תן ש״מ למועטת מתכח בק ומיחלקיק דבורו מ

 ואך דהקצרק קרא משום ולא אמרה איחנ״ה משים
 כלב כפהוא' לא׳ אלא אחא לא דקרא צ״ל ריו״ת לרע׳
 וכפא בפסקיוכיעיש• היא״שז״ל הכריח שכן וכמו

 כע״» פייעת נכי כחוכות כמס׳ רש״י על טובא ק׳
 ושפיר■ צדק ן רהי מקרא דבריו לאחת יחייב שב׳ מצוה
 האי מכס הש״ס מסקנת כן דאין י־ש״י על הקשו

 ראש כלום ליס מבין לב סרב ישב ולא דכחיבנא דוחקא
^ךסיל^ א״כ כפשטא הבייחא מש' דריו״ח איתא

: האמור וכרכר למועטת מרובה כין כש״ס
דלא לו• הי״וסק צ ע ליישב לי ת

 Xr>^' משו׳ אלא ק לכתו׳ סרא״ש הוצרך
 דאק מאחר וכו׳ פפה א׳ דרשת אלפס רב הביא דאמאי

 אבל רב לדעת אלא נאמי לא וזה כריו״ח ופסקיגן קי״ל
 ק מקשי׳־ הוס לא ידבר דשלא הך פוסק הוה לא אי

 לסלק לסש״ס ליה ניחא מקרא איקורא דילפינן ראף
 ראעיקר׳ כיון יחזור שלא מיוב' כמחנ׳ הזמיר דהכחוב

 מיושכ-, כרבותיוכמ לקטת דמקכל רעתיה סמכא לא
 ככלרכריואלא וצדק ו״ל מכין לב הרב מ״ש כל שפיר
 ודע " כדכתיבנא הרכר וליישב מיה להיגיש לו שהיה

 רבואוקא רדעת הו״א ז״ל חבק לב הרב דברי לאו דאי
 ראוקישנא דביק ה״מ צדק הק דרשת שהביאו הללו
 •$3כמש כו חרר ראם ס״ל וכו׳ בפה לא׳ לקרא ליה

 כמתנת; •ובשפתיו כפיו ליחנה היה מתחילה שדעתו
 מח״א וליבא בדבורו אס״ך •לחזור מוחי גמורה

 הן כשהביאו ולכן מתחילה ׳לשנות דעתו היה שלא
 כשעת תושכ ראם לומר היינו יחזור לשלא דהיךצרק

 לרע' אבל קי־א באיסור איחיה ולחזור לשנות הנתינה
 שוק ולכו פיו כשהיה אפילו בותיה דהלכחא ריו״ח

 משום אכל ליה ליה קרא דאיסור נהי הנתינה בשעת
 ההוא בגמרא רכשדרשו באופן ואסיר איכא ארחנ״ה

 כלומר ההוא כך הוי הכונח וכו׳ בפה א׳ ידבר שלא
 . הייט צדק שלך הין שיהא שהזהירו •והאזהרה האיסור
 המתנה הקלתת שאומר שיהא-דבורו הכהינה כשעה

 העש* לא ואומר כשמחחיי׳ וכן בפה א' ולא צדק שיה׳
 ברמן והשתא • לשנות בלבו •יהא ולא צדק שיהא כן

נקייקר, ואפי׳ ממח״א הר״ז כו החוזר היא כך הלבוש
השער

/



ט ,> הבלם ,פ״ב דעות ה׳
תוכו. להשוות לו היה הכיח .ומה הש״ס בפשט בלב

אם
 לא׳ ע״ז כו לחזוי טעם שיש השעי הסעדדכשנתייקר

 צדק׳ חין ל’ירעת.ארז ככי אכל ארחנ״ה אלא קרא שיין
 יקרא׳ איסור ,׳ולא ארחנ״ה דוקא דהוי והטעם כלומר

 ■ צרק ,שלך הין שיהא צדק הין ארז״ל ידעת יבכר ה״מ
 שלא• להיכא דישו׳אותו שלך ולאו דהין דהכחיוב ר״ל

 רוצת׳ רצוני,לומר׳דאס תכלית כי והכן השער נתייקר
 כפה\נו/ אחת כשלא-ידכר חיעאזאיחיה כחד לחזוי
 האין איחיה מרעי כתרי אכל׳כשחוז' אליכא־דכ״ע והוי

 נראה; לכד לשון־יהחמו״ט עלי כי אברא ; רחנ"ה׳לב־
 נמי״ו להי־כ ועיין • ודו״ק תביט כעיניך כאשי דחוק

זי; : ע״כ/יע״ש נתן!דרס״ו.ריש חקי ולה,רב
(J□ למצוא שנלאה שם ז״ל אכין לב לה>־כ אשו׳ר 

 וא'- בפה אישור,לא' שפסק רקרכינו מוצא פחח
 שהרי. צדק ההין מקרא. לי.ה דשמיע רא״א,לומ־ כלה

 ע״ז וכ' יאזור לשלא כפשטיה צרק ההין נקט כפיה״מ
 ואחרוני' ראשונים המפ' רכל ש״מ יחי־תי לומר דאין

 שכו׳ל; אדע לא הוה /ולדבר עכ״ל כזה ניחאלהו לא
 זה גם חבירתה מחרס׳ח חרא שהיי זה כספק לכנוס

 וא' כפה׳ א׳ ידבר שלא דרשת .אמיינן דאי זה לעומת
 אח״ך; פיו כן כלבו שלם כלב הויא כשהבחינה א״ה בלב
 ררשינן ואי לחזור .ויכול. איסויא קעכיד לא יחזור אס

 גס כי צ״ל א משום,מת" כ י" דברים כמי ■אסיח רישא
 אח״ך לחזו' ירצה אס המתג׳ כשע' שדין ולכי פיו אס

 למכין פשוט’מה לחזור יכול ;אינו שיהיה טעם מאיזה;
י. ,k ,.ר י. ן;••: דברים ,אק כאין.אמר

 ח’להפר וראיתי .עיני את נשאתי •מה זבהיותי
כיריה; ואייתי טרח עלזרכינו בנימוקיו

 אל ככרו תוכל שאין תלמיד רכל השחר תפילת ׳רפ הא
 עלה תהי מכין לב והרב ־ יש יע המדרש לכית יכנס

 ‘לה ראיתי וכן הזהב דפ׳! צדק רהין הא הכיס לא מדוע
 והנה ־ יע״ש כן שתק' אחדים דכרים כספר מוה״ד
 תפילת כפרק שם שב׳ כאגדחיה ז״ל למהרש״א ראיתי
 מפרש לו כא וכפ׳ וכו' תוכו שאין מי כל וז״ל השחי

 כו ואין בתורה שעוסק היינו ככרו תוכו שאין דחלמיד
 עכ׳יל דהכא לח׳יח תלמיד כין לחלק ואין שמיס יראת

 ראית• קצת ליחות יש זה מהי־ש״א פי' כפי ולכאורה
 וכו׳ בפה א׳ ידבר לשלא ראיה מכאן דאין פ״ח הרב

 במילי אם כי דבור לענין כביו תוכו פי' אין דהכא
 כיכרים איירי ולא י״ש בלי כד״ח יעסוק שלא רשמיא

 ואם• למקום אדם שבין ברברי' כ״א להכירו אדם שכין
 וכין וכו׳ כפה א׳ המרב׳ כין א׳ דהכל לו׳ ארס לחשך

 מלחא לאו הא ביניהם איןהפי־ש כביו תוכו כאין מי
 לת״ת תלמיד כין לחלק ואין בסו״ר תהיש״א ׳שכ היא

 לדהת׳ זה מל׳ מחלקים היינו ראם לך הרי י "כ ע דהכא
 י״ש בו ואין שלומד במי איירי דוקא כיומא דהת' הו״א
 דמיון ואין וכו' כפה אחת במדבר אלא איירי לא והנא

 . הדרא וא״כ א׳ הכל בהא לחלק דאין השתא אבל זל״ז
 לדברי ראיה אין ככיו תוכו דאין רמהך ליוכחא קו'

: וכאמור יכינו
 ממה ושוחרין קשין נראין מהרש״א דרברי אברא

דלא שפירש שם כיומא גופיה איתי־ שה'
 אם כי י״ש בו ואין כהורה עוסק כדרשת ליה דייש

 •יצפה ומחוץ מבית דבריו בתוך שב' דש׳יה כפשטיה
 היי וא׳בלב כפה א׳ יהא שלא בשיה טהור כרכי אוחו

 אדירי', דירי׳ רסחי־ נר׳ כ’וא כלל זה בדיך דרך שלא לך
 בהא- דיומא האי לאוקומי רחקו מי ידעתי לא וכעת
וא' בפה א' במרבד איירי דהכא דהך דאימא רת״ה

5 ה

:■ : לדהחס דהכא ככרו• • ■
נ״א,שכ' סי׳ בח״א המבי״נו. להי־כ אביט זה ־ ןאלי

מר,אורי' הוי דקי״ל-פריע׳-יכ״ח.;מצות ;-•"דהא
 צדק הין '׳מרקתי דנפק״ל הכותב- כפ׳ רש״י מ״ש עפ״י,
 החסיד לה׳ •-וראיתי יע״ש -צדק שלך .הין שיהא ודרז״ל

 קע״ז,הביא,דברי. סי- פ' אות מ״ב די־כנן בקו׳ארעא
 אלא דאינו לכאורה א.למירק;ואיכ וכ׳-וז״ל אלו המכי״ט

 דכתי' הוא כמדות ׳רקר-א דפשעיה בעלמא אסמכיזא
 ,סי׳־ע׳יח "נ ע ברק״ל. נופי׳ דאיהו הח״ר עכ״דך:ועמו

 ,עיקר/קרא- דהוי האפילו שית׳ כלל-הר-פריח הביא
 . ,דאורי הוי- ואפי״ה אסמכתא אשכחן אחר לדבר נצרך

 למדות, אצטריך קיא דעיקר אפי׳ לעיל־וא?'פ וכמ״ש
 ה' על מק' ומאי איכור-תורה נמי״דהוי למימי איכא

 דעיקר ליה ,דאלתקשי עליו • ל ק* ועור .־"לי• המכי״ט
 קרא אתי הש״ס דמסקנת למרית;חקשי; אצטי־יך• קיא

 שיין ׳(אפייא כל. - ךכזהדכלב יא׳ כפה י ,א׳ ירכי־ לכלא
 קושיהו .ואולי-בונת ואתרוגים;,• ראשונים הפיס׳ מכל
 משס-דפריעת- לדרוש אחרינא דכיוןי.ראשכחן,קרא היא

 קרא,, ייקיע מכאן לנולדרוש א״כמה היא מצוה בע״ח
 •חורה׳ איסו׳ ילפי׳ הוה ואה״ןדאי׳לא' לאו:להכי.אחא

 את׳ למדו׳ דקר׳ אף א״ח דהוי אמרי׳ :שפיר מקו׳ משו׳
על שהקישה ,ל’ז האדמה פרי .בחזון-להיב, וארא-

 רש״יז״ל;כשמעתין.,כפירכ׳חלמו/מההיא .
 מסיפא דפי־יך שפי׳הש וכל שאמרו ראעפ״י, ברייתא
 קאמר; אמאיךלא אליו והקש' ,אךחנ״ה בו החוזר שאמרו
יפרע הוא וכו׳ שפרע אמרו״מי דאבל מרישא דפי־ייך

דמהתם נראה.,לומר ,?וחי׳ כדבורו שאינו־עומר. ממי__
 מעשה ובדעבד זהב דינר שנהן איירי שהרי ׳ק ל ודאי

 מהא כ״כ לחותאין'להוכיח בדברים אכל הכי אמרי׳
 עש׳כש דהיינו רי״ל כדבורו עומד שאינו ממי דקאמר

 " איך ידעתי לא אחהמ״ר לולדידי עכת׳ק ג״כ המעש
 תירץ, דכבר דאף קולימויסא אקן ועברו, אלו דברים יצאו

 איל רמריש׳ איש רוח וראי,על עבר, לא אפי״ה שפיר
 הדין. כי "מ ה וכו׳ אמרו האכל דההיא פירכאילרב

 כמי איתיה כשחוזר וא״כ קונות מעות תורה רכר הוא
 כלל שפרע מי ליכא מעות כלי בדברים אבל שפרע
 דכפי כ״כ להוכיח אין רמרישא במ"ש עליו קשה וא״ב

 דאיך עליו ועו״ק ־ וכאמור כלל להוכיח אין האמור
 אפי׳ פירל איכא רמריש' עליון דעת דעתו על עלה
 לחוד א מחו" אלא קאמי לא רב דהרי מעיקרא לש״ר

 וראי וא״ב שפרע מי קאמר והבי־יית׳ ,ארחנ״ה דהיינו
 כמי נמי ראיתיה לרב להקשות המקשה דעת דאין

 לסיפא מרישא ביניהם המרחק רב דודאי שפרע
 קאי, ולא לחור ברברים אלא איירי לא ריב וכיכתיבנא

פריך. מסיפא דהמקשן עכ׳יל וא״ב קונות מעות בדין
 עיין, רבריוקא רישא הש״ס דהכיא ומה פשוט. וזה

 • וברור ראה. נא לך לזה יישב ככר כ״י זקנים באסיפת
 דיוקא רש״י מקשה.על ז״ל פיה״אלחרב; ראיתי עוד

 שוין. ,ולבו פיו הגה ראם נראה דבריו דמחחי׳ אדיוקא
 כתב השער.ואח״ך נשתנה לא אפיי הח״ך לחזור יכיל
 השע' נשתל לא ראם כנר׳ חוזר ׳השער נשתנה אבל
 f: יע״ש שויןע״כ ולבו פיו היה אפי' לתיור •יכול אינו

נשתל; כסו"ד"אכל רש״י דמ״ש לו׳רל״ק ואפשר.
דרך להוויענגרחין כוניןו; וכו׳ השער י : ׳■:
 כי השער שנשתנה. היכא זה באופן דוקא כ״א חזרה

בסוגין יא׳ושע פני הרב וכמ״ש הרוב ע), ,המנהג זהו
ע״ע
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 שפיר &צ' די׳וקא"אדיוקא"דבריוק ל״ק וא״כ׳יחו' נג״ע
 היה אם לחזור 1יכול 1השער ■ נשתפה‘ לא דאפי׳ אמרינן

 דל״ק נמי איכא׳למימרי זאא* אךגיס '־ שוק ולכו פיר
 זקנים חרכאסי׳פת ’ד־ש'אביח'*3דעח'קאא;!'ב׳'כפי:ד'יוק

 הא/קיךס׳ ליומר״אף׳כשחוזר-ימריעהו ישער'שייך השינוי
 בנגסקא׳ 'רליחא תז׳א בנלכרנדא׳צנקי^ז גס גיסיבמחנ״ל

 :חךעי'ו%כ כאאי והשחאילא׳חזאוחיגיןצ^ירו^ה׳"והרל
 צכל-יגיווצא' •אייר< 'אכלכםת&׳חשער׳חוזל כשכ׳רינרי

 ,;חי אונון“ממיילא-יאזדא׳ילא ;שצאכנו ו־עפייו ־ וכמובן
 וכו' א׳'ביפה שיה א$1אצז5אצי,ון^0פרס*א-כ& חיב

 אפל 'כ׳וחל^ףה^אי׳סיינרכחד"חרעא היא ■ רש״י אם"
 דרך 'ולפי • עכ״ר 'ב׳איייבול"לחזוידאפ'י בתרי׳איע*

 תירעא■ לתוור׳פחד' שכחבנזכחכשחוקר ז״ל' היראכ״ד
 ופו"' לווקא- ח"רךדיאעיקרא׳"חוא; דחשיב מ'משום1׳ ה

כארי -,אפי’ וכוילליאזל׳ 'אינוזוצו:כפה מיינהא־כשהוא׳אד
 י והצץ׳:' ולכוי׳שוין דומיא׳דמוקר^בפוו 'חרעי

 •שקוראים-ואואריפ׳לישצא אי-מיהי לצאר גכן
לאי או דעכריינאזיאוילל׳^דכולל-י׳ש^ילש^

 דיין■ דקי׳׳יל׳א^ור^׳ל^צ׳ידו׳השי^וצו׳׳׳׳דגזייוצ לדין ונפ״מ
 צנךלחייוי^ס׳קרא^צאכי׳״עצרייךיאייחי׳ת-■' עמו שיו׳הדין

 ■^ר^כיצלאימ^צ-׳^ןלין: ^^3°ליה''דץכ^'מקררא
 ׳כ׳ל"א׳יסוריושפחואהזללשון כולל עי«א:רשע לשק כין

 חי• י• רשע; כל^קלתעלקוואוי" י משמעו רכפי עבריין
משמע ח?ןורה כל עכריין׳ינמ״עוכרכנל לשון רלמא

ז• ”דז-־:זעשר^ר׳^מר^5אד5ו
קי׳׳ת'■ פצי' ל*?׳ז לאיכ״יח ה לי 'ראיתי ראה דן'31

כל' לאכאיק! נמרץ בעיון '6םו שפלפל'
 איסו׳ איכא־׳ציס אי 'צללימקוס שדברו■חכמים ארנ״ח

 צרקבל'"זא'איקוחייעש׳״ב'•”כייי עלה לא'ובהסכמה או
 שקיל בח׳׳מכירהפ״ז ז"ל פרה"א להרב הרואה ואנכי
 הפיא למהילוא לו. וצק׳ ?)היאצ׳חאאת”,חשו על וטרי
 בב״י הכיא׳ק-׳מרן סי׳עי״ו מהרי״קיז׳ל מאשו' ראיה

 מורןר חוזר אס למולי כנו ליחן שנדר דמי רס״ר קי׳
 במטותא שישפיה ואגב • יע״ש עכת״ק רשע לקרותו
 היא זאת• תשו' דעיקרי קמיה• סיימוה לא דמי מיניה
 משמו• בסי׳-ירס״ר' היכ-״י הכיא וכן: ז״ל מהר׳ים קשו'

האי כי חזינן' ולא' שמעינן■ לא קולון מהר״י ומתשו׳
: סימכא

 הראג"ח׳לפייע• הכיא לא' הקו׳"אמאי לעיקר ך□2ל
רבלשק להכריח הר״ש דברי הפן עצמו את

 לא ז״ל דמהראב״ח וכיון לדחות אפ' איסורא א׳יכא זה
 סתי׳ אקמבאן הי״״ש רעת קבל כל להכריח אלא עסיק

 ארחנ״ה-אסיר דכיוןדליכאיאלא ישכור דאיהו לס׳ר״ש
 אגבר׳ גברא אמרי׳ בזה כיוצא וכל רכזה רשע לקיואו

 •אימצה'לכי- • ,מהרים רעת על היי״ש' ופליג קא׳־רמיח
 איסו' וםוצר'לאיכ'א ■הר״ש ל'עוק' דאזייל דעת־הראנ״ח

 הינז׳ומש״ה• חשו''מהך״ס ליה מסייע ודאי פל׳־איח״נ
 ובייתאז מחני׳ מכת־ אלא- הך״ש סכי־ח׳ ניזית/לסתןר ליא

 7היוח יל■רשפי׳' כיון ;ם’מהד*’ להצי׳דעא לו ומיה דוק׳'׳
 מצאתי; וקיפלק'־־'היר״ש' ליעח וכ׳לאמין לדחות נטלה
 הך הביא רקמ״ה עצימה■ חש׳וכיד כאוקח׳ ששם לדברי

 דאיהי; וכיון׳ עברינא■ לקרותו הנז׳-דשרי חשלאר״ם
 נחשב וי כמו׳ ודאי •הא תשו׳ י כאותה עיניו כחן נופיה־

 כמו ודאי אלא מכאן הביא;ראיה׳ לא למה להק׳־עליו
 מתון 'למשמע ק׳'• פיליא צנל׳ארל ואדרבא שכתיכאו

 הך• י שהכי חשו-תהראס״ח■בסו' עין שלא_הביט דכייו
•גופייה איהו הפיאה■’שככר• וציץ כ׳ תשו׳י־מהל״סימרלא

 ז'1לדעיומסדאנ?מ נמצינו־למדין שיחיה איך י ודו״ק
 י פסי* למלם• או■ 4ומשמעו 4א הכלי ורשע עצי־ין תואר

 צקרותררשע־ואיהרקאמרשמלקימיש שרי כ׳ מהל״ם
 *",אקלרחו׳זלו׳דאסמ הדעתמחר"סיוכודאי עברינא

 ׳,לתך׳יז הכיזמיל דאי ביניהם ויהיה״חילוקך הוא • לישן
 chop מהאממדכן מסחביא׳ סאלא“כל׳ימחר היטב

 »/V3W ראמדז תא 'לדעת יש בזיז אנחנו ואם־יכניה
 •מכייל! 4צמקדיי אדרבקשיי דעל האי-מאן אמר־רכא־

 חדקדילסני □רא״ש־ ודייק צץהרי״ףוסרא״ש ופסקו
 זלצסהסודי חע״שעוכיייעכמל שהוחמו בחמץ דראיצי
 סוכחזשפירדוזגןז׳מכיין דקרוק־זה כפי א״כ • יע״ש

 רימן מל עוכר היינו־ רשעהעביק ולא שרילקיותו
 כולל ישע ארדמן־אבל רעכר מאן האי דהכיירייקינן

 איסויקבהכית־ כל וכולל רבעו לת־משה עיבר ג״כ כו
עסיק לחבות־ קרא א* לדמעיקיאואם הדליק א״כ

•־* :^־׳ק רשע כקיראו ברדק לנהוג־ אין
 יעקכד׳עע״ד קהלת לק׳ ראיתי זה אס אמנם"

הדקעןשכ/זכדעמ׳ רכריהרכזזהר הביא ־
 דחד׳יתלן־דכא־סדיאמן מאי הוא 'דאזלוש רצעו
 עו«3על 3עומ כ״כ אק כסויה תפויש־ האיסור־ דאין

 חשוד רלא אלאו אממכוה 4שבחוד איסורק דכל׳ קמ״ל
 לכשסחשמפ״דהו*א להיב חזיתיה •וכןכקרש ע׳יב

 סקם עביק תכסיסיולא דברי על עבי־ין כפי׳ לקרותו
 טוךרשמכינהו דק׳ה קמ-יל-כיוך כלל ליווי שוש בלי

 להדיא הרי יע״שה סתם־ עפדייך לקרותו; שלי אל״ת
 ישע לקואר עכיזין תואר להשוות שייך רל לדעתם

 לאי והוא משה דין על: עופר' הייצו נמי־ עכי׳יק דפי׳
 לא חמאי •־אלאודערזיךלבינוקפו כדאעוץ חסור דלא׳

 שלרלקרותררשעוזם דעכויאדרמן מאן־ רפא קאמר
 אני ככד־יכולל רלזא אלא יותר'מעכלייך רב תירוש היה

 עמ״ין גקכוגמי ענייה רקאמר־עוביי דאיירי לדחות
 ראובן ותצארינ׳א־ראס וא׳כ •לקייחו־ שיי ע רש והה״ר

 אוחד כקמא כקואר־עפחק אותו וביזה לחצירו קיא
עדלסייגסנלגג׳ר שיורריןעמו אמת דין ודיט הוי רשע

בחכתי:
 כתה ז*ל פיהרא להיב עיני יאחה־ האמור מן כי

היסוד להבדיקידא׳ק ש!יצה הר״ש דברי אך וזי׳ל
 דאמראדשוכ כגרכמדיא ראשכס מההיא ארחנ״ה צל׳

 ו״ל שהדאנ״זד“כמ דלא נראה לפאוי־ה איסור וליכא
 ידדסז־־למן לא־ אסהמ״ר ולע״ר ־• עכ״ל לדעתו
 הדאכ״ת הגאון על !*ל הרב מקשה קא דמאי ד,עתו

 רשכימית דמשנה־ ריוקא דהאי הם הן דפריו רכיאור
 רומא מריוקאועליל דאתי משוס איסולא דליכא צ׳ל

 הוהתני־ אי ואך טוכה לו מחזיקים אין ררישא־׳דהוי•
 כרלאין אלתרה דכלר מקיים־ שאין ליה׳כהדיא

 ’?5ר1, מקים ואן דלישא רומיא־ טובה לו מחזיקים
 ס״ר לינאי דההנן משוס שפיר מקשיה והתלמוד מהכא
 וה־ז ה*5אית טוכ׳ידא׳צטיי״לו' לו מאזיקיי שיהיו לומר
 לו להחזיק ספק שהיה נמי החם שאנ» דקדושין דפ״ק
 לא מסלאג״ת חילוק תכלית וא'תא'ילאפוק>א״כ׳ טוכה'

 שהכי' כמו מריוקא אחי דשכיעיח רהא מצועמח הוי
 ,,מדיוקא יא>^ היכא שכ׳־וכ״ש בלשונו פרה״א חיב
 וקדושין דמ׳שוצפיק הי״ש לשון מתיישב שפיר וא״כ-

 א*סי' וליב׳ ארחנ״ה הח;י׳ גרדאס נכי בהדיא אשכחן
 שאעדר מריוקא אחי רלא• ראן לן דחיית חירושא • היינו

 לפירוש'על צד משוהראיכ׳א ארחנ״האפי״ה כפירושא
אק הללו כיור שפתיו ודעת אמרי׳ הפי השובה חיזוק
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:האמור. .וכדבר ׳מהראפ״חפי' לפין נפחלועקש בהם

 הי״ש שרצהלפ׳יכדעח לה׳׳פרה״א שה קזינא ך/ן
דבייו וחורף גופיה איסו שכ״כ • כמו דחוק פי'

 ליה מחני׳ הך שלא־.הקשק דמה בדעת.הר״ש סמפ'
 קמפליג ולא הקגןא׳ קחנו איך איסורא־ איכא דאי ה״מ
 היינו .•צ׳ילדארחנ״ה וע״ב מועטתילמחבה מחנה בין

 להלום יכולתי ׳ואנייהפעונרלא־ • ע"ה, איסוי־א דליבא
 הדיו עריק,לחלוחית שהרי הדוחק ע'צ אפי' זה פי'

 הש״ס לחקןקו׳ שהוצרך . הראנ״ח רכרי שהביא קיימת
 לא זה פירו' ארחנ"הוכפי בו והחוזר מכריתא דפריך

 בו והחוזר מחן לרב פרכיקן איי אמ לתקן■ פירושו צרק
 ירא' כאשר אלאילהא כחית לא מהראנ״ח, של עצמו וכל

: הרואה׳
 לא מדוע מלחאיכטעמא לחח אחזה אני ואי׳טר

אלא ■•השביעית מתנא׳ מהך הש״ס פי־ין
 כשיטתו ז״ל הישב״א מ״ש עפ״י לה׳ נ״ל מהכריחא

 דף אלגאזי יעקב .בקהלת רבדיו הובאו דטו״ב לקדושין
 ר״ח לל׳ ארמנ״ה■ לשין בין בחלקו׳ח רשם ע"א קי״ט
 כשאומר אכל גמור רע הוי איחנ״ה דכשאומר אנ״ה
 י ע״ב טוב ולא רע לא זה כמשמעות אין ה”אנ ר״ח
 ביית' מהך ל׳יב לש"סלהק׳ דגיה'ליה תינה דון א״כ

 נמו׳ רע זה ל׳ במשמעו'׳ דיש ארחנ״ה להדיא דקחני
 יחני דכיון בשביעית החס משא״ב שפי־ לרב ,וקסיא
 דאתי מאי א״ב דבורו מקיים גבי חנ״ה רוח ברישא

 אנ״ה ררו״ח דבורו מקיים כשאין ודייקי׳ אפ׳ מדיוקא
 טוב וצא רע לא יה במשמעות אין לישנא האי ובכי
 מש׳ה הכי למומר ואיכא הפי למימי דאיכא כיון לכן
 וכמבוא׳ להרי׳• דקחני רה^אלאעהך מדיוק׳ פריך לא

 לרעתו ז״ל הר-אנ״ת! שפירש כמו :שאני גר גכי והחס
:יע׳״ש

 מהראנ״ח לדעת שהק׳ ז״ל להפיה״א ראיתי עוד
איסורא זה שישיכל' להכריח מייחי לא למה

 כו' הימנו טחה הכריות שרוח כל דאבות נמיממתני׳
 איכא ומי פ״ה י־וה״מ אין וכו' הכריות רוח שאין וכל

 לאהוה הוא דאיסורא לאו אי ודאי מהאי טפי איסורא
 • עכ״ר ייחג״ה כשאין וכ״צז נ״ה רוה״מ אין קחני

 יש דשפיר מהיאנ״ח לנדון ראיה מכאן אין ואחהמ״ר
 חסידים משנת הוי אבית ר&ררף דכיון ולומר לדיווח
 הוי החנא רכונה לפרש אנו יכולים שפיר ח״כ כידוע
 בפני כחסידות להתנהג ירצה שאס דהיינו זה כאופן

 שפיר- הימנו נוחה הבריות רות אס יראה הכי׳ילת
 עליה' שתכבי׳ עליו שאומרים נ״ה יה"ב אין אס •אבל

 הקב״ה רוצה שאינו כלו׳ נ״ה אר״ה ודאי הא •חסידותו
 דגדול כיון הכריות רצון נגר חסידיה האדם שיעשה

 אמרי׳ כזה כיוצא וכל ובזה וא״ח בשב הכריות כבור
 לסבית באנו זה פי' כפי כ א" • הרבה חסיד תהי אל

 אין דפי' רקדושין ורפ״ק רשביעיח גכיהא מהיאנ״ח
 שהיה מבחוץ מהכד׳ לאפיקי היינו בהו >־קאמ׳ >חנ״ס

 ישע לוה שלא שרוצח משים טובה לו להחזיק לספק
 באו■ דנא קבל כל ע"כ עביר קא מצוה דעתו •ולפי

 ךגכודיחא ננוי והבא ארחנ״ה דאדי־כא הזהיר -חכמים
 חסידותו רוב על טוב׳ ■לו להחזי׳ מבחוץ הביא •דהיחה

 כבוד נגד שלו על מוחל שחקכ״ה להזהיר התנא כא
 לח׳ ,ברהטי׳ ׳ר ואשו • קושיחו לה אזרה וא״ב הבריות
 על שחמה ט׳ כסי׳ יוסף שעי הבהיר בס' •מוח״ר

שלא ער שפירשו מקיא בן דריו״ח והרע״מבהא ■רש״י

 בהם אין }דברים דברי' אלא כאן דאין כמלאכה יתחילו
 עכ״ל לחזור חיכל לא משהתחילו מחו"א.דאילו משוס

 דלא כרב למתני׳ לפרושי להו דלמה עליהם והקשה
 כריו״ת ה' וריו״ח רב דקי״ל גדול כלל כיה כוותיה קי״ל
 דרכיי' כהלכתא מתני׳ לאוקי לפניהם ישי דרך והלא
 : ע״כ גופייהווכו׳ שכיאדפועלי׳ והך ממח"א *"ב

ש׳ר זכר לא איך ידעתי לא מחיליח אלף ואחר
 מסיק דלא רש׳י ל׳ לחקן השער׳ה אל קולע

 אין רדכרים ריו״ח-והא.דקאתר לדעת כ״א רב לרעת
 דלא שיתחילו.במלאכי קורם היינו מתו״א .משוס בהם

 מור' ריו״ח אפי׳ דככה״ג כתל־הש״ה דעתייהי המכא
 סמכי דככר כיון לחזור תוכל לא כשהתחילו הבל

 • כמת"א איתיה למיהדר ואי•בעי דעחייהודפועלים
 רש״׳י לרעת כן לו שהק׳ נתן שק להיב ראיתי כן וכמו
 עוד • שכיונתי.ליעתו אנכי שש שכתבתי. כמו ויישב

 מההאנ״ח עמ״ש שב׳ סע״ב שהקדכ"ח עליו חמי׳ אני
 איסור' ליכא ארתנ״ה שבל' ׳לפ הי־״ש.שהוצרך כרעת

 • ע״כ מבריתא טפי ממחני׳ להק׳ דהן״ל רק״ל ה״מ
 דמקשה למימי■ ראוכא כ׳ ז״ל הוא כבר וז״ל ז’ע כ׳

 תרגמה והכי איחנ״ה בהדיא דקתני משום מבי־יתא
 במהראנ״ח שם היוא׳-יר׳ כי מלבד הנה עכ״ל הרא"ש

 להקשו׳ עדיף רטפי כ׳ כן כמו בקישיקו. כן שכ' שכמו
 תקשי זאת עיר מבריקא יותר מדיוקא אף ממתני׳

 העיקר הוא כן כי מאחי־ היא״ש ללי• וסייע כ־ חיכי
 דכיילי נללא מהדין יוסף. את ידע לא אשר עצמו ועשה

ו.כ״כ בנל לעיל שכתבתי כמו, כמלאכים ראשונים לן
: יע"ש אסיטון ד״ה דמ״ת החום'

■לרעת שהק׳ נתן חק להר׳ וראיתי לבי אל ונתתי
איריאראימ׳ לא רמהא ונ״ל וז״ל הי־אכ״ס

 לריו״ת אף לו השיב ואכיי לריויח אף קפרין רהמק׳
 אנכי נא סלח הזה ולדבר • בס״ד לעיל שנתבאר כמו

 נופיה הראנ״ח כתשו׳ יפה עין הביט לא כי מבקש
 בפלפולו לה קרא ונדחה פי' מהאי ירע כעצמו דאיהו
 לתלות מגיד הוא חדשות כאלו זאת כקו׳ חדש ומאי

 • חלילה סייקי כוקי זלה״ה ח?מהראנ בגאון
 לעיל שנקבאר כמו של אלו בדבריו עליו תמהני ועוד

 מלתא כי ש׳ר זכר ולא הוא טחינא קמחא אחהמ״ר
 זקנים אסיפה כס' .כמ״ש תתאמרא כראשונים כדנא
 ח״ןששני להל וצם יוסף שער לה׳ ועיין ז״ל הר״ן משם

 מהאי דברים בכמה אחר בסגנון מהנכאים. נביאים
 בדכ׳ט שעי״ו להרב ועיין כספדחם הלא ע״ע עניינא

 הביא דמתחי׳ י״ל ולע׳יד וז״ל הכ״ח קו' שב'על ע"ב
 אמר כבר כ"ר ותוך סתת,א ינקטו והש״ס הבריתא ל׳

 והרואה ־ עכ״ל ופשוט וכו' כח״ת ה"מ המאור משם
 דעת הפך פ׳ למה ב״ח הרב של קושיחו דלעיק' יראה
תקנתי אנכי הדל ואני מידי ולא תירץ לא והתו׳ רש״י

: יע״ש כנז"ל הטור רעת
 שם שהבי' ע״ד דכ״ט שם עוזינו לגאון חזיתיה תן

ד״ל ו׳ אופן תמגר ככללי הלוי כית דעתהיב
 שנדר דמי ומפירש״י אביי מחירון הוכחה שהביא ע״ב

 וכעתי עש״ב עולה בו אין בו וחזר למול בנו לחפירו
 הביא אס בו לעיין בידי מזומן דנא ספרא איתי לא

 ז העלמיה היהה אס או ורחאה הנז״ל מהיזם חשו׳
 דבריו לע*ד וז״ל עליו חמה ז׳יל שעי״ו ,הר' שיהיה איך

 נשתנה שלא כ״ז איכא רממס״א כתבנו דככר תמוהין
 ראיה ■ מה ,אכתי שהכין מה לפי דאפי' ועוד השער
כהל' דלא והוא רב אקברק דהס אביו מדקרי מייקי



t Up » II

 הן אכיי דרברי שב׳ זאת קושיחו מחוך והנה ־ עכ״ל
 ארע לא אני ת׳ס כהלכחא והוארלא אסכיתיב הס

 דמכאן אדידיה דידיה דבריו סרחרין נראין דלכחוי־ה
 ליעת אביי יהי' האומרים כס' להסכים דעתו הוכיח

 מוקמי' לא והפסו' כהלכת' דלת והוי קאי לחודיה רב
 לסרב הק׳ אחדים יביים כל ואלו גוונא בכל אלא ליה

 להא שפסק במז״ל להרים ראיה הביא לא למה פי־"ח
 דאף צדק דהין דאביי מהא וכו׳ בפה א׳ ירכי דשלא

 היאשונים בחכו אכל דנאמר הפשט נראה לב רלדעח
 היי א״ב לעיל דבריו והכאתי ע״כ היא רכ״ע רחליבא
 ריו״ח לדעת ראף הפיס׳ כדע׳ להכריח דסבי־ להריא
 לפי ראם מחמחו נסח׳ר והן וכיע״ש דאביי הא אחמר
 לאתויי דלא הפי״ח סבר שפיר כהלל רלא הוי האמת

 מיכווחא ראיל דכיון כרכתי לל ודוחק • ליבינו מהן
 ז״ל הרב אנפשיה נקיט לפיכך והכי הכי מינן לסבלי

 ויאי רהא לה קמדחי הכל וזיל לה קמדחי הכא דזיל
 דמוכרח ועור • הרואה יראה כאשי ליחתי־ ניתן לא

 לשלא אחא רקיא מורה אינו ייו״ח אס שהרי כן להיות
 רריו״ל לו' חל איך כפשטיה אלא וכו׳ בפה א׳ ידבר

 הלא מקרא שמיעליה ממחו׳יא י״ב דברים שאומר
 מ-וכה מתנה כין מחלקינן ובגת' סחמא נראה הל

 : יע״ש כן הרי״ף לרעת הרא״ש וכמ״ש למועסק
כח״מ ׳החבי״ב מרן לחרב ציפינו ייחגו3ובצי

 דעת הביא בהגהב״י לד סי'
אני גמור' בדעת בפי׳ דכשאומ' של ז״ל וייל המהר״י

:יע״ש קכין לענין מועט׳ חשי' מתמ"ר אפי' דמקבל

 פרה״א הרב עליו וחקי כו לחזור יכול אינו לך אומר
 הכי כגמרא חילקו ■לא למה חילוקא להאי איתא דחס

 מרול כמחנ׳ אפי׳ ריו״ח בעד חלמו׳ תי׳ לא ואמאי
 יכול דאינו גמורה בדעת שנותן בפירו' שאמר היכא
 ארמת׳ודאלל וכפר הסליל הארון ועם • ע״ב לחזור
 דלגבי נהי יייו״ח כדעיז הש״ס-הכי מתיץ היה שאס

 כדעת בפי׳ שאת' היכא חידושא הויא מרובה מחנה
 מחנה לגבי מיהו לחזור יכול דאין אומר אני גמורה
 האומר שיאתר דכעינן הכי שמעינן הוה נמי מועטת

 במתג' דרג׳ ליה נחתי׳ וא״כ המקבל שיקל כדי בפי׳
 גוונא ככל קנה מועטת במחנה הש״ס דכפי מועטת
 לו׳ נפשך ואס מועטת מתנה לגבי יתיב חריץ ומשו״ה

 דמחנה לרחיח יש לוה רחרובה חירושא לשמועינן
 ועל כנכסי דאמיד בגברא כ״א שכיחא לא מרובה

 וכעבור נדיבות ונדיב דאמיר גברא שכיחא לא הרוב
 מועט' כמתל תדיר ינהיג מלחא תלמוד' לימדנו זה

 חילו' אחר חלמו׳ קאמ' לא דאמאי לו׳ אדם לחשך ואם
 גמויה בדעת בפי' אמר כשלא וה״מ מרובה מחנה

 חילקו ומדלא כמיובה אפי' קנה אמר אם אבל וכו׳
 בדעת צ״ל הא משום אי חילוקא להרין דליתיה ש"מ

 משתמע הש״ס חי' ככלל כי וייל תהר״י הא״זוהי־כ
 הש״ס חילוק טעם עיקר כל שהיי הלי חילוק שפיר

 דעת סמיכות משוס ע״ב למועטח מרובה דמחנה
 מינה דק א״כ דעחיה סמכא לא רכמרובה בה נגעו

 מרוב' מחנה אפי' דמקכל דעחיה יסמכא היכא כל
 דעת׳ סמוך לך אין וא״ב קנין לענק כמועטת חשיבא

 שבדעת הנותן לו באמור .המקבל שיקנה מזה גדול
 בוראי וא״ב מילי פטומי שאינו לאפוקי נותן גמורה
 דסמכ' כמועט׳ זו מחנה להחשיב למפר' רינא דהדר

 סי' כחשו׳ מינץ מהר״ס ממ׳יש שלי וסמוכות • דעחיה
דעתיה דסמכא דכל כן יס״ל וב׳ ע״א רל״ו לי׳ט

ועפ״י

 מסיי* הרב כדברי המדקדק ההתכוננות ואחר
שב* חילוקו חכליח זהו כי יחזו עיניו וייל

 אהיי> וקמתחתני- אדיכוריה דקסמכי הכא וכ״ש שם
 כפירו/־כרננת דכשאומר שבי זה חילוק אחר כי כאופן
 ופירש ושנה כן כ' למיהרר רל״מ לך נותן אני גמורה

 רראיה*< כלו' אריבוריה דקסמכו זה בנדון הכא כ״ש
 AptpRTO מעשה עשו שככר יען אדבורו שסמכו

 ודו׳ק?"׳ וכיע״ש הזקן של המעות נתינת נדר סמך
 עליוכאשס להשיב יש פי־ה״א היב של דבריו וביתר
 להחעל׳במהשראיחי אוכל •ולא המעיין יראה

 גבימי^מיז״ז שהשיב קלח סי' כחה״מ זי׳ל מהרשי״ס
 שניסדשצרי{ סי לימן פרחים אלך סך לחבירו להלוות
 מיובש, מתנה דהוי מטעם כו לחזור ויכול לפוטרו

 אדם p שיעשם הזה ובזמן ההס כימי׳ מצינו שלא יען
 ואחרי • עכח"ריע״ש אחיו עם אפי' לחכירו
 כמתנה דהוי ה״מ ספיטור טעם עיקר רכל מדכייו
 היה מועטת חתנה כיין דינו היה אם הא מרובה

 ואסמ״רזים סס״א כסוג ליהוי דלא מצר להלווקו חייב
 , מהי/איחף והי נ״ר אלף סי׳ ז׳ל הרשכ״א שהיי איני
 ? מסעמ״אמור* לפוטיו ממש זה בנדק ל“ס רע״ח סי׳

 כמוזי־ שנד׳ שנכתב דאף אשמועינן וחידושא יזנייכא
 שא*ה הכא ולש מ לחיור מותי שילונו שאמר לחלוה
 לו; להלומן מחוייב ופשיטאדאין רפשיטא כלל שט״ח

 לל.רכלרו״ל> הרשר״ס על ‘התיע יגדל וא״ב ־ וכימ״ש
 וקטור הרשב״א של זה דין ממנו נעלם איך ליה אניס

 מועם/ בהלואה דחפי׳ מלכי מינייהו דמוכח דכתיבל
 לתלות שער־ כתבו אם אפילו: ממחו״א ליכא נמי

 לולהיכ היה מה למלוס;,וא״כ לוס נכסי שנשתעבדו
 *WP• על-דל להזכיר* לפחות או זס מצר לפוטרו ז״ל
 לאסמועי/דאט מס״א מצר. פיטו' לכתו' ואח״ן זה דין

 למיי to כמאמר להלוותו המלוה שחייב הרין היה
ונו' פטוי הכא דוכתי בשאר

 י*ל מקהחבי״ב על לתמוה האמורים
תהישד״ם דברי .הביא כ״ג איח בהגכ׳י

 לקי', ויכול חשיב מרובה מחנה פרחים דאלף שכ' הללו
 סי'רעיה אריכי מהר״י מדברי מתכאר שכן כ׳ ושוב
 אדרבי-נתית רמהר׳י מוכח כן כלשונו ומרב׳ ע״ב

 fftWP רהויא מהרסר׳ם ניעת מלהלוותו לפוטרו
 אלא ;זמ בסוג להכנס פגע ולא נגע לא ואחהמ״ר

 אריכי מהר״י מדכיי משמע איפכא בתר כל אדרבא
 מן לי מגיע חין אפי״ס מועטת מחנה היא אס שאף

 וכרב' יכני כת וכר וכו' כ״ש שטר נכתב ואפי' להלוותו
: האמור

 לפיסתן ציין שהוא חביות לו יפתח ולא ה״ו
עליכט שהק לח״מ לחרב עיין וכו'

 עיקיוא״כ דהוי בחרא כלישנא נקטינן גת׳ דבכולי
 בסולין כנאמר כחי' אימא כאב״ע יבינו כ׳ לא לתה
 שהרכלח״ס וניאה יע״ש ,•יכו ליה דחביב היכא דצ״ר
 ראמרי איל כתו הוי ואכ״א אב״א בגת׳ דכשאו׳ סובר
: יע׳ש צ״ר סי׳ יאיר חיות ה' וכ״ב לחלוק ואין וא״ר

X3 שחת' לח״מ לחרב עיין י וכו* חוטא נק׳ זה כריך המהלך ה״א
 ר״י בנדרי' שיטה הוי זה ודין כשמיאל שפסק רכנו על

 הן אחת שיטה כולן הקפר לר״א ור״ש הצדיק שמעון
 והישב״א • יע"ש כשיטה הלכה אין דוכתא בכל וקי״ל

מן כי • ע"ע שיח בנועם לזה יישב וקרפ״ח תל"א סי'
האמור

 ח על תמהני האמור
 שיטה כולן וז״ל שהק׳

 מקרי דנזיר נזירות ה׳
 בת׳ דבריו והניח ע״כ

 זכי לא איך בקיאותו
 שהקשו לח״מ והרב
 ולהר יוסף שם לחרב
 לח*׳ הרב לקו׳ לתרץ

 דרכנו התול במ״ש
 בחעניח ביושב איירי
 כ היינו חוטא נקרא

 נע וכעת כספיתם
סי' אהרןבא״ח יד

בפלפי זה

ול* דוג פ״ד
 י שלתט על ‘המארי
 הוי הרפות' מנהג

 וי יקום העיכול זמן
 אכיל אחי ילך ואה

 ק ימות שמא חוליו
 שלחנו על המאריך

 גור זה רכנו כדעת
 קורם וימות בחולי

 ש! של ממקומו קס
 ) • וכאמור מזוט

 מאיד רהואדא״ל
 מאי לו' יכול יהיה

 דאי לומר בפירושו
 שמא חוליו ומחוך

 מר! אינו ■המאריך
 מדיליב בנעימים

 יי בעת לו שקצבו
יגרו שלא שנשמר

!’שימלא,
 והפול ה״ו
עליו שהקשו ■ידיר

ולא הי׳ח
 1 כרבנו ולא .הב׳
 כ לשונו סיום אין

ומג מפנק ■בסוף
שסהגהוק

בל הב״ג
 ב! ואומן •רופא
 ־ סנהדרין -מה'

 היי אם -קעסיק
 גייס לכן ■ק״ך
 אבי גברא בחד

 ■היי אם דפרים
 דופי למשמעו׳

 שיבולע ואה״ן
 והוצי כבשיטות

הרי שדברי ז״ל
ו



יא הכניםה פ״ד דעות ה׳אם

ז-*
 לנדרים בנימוקיו משה כורך סרב על תמהני האמור

 בסוף הרמ׳ דפסק חימא הן א׳ שיטה כולן וז״ל שהק׳
 כשיט׳ ה׳ דאין קי״ל והרי חוטא מקרי דנזיר נזירות ה׳

 ברוב עליו לחמו' ויש • יע״ש בחימ׳ דבריו והניח ע״כ
 הרשב״א של טחיינא קמחא ש׳ר זכר לא אין בקיאותו

 עיני וחבט ’ וכמבואר ותירצו כן שהקשו לח״מ והרב
 מתנבאים נביאים ב׳ ידיך כן ולהרב יוסף שם להרב
 ארשמואל דשמואל עליו רל״ק לח*מ הרב לקו׳ לתק

 החובל רפ׳ דשמואל יא דהה מחלק דרכנו התיס׳ כמ״ש
 די״א כחעני׳ מ״ש אכל באקראי בתענית כיושב איירי
 הלא יע״ש רנזיד רומיא כקמידוח היינו חוטא גקיא

 הרב מ״ש הללו הרבנים מאת נעלס וכעת כספרתם
 תי' דתה ואח״ך כן שיישב חקע״א סי' אהיןכא״ח מי

: יע"ש העמידו ושוב בפלפולו זה
וכו׳ המזון שיתעכל עד יטייל ןדא J״ff }£״ן*

 שאז״ל רמז זהו כי לפ' נר׳ נ״ב
 דכפי והוא ושנותיו ימיו לו מאריכין שלחנו על סמארי*

 אתר אלא אכילת אחר תכף ילך שלא הוי הדפוא׳ ׳מנהג
 לאט לאט עצמו את לטייל ויתהלך יקום העיכול ■זמן

 ומתוך לחולאים מעיתד כטיול אכילה אחר ילך ואה
 רבנןבתחוג מחוי לפיכך זמנו קודם ימות שמא חוליו

 ועושה ממקומו זז אינו דמסיזמא שלחנו על המאריך
 יפגע ולא ימיוושטתיו שיתאיכו רם4□ זה יבנו גדעת
 ואינו בשלחנו שמאריך כיון זמנו קורס וימות בחולי

 ע״שיתעכל שמארי׳ שמתוך עד שלחן של ממקומו קם
 הטוב דברו כמסיים ס״ט )כאמ"ח "• וכאמור מזוט
 ושנותיו ימיו לומר כלישנייהו דנקטי מאי דא״ל והוא
 שדייק מה לפי אלא ושני׳ ימי׳ לו מאריכק לו׳ יכול והיה

 לחולאים מעותד אכילה אחי ילך ראם לומר כפירושו
 רלמפרעזה נמצא זמנו קודם ימות שמא חוליו ומחוך

 ושנותיו כטוב ימיו שממלא כ״א מרויח אינו המאריך
 אותם זולת שנים לו חוסיפין ואין מריליה בנעימים

 שע״י אומים נבון על הנה לכן יצייתו כעת לו שקצבו
השמים מן נם לו מארינין השולי יניוס שלא שנשמר

 :לו( הקצובים ושנותיו שימלא,ייןיו
מרככת להי־ב עיין נכו׳ והעדשים והפול

 כן להי־כ וגם אלפ׳אנדאדי המשנה
:יע״ש וכו׳ מברכין כיצד רפ׳ מהא עליו שהקשו •ידיד

 כמשך ע׳ החמ׳ובו׳ בימות לא יקיז ולא הי׳ה
ההגהית כל׳ שתביא היכב״מ לשון

 שלפני הגהות ברכיי ■וכעת • המחבר כרבנו ולא &ג'
 תמצא הקזה ענייני ׳וכ התחיל אלא בן לשוט סיום אין

 פ ג" ט״בוא״כאפ״ל לשנה משנה ומסיים משנין בסוף
 : וכמובן כ״מ הרב לס' מודו שההגהות

רופא וכו׳ דברי׳ עשרה בה שאין עיר בל הב״ג
 יבנו דמ״ש לח״מ סיב כ׳ וכו׳ יאומן

 בפ״א כמ״ש אומן רופא אמר• ולא ו בוא׳ ואומן רופא
 דבמיינא כיון כסנהדרין חתם כי ח״מ ־ סנהדרין -מה'

 לא קכ״א היה ואימן רופא גורסים היינו אס -העסיק
 אומן שהוא ריפא שי' רופאאו-מן התס גייס לכן ,ןיק"

 היו״ד אלו לאשחועיכן דצדיך כיון הפא אכל גכיא בחר
 י׳ לא ט׳ המכין היה אומן רופא גויס היה אם• דפרים־

 ב«'ונוספ' חילקם א׳־לכך חיינו אומן רופא• • למשמעו
 דבריי ביאור זהו גברא׳ סחר להיותי שיכולים ואה״ן

 יריד כן לה׳ ראיתי אשר מפט לזה והוציכתי בפשיטות
קלה ילענ״ד לעומקם ירד לא שרבריהרכלח״מ ז״ל

6 ו

 • שכחכתי כמו מללו ברור שפחי יעת שהיא כמות
 לומר א״א וכו׳ ולבלר חנוקות. מלמד רבנו רמ״ש ודע

 רבינו אלא גברא בחי דקאי די״ז בסנהדרין רש״י כמ״ש
 וכמ״ש לחודיה איהו גכיא חד חטקוח דמלמר ס״ל

 או לשוק שיוצא חניקות דמלמר ח״ת מה' בפ"ב. רבנו
 מלאכי עושה ארור בכלל היא הרי אחי׳ מלאכי עושה

 בחי' חיים תורת הרב וכמ״ש * יע״ש רח״ל רמיה ה׳
 כי שפי׳ רש״י בדעת לחלק ׳ והצי וביע״ש• לסנהדרין

 לאוקומי אפ׳ קנוקו' כולי;במלמ׳ ובו׳ לבל׳ אומן רופא
 להבטל ושלא מלאכחו לעשות שעות; דיש קטן בכפי
 זאת מעטי׳״מהרבהואףגס׳ שהם חניקות של מת״ח
מקום .כאותו והקזח סיפיאהי קבועה מלאכה שאינה

■ , ודו״ק׳ קטן .
 ק״ק וכו׳ ‘האי עמי אצל. יאל וקיא ה"□ פ״ה

דפפ״ה-מיסה״ח;הי"אבהנהגו' ־• ■ז■--;;
 ותיב' ביניהן האיץ עמי אצל ושתי' אכיל' אסר ס הס"

 כשאוכל דרוקא, ודייק הרכ״מ לה פי־יש ביניהן של זו
 הוא או אוכלי,ם־׳זמיתס הם •אם אבל ובביתם עמהם

 אסי וכאן •׳ •יעדש עכ״ד שרי׳ עמהן ולא ככיחס אוכל
 ויש בכל,.נוונא 7הארץ עמי אכילה•ושתית.אצ״ל כסתם

 הוי ביעהן דרוקא ה׳ חיליל לעכין .איירי ליישב.דסחם
 עמי אצל ;לאכול יכול ביניהם סועד כשאינו אכל ח״ה

 אסור ת״ח הנהגות סדר• משו׳ אבל ת״ס בו ואין האיץ
וכמובן.;{ ;אופן בכל

לקרב עייז ׳>ץו זבות ץאתככל/סאדק-לכף וד| ה״ן
רש״י על קושיו' ב׳ רוקק״הקשה •;־;מעשה■...../•: ־

 משה שאמר בשביל נפ״ל שלוקה רקחושחככשלוס שב׳
 שכיחש על היה דהעמש: וק׳דלמא לי יאמינו ;לא והן

 הקשה ועוד• • ׳.שמעג׳לקולךלו מקום;שאמר של דברו
 גלי לא לקולרקעימשה דישמעו לי4 קב״ה; קמי דאי

 של הסימן כי לקולו שישמעו היה !פשוט■ ותי׳־רודאי
 קושיו' הב׳ וא״כיתוק אח״ד כירם מסור פקדייפנץר

 של דברו ..שניחש על־ דאימא שהק׳ לקמייתא יחד גם
 שבאומרו בתירוצו וכיק דבריו ביאר ככר ל:ה הקכ״ה

 האמוכ' ,מיער׳7חשד על הקפידי תחול יאמינו לא והן
 המסו' הסימן מכה הייט שיאמינו לההכיח כיון דוקא
 גלי ״נמי משה וקמי הוא פשוט שניה הקו׳ ועל • להם

 ידיד בן להר׳. ראיתי אשר מפני דבריו לבאר והוצרכתי
 לתי׳ כהאףוהוצרך תרוייהו; יחורצו איך ירע שלא שב׳
 איך ידע שלא שכ׳ ידיר להרבבן ועיין • יע״ש אחי

 ועיין יע״ש אחר לתירוץ׳ והוצרך בהא קרוייהו יחורצו
 מסור שפייש"י־הימן לקולן ושמעו ע״פ ז״ל א״סלהר

 רקת מעשה ה׳ על להעיר דיש אלא ע״שי וט׳ בידם
 הזור' פ׳ בשבת באגדתיח מהרש״א ל׳ מיניה דאשחמי'

יע״ש כחירוצו ותירץ גלי לא משה רקמי כקושיתו שהק׳
: יע״ש זה מעין ידיד בן הרב עליו הק' וכן

לח״מ ה׳ מ״ש עיין וכו׳ עמה וישח׳ יספר ה״ד
 הא כתב לא למה יבינו על שסק׳

 רוחק והוא לתרץ והוצרך לדבר מותר תשמיש דענייני
 הא כלל שם׳ דבריו בכלל כי נראה לע״ד ובהורמנותיה

 ,נמי היינו עמה וישחק; יספר ומ״ש מוקדי; ואלו דפי
 תשמי' ועניני לפיו׳ דהיינו הגמי לפי' לספ׳ שהות׳ מה
 דיספי' הללו רבנו ברברי שציין עז מגרל לה׳ ראיתי וכן

 ורמיי׳ שלו׳ עוברא׳דאימא כהא כנרריס וטי'כי וישחק
r ׳ י• .־ •;• ע״ש,:; דחגינה בפ״ק

כפ׳ לח״מ הריב .כ׳ וכו׳ ברה״ר ירוץ ה״ח
נקנו לא ,שכגמ׳ אלא וכו׳ מברכין כיצר

טעמו
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 אדם של עיניו מאו' שנוטל מפני אלא רכנו של טעמו
 המוסע* ה' שהק' מה עפ״י יתיישב ולע״ד' • עכת״ר
 ת״ח על שאמרו בהא שהק׳ יעקב בעין פינטו מהד״י

 אדם כל משאר ח״ת ש’מ גמה־ פסיעה יפסיע •שלא
 של עיניו תאור מת״ק אחד ונוטל ;־ רושם שעושה כיון
 ותירץ וסכנה הייק בו שיש ברבר מגונה שייך ולא אדם

 לגבי אבל לייבא גנאי איכא 'סכנה' העס שאר דלגבי
 תפס רכנורלא בדעת צ״ל א״כ7 איכא כתי גנאי ת״ח
 נקט אלא עלמא לכולי שהואגאמוד בגת' האמור טעם
 הגנאי דזהו -משוגעים מנהג שה׳וא מטעמא ואמר
 ראתה“ועפי ;וכאמור ־לכ״ע •השייך טעם מלבד לת״ח
 בהך ירנן יצחק הרב למה־שהקשה מקום' אין כי תחזה

 הטעם רכפי הקשח זקופה כקומה ילך רלא חלוקה
 "ש ל ׳ שכינק רגלי רוחק בקו׳מ^אזנןופה ד״א שהתהלך
 אסירד״א רלכ״ע ע״ה!*ותי-בצר-הדוחק ת״חל״ש

 כמו י׳ ■גדול רוחק ווה מד״א פחות אסורלאפי׳ ולת״ח
 הרי"ף־ז״ל ■כרמשני מחווי־חא אלא עצמו הרב שכתב-

 ת״ח דלגבי הכי אמרינן נתי והכא גיסה פסיעה גבי
 שכינה רגלי: • כאלו-רוחק מלבד^רחוגי איכא נמי גנאי

 היי״ף דאשתמיטיה-לשון ידיר בן להיב ועיין וכמובן
 ארם דלכל שחי' והחי' אירוצוי וחל קושיחו הנז׳שהק?

 ,בעיני מחווה י־״ש-אינו כדוחק ?הוי לא בק׳יז ההולך
 הוא ול׳הזוהח ארם גימ׳אפי׳לכל“כ קאמר סתת׳ דהא

)צמהואדי: ענוןיאחר׳
 כצר ■וכל דרף:.׳בעלי'דעח״גכו*ישנאמר הי״א

כי •־עמררעלןלשוךזה־-׳קמאיירקמאי י '־׳
 ,ומהישהוא.^ להפך שהכתוצהוא־ מאד חמוהין .דבריו

מעין הרב ׳הגדול הארס קדמני(בבר• יבינו ברברי לפ׳
 ־׳"ז :ויגל; לכי שמח! ע״ה־י׳ע׳זש רקמיח גנים׳.

 עיין וכו? נכסיו לל•ז להפקיר ׳:לוואסור׳' הי"□
T ק/ לכאור׳ שכ׳טז״ל ידיד ־לה׳-יכ-ן ~ ׳

 ולק״מ ־: יע״ש וכו׳ דוקא לחל לא’אדם לכל שייך דזה
 אשתו ימצא,אצל שלא יבנו׳ בל׳ ל"מ*לעיל הרב וכמ״ש

 נוהגי' זה כפרק אשר דינים וכמה כ׳ וכו׳ כתינגולים
 בהם להזהר שצריך הת״ח •דגבי׳- וכתב' אדם ככל

 ואולי ׳ רכנו בל' ה״ד ׳לעיל׳פ״א ועיין ־• ע״ש ביותר
נמי איסור' בלאו איירי ושם־ יל'חיסור■יכינו שנה ׳כאן
 • : דוחקוצ״י זה ומ״מ לצהוב לרין כן מסתמא ׳

J'Vl יבא ולא קבלן ולא ערב לא נעשה ־ ואען 
מלחא רהאי עיקי־א וכו׳ בהישאה ■ ■• .

 ■בהרשאה בא זה עשה טוב וחשר־לא; יל״א כשבועות
 עצמו דהבע״ר משו׳ ,פי כזה^רליז״ל הפירושים ורבו
 חבירו כממון לפשוי יכול אינו והמורשה לפשיה כוח

 וז״ל פי׳ ז״ל והחו׳ וכי' שדיהיך לתקוני ליה טעין דמצי
 ובעל אלם שהוא בשביל ■כשעושה בהרשאה הבא •זה

 להביא כשטוי־ח אכל לו לא ריב על. שמחעכר טענות
 קעבי׳ מצוה לטרוח יכול חכייו' שאין מעותיו לחבירו
 התיס' מדברי לדקדק ז״ל׳רצה להש״ך וראיתי י עכ״ל

 וכו׳ אלם שהוא כשביל ׳עושה כשהוא שכתבו דכונתס׳
 הן ואחי־המח״ר •י הנתבע על דקאי כונחםמדוקדק

 לפרושי היא רחוקה ולא נפלאת לא זו שכונה אמת
 לדבר נעש׳ מה אכל אלם שהוא הנחל׳ קבל כל מלתא

 התיש׳ ביביי להכריע שיצח דמה הארון יסלח הזה
 לשונם דמחוך רואה אני אדרבא כן מלשונם דמשמע

 מכיעא ולא הרואה יי־אה משתמע'•כאשי לייא כלפי
 ל' בראותי כי חכי ואמח-ייהגא הנתבע על יקאי כלל

על רקאי ברעתם פירשתי ראשונה בהשקפה התוסשו'

 בדכי לשונם מורה כן כי יחזו עיניו והמעיין המורשה
 בהישא*. יבא שלא הת״ח רבינויפאזהרו׳ ומ״ש • האמור
 רנקטיהגב* כאן לו׳ יש לעיל הכתו' אחר טעם מלבד

 רוקא;כיק לח״ח כ״א מורשין אינשי עבדי דלא ח״ח
 ,ולעניןהנת? כיות׳ בזה.הח״ח להזה' צרי׳ ולכן המנה'

 קמא• בזס אפליגו מורשה למנות יכול אס והתובע
כדרשית! כזה וטריא שקלא מקצת־ כתבתי עני ואני

;משדי בעזר —ן
A . j ׳V "וה nWtt א׳ כל תא לאהוב אדם כל על 

צריך' לפיכך וכו' מישראל ואי . ■•-.׳,.•
 חלק לו אין חבירו בקלון והמתכבד וכו׳ בשבחו לספי י

 חבירובע״כ בקלון והמתכבד ז״ל מרן כ' ־ לעה״ב
 דשלאבמתכוק כ׳עליו ז׳יל המשל מרכב' וה' דאכית

 חלק להם דאין אותם נכי דאבות דשסבפ״ג כן כתב
 כיאקהמלבין־ חבירו המחככר-בקלון נזכר לא לעה״ב

 פני מלבין ככלל כי ולו׳ לרחוק יש ולע״ר. • את״ק פ"ח
 אישו/ טעם רעיקר חכי׳ בקלון מתכב׳ אינ׳נמי חבי׳

 ואהכתלרעך■ היינומשלרקעכ׳על חכי׳ .פני הלבנת
 וכמ׳שקמפ׳מקפי׳ העביד לא לחביך רסני לך מאי

 חיים כמוהד״ר המצוין הדיין השלם .החכם ידידנו
t״1׳ 4זאי כמשנה בס׳דרכי׳חיים כריו )שאלאג׳י

 גס,־רכיסג .ח״ב ננעו־כה. רנא דמטעמא * •
 סל♦ עליה וביאר וכו׳ לרעך ואהכת מצות ואזיל דתפ׳

 נפ׳ליטלע, מהתם וראי• הא חכי׳ בקלין מתכבד יהא
 עליעיקי• דמלשעוכר רכיון־רחצינו היא גזירה חרא

 לעוה״כ׳נט, חלק לו דאין כ לי־" ואהבת של זו מצוה
 רהסביאטתנק כק״ח מתכבד נכי הה׳ינ פ״ח מלבין־
 החורפתלויהכק שכל כזאת מצוה על שעובר ךמשוס

 גופצבפ^ ראיוזי.למק האמל • לעה״ב חלק לו אין
 tt'p5רסעחכני רמנק..לו רביט על תשו׳־הק׳ מה׳

 חלקלעס״גןסגמזס לה דאין לחכי" רע שם והמכנה
 0פמו&כממ שלא חיחך וסופי אות מורה וזה כתימא

 שמו? נאמן ל קי' ני .לו׳ רעתי על עלה בידעחווכבר
 רביע ררעת פק על להק' כיון זה את ל״א סי׳ בחשו׳

 לחוד תאריך,*מים שאינו חש״ס דמתבארמן דנהי לו׳
 והא.איתיהחסצךא־דומיא׳ הא רמלתא לקושטא ברם

 המשנה מרכבת הרב קו* ;מסתלקת ובזה פ״ח דמלבין
 קקי',כגידיך מק דרכיי קש׳ .עריץ אבל נ״ש הרב מעל

— * י :אדידיה דידיה י —ך
 ^דק/למכיסד ו'וכ שחטא חבירו • זלגהרואד.■

I מ״ש למלן משנה ה" להגמון עיין י
 שכחכוט־וקא. סחוס' חילוק על להק׳ שהינה זו בה׳

 ':מיאדס׳ . כלסו} קראלרבי דאחא קיאו דמוכקי היכא
 קרא .מוכח היכא;דלא ברם ררשינן ולא הכי אמי־י׳
 למירד* דאיכ׳ מס דרשי'כיס אזי כל',ב״א לדכי דאחא

 הניחה; * קושיא בים ותייץ דוכתי מכתה וע״ז־הק׳
 דכתיב השתא ד״ג דנדריס כפ"ק דאמרינן הא בצ"ע
 דאי? למאן הנישא ופריך כב״א חור' דברה נדר לנדוד

 האי. וכו' ליס דלית למאן אלא וכו׳ חולה דברה ליה
 שלא קיא מוכח לא והתם ליה עביר מאי ניר לנדור
 אחד ותירץ י ע״כ כנדרים נדרים כנויי לדבריי נדרוש
 דכי־ה לו' קרא מוכח נמו דחכא הי״ו החבויה מכני
 ־,לו להכתו׳ לו היה איחא ראם לדרוש ולא כב״א חייה

 שררסו;כו■ לחזיר דנזיר רומיא לנדור נדר יפליא איש-כי
 נזיר. אלא נזיר לחזיר כתיב דלא כנזירות נזירית כינויי
 קרא, דמוכח הו״א כן כחוב הוה אי נמי הכא להזיר

לכתי/ השתא לרישא אלא ב״א כלשון לדבר אתא דלא
לנרור

1



הכניםפ״ר דעות ה׳אם
כר
!אי•

P

אי
תי

i (

א'

r
■ז
•כ
r
r•
r
:ני
:ו׳

ם
>«
•»'
ל*

לס.
קר.

נ®
נס
ax’
,י®
זש

4V
3ינ

”נrזרד
ייז׳

:*ש
זא•
־ם׳
יס
*V
4תס
זיב

אי*
לא'
חד
־ס

צי/

«יה<
 .4דא .

T׳־

י ■

 מחויצ׳ וככן כ״א כל' חורת דרכיה מוכח נרי לנדור
 ־׳׳ פלא והוא עצמה הסוגיא מחוך וכמבואר קושיחו

 היכא דוקא כי בקושיקו הרמ״ל דעת כי אותר ואני
 כגון׳ קרא מוכח ובהפך יתיר' חיכה לדרוש רוצים דאנו
 וכו' הכית נחבר׳ לא אפי׳ חעניק הענק דורשים שאנו

 גנוכי אם וכן בי־כך כאשי־ ההיפךדכחי׳ מוכח והכתוב
 והכתו'■ הבירה לאחויי יקירה יגנב דורשים דאנו יגנב

 יצא׳ נדרוש אם וכן גניבה דוקא רמשמע להפך מוכח
 כדאתי ההיפך וסברא קיא •מוכח שוגג לאקויי יצא

 אמרי'דאתא בכה״ג רוקא וכו' חמור תהא שלא אביי
 להבי ראתו קראי רתוכחי כ״א כל' חולה לדביה קרא
 דמול נמי נהי נדר דלנדור בפסוק אבל למדרש ולאו
 לדבל יועיל לא מ״ח כב״א קורה לדברה דאהא קריא

 הפסוק דמשמעוח היכא דוקא הלא כ״א כל׳ הפיסוק
 רבשנררו' דאמרן דהנך דומי׳ שנדרו׳ הדרש' הפך יהיה

 מה בהפכו דבר יולה יורה הסכר׳ או הפסוק הדישה
 שלא להוכוחי לתא א דל קרא מוכח דלא הכא שא״כ
 בהם אין המ״ל דברי כהוגן עלו וכזה זאת ריש׳ נדרוש
 שתמה ירנן יצחק להרג ועיין ־ וכאמור ועקש נפתל

 ארוס' כפ׳ הקו' דברי מיניה דאשתמיט מ״ל הרב על
 אך פלא והוא התות׳ קושיח הס מי׳יל היב קושיות וכל
 רפיק החול לדברי שם ציין עבדים מה' שבפ״ג כיון

 רהו״ל המגיה הרב על אלא חמיהא מקים אין היוסה
 כתבי. ואחרי וצ״י סם הרב ודברי הקול דברי לציין

 דברי: ממנו ונעלם כן שתירץ יוסף שם להיב ראיתי
עצמם דהקול זכר ולא מדעתו לחלק שהוצרך החול

: מוכנים אינם ודבריו זו קל תיקנו
HiPP דברי הביא ז״ל המשנה מרכבת להרב הוית

 שטעמו ונ״ל וז״ל של ז״ל מהר״יהכהן היב
 כריו״ח ולא הכאה יעד דאמר כלב שפסיק יבינו של

 רייו״ח• עליה פליגי 'ושמואל די־כ משו׳ נזיל עד דאמר
 ריו׳יח והו״ל קוכחה מכדי נפטר לא נזיל דאתי־ לומר
 חד דהוי לגכייהו כוחיה הלכחא ולית ושמואל רב לנכי
 :פסקיה מלת המח״ר ואחי• • יע׳ש אל׳ד חיי לנכי

 עצום: מחלוקת לר זכר חייפאולא בסכינא לדיניה
 רבים נגד גם כי־יו״ח הלכה אי כארץ אשר לקדושים

 דכ״א בבכורו׳ דהתו׳ לא או נגדו החלוקים ושמואל רב
 אפילו: כריו״ח דהלכה הכה״ג בשם כחבו ליו״ח ד״ה
 וליהגהו׳ סוע״א ד״ד בכתובות ולב ושמואל לב נגד

 כר״י ה' כולהול׳ל ג' אוח גירושין מה' בלג מיימו'
 יונה שה״ר אלא עליה דפליגי ושמואל רב יביס נגד אפי׳

 • ול ג' אוח הלוקח פ׳ בכנויוח משמו הי־א״ש הביאו
 דלית אפפא ס״ל הי״ב אישות מהל' פ״ז משנה מגיר

 :׳ש״מ שכח קרב כ״ז וכמ״ש קרי לגבי כריו׳יח הלכתא
 האי כי כל וא״ב ־ כיע״ש ע״ר ד״ח לחק יעקב כקול
 י כרב הרת' דפסק כסתם הכהן מוהלי היב כ׳ מלתא

 הרמב״ם׳׳ דדעח עליה ושמואל רב• דפליגי ולאכייו״ח
 . והמגיד: יונהוהי־א״ש ה״ר כדעת יה״ל לאוקומי צריך

 'לרכינו חזינן ואק • רבים נגד כי־יו״ח הלל דאין •משנה
 כריו״א דהלכה בבכורות החום' כדעת דס״ל •גופיה

 לט בכויות מה' בלד כייו״ח שפסק ושמואל יה נגד
 ־ הי״י בדעת יבינו קאי דלא שפיר מוכח א״ב ־ כיע״ש

 ברע׳ לל לדבריו קיום אין א״ב ס״ל החול כדעת אלא
 רי״ו דהוי יס״ל מטעם היינו כרב דפסק )־תאי יבינו
 של ע״ב ר״א של״ה להר' ועיין • וצ״ע רבים נגד יחיד
 י סהב ועיין וצ״ע קש' ג"ב ועליו מהרי״ך כת"ש כפי'
׳ מרכב לס' עוד ועיין ־ וצ״ע כהו״ר ע״ב דקי״ב שכא

 תלמי' דרב מצא היכן אלגאזי מהלש על חמה המשנה
 מלאכי׳ יד להרב ועיין 'שמעינן איפכא ואדרבא ייו"ח
 אחר ושוב כאורך יע״ש כן עליו שתמה ורי״ו רב באות
 רבנו מל׳ הק׳ ע״ד די״ג מכין קצי להל מצאתי כתביי

 י ועיין בשמים ועדי כמהדי״ך אסוברי' לדעת דבכוי־ות
 דפש' רבנו דטעס שכתבו מיה״מ ולהי־ב מ לחי* להיב
 נל ולי ־ יע״ש כוחיה קרא דדייק מטעם היינו כיב
 טעע' אוריסגדולי׳ ה׳ כת״ש כוחיה קרא דרייק ברוד
 דכיון וכתב מתוכחה פטור זאילך מהכאה למה רבה

 למת לרש' ויאמר יכחי' בית קיינן רשעי להבי׳ שהכה
 קיא דייק ונמצ׳ ביה ׳עמיחךקרינן א"צי־לאו וכו' חכה

 •« וילק נלע״ר כן כיב פסק וחשו״ה דדכידוק׳א כוחייה
 רקללההוי כ׳ שבא זהב בס׳ אלגאזי להלש אני וראיתי
 י דבר כן'הוא והאמת יע״ש מהכאה ־יתירה-יותר מעלת

 חנק עונשיו מצינו אביו מכה לגבי בפיהו׳אמ׳דגס ה׳
 להרכ'■ ועיין חמורה •יוקד בסקילה הוי במקלל' כ משא"
 ׳ 'כתבתי עניי •ד ואנן ואתחנן ס' מוסר כס'שבט כהני
'הוי׳יה שם אואיל שמצרף המקלל כנוע׳ בררשוקי בזה

י׳ ־ ־ ■ ■ : ב״ה י
• כריו״רן דהלב׳ י'חימא דאפי ז״ל מרן במ״ש והנה

 יספקא מידי בכל עדיף לקומרא מנקט
 • רב דאלו חכר־רריו"ח תלמיד הוא דרב כדעתו צ״ל וכו׳

 י לילך אמור זה כללי שהין נותנת השכרא דיו״ח תלמיד
 אבל רבו דוקא-כשאינו אלא ,המחמיר אחר. תויה בשל

 ההלמי'׳ לילךיולסמוי-־על אין בר'פלוגתיה רבו כשהוא
 * רבנו ברע׳ שלב• ובמו מחמיר שהתלמיד אף רבו נגד
 וכו׳ ע״ג רי"ב לחק יעקב׳ כקוני לענינו שש״ת הרב

 דהוא כיב דפסקי׳ יכינו סובר דהאן א״ב-ודאי כיע״ש
 י מרן רעת הוא ריו"ח׳כן תלמיד שאינו כשביל מחמיר

 י שם הביא ע״ב דקי״א שבא זהב לחרכי קשיא הא אכל
 הוה רב של יבו שריו"ח וכי הכללים בעלי דעת הפך

 ' כרב שפסק רכינו כרעת הרב כ׳ ששם עליו וא"כיק׳
 י היכי איתא המחמי׳יואם אחי הלך חודה רבשל משוס

 י אחר הלך חורה■ כשל כי אף נגדיהרב כתלמיד פסקינן
 י זה על כי אפי אבל • וכמ״ש־ ׳ליבינו ס״ל ושכן המחמיר
 י ׳ כתלמי דאיןיהלכה הא כי וכו׳ כמי אי לומר נקעורר
 • ־ ובזה בפנים פנים דפליגי היכא .היינו הרב במקום

 - •׳ וכמבוא' אחר חצר קיום לו שאין אלא דבריו כהוגן עלו
 י כהגהא כת׳ סוע״ב בדתי״ר של״ה להי־ב שראיתי ודע

 כרי״ו'היינו הלכה דקי״ל דהא הי׳ק״א הי־שב״א חשו'
 ׳ ע״כ לא ושמואל רב .דהיינו גכייהרי אכל חד לגבי• חד

י של זו חשו׳ לנו הכיא הגמ׳ בכללו קארו מהר״י וכ״כ
 וככר כלל ליכאמידי שם הרואה וא• ק״א סי׳ הרשב״א ־־

 סי׳ ,הגמר בכללי החבי״ב מרן מהר׳ייקארו הק׳-על
 זה הפך תש״זיכחב כסי' כי אדרבא עליו מ״נ-והק׳

 ׳ יעקב כקו׳ שש״מ הרב על תמהני ה׳בא' מן • יעש"ב
 < הללו כנה״ג הרב דברי ממנו שנעלם ע״ר ד״ח לחא
 הרויא' יראה כאשי שם כתובים הלאיהם דצריו כל וגס

 ואולי ט״ס אולי״הוא כ׳ הכנסת והרב הצ״ע ז״ל והוא
ז :ע"ש כפי׳ כן מצא ק״אווראי הי׳ במקו׳ אחר סי׳ הוא

 ח״א הים בשורשי גדול הי״ס זה למוה״ר וראיתי
׳ דההיא לעצמו :דרך שברר סוע״ב דט״ו

 ׳ אם מציאות ראלי ההיא עש ■חולקה דעדכ׳ין סוגיא
 ותפס לא או לרב תלמיד לרכות תוכיח מלח דרשינן
 תוכח׳ מצו' כאן הזכיר לא ולהכי דערכין ההיא עיקר
יתכן איך ידעתי החח״ד־לא ואחר • את״ד לרב תלמי׳

זה
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 דכא הוא לד? תלמוד להוכחת תוכיח הדורש שהרי זה

 הלוג ירכא אפש״ל ואיך בייתא הוא דעיבין וההיא
 שער הרב על היה דסמן נאמי ואם בייהא מההיא
 הרב כמ״ש ק קשה ■עליו ג© זק בדרך שדרך אפרים
 לסייעו ולא לסוחט לו היק ואדרבא קמשנה קרכבת
 דכא דאעא יהא ש© •עו״ב ־• ובמדו?ר במוחו ולפרש

 קופיח מלק מ?ת היינו משמע ft״ק אפי' הוכח הבא
 ק״ס אפילו חו תיבחה מקרא לקיבת דאפיקתיק דביון

 הופה כתיב מילא נפקא לרב תלמיד ודרשת במשמע
 ראיחע״ז לקביא וערי ושקיל קוביה סיבית או הו?ת

 • וקו׳ ייפא ירפא תמלא המצא, גבי קמא מסוגיות
שכ״ב לזה צריך היה לא רמי מיניק טיר/א 031

 הבא ׳5 ,ביבמות ועק? בעץ הדי״ף
 לו' שלא דמצוס סמוע בן אלעזר רבי מימית גבי ע״י
 סרי״ף ל נפק׳ל קופי* רמקובח שפדש״י הנשמע דקי
 וכו' הינק .קונת קול״ל פעמים לכמה קרא אקא דאי

 ראקא לימא ל״ל פריך.תוכי■ מאי ק׳ .אלאסע״ז ■י יע״ש
 כחנו׳ ה' £י.לואמ שאימפשמע רבי נאמר לשלא קרא
 מופה״ד הי׳ קוחקיאדבריו הק׳ ככר ס'דברים עור

 שישב ע״ש דברים ס׳ »ץד ראש בס' אזולאי כמקר"?
 בכל וצדק מוק״ד ביברי להחא שניי' באופן • רבדיו
 עצמו את לסיוע והי״ל אמח בפיהו ה׳ ודבר דבריו

 דוגמא להקיא לי־איה צריו היה ולא זה הרי'ין מל׳
 אני י האיכת תובתק עמן ויחי דכרק ובאשי בעלמא

 משם קחנו וכל סוגגין שיהיו מונו? כענק לקמן עני
 לח׳ כהי' ה?״מ אידה1 אסלי להרה ראיתי זח את ת1יי

 שיהיו מוטב לישי׳ להה הנה ביין ועיי שקיל דעות
 ה?על משה שתביא היא״ש חילוק על ותמה שיגגין

 וענשי׳ מחיק בהדיא כאורי' רכתיל רבמירי העימוד
 גלוקא דיש דבי יסנהו מעוביא "ז ע הק׳ דמקהלי ער
 הסליחה ואתיי :’ בטחק ליישב שאס׳ וכ׳ יע״ש וכו׳

 י5י מ ש׳י זכי ולא ברזות ליישב שאל ממנו נעלם
 כולם ריביואא ויובא המה בארץ אשי לקדושים זה
 וסר? עוברא מהן העי׳ הבעל הי׳ על תמהי׳ם היו

 בזה מחן נשא תשא ס' לישרים אור בקו׳ מהרייזאבי
 על שקק׳ מה על וגם דאה נא לן מספיק רבי ותיק

 גונת חקנתי אנכי בדרשיחי יהצ״ע ל’ז ע׳קרימ״ט חי׳
 על שם שתק׳ מה על וגס כלל ק‘ל כי כה ו מחרימ״ט

 שם דהרי ול״מ ל״ק לדידי ההדיוט אנכי ז״ל הרא״ש
 שוגגין שיהיו מתו׳ דין לבאר לשם ענק אינו ב״ב בל׳יפ
 לא אם תוכחת רצרין ק חכמים ■שאמרן ברבי כ״א

פייש בפד הצודק במקום אשל עליהם נחפה ימסה
 ורו׳ק ואכמ"ל עליו להשיב יש ועור שיחותיו

שלא או חכייו ניכפ בלה״י המשפד א׳ ק״ק פ״ן
 כאכיי פ׳ העאי מג־כ״מ הק׳ וכי׳ בפניו

 טעמא יהבי ע״ה והמל כולו■ קקלל הפן ?דכא ולא
 מין לה' הזיתי וזק א״ח ומר חרא אמר מר למלתיה
 ונ״ל וז״ל כ' בח״א יע״ה ר״ת דתיי דיכא בס׳ החבי״ב

 ?אפיי והלכת יבא במקום היחגורסרקת םהימב״ם
 הן קורם ממ״ש לחם באה הגירקא וזאת ה רב לגבי

 פלכי* בי נורא אחר רבח כיסא לישנ׳ דמי היכי •מימרא
 עימד' הן אחל ואח״ך מלת׳קוא גילוי האי אביי א״ל

 הם החולקי׳ הא׳ דבמימדא היבי יבי אביי עלה ופליג
 ז״ל א״ר ואביי יכה הם החלקים כאן אף ואביי רכה

 הוא כן ביכ-ייו אמח בפיהו אחהמ״רדרבר:ל ותמהני
 כניאה קמייתא »פליגתא להבריח הוצרך אמאי •אלא

יבה להגיה. . זאת לגייהא מקים היה, לא יכן לא ראם
ררכה

 סיכא התלמוד גיר׳ דכל הסליחה ועמו דכא כמקום
 אכיי ומוקדם אכיי אקר חולק דכא ויבא אביי דפליגי
 צ«' תחי' מוקדם רבת כקלמור דמצינו והיכא חחילה
 בנמק וכמ״שהחוס׳ בחייה אביי מדקאי יכה להגיח

 נאט' ואס רוכחי ככמ׳ כחכו וכן החם ד״ח ע״א דב״ו
 בפלוגחא חמש לול שצריך דכמו לו׳ הר׳היינו דטנת

 יבא. שהוא לומר מציגן ולא ואכיי רבה דהם קמייתא
 אכיי מרקאי הכא נמי כן נמו תחילה נזכר שיכה יען

 יראה; היואה רכא כמקום רכה ולהגיה צ״ל בחריק
 אין)א טוכא מלתא לי ותמיה לזה דבריו בונת דאין
ע*© שנחנט מס מנח זאת כהגהא עצמו את סייע

, r־v : צ״ע וכעת החול

,יכי רהמן למאי ודעת טעם טוב לחח ר1אפיצ1
©ישיב' מבט א׳ ח״ת ה' קורם דעות ה׳

 שיש למי כ״א חכמה טחן הקב״ה אין שאז״ל ע״ר פי׳
 ©■np ולזה לחנימין סכמתא יקב שנאמר חכמה בו

 הינידליפופציק כי הרעת שיקרים צריך ח״ת חכמת
 ידוע רכבי אפלל ולע״ר • נר״ו א״ר ותכונה חכמה

 ממט: מבגתלקת חכמתי כלחמתגאס ״ל1א
 כיון ולק כידוע וקיכי־ן כנים למוליר ודומה ושוכח
 ,העניה כענק קאד הזהיר רעית הלט' בדיני שיכינו

 מקצת'- ולא תינה לא האתיק קצה עד מגאוה להתיחק
 מסר ,־כשיהא דוראי לו' ת״ת הל' אחריו שמך משו״ק
 לסתית"• כגאוס ג״כ שנזהר הפק אין זה מכלל ביעות
 ו^ו׳ אימי 1ת״תבאי לקנעת יזכה וראי וא״כ ממנה
 דבר שום לשט' אשיוריו תמעד לא כי ספק ואין דברים

 אפ״ל טור • ונאמו' ממט מסתלק' חכמתו תהיה ולא
 ןעו/ סיזסריננלל הק״ח צריך ת״ת רקודס בפשיטות

 iru העילל יעשה עוטתלא}?כ הנהנית שיקנח
 הסכם שיגא יקיד׳לי' ללה ;ה/דעית הקדים ולפיכך

 כה© יסאקבי לא ©אם מסט רעות ילמוד להתחכם
 כדמו" ©כתיב הפך יכד איזה יעשה אס שיחכם אתי

 גנאי של דברי* כמה רנט הואוכמ״ש גדול ה׳ חילול
 :4שהקרי אפ׳לע׳ עור • -כמדובר• כס יזהר לא אם לת״ח
 ’ביד המתזיק הפליג.בתע׳ רבהלי״דעית לח״ת דעיח
 לבאלהל/ת׳ת; כדי ולק לחש׳ב• מתעל הקורה לומדי
 אדם, אתה שיקדים צריך לח׳ת לזכות האדם שיוכל

 טירר׳פרנהקוומש״ה:- כלי ללמו׳ כדי ולתומכי להחזיקו
 שיקנה; לעחץקקור© דעית אזסי־ת דהיינו דעוס צריך

 לימוזמה טבל עור • האמור וכדבר ס״ת חכח׳ הח״ח
 קנית, מה חסיח רעה חסרת מס קנית דעת שאז״ל
 41אדם;ש* מכל יוחד שקול דעת ט שיש רמי כיון ולכן

 קוד©,רעית הקדים לפיכן עצמו את לנהוג רעת כו
 זססך איט כאלו חשו׳ רעת בו שיש שמי ללמדנו התלמוד

 עוד" דבינוז כאשי יתקיי ושלם ת״ת מחכמת כלים
 דעוה,’כס כי מפני לת״ת דעוק רחקיים לרמוז •יש

 /’הרב** מן עצמו לפרו׳ ארם של קנהגהוקי׳ ענין הזסי׳
 ולפיכן; רעים חולאי© לירי יכא כהם נזהר אינו שאם
 , עצמו שיזהיר ציין לח*ח מוכן האדם שיהיה קודם

 לידי, זהיבא שע׳י, רעית ה׳ הפן יעשק שלא בדעות
 ?אשר ח״י חורה כיטיל בהם שיש ייסורין תחלואים

 »זאר? סיתיס הזקיד רעית דכה' לו׳ נ״ל עוד • כתכט
 אסר.׳ ירדוף ולא לו שיש כמה חסקפק טובה עק בעל

 r ללפו' שיזק יכולה היא זאת דמיה כיון ילק המיתיות
 • מכדי יותר להטיח מלמודו יתבטל זולתה כי קורק
 < .כעל שיהא דעות הקרים לפיכך מוחיות לעשות חייו
הכנת: עי״ז דליהוי היכי כי כחלקו שחק טובה עין

. /



ייג הבנים■;׳< פ״אה? ת״ת הל׳אם
 הארס־ ס׳ן ז’ועי לשמה כחזרה עיסק להיית דרב׳ת

 עור♦ דכלכחא אליבא שמעחחא מסיק. להיוח זגכה
 הארגז שיהיה סדעוח עיקר דמכללי לרמוז אפשר

 מידותיו על ויעביר קפדן יהיה ולא הנייוח עם מעורב
 ווייז זהיר שיהיה שיקרים ציין לת״ח שיזכה בדי ולכן

 ודוק מלמד הקפדן שלא מעורב דעתו להיות• כדעות

פ״א ת־ת הל׳
מח״ת־ פטורים וקטנים ועבדים הא

אחד ספק כאן להביא ראיתי וכו'
 חכרו בן אח שלמר כראובן היה כך שחיה .־מעש׳ על

 ננהיג .טרחו שכר לו משלם היה ואביו מקטנותו ;קור׳
 כשכר מלמד לו לשכור הבן על האב מצות סזה

 השיגה ולא אביו של ירו מטה זמן בהמשך ימים ואחר
 וכראות ומקים כמאז שכרו לקרב לו השיב די ידו

 ער קור׳ חוקו שלמר ואחר נמקייש ויהי כן המלמד
 לבקש לו וילך אותו שלח ללמדו אביו שחייב החיוב

 חכע שהגריל יאסי פרנסתו תהיה שממנו 'אחנוק
 תויה איתו למי אשר בכ׳ט לו שישלם לדין ממנו

 שאביו כיון כלום ליחן לו שאין משיב והוא בקטנותו
 עיניו והחכם תיך שני לא ואני לו ליחן חייב היה הוא

 להספיק יכול היה לא שאכיך עג׳הרכיון הוא בראשו
 יען מת״ח ריקם ריקם לך מניח סיס לימוד שכר .לי

 מלמדו האב שאין כל וא״ב לשלם כידו סיפק היה שלא
 אצלך מגיע החיוב לפיכך עצמו אח ללמר חייב חור׳
 על למפרע שכרי על ואבוא לפיוע חייב אחח ולכן

 שכמ״ה: ויבא לצדק' המורה יורנו ר,כצ
פחית עלי ערכי מיעוט ביני ידעתי !ת*£לכה

 אימר׳א למין ירענא רלא ,שבערכין
 אמריך מ'מ חשוב׳ שבעלי כמקים ראשי להככס ומלש

 אגב ודרך צריך אני וללמוד היא חור׳ לבי אל אני
 שלא, דעוא ויהא נוטה הרין להיכן רעתי את אתן

 ואומר ואען ... עולם וער מעתה הלב׳ כרכר אכשל
 דקירושין בפיק ההם איתא הכי מלחא רהאי ■דעיקי־א

 וללמדו ולפדותו למולו נבנו אייב האב ח״ר ע״א דכ׳יט
 אח אותם דגתיב.ולמרחם מנ״ל עלה ופריך תור׳

 צמגמר איהו חייב אביה אגמריה רלא והינא בניכם
 קרא ולמרחם רבתי׳ זל ופרשי ע׳ב ולמדתם דכתי׳ נפשית

 פסקו וכן לעשותם ושמיתם .אותם ולמרחם היא אחיינא
 סי׳ יור והטור מת״ת בפ״א מ’והר והרא״ש הריף ספוס׳
 הטור יפסק מאי גבי; ז״ל צהבת עיני ותבט .. רמ״ה

 ב״י מרן וכתב כנה אח ללמד , חייכח אינח השח -ד
 ולמרחם רכתיב מקרא: זה לרין ליה אית דמפקנא

 דלא הרב״ח עליו בחב ונו' לעשותם ושמרתם אותם
 ביה קרי ולמרחם יכתיב ז״ל-פי' רש״י שהיי דק

 ואיכה הואיל ללמד מפקדא רלא לאקישינהו ולמדתם
 ככלל סכל דלדעתו נמצא עצמה ללמוד מחויבת
 דעת אחרינאז׳וכן מקרא .ללמור; צורן ואין המקרא

 ז״ל המים •כאמת לח׳ הרואי •יאנבי׳ • עב״ד ז׳ל הר*ן
 דגפשיס:'והצ״ע מספרא ■זו קו׳ ורמי-להכ״י מקשי
 ז״ל י’רש דגם הו״א רמסחפינא לאו ואי: . כתב והח״ז
 כס' ושמרתם אותם דולמיתם ■מקרא דיציף סובר
 דלאקישינהו הבינ' לאקישינהו. ולמדתם ביה קרי ומ״ש ׳הבי

 ולפיכן מסתם למילף ק אכל ולמרחם ביה קרי דוקא
 תמהני .ואחהמ״ר ינג״ם עב״ר אקרינא קרא; וצריך
צא קכ״י עם רש״י דעת־ להשוות דמ״ש דמלנר עליו

 עולי היוא׳ וכאשרירא׳ כריךידוחא אפיי ליאמי ניחן
 רכחיכנא צדז:הרצ״ח חרב־רי ש׳ר זכר־ אני־לא ח׳ס כה

 עו״ב וכאמורJרק רלא■ עליו' להכ״ייוכתב כן שהק׳
 ז׳לדלקטןלא מרן'כי״ע על והק' התיכו באיות היב

 חייב שאכיר ביון וכפרט מת־ת שפטור ראוה הביא
 ואנו עצמו אתי" ללמר חוב אינו הוא לחה ללמדו
 לאביוהאטב החוד׳ מדהטיל קוא רפיטורא באחר
 אינו דהוא' מכלל נציבם את 'חוחם ולמדתם רבתי.׳
 אלא אינן אלה ורבדיו . ע״צ עצמו את ללמוד חייב

 רלא להיכא חלמורא קיליף מאי רא״ב המתמיהין מן
 הילפיתא עיקר הלא• נפשית למגחר רחייב אכוה אגתריה

 ־ולתיב בניכם '־'את אותם דולמיתס מקרא היינו
 כל לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם אקרינא קיא

 וכפי״ן וכו׳ ללמוד איהו חייב ללמדו מצוין שאחרים
 למגמר איהו פטור י כשהגריל י אפי׳ ר למימי לן איס

 תזיין ומאי לאבירדוקא החיוב התור׳ מרהטיל נפשית
 חייב ראינו ה״מ לקטן דהפיטור קאי רקושטא אלא

 עצמו הרב. שנתב וכמו מת׳ין ג״כ פטור לכן במצוק
אח״זוכיעולש:

 ‘דקי׳ ־כפ׳ק ז״ל העדה קיק לה׳־כ וחזיתיה
ובחרון ד״ה בתוספותיו ע׳א די׳ב

 שכתב דפיאה בפ״ק ז׳ל מ’יפ לס' שהקש׳ כחיים
 אומנוין ללמדו בירוש׳ שדרשו כחיים רונחי־ת רקרא
 איתין דחכי להפך מהייוש׳ינר* והיי לחובה אתא
 מעוכרא ופשיט ציעכוב או רקי׳מסלמצוה בפ״ק החם
 כתב איך וא״ב עכובא ולא הוי דמצוה תייימא דבר

 לא ההדיוט ואני . ש’יע בתימה והניחו לחובה דאחא
 בפ״ין הוא הנה הריפ״מ לשון שהרי רעתו לסיף ירדתי
 ואע״ג אומנות זו כחיים ובחרת הזה כלשין רפיאה

 ר״א מנהג בהם הנהג ישע׳ רבי יליף דגנך רמאספת
 והא יע״ש ענת״ר וכו׳ י• חובה הכא רשות סתם ובו'

 למימרא לאו מ״מ לתוכה דאחא הרב שכתב אפי׳ וראי
 הו״א־ חיאספת מסתם אי פירושו והכי עליו רכופין
 האדם לטובת קרא קמ״ל טובה רעצה כלו׳ •ישית

 רצה* צא אם אכל. עצמו את לפרנס אומנות שילחה־
 חטא עליו ולא.ישא בעצמו לחבול ארם רשאי ללמוד
 ובחרת נאמר לכך בהא איסורא דליכא ה1 כעבור
 על חובת שהוא קיא דהאי מיתורא ללמוד בחיים
 איסו" ליח אית אומנית למר לא ואם כן לעשות הארס
 הכריות את ומלסטס עומר או הצבור על עצמו שמטיל

 מ״ע׳ כשאר שהיא משמעות מזה אין אכתי אכל
 במשמעותו אין וחייב סובה; ילשין תדע 'עליהן דביפין

 כבנו• חייב האב דק׳ר דקי' כברייתא שהיי כפיה לשון
 אומנית וללמדו אשה ולהשיאו תור׳ וללמדו ולפדותו למולו

 שחייב האב מצית הברייתא כלשון תפס ג״כ והירוש'
 לחציה מה להירוש׳ מספ׳ל ואפי״ה וכו׳ לכנו לעשית

 דהוי מוחלט הוא חיכה ילשין איתא ואס לעניב או
 חכמים ששנו ־ אחר להיריש' קמס״ל מאי לעיטכא

 לספוקי איכא חיבה ילשין • ודאי אלא רחיובא צישכא
 {ל הרב וא"כ׳מאי-קמקשה למצות או לענוב .או כיס

 משמעותו אין חייב דצשון. .תירוש׳ יאסיק מאחר מ’להיפ
 יהכי דמלתא ■וקישטא תברא משם שכא .וממקום כפיה
 ולולכיוכיוצא בסונה עליה ן נופי דכמ״ע-ראורי׳ הויא

 ביה אית ■לא׳עכיד" דרגא"דאי;ינחתינן. חייב יכלשין
 לא דאי פירושו ,הייצו- ומלוה מפין אין אכל־ איסי׳
 ומיהו מקיי הריוח ומניעת ! המצית מיויח אינו עביר

למעל' זת בהדרגה ־ והבל להענש;ע״ז פקירא ליה צית
מזה



הרביעי המאמר קסב

 שבט אשור הוי בסנחריב כאמרו הטהו שהוא
 שהוא אמר השני ועל ,17בידם הוא ומטה אפי

 את והחזקתי בנבוכדנצר שאמר כמו חרבו
 ,18בידו? חרבי את ונתתי בבל מלך זרעות

 ויתעלה יתברך ה׳ מעשה נקודת אומרים אנו
 הכח בהם שנתן מה הוא וזולתם אלה לשני

 זאת ועם ובמטה בחרב שהמשיל כמו והאומץ
 בבחירתם עשו וצבאותיהם הם שעשו מה כל

 על אפקד אמר כך ועל עונש, עליו וחייבים
 ושלמתי ואמר !,’אשור מלך לבב גדל פרי

 רעתם°־. כל את כשדים יושבי ולכל לבבל
 נעשים המאורעות שכל כיון עוד ושואלים
 שהוא דבר למאמין מסבב כאשר ־,1בפקודתו

 יש בזה ?, לשקר הזקיקו הוא הרי לשקר נאלץ
 מטיב כאשר שהחוקר האחת תשובות, שתי

 לכך ימצא לשקר, האדם הוזקק כיצד לחקור
 אותו ומטיל מעשיו בכלכול האדם בטעות סבה

 דרכו תסלף אדם אולת שאמר וכמו אלוהו, על
 אשר השכל עם כי והשני לבו־־. יזעף ה׳ ועל
 יאמר אם כי כלל, לשקר יזדקק לא בו נתן
 בדרכי אמתתוי־ כפי לפרשו שאפשר שקול דבר

 ואינו אמת, דובר הוא הרי הלשוניים ההעברה
 כמו וזה דבריו, השומע שמפרש למה אחראי
 שרה על השלום עליו אבינו אברהם שאמר
 קרובתי, בפירושו מתכוון והוא ־,1היא אחותי

 הלשון, דרך שכך אח־־ נקרא לוט שמצאנו כמו
 הוא עליו ואין באמת, אחותו שהיא דמו והם

דרך כי הרשיעו, שהם עליהם אלא תרעומת

 יחזקאל 18 שם. תרגומו וראה ה. י, ישעיה 17
 כד. נא ירמיה 20 יב. י ישעיה 19 כה. ל

 ג. יט משלי 22 במאמרו. לתרגם: אפשר 21
 אמר לשונו: וזה שם, בפירושו רבינו כתב בזה וכיוצא

 וכשלונותיו קשיו את מלטפול האדם שימנע כדי כן
 זאת מה באמרם השבטים שעשו כדרך ה׳ על בעולם

 הדבר אותו והיה כח( מב )בראשית לנו אלהים עשה
 כמו מאורע בכל נאמר אלא בידיהם, שעשאוהו מה

 אנחנו אשמים אבל הדבר על שנתחרטו בזמן שאמרו
 כי בנו עושה ה׳ שאין לפי בא( מב )שם אחינו על
 הוא וה׳ אומר עלי מוצא אתה ולפיכך הטוב, אם

אומר דוד וגם יח(, ג א )שמואל יעשה בעיניו הטוב

 סנחריב פי קאל אד׳ עצאה אנה אחדהמא ען
 אלאכ׳ר רען בידם, הוא ומטה אפי שבט אשור הוי

 את וחזקתי נבוכדנצר פי קאל אד׳ סיפה אנה
 פנקול בידו. חרבי את ונתתי בבל מלך זרעות
 וגירהמא להד׳ין ותעאלי תבארך אללה פעל מוצ׳ע

 באלסיף מת׳ל כמא ואלתאייד אלקוה אעטא 8הו־
 וג׳נרדהמא פעלאה מא 8כל־ ד׳לך ומע ואלעצא,

 אלמג׳אזאה, עליה 8יסתחקאן* פבאכ׳תיארהמא
 אשור, מלך לבב גדל פרי על אפקד קאל פמנהא

 כל את כשדים יושבי ולכל לבבל ושלמתי וקאל
 אלחואדת׳ ג׳מיע 85אד׳ איצ׳א ויתסאלון רעתם.

 88מא למומן סבב פאד׳א אמרה, ען חאדת׳ה
 ?, אלכד׳ב אלי אצט׳רה פהו אלכד׳ב אלי יצ׳טרה

 אד׳א אלנאט׳ר אן אחדהמא ג׳ואבאן, הד׳א פפי
 אלכד׳ב, אלי אלאנסאן אצ׳טר כיף פי אלנט׳ר ג׳וד
 תדבירה פי אלאנסאן כ׳טא מן סבבא לה וג׳ד

 אולת קאל וכמא רבה, 87עלי ד׳אך ואחאלתה
 ואלאכ׳ר לבו. יזעף ה׳ ועל דרכו תסלף אדם
 יצ׳טר לן פיה רכבה אלד׳י אלעקל מע אנה
 קולא קאל אד׳א לאנה אבדא, אלכד׳ב אלי

 מן במג׳אז 88חקיקתה עלי ימיז אן יחתמל
 יתאול ממא עליה וליס צאדק, פהו אללגה

 אברהם קאל כמא וד׳לך כלאמה, 88אלמעתרץ׳
 יעני והו היא, אחותי שרה ען אלסלאם עליה

 אח סמי לוט וג׳דנא כמא נסיבתי, 9תפסירה"
 עלי אכ׳תה אנהא תוהמוא והם אללגה, טריק מן

כאן בל ג׳נאח הו עליה יכון פלם אלחקיקה,
אן אלגריב סביל אד׳ תעדוא, ואנהם עליהם

יסתחק. באכ׳תיאר ב, 84 פכל. ב, 83 אן. מ, 82

אן. מ, 86 אד׳. ל״ג מ, 85

אלכ׳בר. אלדזקיקה ב, 88 אלי. נו־/ 87

ותפסירהא. היא מ, 93 אלנזתנזדון, ב, 89

 חזקיהו ואמר יג<, ים א )מלכים בעיניו הטוב לו יעשה
 הכלל וכפי ח<. לט )ישעיה דבר אשר ה׳ דבר טוב

 מלהיות יבצרו לא האדם על הבאין יסורין שכל שקדם
 לאדם לגמול כדי נסיון או שקדמו, עונות למרק או

 באמת. בו מתכוון שהוא כפי 23 וגמול. שכר עליו
יד. יד שם 25 ב. כ, יט. יב בראשית 24



 משפט חושן ואפוטרופוס ושליח ומתנה מכירה דיני א׳ סימן הלב
משל ד״ה"’יש ־ שארית כמ״ש ב בדבורו לעמוד לאדם ראוי כי הימנו נוחה חכמים רוח ואין )!(]ד[ **  אמנה

יעקב אמרי
 צריך בו, לחזור בא ואם )כד( ורשע, )כג( עבריינא לקרותו
 שייך זה דבר אם וצ״ע )כה( בו, לחזור שאסור לו לומר הבי״ד
 נוחה חכמים רוח ואין ה( דחוק: במצב ונמצא עני באיש
 של במעשיו ישראל לחכמי רוח נחת אין )כר( פירוש הימנו.

 השער, נשתנה כשלא מילי וחני בשבילו, נוחה דעתם ואין זה,
 הוזל או לחזור, המוכר ורוצה שנתיקר, השער נשתנו אם אבל

 זה דאין די״א (0) הפוסקים, בזה נחלקו לחזור, הקונה ירוצה
 חזר ואם לחזור, אסור בזה דאפילו וי״א (W) אמנה, ממחוסרי

 דכן פסק ר״ד( )סוסי׳ והרמ״א אמנה, מחוסר משום בו יש בו
 וי״א )ל( בזה, מסופק דהוא הב״ח בשם הביא והש״ך )כט( עיקר,

חסידות: ממידת רק אמנה מחוסרי משום בזה אין דמדינא

ביאורים
ודו״ק[. ממתנה מכירה דילפי גמרו סוד״ה שם במאירי וכן מודה

 אפילו לקיים לו יש שמים דירא שהביא הרב מדברי משמע וכן
 דבכהאי ומשמע וכו׳, לו למכור בלבו גמר שאם לבו, מחשבות

 יש אולם אמנה. חסרון משום בו יש אז דיבור, היה אם גוונא
 לקנות לחנות נכנס שאדם והיינו למעשה, המצוי שלישי אופן
 וכשבא מסוים, מחיר על השתוו שביניהם מו״מ ולאחר חפץ, איזה

 שהוא למוכר ואומר מעות, מספיק אצלו שאין הקונה רואה לשלם
 אחד קונה נכנס בנתיים החנות מן שיצא ולאחר להביאם, הולך

 למוכר מותר גוונא בכהאי אם לעיין ויש החפץ, לקנות שרצונו
 הקונה עם סיכם שכבר כיון כעת, שבא זה לאדם החפץ למכור

 הוא הנכנס הראשון דאם ולומר לצדד נראה ולענ״ד הראשון,
 אין זה דבאופן אפשר כלל אותו מכיר שאינו לגמרי, זר אדם

כל ודאי שהרי אמנה, חסרון בו ואין אליו התחייבות למוכר
 בו יחזור בנתיים דאולי לחוש דיש וכיון הראשון, קונה על להמתין ענין שום לו ואין מהר, שיותר כמה למכור וו+צה מעונין מוכר

בו ואין לו, מחויב הוא אין הראשון, עבור החפץ את ישמור שהוא בפירוש המוכר הבטיחו לא אם כן על לקנות, מרצונו הקונה
המחבר, הרב כאן וכדהביא לבו, מחשבות אפילו מקיים והוא שמים ירא שהוא למי דאף נלענ״ד אלא בלבד, זו ו?ןא אמנה, חסרון

אמת ודובר שנאמר מה לקיים לו יש שמים ירא אז מסוים, בסכום לקנות או למכור בלבו שגמר היכא דדוקא שאני בזה
מ״מ זה, בסכום לקנות מוכן שהוא מהקונה לכאורה שנראה דאף מאד שמצוי זה בנדון אבל ע״א[, פ״ח בב״ב ]כדאיתא בבו’®

 והסכמה גמירות שום כאן אין וא״כ אחרת, סיבה או אחר, במקום יותר זול שמוצא משום אי בו, חוזר דהוא מצוי מהחנות כשיוצא
 אמור זה וכן מכירו, ולא ידידו שאינו באדם אמור זה אך לו, דוקא שימכור המכירה עצם על לא אבל המחיר, על רק אמיתית

 לקנות רצה שמתחלה אף שם קונה אחר, במקום זול וכשמוצא לחנות מחנות יוצא שאדם ושכיח רבות חנויות שם שמצויות באזור
 בצד, החפץ את שישים מהמוכר ביקש הקונה אם או המוכר, של הקרובים המכירים או מהידידים הוא הקונה אם אבל אחר, בחנית
 המעות, עם הופיע לא והקונה ממושך זמן עבר אם זה באופן גם אולם אמנה, חסרון יש בו שהחוזר מסתבר בזה לו, שמור ויהיה

הענין: ראות לפי הוא הזמז ושיעור לו, להמתין צריך מוכרה דאין וראה
ר״ד סי׳ ובשו״ע מכירה מהל׳ פ״ז ברמב״ם ונפסק ע״א[, מ״ח ןב״מ בגמרא איתא זה לשון הימנו. נוחה חכמים רוח ואין *

 בדעתו כבר יש הדבור בשעת אם דדוקא תורה, איסור בו ואין בלבד, חכמים מתקנת רק הוא זה שדין משמע ובפשטות ו׳, סעי׳
 כתב וכן ע״א[ ]מ״ט שם כדאיתא בלב, ואחת בפה אחת ידבר שלא כ״ט[ ]ויקרא צדק מהין דילפינן התורה, מן אסור אז לשנות,

 באמת היה המכירה הסכמת דבשעת כאן אבל התורה, מן אסור דהוא כן שכתבו והרא״ש המלחמות לדברי וציין ב', סעי׳ לקמן הרב
 במחלוקת זה דבר שתלה ,ה׳ סעי׳ ר״ד סי׳ פתים מנחת בספר וראיתי תורה, איסור על עובר אינו בזה בו, חוזר אח״כ ורק כן, ־עתו

 סי׳ ובב״י דב״מ פ״ד מרדכי בהגהות ]המובא העיטור בשם שם שהביא ומה תורה, איסור בו דאין העיקר לענ״ד אבל הראשונים,
 שמעון, וזבנה ואזל ובינך, ביני וזבנה זיל פלוץ, בדוך זבינתא אית לשמעון ליה דאמר ראובן העיטור, דז״ל ראיה, אינה לענ״ד קפ״ג[,

מחייבי חיובי וקנו, הדדי ביני למזבן זוזי לשמעון ראובן ליה דיהיב אי פליגנא, לא שמעון ליה ואמר לי, פלוג ראובן ליה •אמר
ענשא, בי״ד ליה מודיעין ביה, מהדר קא והשתא ביניהון, דהוה הוא ודברים זוזי, שמעון שקיל לא ואי זבוני, מן מנתיוז בי״ד ליה
המקח, את לקנות לשמעון גרם דראובן התם דשאני ונראה עכ״ד. צדק שלך הן שיהא צדק, והין צדק איפת אדכתיב עבר דקא

צדק, הין משום התורה מן לחזור לו אסור עבורו, לקנות הבטיחו ושמעון הואיל וא״כ לקנות, מקום באותו זבינא דיש לו שאמר
מסברא העיטור לבעל ס״ל מ״מ דבורו, בשעת לשנות דעתו באם מיירי דהכתוב אוקימנא בגמרא דהרי ראיה, ליכא שמהש״ס ]אע״פ

נוחה ,"חכמים׳ רוח אין דאיתא הש״ס וכפשטות תורה, איסור דליכא הוא יודה מו״מ בסתם אבל צדק[, בהין נכלל זה דגם ^^פשיה,
 דזה ע״כ, הימנו נוחה חכמים רוח אין מהם והמקבל מהם, מקבלים אין שהחזירו, ברבית ומלוי דהגזלנים צ״ד, בב״ק וכעי״ז •מנו, •

 עשוי, שעשה מה בניו. את והניח לאחרים, נכסיו את דהכותב ע״ב, קל״ג בב״ב זה לשון אשכחן וכן חכמים, מתקנת רק הוא ודאי
 דפשיטא מילתא עשוי, שעשה מה שכתב שם מרש״י ]וכ״מ מדרבנן רק הוא נמי והתם ע״כ, הימנו נוחה חכמים רוח שאין אלא
הרי דפשיטא, מילתא הוא מדוע תקשה דאורייתא, סרך בזה דיש נאמר ואם עכ״ל, כן לעשות דאסור לה נקט סיפא ומשום היא.

י?גו7

הציון שער
 ר״ד שלוס במשפט ראה )כה( ר״ד. סי׳ מנחה בשירי פחיס מנחת )נד( מינן. ומהר״ס מהרי״ק מהר״ס, בשם י״ח ס״ק כנה״ג :כג(
 שרוצה אלא אמיד, אינו אפילו או אמיד באיש דדוקא מהרש״ל, בשס י״ט ס״ק ט״ז קס״ט שי׳ ביו״ד כדמשמע נאמר, לא בזה דלכאורה י״א סעי׳

 רמב״ס (0) י״ג. ס״ק ר״ד שמ״ע זכי( עולה. יעשו לא ישראל שאריח בכלל זה אין לדבר שנדחק שידוע היכא אבל חבירו בממון :הרייר
ועיין )כט< וטור. רא״ש מ״מ, רשב״א, ראב״ד, )כח( ר״ד. סוסי׳ בפ״ח הובא חח״ס שו״ח י״ב, ס״ק ר״ד סמ״ע ראה השו״ע, יסחימת
 הכרעח נגד אמנה מחוסר משוס ליכא חרעי דבחרי דקיי״ל בפשיטוח שכתב החת״ס על וכן הש״ך על שממה ר״ד, סוסי׳ מנחה שירי פחים במנחה

השלח]. עריך )ל( ע״ש. הרמ״א

ממנו יקנה הוא
ליקוטים

 שהיה למוכר, נזק עי״ז וגרם קנה לא ולבסוף
 על שסיכם קונה לו. מלשלם פטור ]יד[ לאו+ים, למכור כול

אחר, קונה נכנם ובנוזיים מעות להביא מנת על מהחנות ויצא רחיר

עי"למכור המוכר רשאי אי
 עיי הימנו. נוחה חכמים דוח
השעו שינוי ואם הפוסקים, ביה

 ואין ]ד[ החוזר: ד״ה ביאורים
דפליגי השער נשתנה לעני; אמ״י

יכולים שאנו גדול כשיעור הוא י

•A

מקורות
ס״ד. ס״ק פ״א נזיקין חושן פמחי ועיין ג׳, ס״ק של״ג סי׳ נמיה״מ ]יד[

׳' "/ר>>

/&'ס , ;6 י ׳ן• ׳לי^י-ן «יי ׳*ז> ?



n nU « t:a m
!if ;1 x m w t6 w M < שמע ווא k r !״ -

 על לו והוסיף ממחשבתו ידע לא והלה זה בסכום לו" למכור בלבו וגמר חשב שאם ו( * לבו מחשבות
 ב( ט״ו, )תהלים בלבבו אמת ודובר שכתוב מה לקיים בלבו שגמר זה סכום אם כי ממנו יקה לא זה סכום

 שבק דברים בשאר בזה כיוצא כל )וכן בו לחזור לו אין וכך כך בסכום לקנות בלבו שגמר הלוקח וכן
 לעשותה בידו ויש לחבירו טובה איזה *לעשות בלבו גמר אם לבו מחשבות לקיים לו יש לחבירו אדם

שפתיו(: מוצא אפילו ז( לקיים א״צ מצוה סרך בהם שאין כל עצמו צרכי אבל

ירויה

ביאורים
 לא רחמנא דאמר מילתא כל בזה אמרינן דלא חידוש כאן יש

 דפשיטא אעכצ״ל ע״ב, ד׳ כבחמורה מהני לא עביר אי תעביד,
 מדרבנן[, רק דהוא כיון לזה, שייכות לו אין זה שדין לרש״י, ליה
 עמו, בניו שנתגיירו הגר מן מעות בלוה ע״ב, י״ז בקידושין וכן
ע״כ, הימנו נוחה חכמים רוח אין החזיר ואם לבניו, יחזיר לא

יעקב אמרי
 שמצוי מה אבל החלטה, לו החיתה ר״ל וגמר. חשג שאם ו(

 וגמר, החליט לא אם בעלמא, מחשבה איזה )לא( במוחו שעובר
 אפילו ז( ד׳: סעי׳ לקמן ועיין חסידות, מדת אפילו בזה אין

 אינו מ״מ נדר, בלי בפירוש אמר לא אם ואפילו שפתיו. מוצא
:מצוה סרך בו שאין (3)ל הואיל דבריו לקיים חייב

להוכיח פתים המנחת עוד ש״כמ גם בנן.|דר דין רק נמי דתוא
שיהא צדק הין הכתיב דבריו ולאמת חובו לפרוע עליו מצוה וז״ל מצוה, חוב בעל פריעת בד״ה שכתב ע״א, פ״ו כתובות מוךש״י

 פסוק האי אוקימנא נ״ו ב״מ בש״ס שהרי חידוש, רש״י בדברי יש שבאמת דאף ראיה ליכא נמי עכ״ל, צדק שלך ולאו צדק שלך
 י׳[ סוסי׳ מ״ת בתשובותיו וע״ע שם הש״ס בגליון ורעק״א השט״מ עליו הקשו ]וכבר כנ״ל, בלב ואחת בפה אחת הדבור ל^סור

 בזמן, לו לשלם הבטיח והלה ללוה, טובה עשה דהמלוה חוב פריעת דשאני לומר דיש שלנו, לנדון הוכחה מזה אין עדיין מ״מ
 וחייב מהבטחתו לשנות לו ואסור צדק, בהין נכלל דהוא תורה, איסור בו שיש לרש״י ס״ל בזה בהבטחתו, עומד אינו הוא אם וא״כ

 מ״מ מצוה, בע״ח פריעת משום בו דיש כן, הדין מכר של בחוב דגם נאמר אם ואפילו לו, שהטיב במי לזלזל ולא דבריו, לאמת
 לו שהבטיח זה, כנדון מו״מ בסתם אבל זו, סברא בו שייך נמי למעותיו, ממתין והמוכר מיד, לשלם נתחייב שהקונה דכיון י״ל

 הא על ע״א, מ״ט בדף פירש בעצמו רש״י שהרי והראיה תורה, איסור בו דאין יודה רש״י גם בזה בו, לחזור רוצה ושוב למכור
 ג׳[ ]צפניה דכתיב הטעם רש״י שם וכתב בו, לחזור רשאי דאינו בידי, לך יש מעשר כור לוי, לבן שאמר בישראל שם דאיתא
 קבלה, מדברי פסוק לזה הביא מדוע צדק, הין של תורה איסור כאן דיש דס״ל איתא ואם עכ״ד, עולה יעשו לא ישראל שארית

 בשעה וז״ל בפה, אחת ידבר שלא בד״ה כתבש בנמוק״י ראיתי |אולםלרש׳׳י. גם תורה איסור ליכא ודאי דבזה כנ״ל, צ״ל אע״כ
 אעשה _ עובר אינו השער, שינוי לפי בו חוזר והוא אח״כ, השער נשתנה אם אבל לשנות, בדעתו יהא לא הדבור, אומר שהוא

בלא אבל תורה, איסור ליכא השער בנשתנה דדוקא קצת ומשמע עב"ל, יוחנן ר׳ כדפירש אמנה, חסרון דאיכא אע״פ ואורייתא,
 קאמר, דמלתא דקושטא די״ל הכרח, משם דאין נלענ״ד אבל ,תורה איסור בו יש מ״מ בלב ואחת בפה אחת דיבר שלא אף נשתנה י

 שזה ואף תורה, איסור בו אין השער דנשתנה היכא דדוקא להדגיש כונתו אין אבל אמנה, חסרון בו יש מ״מ השער בנשתנה קאף
 ישראל שארית דכתיב הקרא על נסמך אמנה דחסרון איתמר, בד״ה לעיל הביא הנמוק״י דגם משום כן, עכצ״ל מ״מ קצת, זקחוק

 סי׳ הסמ״ע מש״כ גם תורה. איסור בו אין לדעתו דגם ועכצ״ל צדק, הין של דאורייתא מקרא הביא ולא עיי״ש, עולה יעשו לא
 בלבד, אסמכתא דהוא כונתו נמי עכ״ל, צדק שלך הן שיהא צדק הין מ״ש אמרו דרז״ל בדיבורו לעמוד לו דראוי י״ב ס״ק י״ר

 הנדפס הר״ן בחידושי עוד וראה דרבנן, דהוא דנתבאר הימנו נוחה חכמים רוח דאין דכתב השו״ע דברי לפרש שם קאי |הרי
ע׳׳ש: בזה שהאריך קנ״ז קנ״ו, דק ח׳׳א לרס״ג המצות בס׳ פערלא להריופ שו״ר מחדש.

רב כגון בלבבו אמת ודובר שם דאיתא ע״א, כ״ד במכות הוא הדבר מקור ממנו. יקח לא וכו׳ בלבו וגמר חשב שאם *
 קורא שהיה בשעה לפניו אחר אדם ובא למכור, אחד חפץ לו היה ספרא דרב עובדא, הוה דהכי השאלתות, בשם ופרש״י ספרא,
 בדמים ליתנו רוצה היה שלא זה וכסבור ק״ש, קורא שהיה מפני ספרא רב ענהו ולא דמים, וכך בכך החפץ לי תן לו ואמר ק״ש,
 דמים שבאותן בראשונה, שאמרת בדמים החפץ טול ספרא רב לו אמר ק״ש, שסיים לאחר יותר, בכך לי תנהו ואמר והוסיף הללו,

 יתן הקונה שאם חושב ובלבו החפץ, עבור מסוים סכום מבקש שהמוכר במסחר שמצוי דמה ונלענ״ד עכ״ד, לך ליתן דעתי היה
 וגמר חשב אלא להתמקח, כלל חשב שלא היה ספרא דרב דמעשה הנ״ל, בענין נכלל לא דזה בדיעבד, יסכים ג״כ מזה, פחות לו
א״כ פחות, על להסכים בדיעבד ורק יותר, לדרוש היא המחשבה שמעיקרא המסחר, דרך שהוא זה בנדון אבל מסוים, סכום על

איזה לחבירו מכר שאדם שמצוי מה אך ודו״ק, דיעבד של במצב רק המועט, להסכום להסכים מחשבה היתה לא מתחילה כבר
 פרעון ובשעת יציג, שער דולר על בלבו התכוין הפועל או והמוכר דולרים, סכום על ביניהם וסיכמו עבודה, איזה לו עשה או דבר
 דכוונתו לו לומר וצריך בזה, לדקדק לו יש שמים שירא ודאי נראה בזה מעט, יותר שוה שהוא ממש, דולר לו ונותן הנ״ל בא

שמים ירא רק דלא אפשר אלא עוד ולא יותר לקחת לו אין א״כ יציג, שער על לבו כונת היה ואצלו דהואיל יציג, שער היתה
בלב דמחילה די״א בינה( ואמרי יהורויזז״מ 1\י-יי>יייר״ד "׳ -י׳■•׳ -.- -----
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'פאנ5.ית אמנה ממחוסרי ט( ה״ז לו נתן ולא מתנה לו שיתן להכירו ח( שאמר ]ה! מי וכן ב

במתנה י( אבל כשהבטיחו מקבל של דעתו סמכה שהרי מועטת במתנה ]י[ בד״א י
שהם בדברים אותם שיקנה עד אלו דברים לו שיתן זה האמין לא שהרי אמנה חסרון בה אין מרובה

ומ״מ י מועיל אינו קנין אף שאז בטעות היתה אא״ב קנין צריכה אינה יב( ומחילה יא( ]ז[ בהם נקנים
בלב ואחד בפה אחד לדבר כי לשנות בדעתו יהא ולא גמורה בדעת צ״ל לו ליתן לו שאומר בשעה

ביאורים
 לבו, מחשבות אפילו לקיים לו דיש שמים ירא שהוא מי דאפילו
 דצריך לחבירו, טובה לעשות חשב שאם הרב כאן וכדכתב
 הוא אם רק היתה מעיקרא כונתו שכל דידן בנדון מ״מ לקיימו,
 הגמירות היתה וע״ז המתנה, את יתן הוא אז בשמחה ישתתף

 לא אם ואף מלהשתתף ממנו דיבצר היכא לא אבל וההחלטה,
 כתב דהכי אדעתא רק דודאי סהדי אנן מ״מ להדיא, כך על חשב

ליתנו: א״צ בשמחה השתתף לא אם ולכן לו,

יעקב אמרי
 שלא )לג( אמר אם אבל בפניו, לו אמר אם דוקא להכירו. ה( ב

 כשלא הוי לקטן אמר אם וכן בו, לחזור דמותר י״א בפניו
 מחוסר הוי גווני ובכל לחלק דאין אומרים ויש )לד( בפניו,
 שליחותו או פעולתו עבור דבר איזה לקטן לתת אמר ואם אמנות,

 בדיני לקמן עיין תלין בבל ועובר )לה( לו, לתת חייב ודאי
 ממחוסרי ט( :ס׳ ס״ק באמ״י י״א סעי׳ י״א סי׳ ושכירות שאלה
 עובר אינו התורה מן אבל חכמים, )לו( מתקנת וזה אמנה.
כבר אם אבל ליתן, כונתו באמת היתה אמירה ובשעת הואיל

 דהיינו באמונתו, לו הבטיח )לז( ואם מרובה. במתנה י( בדבריו: הרב וכדמסיים התורה, מן אסור זה לשנות, בדעתו דיה אז
 דבמתנה דאמרינן והא בו, לחזור ואסור דעתו, סמכה מרובה במתנה אפילו אז שלי, באמונה לומר לפעמים שנהוג מה )לח(

 י״א ומחילה. יא( מועטת: כמתנה הוי דלדידיה אפשר אמיד באיש אבל )לט( אדם, בסתם היינו אמנה, חסרון בו אין מרובה
 ע״ז, חולקים ויש )מ( ב׳(, סעי׳ רמ״א סי׳ )רמ״א בלבד, בדברים מחילה מחילתו הוי הכי אפילו משכון, או שטר לו היה דאפילו

 חבירו, ביד מעות פקדון או )מג( חפץ לו היה אם אבל בחוב, אלא שייך לא מחילה דענין )מא( ודע דדינא. ספיקא דהוי וס״ל
דוקא אבל המחילה, מועיל מ״מ )מג( בפניו, שלא מחל אם ואפילו קנין. צריבה אינה יב( כלום: אינו לך מחול ליה ואמר

 עוד ועיין מחילה, הוי דלא הסכימו פוסקים הרבה )מה( מ״מ מחילה, דהוי די״א )מד( אף בלב מחילה אבל דיבור, ע״י מחל אם
מחילה: בדיני ענינים כמה שם ובליקוטים באמ״י י״א סעי׳ י״ג סי׳ לקמן

הציון שער
 רמ״א סי׳ פ״ת ועיין וכיה, ערך יעקב וקהילת הרא״ש, בשס עיי״ש )לד( ח׳. סעי׳ ר״ד סי׳ פחים במנחח מובא נ״ה, כחובות הפלאה )לג(
 וכבר ע״ב, י״ח חיים( )מהחפץ חסד אהבת )לה( אמנה. מחוסר הוי בפניו שלא דגס ליה פשיטא דבמתנה ומשמע מאיר, בית בשס א׳ ס״ק

 לעיל מש״כ ועיין והרמב״ן, הרי״ף דעת וכ״ה ע״א, מ״ט ב״מ הרא״ש כ״כ )לו( י״א. סעי׳ י״א סי' לקמן ראה הרשב״א נשו״ת זה אימא
 כף. כתקיעת דינו אי המרה לענין ועיי״ש ח׳, סעי׳ ר״ד סי׳ פתים מנחת )לח( משמ״ח. סי׳ או״ז משובת )לז( בביאורים. א' סעי׳
ובש״ך בסמ״ע, ח׳ סעי׳ י״ב סי׳ עיין )מ( ב׳. אות קנ״ח סי׳ ח״ה החכמה בצל שו״ת ועיין כ״ב, סי׳ ווייל מהר״י בשס השלחן ערך )לט(

 ובשער קנין, צריך לזה המשכון, או השטר לו להחזיר שצריך לענין אבל יכול, שאינו בי״ד ע״י לגבות בין דחילק בנתיבות וראה ב׳, סעי׳ רמ״א סי׳
 השלחן ערך בספר וכן שס, ובנו״כ ו׳ סעי׳ ק״ה סי׳ באהע״ז ועיי״ע עיי״ש, ממנו להוציא קשה במשכונו מוחזק שהוא דבמשכון כתב א׳, ס״ק משפט

 סמ״ע )מב( שס. רמ״א )מא( לי. קיס לומר הנתבע דיכול שכתב י״ד ס״ק י״ב סי׳ בנתיבות ועיי״ע מסקנתו, ועיי״ש בזה שהאריך י״ב סי׳
 עם המוס׳ נפלוגמח מליא דזה כתב ה׳ ס״ק י״ב סי׳ השלח! ובערך מאיר, בית נשס א׳ ס״ק רמ״א סי׳ פ״ת )מג( ו׳. ס״ק רמ״א סי׳

 ט״ו, קידושין הריטב״א לדעת אבל מועיל, בפניו שלא אף א״כ השיעבוד, סילוק רק הוא דמחילה אומר, ד״ה י״ט דף קידושין דלהתוס׳ הריטב״א,
 י״א. סעי׳ י״ג סי׳ ובשעה״צ א׳ ס״ק נ״ז כלל גאונים בדברי ועיין הקנאה, כאן דאין מהני, לא בפניו שלא א״כ הקנאה, הוי דמחילה דס״ל
 ס״ח סי׳ משפט שער מ״ה, סי׳ מהרי״ט א׳, ס״ק י״ב סי׳ קצוה״ח )מה( י״ב. סי׳ שאל חיים קמ״ז, סי׳ ח״א יעב״ץ שאילח מהרש״ל, )מד(

שהביאם. ה׳ ס״ק נ״ז כלל גאונים בדברי עיין פוסקים, כמה ועוד א׳, ס״ק

לימוטים
 חסרון בזה דאין י״א ]טון אדם, חשב לא כזה שינוי רעל לתלות
שיהיה לחבירו כיבד אם להכירו. שאמד ]ה[ ב אמנה:

 מוקמת. במתנה ]ו[ מכיבודו: בו לחזור אסור נטזן סנדק, אצלו
 ליתן צריך מ״מ ]יז[ המקבל, ומת מועטת מתנה ליתן באומר

 לקיים צריכים היורשים אין ניחן מת, המבטיח אם אבל להיורשים,
 לשון לו אמר לא אפילו קנין. א״צ ומחילה ]ז[ הבטחתו:

מעתה תביעה שום עליו לו שאין לו ]יט[ אמר רק בפירוש, מחילה

 בלשון אמר אם אבל מועיל, דמחל דמוכח כאלו דברים וכדומה
 אם מתנה לשון מחילה. הוי לא עדיין זה, חוב יותר אתבעך לא

 דמתנה מועיל, דאינו די״א האחרונים, בזה נחלקו p] בחוב מועיל
 להאומרים גם דמועיל. אומרים ויש בעין, שהוא בדבר רק שייך
 היכא דוקא ]כאן היינו מ״מ מחילה, מועיל לא שטרא נקט ראם

 היה למחול שלם לבו דהיה איתא ראם דאמרינן משום בידו דהוא
המוכר ולכן זה, שייך לא אחר ביד הוא השטר אם אבל מחזירו,

מקורות
 ד״ה ר״ו סי׳ ח״ד הלוי שבט שו״ת ולהלכה, ד״ה קי״ג סי׳ ח״ג מהרש״ג שו״ח ג', ס״ק שס שמואל בית ב׳, ס״ק קי״ד סי׳ אהע״ז ט״ז עיין ]טי[
 לעולם, בא שלא דבר דהוי מעוברת עדיין הימה אם י״ב בס״ק ועיי״ש חת״ס, שו״ת בשם שס ובפ״ת א׳ סעי׳ רס״ד סי׳ יו״ד רמ״א עיין ]נח[ אבל.

חמ״ם שו״ח חל״ד. סי׳ רעמ״א שו״ח ם׳. סי׳ דב״ה פ״ח ויש״ש רע״ח. סי׳ ח״א הרדב״ז שו״ת בשם שס שלוס ובמשפט ר״א, סי׳ חו״מ פ״ת ועיי״ע!



משפט חושן ואפוטרופוס ושליח ומתנה מכירה דיני א׳ סימן הרב 1
צדק הין ת״ל ימה ל״ס י״ט, )ויקרא :היה צדק, והין צדק *איפת שנאמר התורה מן יאסור וע׳מזלסמושוניא״ש
צדק: שלך ולאו צדק שלך הן שיהא אלא איפה בכלל הין והלא שם

חסרון בה יש מרובה מתנה היא אפי׳ ]ח[ מתנה לו ליתן אחד לאדם שאמרו ורבים י׳ ג
מן הקהל ראשי ג׳ יד( בהם היו ואם ליחיד מועטת כמתנה היא מרובה המתנה רבים לגבי כי יג( אמנה

קנין: א״צ ]ט[ הקהל מעשה שכל בהם לחזור יכולים אינם הדין

יעקב אמרי
 דעתו סמכה שבזה )מי( מפני ועוד וכו׳. רכים לגבי כי יג( ג

 העיר טובי דג׳ הקהל. ראשי ג׳ יד( :בהם יחזרו לא דהרבים
 העיר, טובי ז׳ הש״ס שמצריך ומה העיר, כל כמו חשובים )מז(

 מקדושתו ביהכנ״ס להוציא כגון גדולים, דברים לגבי היינו
 הם אם טעמא ומהאי )מש( בג׳, סגי בזה משא״ב בו, וכיוצא

 במלאכה, שהתחיל טרם אף בהם, לחזור ורוצים מלמד שכרו
 הקהל דמעשה קנין, שום נעשה שלא אף לחזור, יכולים אינם
 בסתם )מט( אבל העיר, טובי בג׳ דוקא אמור זה אך קנין, א״צ

 יכולים קנין, עשו ולא בשותפות מלמד ששכרו אנשים שלשה
 כמתנה דהוי אמנה חסרון בהם יש אך הדין, מן בהם לחזור

 לחזור רוצים ואם והענין, האדם לפי הכל בזה אולם מועטת,
 שהבטיח יחידי בעה״ב וכן בזול, יותר מלמד דמצאו משום בהם

 להפך או זול, יותר אחר מצא ושוב פועל, בתור שיקחנו לאחד
 בו לחזור רוצה ושוב אצלו, לעבוד לבעה״ב הבטיח שהפועל

 עצמך השכר לפועל הבעה״ב לומר שיכול )נ( בידו, הרשות
 פועל לך ושכור צא לבעה״ב לומר יכול והפועל אחר, במקום

 חסרון אבל טורח, שגורם תרעומות, החוזר על שיש אלא אחר,
 נמי והכא א׳, סעי׳ דלעיל השער כנשתנה דהוי בו, אין אמנה

 פועל מצא או לו, שא״צ משום הבעה״ב או הפועל כשחוזר
 כאן גם שם, המחמירים ולדעת השער, כנשתנה הוי בזול יותר

 ד׳, סעי׳ לקמן עיין עני הוא הפועל ואם אמנה, חסרון בו יש
 אבל ההבטחה, ביטול מחמת הפסד נגרם כשלא אמור זה וכל

 וע״ע ב׳ סעי׳ של״ג סי׳ בחו״מ עיין הפסד, עי״ז נגרם באם
שם: יעקב ובאמרי כ״א סעי׳ י״א סי׳ לקמן

ביאורים
 בפרשת מהכתוב ילפינן דלא הא צדק. והין צדק איפת *

 הציווי דשם משום ז׳[. כ״ג ]שמות תרחק שקר _מדבר משפטים,
 הפסוק, מהמשך וכדמוכח שקר, דין ידון שלא הדיין, על הוא
 הני כל וכן ע״ב, ל׳ דף בשבועות ועיין תהרוג, אל וצדיק ונקי

 נגד בדין לזכות שרוצה היכא מיירי ל״א, דף בשבועות שדרשו
 ד״ה ביאורים כ״ח סעי׳ י״ב סי׳ )ועיין שקר, ידי על חבירו

 בעמיתו איש תשקרו ולא קדושים ׳בפ דכתיב הא וכן אע״פ(,
 בממון משקר שהוא היכא התורה כונת נמי י״א[, י״ט ]ויקרא

 מבטיח שאדם היכא אבל שם, ורשב״ם פרש״י עיין שהלוהו,
 וצריך בהנ״ל, נכלל לא זה בלב, ואחד בפה אחד ומדבר לחבירו

 את ומטה משנה כשהוא היינו דשקר ועוד מיוחד, פסוק לזה
 ובשעת לאמתו, יכול שהוא לעתיד המבטיח אבל הקיים, האמת

 מחשבה לו יש בלבו רק לדבריו, סתירה עדיין בה אין האמירה
 אולם צדק, מהין ילפינן ואיסורו שקר, לקראו שייך לא זה אחרת,

 או השקר שע״י היכא היינו התורה, מן אסורים שהם הני׳ל כל
 ריוח מניעת או להפסד גורם הוא צדק, אינו שההן ידי על

 לשון הל׳ חיים חפץ ]עיין ידו, על מתגנה שחבירו או לחבירו,
 סיפור ע״י בדיבורו משנה שהוא היכא משא״כ א׳[ סעי׳ הרע

 לחבירו, ריוח ומניעת להפסד עי״ז גורם אינו אבל בדוים, דברים
 התירוהו שחז״ל מצינו ובזה ,התורה מן אסור אינו זה שקר

 השלום בדבר לשנות דמותר ע״ב, ס״ה ביבמות כדאיתא לפעמים,
 המהרש״ם ע״ז ומ״ש חסידים ס׳ בשם קנ״ו סי׳ מג״א ]ועיין
וחסודה, נאה כלה אומרים דב׳׳ה ע״א, י״ז בכתובות וכן תן,בדע״

י שהיתה הרי לב״ה ב״ש להם אמרו בכתובות דשם צע״ק
ולכאורה עיי״ש, תרחק שקר מדבר אמרה" "והתורה וכו׳

_____________________________________________ להפסד שגורם שקר רק בתוכו כולל אינו הנ״ל דפסוק קשה
 כ״ג בב״מ דאמרו להא או שלום, לצורך התירו איך א״כ שקר, סוג כל אסור היה התורה מן אם שהרי כן ועכצ״ל וכנ״ל, חבירו
 והתירוהו מדרבנן, רק אסור אינו דזה ועכצ״ל ובאושפיזא, ובפוריא, במסכת, במילייהו, דמשני רבנן עבידי מילי תלת כהני ע״ב,

 מעוות, דין יוצא השקר שע״י היכא שמיירי תרחק שקר מדבר מהכתוב לב״ה ב״ש מקשים איך צ״ע וא״כ הנ״ל, הדברים לצורך
 וקפ״ו, קפ״א סעיף שלישי שער יונה לרבינו תשובה בשערי ועיין ט׳[, ]ירמיה שקר דבר לשונם למדו כדכתיב הא לאתויי להו והוי

 במנחות וכן תורה, אמרה ד״ה ע״א ה׳ ר״ה תוס׳ ועיין דוקא לאו הוא בדבריהם, ב״ש שהזכירו אמרה" "דהתורה לדחות יש ואולי
 אמרה דלשון דס״ל הרמב״ם, על בהשגותיו הרמב״ן מדברי הביא ה׳ דף בר״ה שם חיות צבי ר׳ ובחידושי חדש, מה ד״ה ע״ב ס״ה

 הרשב״ץ בשם כ״ו אות בפה התלויות מ״ע פ״ד בחרדים שו״ר י״ד, ס״ק כ״ח סי׳ חו״מ בש״ך וע״ע דרבנן, איסור על גם נופל תורה
 דהרי צ״ע ולשונו עכ״ל, דברים מג׳ חוץ בדיבורו לשנות לת״ח אסרו וכבר שכתב פי״א ישרים במסילת פלא דבר ]וראיתי וצ״ע,

:לכלל[ ואסור פשוט זה אסור דברים ששאר מה אבל להתיר, יש דברים שג׳ הוא החידוש

הציון ש?ןר
 סי׳ שלום משפט )מט( ה׳. ס״ק של״ג סי׳ דרכ״מ עיין )מש( דב״מ. פ״ו שם הגמ״ר )מז( י״ד. ס״ק ר״ד סי׳ סמ״ע )מי(
 נהם היו "ואם שכתב כאן הרב מדברי וכ״מ כקהל, הוי אנשים ג׳ שסתם שהבין א', סוס״ק של״ג סי׳ הנמיבוש על שהשיג ועיי״ש ט׳, סעי׳ ר״ד

של״ג סי׳ )נ( וצ״ע. א' סעי׳ של״ג סי׳ רעק״א חידושי וראה הדין, מן משויב שיהיה כקהל הוי לא ג׳, דסמס ומשמע הקהל", ראשי ג׳
שם. וכסמ״ע א׳ סעי׳

ליהוטים
 אפילו ]ח[ ג קנין: בלי גם מחול ומחלו וחזר לתבירו ־*ב כצד
 לאדם, מתנה לתת רבים בפני שמתפאר מי וכן מרובה. מדעה ה*א
poj •נכון ולא להטקבל, דעת סמיכות בו יש מרובה כמתנת —א.ב 

אחד איש להם ששכרו עיר בני קבין. א״צ ]מ[ מדכדיי: כד־כ־כ

 אינם ]כג[ בהם, לחזור רוצים הזמן קרב וכאשר לרב, להם להיות
 שעדיין ואף קנין, צריך אין העיר וטובי ברבים שנעשה כיון יכולים

 שכר הקדמת בתור פרוטה לו שנתנו סועל במלאכתו. התחיל לא

א׳(: ם״ק של״ג סי׳ )נתיה״ט בהם לחזור וא״י קנין הו״ל

מקורות
E»]בקונטרס ועיי״ע א׳, ס״ק של״ג סי׳ משפט שער עיין אונס משמת לשזור רוצים ואס נ׳, סי׳ הרמ״א שו״ש ]כג[ קפ״כ פ״ג יזנה ;רבתי ־.כיבה 

כ״ה. סי׳ ש״ב פנמ״א ושו״ת קמ״ז, סי׳ א״ר קנ״ד, סוסי׳ מג״א ע״ו, סי׳ ש״ב מבי״ט שו״ת בשס י״ב ס״ק ר״ד שי׳ שטס פשסרה



משפט חושן הלואה דיני *ב סימן הרב שרן דצב
 של אפוטרופוס אבל הוא שכן המרשה מפי שישמע עד לטעון אסור בבירור יודע שאינו 'ה ייס "®5”י י5

אם שמא כי כך להיות מצוי שאינו דבר הוא אפי׳ יודע שאינו דבר לטעון מותר יתומים
 שקר יטעון לא כן הדבר שאין יודע האפוטרופוס אם אבל כך טוען היה חי אביהם היה «״ו )יעי׳ ע״א ל״א
שמא: בדרך שטוען אע״פ א׳< ס״ק ע״ה י׳ס ליש

 זכאי שהוא בעצמו שיודע אע״פ לעכבו כדי ק או הדין לעוות קיט( כדי שקר לטעון לאדם אסור * כח
ביני במנה לו ואודה בב״ד הכל אכפור יאמר לא מאתים תובעו וחבירו מנה לחבירו שחייב קא כגון

שנושים שלשה וכן התורה מן שבועה ואתחייב קב( 1י1 ב״ד בפני במקצת מודה אהיה שלא כדי לבינו

ביאורים
 יש ואדרבה דמי, שפיר עושקו מיד עשוק להציל שבא במקום

 גם אלא בלבד זו ולא הנ״ל, והש״ך התום׳ וכדכתבו מצוה בו
 יש חשוב לאדם דדוקא י״א יוחנן, ורבי נחמן רב של באופנים

 סי' הב״ח וכדכתב לקרוביו לייעץ שרי אדם סתם אבל להמנע
ע״ז: שכתב מה ט׳׳ו ס״ק סי׳_י״ז שם רח״ח זווזו׳׳ נ׳זז.------

כן תרחק, שקר מדבר הכתוב הזהיר וכו׳ לאדם אסור *
 בו שאיכא ומשמע ונטען טוען הלכות סוף הרמב״ם לשון הוא

 בשו״ת פלא דבר וראיתי התורה, מן אסור והוא ממש איסורא
דשבועות, פ״ד בגמרא גרסינן וז״ל שם שכתב ,קל״ו ס" ראיי חות

אפשר ואם לבטלה, ית״ש שמו נושא משום ביה אית דעכ״ס

יעקב אמרי
 זה דאין אי״ )קסט( זכאי. שהוא וכו׳ הדין לעוות קיט( כה
 ולא התורה. מן שבועה ואתחייב קב( וצ״ען בבי״ד, אלא

 כדי אח״ב, לו ולהודות בבי״ד לו לכפור אמרינן~דעדיף
 יודע שהנתבע אחר בחנם, שבועה לישבע יצטרך שלא )קע(

 לפי תורה כדין פוסק שהדיין דכיון מנה, רק לו חייב שאינו
 שבועת אינה השבועה וגם שוא, משפט חשש בו אין הטענות,

 בבי״ד הנתבע שיכחיש בעלמא דיבור על קפדינן וטפי שוא,
 אולם תרחק, שקר מדבר התורה הזהירה דע״ז לו, שחייב מה

 להפסיד ישראל בני של דדרכן כתב צ׳( סי׳ )חו״מ חת״ס בשו״ת
 באמת, אפילו לשבע שלא טצדקי כל ולעשות עצמם ממון
יש שפתיו על יתברך שמו לישא שלא דאפשר מה בכל לפשר

הציון שער
 ומשמעות שסמים, ניב נשס ה׳ ס״ק מהלואה פ״ו כפמ״ח וכ״כ ,המשולש פיט שו׳׳מ סגש ונטען טוען סוף הרמנ״ם על המפחח ספר )קסט(

 קל״ו סי׳ יאיר חוח שו״ח )קע( .גצ׳׳ע ומסיק ש״ו סי׳ הדשן הרומח כשס וע״ש י״נ, ס״ק נ״ב סי׳ גאונים ודכרי מ״ח, סי׳ מ״ג מהרינ״ל
א׳. ס״ק ע״ה סי׳ נס״ת הונא

ליקוטים
 מיני שלשה ]כבן התודה. מן שבועה ואתחייב ]י[ כח

 עד במקצת, מודה הן, ואלו התורה, מן בהן שחייבין הן שבועות
 חבירו שטענו מי היינו במקצת, מודה ]כגן ■הפקדון. ושבועת אחד,

 בכל שכפר היינו אחד, עד במקצתן. וכפר במקצתן, והודה מטלטלין
 )ושתי ומכחישו עליו מעיד אחד ועד ]כד[ שטענו, המטלטלין

 היינו הפקדון, ושבועת וכפירה(. ודאי טענת ע״י הם אלו שבועות
 וכיוצא מת או נגנב, או אצלו, שהפקידו הדבר שאבד שטוען שומר
 טוען אמת אם יודע הפקדון בעל )שאין מספק נשבע זה הרי בזה,

 ד׳ שבועת שנאמר התורה מן נשבע והוא שקר( או השומר זה
 ישנם התורה, מן שהן הנ״ל שבועות מג׳ חוץ שניהם. בין תהיה

 שבועת ]כה[ נקראים הם וגם סופרים מדברי שהם שבועות עוד
 וכיוצא חבירו של שטרו ופוגם שכיר ]כר[ שבועת כגון הדיינים,

 בטענת שבועות מהן ויש וכפירה( ודאי טענת ע״י באים )והם בהם
 אחרת שבועה עוד ויש [0] והאריסין. השותפין שבועות כגון ספק,

 ואעפ״ב הגמרא, חכמי ע״י שנתקנה הסת, ]כמן שבועת הנקראת
 המשנה, חכמי ע״י נתקנה שלא ביון הדיינים, שבועת נקראת אינה

 אוחז הנשבע סופרים( דברי של ובין תורה של )בין הדיינים שבועת
או שבועה בלשון בכינוי או בשם ונשבע עומד והוא בזרועו, ם״ת

 בד׳ נשבע הריני שיאמר כגון כדלקמן( הדיינין מפי או )מפיו באלה
 חייב שאיני רחום, ששמו במי או חנון ששמו במי או ישראל, אלקי

 לד׳ ארור יהא פלוני בן פלוני ]כט[ אלה, בלשון וכן כלום, לזה
 אומרים הדיינים מפי השבועה ואם ומכחישו, פלוני משל בידו יש אם
 שאין חנון, ששמו במי או ישראל אלקי בד׳ אותך אנו משביעים לו

 פלוני בן פלוני הרי שיאמרו או אמן, עונה והוא כלום, בידך לזה
 אצלו לפלוני יש אם חנון, ששמו למי או ישראל, אלקי לד׳ ארור
 ובשבועה הדיינים. שבועת היא זו אמן, עונה והוא לו, יודה ולא ממון

 אם ובדיעבד ס״ת, דהיינו חפץ בנקיטת להיות צריך הדיינים של זו
 א״צ לכתחלה אף ות״ח ]ל[ ולהשבע, לחזור א״צ תפילין בידו אחז

 די״א י״ז( סעי׳ פ״ז )סי׳ הרמ״א כתב תפילין. אלא בידו לאחוז
 נוהגין ראיתי ולא ]לא[ מנין, לפני להיות צריכה הדיינים דשבועת

 צריך להרמב״ם הראשונים, בו פליגי הסת. שבועת עב״ל. כן
 ששבועת אלא הדיינים לשבועת בינה ואין בכינוי, או בשם לישבע

 דשבועה ואמרו לו, הודו ולא חפץ, ]לק בנקיטת ]לב[ אינה הסת
 בארור או סתם בשבועה אלא בכינוי ולא בשם לא אינה הסת

 בלשון אלא אינו הסת דשבועת י״א ]לד[ י״ח(. סעי׳ פ״ז סי׳ )שו״ע
דהאידנא מ״ד( ס״ק )פ״ז כתב הש״ך אבל ]לו[ סתם, חרם ]לה[

מקורות
ולכל עון לכל ודרשינן חטאם, ולכל עון לכל כאיש אמד עד יקום לא שנאמר ]כד[ זה. הוא כי שנאמר ]»[ ה׳. הל׳ שנועות מהל׳ פי״א רמב״ס ]»[

 המלמוד חכמי נימי הסח שבועח משא״כ המשנה, שכועח ונקראה חקנוהו, המשנה שנעלי נמשנה שהס לפי ]כה[ לשנועה. הוא קם אנל קס אינו חטאח
 ליה ואמר שכרו וחכע נעה״ג אצל מלאכה שעושה השכיר כיצד, השכיר נ׳, סעי׳ פ״ט סי׳ ושו״ע מ״ד דף שנועוח עיין ]כו[ ו׳(. הל׳ שס )רדנ״ז נתקנה
 )רש״י להודות לישנע חכמים דהסיתו הסחה, מלשון היסח ומקרי ]כח[ ז׳. הל׳ שס רמנ״ס [0] ונוטל. חסצא ננקיטח השכיר נשנע פרעחיך, נעה״ג

 המומים אבל ע״ש, כמ״ח זה לעני! הוי מפילי! שמניח מי דכל מ״א, פ״ק פ״ז סי׳ ש״ך עיי! ]ל[ מ״ז. פ״ק פ״ז פי׳ סמ״ע עיי! ]כט[ ע״א(. ה׳ ב׳׳מ
 הנונ״י. נשם י״ח ס״ק כס״ת וע״ש ]לא[ אכל. ד״ה ע״ג סי׳ חמ״ס שו״ח ועין ת״ח, דין לו יש היוס כל תפילין שמניח מי דוקא וס״ל עליו פליג
 נ״ד רק נחסץ, כנשנע השנועה עונש כל עליו יש חפן נלא נהשי״ח הנשנע חילוק שוס אין הענין חומר לענין דמ״מ ע״ג סי׳ חמ״ס נשו״ח וכחג ]לק

 צ״ה סי׳ יחזקאל כנסח ]לג[ הצדיק. יוסף ועל אלעזר על העולם אנוח שהחמירו כמו בידו חסן בנקיטת עליו מאיימים דינו נעל להפיס אדם המשניעיס
 אלא אינו, שמו הזכרח אפילו פי׳ ]לה[ ל״ח. דף הג״א נשס ס״ה ס״ק נגר״א וע״ש נ״ג, וסוס״ק נ׳ ס״ק שס סמ״ע ]לד[ י״ט. ס״ק שס נס״ח הונא

המומים. והעמיקו ]לו[ )מומים(. ממונו שמעכנ מי יהיה נחרם אומרים
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ע"? סי׳ שץ ?נ מי ןוכ ממנן וכשץציאו םידמקי ושנים תובע א׳ יהיה לא בהם וכפר בא׳ מנה

 במנה שיודה כדי מאתים יתבענו לא אחר ממקום חוב עליו לו יש וגם מנה בחבירו שנושה
 בהם וכיוצא אלו דברים ועל אחר ממקום לו שחייב החוב על גם שישבע עליו ויגלגל שבועה ויתחייב

 השקר כשמוציא בד״א ?ב אמת כשידבר הפסד לו שיגיע קכא( אע״פ * תרחק שקר מדבר הכתוב הזהיר
 שנתחייב מי כגון חבירו של שקר מתביעות להנצל כדי קבב( מותר יודע איני בלשון אבל ודאי בלשון מפיו

אתו שהאמת בעצמו ויודע עליו לו שיש אחרות תביעות על גם שישבע עליו לגלגל חבירו ובא שבועה

..■ביאורים■ יעקב אמרי
 ואשרי ומר, רע הוא אמת שבועת דגם )קעא( כן לעשות לו

 שיגיע קכא( ל׳: סעי׳ לקמן ועיין ע״ש, מזה ונשמר הנזהר
 :החת״ס בשם הקודם דיבור לעיל עיין אמת. כשידבר הפסד לו

בלשון גם אסור בלא״ה אבל שקר. מתביעת להנצל כדי קבב(

 שקר מדבר ת״ל וכו׳, מאתים וטענו מנה בחבירו לנושה מנין
 רק שאינם שם השנויים ומכל גופיה מזה פשוט והנה תרחק,

 תמוהים דבריו אבל עכ״ל, והאיסור הדין מצד ולא יתירות הרחקות
תרחק, שקר מדבר וכתב הרחקה בלשון זה הוציאה שהתורה דאף
 ואיסורה תורה, דין בה ויש הנ״ל ענין כולל זו הרחקה מ״מ

דאיכא דס״ל ודאי מ״מ מנאה שלא הרמב״ם ואף המצות, 'במנין זה מנו ק״ז( )מ״ע הסמ״ג וכן רל״ה( )סי׳ והיךאים תורה, איסור
ופשוט: מהם להתרחק התורה הזהירה אלו דברים רעל קבלו שחז״ל והיינו הכתוב" "הזהיר דע״ז וכדכתב ־ה, fin איסור בזה

 -ידוע אם אפילו מהמלך, ”המכס שקנה’ דישראל ז׳( סעי׳ ־כתב־־הדמ״זךץםי׳יי^שס״ט .1אמו“כשידבר”^הפםד
 )שם הסמ״ע ע״ז וכתב עכ״ל, דאסור הגזלן מן כגוזל דהוי הקצוב, דבר ממנו להבריח אסור מ״מ מהקצבה, ]ותר לוקח דהישראל

 שלא באופן לפניהן להגיד לשנות מותר אז וכך, כך אלא סחורה להם שאין שאומרים במה להסוחרים שמאמינים דבמקום י׳( ס״ק
 שיש להמוכס יוודע ואם מעות, ל׳ אלא מכס מהם ליתן להם אין הדין ומן בגד, אמות מ׳ להם יש אם משל דרך דהיינו ^סידו,

W שנא דמאי להבין יש ולכאורה עכ״ד. אמות ל׳ אלא לו שאין לו ולומר לשנות דמותר מעות, מ׳ מהם ליתן יכריחו אמות מ׳ 
 הרב, כאן וכמש״כ הפסד לו שיגיע במקום גם לשנות דאין תרחק, שקר מדבר מדכתיב ל״א דף בשבועות דילפינן דהכא דינא מהאי
 יצטרך א״כ אמת, על גם לישבע רוצה שאינו אדם הוא ואם לישבע, יצטרך במנה לו יודה ואם מאתים, שתובע דמיירי הרישא )בדין

 היכא רק ולא לשנות, לו אסור נמי בו, חייב שאינו מתשלומין מועצ לפטור רוצה שרק היכא דגם ומוכח זה, עבור ממונו להפסיד
 טוען\־ הל׳ סוף הרמב״ם על המפתח )בספר שראיתי מה ע״פ בתרתיךחדא וי״ל ר^שק עולתפ ע״י מחבירו מעות-להגציא-שרוצה
 הרמב״ג מלשון ודייק בי״ד, בפני אלא אינו זה כאן שנאמר זה דאיסור דס״ל ט״ו, סי׳ המשולש חוט שו״ת בשם שהביא( !ונטען

 הדין מעוות מקרי דאז אסור, בי״ד בפני דוקא משמעד הדין", "לעוות כדי שקר לטעון לאדם אסור דכתב הר^כאן, גם /שהעתיקו

הציון שער
 מי״ח סי׳ חסידים ס׳ ועיין אמס, שבועח עון על נחרכו וכולם המלך לינאי היו עיירוס אלף אחז״ל אהנה, משער פ״ו הלבבות חובות ועיין )קעא(
 מוטב שאמר מי אמר לצדקה, חציו ואמן אמח כשנועח מידו כספי אוציא באמת אשכע אס אעשה, מה אמר לגר, שנועה מחרב היה אחד דיהודי
 כרכים כמה כי נאמת, אפילו משנע ולא לצדקה ממן שלא מוטב לצדקה, מוסיף עוד ומשלך לצדקה כולו ממן אס אפילו אמר המכס אבל באמת, משבע

ס״ו. סי׳ ח״א מרדכי חיים באר שו״מ ועי׳ עכ״ד, אמת שבועה עבור נחרבו

 אצלי לזה שאין נשבע אני שאומר בשבועה הסת להשביע נוהגין
 כדי דארעא עמא בשאר דוקא היינו להש״ך גם ומ״מ ]לז[ כלום,
 וכן חרם, בקבלת ומגי עליו, לאיים ח״ו בת״ח אבל עליהם לאיים

היסת בשבועת לפסוק בישיבה ויושב ברב פולין מדינות בכל המנהג
 האחרונים ]לס[ בדורות דינא. דבי שלוחא לפני בצנעה חרם

 גדול, שעונשה לפי הדיינים, בשבועת אפילו ]לו[ בשם שבועה בטלו
 הסמ״ע ודעת י״ט(, סעי׳ פ״ז סי׳ )טוש״ע בארור ]מ[ להשביע ונהגו
 שם הדיינים שבועת של זה בארור להזכיר דצריך נ״ג( ס״ק )שם

 מדכתיב לה ויליף שבועה, בו דארור הטור דכתב דכיון כינוי, או
 הרי וגומי, ד׳ לפני האיש ארור לאמר ההיא בעת יהושע וישבע

 כשבועה, הוי דארור הטור כתב רל״ז סי׳ ביו״ד גם שם, בו נזכר
 אהא בארור שיאמר כגון כינוי, או שם בו שיזכיר ובלבד ע״ז וכתב

 בדי, כשבועה הוי לא מ״מ בארור, השם שיזכרו ואף וכוי, לד׳
 לד', בארור משא״ב ינקה, לא ביה וכתוב ד׳ בחיי נשבע רבשבועה

 וע״ג( ע״א )סי׳ חת״ם בשו"ת אבל בד', לנפשו קללה אלא שאינו
עונשו ג״ב בשם האלה דשבועות השם, שם בו להזכיר דאין ס״ל

ליקוטים
 צ״ל בהדיא, שמים שם מזכירים דלא וכיון העולם, בל על חמור
 כאלו קצת והוי שריא שכינתא עשרה ביה רכל בעשרה, עכ״פ
 ע״ש הסמ״ע דברי העתיק התומים אכן ]מא[ ע״ש, השם הזכיר
 הו״ל שם בלי ]מב[ גם לכו״ע איסורא לעגין דמ״מ ודע וצ״ע,

 אני האומר אי( סעי׳ רל״ז סי' )יו״ד בשו״ע וכמש״ב גמורה, שבועה
 אע״פ שבועה זה הרי אעשנו, שלא או פלוני, דבר שאעשה נשבע
 אנום שהיה באונס שבועה עכ״ל. כינוי ולא שם לא הזכיר שלא

 הפוסקים. בזה דנו ]מג[ לו, למכור או לו ליתן לחבירו לישבע
 מהני אי לעשות, לא או פלוני דבר לו לעשות לחבירו נשבע

 וסוסי׳ ל״ט, סעי׳ רכ״ח סי׳ יו״ד עיין השבועה, לו ימחול שחבירו
 חל אי משלחו בשליחות שנשבע שליח ע״ג. סי׳ ובחו״ט רל״ב,

 לשלם שנשבע לוה הפוסקים. בזה ]מד[ נחלקו עליו, השבועה
 י״א ]מה[ לפרוע, בידו ואין הזמן והגיע פלוני, לזמן חובו למלוה
 רק נשבע, לא דהכי דאדעתא לפרוע, כדי ללוות מחויב דאינו

 לבע״ח ומסדרין שקוצבים ממה יותר לו כשאין ודוקא משלו, שישלם
ה׳(: סעי׳ לעיל )עיין

מקורות
 י״ג הל׳ )פי״א הגאונים בשס הראנ״ד וכ״כ הרמ״ה, בשס הטור כ״כ ]לח[ כ׳(. פ״ז, )רמ״א בחפץ להשביעו רשות לדיין יש ומ״מ י״|, פ״ז, פ״מ נלז[

 דהביא י״ט סעי׳ פ״ז סי׳ פמים מנחת וראה ]מא[ הסמ״ע. בשם לקמן ועיין שבועה, דבו בארור הטור לשון ]מ[ ופשוט. סמ״ע ]לט[ משבועות(.
 שס. ובגר״א א׳ ס״ק בש״ך וע״ש ]מב[ בשס. שבועה צ״ל כשאינו טעות דהר ע״ז מש״כ וע״ש שבמורה, קללות או מונחה פרשמ לקרוא שנוהגים מקומות

 ס״ק קכ״ג סי׳ קצוה״ח י״ח, סי׳ מ״ב רדב״ז עיין ]מד[ ובקונט״א. י״ב ח׳, ז׳, בסעי׳ וע״ש דבריהם, שאסף ג׳ סעי׳ ר״ה סי׳ שלום משפט עיין ]מג[
 סי׳ השלישי טור ח״ד משב״ץ ]מה[ מ״א. אות ק״ג כלל גאונים ובדברי קמ״ז, סי׳ יו״ד ח׳ נוב״י שכ״א, בסי׳ וכן שנית סוד״ה ר״כ סי׳ יו״ד חמ״ס ד׳,

מ״ב. אות ק״ג ד״ג וע״ע י״ז,



משפט חושן הלואה דיני יב סימן הרב שו״ע רצד
 לפטור רשאי ממנו א״ע לפטור לו שא״א שבועה כ״א באמת אפילו לישבע רוצה שאינו רק ג״״ש ץ! ך״י קג

מלישבע קכג( ויפטור יודע איני האחרות התביעות על שיטעון ידי על הגלגולים מן עצמו
עליהן: ל״ט

לו חייב שהוא חובו מבעל להשתמט צדדים לבקש אסור כלל מפיו שקר מוציא אינו אם ואפי׳ ק> כט
יוצא אינו בן עשה ואם מרצונו השאר על לו וימחול פשרה עמו לעשות הלה שיתרצה כדי באמת

לו: חייב שהיה מה כל לו שישלם עד י״ש
שנא׳ לשבע יתבענו ולא עמו יתפשר קי לשבע שמוכן בו וראה שבועה חבירו לו שנתחייב קבד( מי ל

לשבע תובעו ואם קבה( * שניהם על חלה שהשבועה מלמד קי י׳( ,בכ״ )שמות שניהם בין תהיה ה׳ '^בעת

 דאינו אחר, באופן י״ל מ״מ איסורא, בו איכא בבי״ד שלא
 מאתים על נתבע שהוא בשעה דהכא להבא, דהסמ״ע נדון דומה
 לבין בינו מנה על לו להודות רוצה )ואח״ב הכל כופר והוא

 חייב, כן שהוא דבר על גם ומשקר כופר שהוא נמצא עצמו(
 במה דהסמ״ע בנדון התם משא״ב אסור, זה ולכן המנה, דהיינו

 מ״מ מ׳, לו שיש אע״פ בגד, אמות ל׳ אלא לו שאין שאומר
 פטור הוא באמת שהרי לו, חייב שהוא דבר על כופר אינו

 ל׳, רק ליתן צריך אינו אמות מ׳ על גם שהרי יותר, לו מליתן
 לא וזה מדינא, לו שמגיע ממון על לו משקר שאינו נמצא
 משקר שהוא היכא מיירי תורה שאסרה דשקר תורה, אסרה

 א׳ סי׳ לעיל ביאורים )ועיין ודו״ק, דין ע״פ לו שמגיע בממון
 מנה שנושים דשלשה דינא האי וכן צדק(, איפת ד״ה ב׳ סעי׳

 שהתביעה אע״פ מעידים, ושנים תובע אחד יהיה דלא באחד
 דהכא הסמ״ע של מדינו הוא שאני מ׳׳מ אמת, הוא המנה על

 מחבירו ממון מוציא שהוא א״נ שקר, עדות משום בו איכא
 עצמו פוטר רק שהוא מיירי הסמ״ע משא״ב שקר, פעולת ע״י

 ע״ב( )כ״ז בנדרים הסוגיא ופשטות חייב, שאינו מה מליתן
 כתומים וע״ע לשקר, מותר ממנו יוציאו שלא דכדי וכו׳, דנודרין

ח׳: ס״ק שם ובאורים ה׳ ס״ק י״ב סי׳
 הל׳ שבועות מהל׳ )פי״א הרמב״ם כתב לשבע. תבעו ואם *

 דינין בבעלי לפצור הדיינים צריכים היסת בשבועת דגם י״ט(
 וכתב עכ״ל, כלל שבועה שם תהיה שלא עד בהם יחזרו אולי
 פשרה לעשות דינים בתי בכל סמכו זה דעל שם הרדב״ז ע״ז

עושין לעשות שאפשר מה דכל נוטה, הדין להיכן שיודעים אע״פ

מאורים—_______-ץ
 הרי דשם הנ״ל, הסמ״ע על קשה לא דבריו כנים אם ולפ״ז

 שאינו מדבר ליפטר כדי לשנות שרי ולכן בי״ד,ב מיירי לא
דגם אלא־נאמר כדבריו, ננקוט לא אם גם אולםבאמת,] !חייב

יעקב אמרי
 בשו״ע איתא עליהן. מלישבע קבג( ופשוט: )קעב( יודע, איני
 שבועות שאר כדין )קעג( דינה כף דתקיעת ב׳( סעי׳ רל״ט )סי׳ יו״ד

 שמתירים במקום רק יתירה לא ולכתחלה התרה, לה ויש )קעל(
 משבועה( יותר כף בתקיעת מחמירים )קעה( ר״ת בשם )והתום׳ שבועה

 דרך כשהיא )קעז( אבל שבועה, דרך )קעו( כשהיא מילי והני
 דין לה אין המקח, לקיים לזה זה כפם שתוקעים הסוחרים,

 סעי׳ לקמן וע״ע בליקוטים( א׳ סעי׳ א׳ סי׳ לעיל )ועיין כלל, שבועה
 המהרש״ם: בשם לו שנתחייב ד״ה באמ״י ל׳
 שנתחייב מי וכל )קעס( שבועה. הכירו לו שנתחייב קכד( ל

 יש היסת, ואפילו סופרים, דברי של בין תורה של בין שבועה
 דבר עליו שטוען מי כל על שישבע, קודם סתם להחרים לו

 אמן, המשביעו ויענה חנם, להשביעו כדי בו חייב שאינו
 לישבע, צריך זה אין אמן, לענות ירצה לא ואם )קעכו(

 סתם( שמחמירים )ולא לנוכח בחרם לקבל נהגו ועכשיו >קפ(
 סי׳ )ח״ב מהרש״ם בשו״ת וכתב וכו׳ בחרם מקבל אני שיאמר

 לחייב ה׳( ס״ק פ״ח סי׳ פ״ת )וראה ר״כ עשרה עד נוהג דהוא קנ״ב(
 מטיל הוא לפעמים האיש לפי הכל מזה וביותר כף, תקיעת רק

 אין אבל שבועה, מחייב הוא ר״כ חמשים ובערך חרם, קבלת
 מוחזק הוא ואם האנשים, ולכל המקומות לכל קצוב גבול בזה

 סי׳ )או״ח הרמ״א כתב ע״ש, עכ״ד עליו מיקל גמור, בכשרות
 בבי״ד אדם משביעים אין וכן חרם נותנים דאין תר״ב(
 וכן הדין, לעורר שלא כדי והטעם תשובה, ימי בעשרת )קפא(

 שבועה עונש ח״ו להביא ביותר שחוששין משום משביעים אין
 ויש )קפג( בידו דהרשות י״א )קפב( רוצה אם מיהו לעולם,
 להפציר הדיינים וצריכים לשבע. תובעו ואם קבה( :חולקים
שבועה שם תהיה שלא עד בהם, יחזרו אולי דינים בבעלי

 לומר נראה היה לכאורה אולם ע״ש, שבועה לידי יבואו שלא
דגם דס״ל לשיטתו והרמב״ם זאת, למנוע טצדקי כל לעשות צריך בזה מאד חמור דבר שהוא בשם שבועה דאיכא היכא דדוקא

חפץ, נקיטת אלא הדיינים לשבועת היסת שבועת בין דאין י״ג, בהל׳ לעיל שם שכתב וכמו השם, הזכרת איכא היסת בשבועת

הציון שער
דתקיעת )קעג( לא(. ד״ה ע״א ל׳ דף קידושין מוס׳ וראה ע״א ד׳ דף )ברכות יודע איני לומר לשונך למד אמרו דעלמא במילי אך )קעב(

סי׳ ש״ן וראה ז׳(, ס״ק רל״ז סי׳ ויו״ד ק״ט ס״ק פ״ז סי׳ חו״מ )גר״א בעיקר ככופר והוא בהקב״ה, לו שיש באמונה שנשבע אמונמו הוא כף
 שו״ת עיין ולשבועה, לעדות ונפסל שבועה על כעובר דינו כף, חקיעת על והעובר חפצא, נקיטת בלי רק גמורה כשבועה דהוי שהאריך פ׳ ס״ק ס״ז
 יכול לא שבועה, דרך עשאו רק בדעתו תלה לא ואס לו, למחול יכול בדעתו ותלה לחבירו כף תקיעת הנותן )קעד( מ״ט. סי׳ ח״א החכמה בצל

לו שנותן נשעה בפירוש לומר צריך ואס )קעו( ו׳(. סי׳ שלמה )בית כן בזה קיי״ל לא אנן אך )קעה( שם(. )רמ״א המרה ובעי למחול
 ק״ג כלל ד״ג וע״ע ו׳, סי׳ חו״מ שלמה בית ושו״ח ל״ט, סוסי׳ ק' ונו״ב קנ״ב, סי׳ מ״ג שבו״י עיין הנתינה, בעצם סני או ת״כ לשם שהוא היד

 ט״ז, )קעט( כ״ב. סעי׳ פ״ז סי׳ שו״ע )קעח( ל״ו. ס״ק פ״ז סי׳ תו״מ ופ״ח נ״ב, סי׳ ח״ג יעקב שבות שו״ת ועיין )קעז( ד׳. ס״ק
 ועיין נמיה״מ, כ״ד, ס״ק פ״ז סי׳ נפ״ת הובא ל״ו סוסי׳ ת׳ נוב״י שו״ת ו/ סוס״י יעקכ שב חומים, )קס( ע״ג. סי׳ חו״מ חמ״ס ושו׳ת
 מי על בבי״ד סתס חרס בהטלת נו להקל יש באמת, אפילו מעולס נשבע שלא דאדס שכתב במפתחות הספר כסוף קנ״ב סי׳ ח״ב מהרש״ס שו״ת

ימים עוד שהביא ד׳ ג׳, אות ק״ג כלל גאונים בדברי וראה )קפא( פ״ד. סי׳ ח״ז בתשובותיו וע״ע ע״ש, לנוכח חרם שיקבל וא״צ שקר שטוןען
ע״א, ס״ג דף ח״ט חמד ושדי ע״ז, סי' חו״מ חמ״ס שו״ת עיין )קפג( ח׳. ס״ק שס במ״ב הובא פמ״ג )קפב( ע״ש. בהם ליזהר שיש

נשבע אס אף הרי ואמאי ליה, ניחא הוה העולם לכל מגיע שהעונש דלולי מיניה דמשמע החת״ס על וכן הפמ״ג על שתמה חמד בשדי שם וראיתי
 שנחין התובע צד דאיכא הכא דשאני נלע״ד היה דבריהם לתרץ ואולם ע״ש, עצמו יסכן שלא למנוע צריכים היינו וא״כ לפעמים, נענש הנשבע באמת

ניב"' )ע' בכבש ונתלה באילן עולה זה למה וכדאמרו פרנסה, לצורך אילן על לעלות דשרי וכמו לחוש, אין ממון תביעת שאיכא ובמקום העני], לו
ל״ת סוסי׳ בב״ח ועיין ממון תביעת ואיכא הואיל שרי כן על העולם לכל עונש מביא אינו וכן ע״ז מניעה אין שמצדו כיון הכא וה״ה י׳( סי׳ יו״ד

גזל. של ענין ממון בעיכוב איכא דלפעמיס



הנאמנים מים הרביעי דרוש אפיקי

 ז״ל, רבותינו בלשון אשר הצחות בזה, ומוגן
כזוהר יזהירו והמשכילים ב( ח )ב״ב באמרם

 לאמתו, אמת דין שדן דיין זה ג(, יב )דניאל הרקיע
 אגדות, בחידושי ז״ל מוהרש״א וכתב ע״כ.

 לכמה משתנה שהוא אף הרקיע, כי בזה, הדמיון
 בתרא, מהדורא בספר בזה )ועיין ע״ש כר מראות
ב״מ במסכת בטעות ונדפס ח, דף בתרא במסכת

בזה. שהאריך כ( דף אחר
הבאור, ברחובות צוחה אין דברינו, לפי אולם

כולם, שהעליונים ידענו, כבר כי והיינו
 בשם שהתחתונים כמו שמים, בשם מתוארים

 ידענו גם כר. לרבות השמים כד״א ארץ,
 ופעולותיי הסבמיי, אמת יש כי שלמעלה, מדברינו

 מציווי היוצא הדק כמו לאמתתו, )ואיננר־אמת
 מה כפי הגמור, אמת ויש להטות(, רבים אחרי

 אצלינו הנקרא והוא מחומר, הנבדלים אל שיוצץ
לאמתו. אמת הד

 הפועלים כלומר והמשכילים, אמרו, יפה זה ועל
משינוי נשתנה ולא שהוא, מה לפי בשכל

 תארו כלומר הרקיע, כזוהר יזהירו וכחותיו, הגוף
 בארו זה ועל אלקים. מלאך כמראה ומראיתו,

 ומה המלאכים, אל ישתווה בחינה באיזה רז״ל,
 הדן זה התשובה, והיתה אליהם. לו תערכו דמות

 שהוא מה לפי אמת, כלומר לאמתו, אמת דין
)אשר הסכמיי אמת לא האמת, של אמתתו

 המלאכים. בחינת זהו אמת(, איננו הענק •'לאמתה
הלזה, המאמר השלימו א(, >י שבת במסכת אולם

אמת דק הדן כל ואמרו, בחינותיו, כל עם
 שותף נעשה כאלו הכתוב, עליו מעלה לאמיתו,
 כל לומר, רוצים ע״כ. בראשית במעשה להקב״ה

השלם, האדם זה ח״ו בהעדר כי שאמרנו, מה
 בלתי הבריאה היתה לאמתו, אמת דק הדן

 מן בק העליונים, מן בין שהרי שלימה,
 בחלקיה התורה, את שיקבל מי אין התחתונים,

לאמתו אמת דק הדן אבל שכתבנו. וכמו שלשתן,

 והוא הרקיע, כזוהר המזהיר הסכמיי(, אמת )לא
 העיק חלק על להשקיף יוכל המלאכים, בחינת

 צדקה לעשות ידו את יפתח פתוח גם שבתורה,
 זהו שבתורה, חסדים הגמילות חלק והוא וחסד,

 כלומר בראשית, במעשה להקב״ה שותף הנעשה
הבריאה. המשלים הוא הוא

 בירושלמי חד׳ל, דברי לנו יתבארו זה טז(ועם
בב״ר( הוא )וכן ט הלכה דמגילה פ״ק

 למאסר, מאמר כו׳, נו״ן נו״ן מ״ם, מ״ם מנצפ״ך,
 מכף לפה, מפה לצדי״ק, מצדי״ק לנאמן, מנאמן

 למאמר, שבמאמר הכוונה והנה ע״כ. כו׳ לכף
 )מים בדרוש אי״ה בדברינו תתבאר לפה, ומפה

 הסימנים שלשת אולם ביתם. שם כי קדושים(,
בהמשך יתבארו כר, מצדיק מנאמן, הנשארים,

___________ לפנינו. _---------------
שם אמת, מ״ב(, >בב״ז אלב״ו מוהר״י לשון וזה

 עם בפה, הנאמר כשיסכים הדבר, על יאמר
 לנפש. חוץ שהוא מה ועם בנפש, שהוא מה

 לנפש, חוץ שהוא מה .עם בפה הנאמר וכשיתחלף
 יקרא בלב, שהוא מה עם שיסכים פי על אף

 הנפש, את שהרג לוי את שראה ראובן כמו שקר.
 העיד זה ובעבור שמעון, היה זה לוי כי וחשב

 אע״פ שקר, זה הנה הנפש, את הרג ששמעון
 שוים. ולבו פיו כי שבלב, למה מכזב הפה שאין
 חושב היותו עם הנפש, את הרג לוי כי העיד ואם

 שהרי משקר, שאינו אע״פ ההורג, היה ששמעון
 ולבו פיו אין כי מכזב, הוא הנה היה, כן הענק
 כזב כי והכלל הלב. למחשבת מכזב והפה שוים,
 הפה יסכימו כשלא בלבד, האומר מצד יקרא
 כשלא בעצמו, הענק מצד יקרא ושקר יחד, והלב

 לנפש חוץ שהוא מה עם בפה, הנאמר יסכימו
 י שהוא מה עם בפה הנאמר יתחלף ואם יחד,

שקר יקרא לנפש, חוץ שהוא מה ועם בנפש,
ע״כ. אמת, יקרא הצדדים מכל וכשיסכים וכזב.

נחל ערבי

 וכזב, שקד בק הנזכר החכם שם אשר ההבדל בגוף ו(
שם: וז״ל כן שאיננו מיא, רדיפא בספר בארנו

 עם מסכים שאיננו מה יקרא שקר כי הוא, כן כדבריו אם
שהוא מה עם מסכים שהוא אע״ם לנפש חוץ שהוא מה

־ יהודה אפיקי

 בשמי תשבעו ולא תשקרו לא האזהרה בו תפול איך בנפש,
 יחטא שלא האדם אותו יעשה מה יא-יב(. יט )ויקרא לשקר

 הותל לב אם סובר, שהוא מה לפי שבועה או עדות בהגדת
בזה ככיוצא חז״ל פטרו וכבר אמוג לומר וקסבר הטהו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס97 מס עמוד הלוי משה בן ליב יהודה אדל, א



הרביעי דדוש אפיקי נח

 נושא הוא אשר נאמן תאר גם דבריו, ולפי
עניניו, המאמת על רק יפול, לא האמת,

 חוץ שהוא מה עם שבלבו, מה עם בפה, ודבריו
 שמות במדרש רז״ל כוונו זה ועל שוים. לנפש
 זה ינחוני, המה ואמתך אורך שלח יד(, )טו רבה

 היתה אמת תורת כתוב וכץ כר, ואהוץ משה
רק לאמתו, האמת יחסו שלא הדי ע״כ. כר בפיהו

צד. מכל עניניו מאמת אם
לצדיק, מצדיק באמרם, ז״ל רבותינו שתקנו וזהו

 מפני יקשה, שלא והיינו כר, לנאמן מנאמן
 על התורה להנתן עליו, מרע״ה ונבחר זכה מה
 כן על ותחתונים. עליונים הנבראים מכל יותר ידו,

 זולתו אין אשר הגדרים, באלה חז״ל גררוהו
 אדם בני כל לומר, רוצה כר. מנאמן בהם, מגודר
 האמת מהשיג בשכלם יד קצרי שהם מצד זולתו,
 אחרי לצוות, התורה הוצרכה כן על )אשר לאמתו

 על המלאכים, לתלונת מקום יש להטות( רבים
 תהא שהרי לארץ, ונתנה מהם, נטלה שהתורה

 התורה, בששליח אולם וכל. מכל נעדרת האמת
 כמו לאמתו, אמת דין לדון בכח ימצא עכ״ס
 טענתם נדחית כבר המלאכים, לעיני מוצץ שהוא
 נדמה מרע״ה, והוא השליח, שעכ״פ במה הלזו,

יזהירו והמשכילים בבאור כמ״ש בזה, לעליונים
 לאמתו. אמת דין הדן זה הרקיע, כזוהר

ולטעון, לחלוק להמלאכים, יש עדיין ואולם
 רוב אשר השמים, על הודך תנה אשד

 בני כן לא לאמתו, האמת יצילו ככולם, השכלים
 מועטים. המה עליה בני מרע״ה, זולת כולם, אדם
לכף. מכף לצדיק, מצדיק הדורש, אמר זה על

 וגמילות הצדקה מעשה על יפול צדיק תואר
 והעבודה, המעשה כלי על שם הוא וכ״ף חסדים,

 שני אל המצות כל בחלקו המשורר, שאמר כמו
 ובר כפים נקי גר, ד׳ בהר יעלה מי סוגים,

 גם נקיים, והפעולות מעשה בעל ר״ל גר, לבב
כערבי מצרים נחל דרוש לקמן בזה )וע״־ין ועיון. לבב בר

ערבי /
 שלא כ״ש אנסך, לבך את באמרם זה, דרך על הנשבע את

 הש״י מאמר וכן בתחלה. זה על האדם את להזהיר שייך
 מקום לו אין עיני, לנגד יכץ לא שקרים דובר ו( קא )תחלים

שאין מה יקרא שקר כי אמרנו ע״כ הנזכר. החכם דברי לסי

יהודה הנאמנים מים
 שבכלי הגדול הוא _והיד, הכף כי והיינו 0 אות נחל

 מצדיק לנאמן מנאמן שאמר במה וא״ב המעשה,
 כי בביאור, אמר כאלו הוא לכף, מכף לצדיק
 כולם, התורה חלקי שלשת בחינות לו יש מרע״ה

חסדים. וגמילות ועבודה תורה
א( פח >שבת ר״ע פרק מאמרם לנו נתבאר וכזה

 בריך חסדא, דרב עליה גלילאי ההוא דרש
 רש״י )פירש תליתאי אוריין לן דיהב רחמנא
 לויים כהנים )סירש״י חליתאי לעמא תנ״ך(

לבטן, שלישי )פירש״י תליתאי ע״י וישראלים(
ע״כ. כו׳ משה( אהרן מרים

על בו שדקדקנו מה קדושים, מים דרוש עיין
 הדרשן השווה לא זה שלפי ועוד פירש״י,

 ביאורו ודעמא, דאורייתא תליתאי כי מדותיו,
 מלשונו, נראה גם שלישי. ודמשה, משולש,

 משולשת, היא שהתורה מצד הקב״ה את שבירך
 הא תליתאי, ע״י תליתאי, לעמא יהב זה ע״י בי
לא משולשת, לא לתושיה, כפלים התורה הוי אי

משה. ע״י לן, לה יהב הוי
חקרנו אשר מהמקובץ המורם לפי אולם

 אוריין הדרשן שקרא שמה נאמר ודרשנו,
 בתורה משולשת, שהיא במה היינו תליתאי,
 שביארנוהו. דרך על חסדים, ובגמילות ובעבודה

 כפולה התורה היתה שאלו נקל, לנבון ודעת
 חלק רק בה היו שלא דהיינו משולשת, לא לבד,

 החסדים, גמילות חלק לא העבודה, וחלק התורה
 אז כי לנו, אותה הש״י יהב הוי דלא ספק בלי

 מרע״ה. את ונוצחת גוברת המלאכים טענת היתה
 עוז ולהוריד לנצחם, מקום מרע״ה מצא ולא

 אצל אשר חסדים, גמילות חלק מצד רק מבטחה,
 ארם, בני אצל רק שיקיימום. מקום אין המלאכים

 אצלם יש ונפש, מגוף מורכבים שהם אחר
 וגמילות והעבודה התורה חלק לקיים אפשריית

 את )לשלול תליתאי לעמא ביאור וזהו חסדים.
משולשים הם כי משולשים( אינם אשר המלאכים

נח?
 כו׳ הנרדפים כין יש אתר והבדל הלב. עם מסכים הפה
 ממנו כי הנזכר, החכם דברי בפנים העתקתי אולם ע״כ.
 הצדדים, מכל שיסכים מה אם כי יקרא לא האמת כי נקח,
בו. אנתגו אשר הדרוש לצורך כאן שנצרכנו מה והו כי
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יהודההנאמנים מים הרביעי דרוש אפיקי
 המה הן לשולחיו, של,אמת אמרים שישיב הנה

נחמני. בר רבה שעשה וכמו מעלה, של הפמליא

 אראה, אשובה האלה, והאמת הדברים ואחרי ב(
בדרושינו, ראשונה היוצא המאמר

 נעשו האדם, את לבראות הקב״ה שבא בשעה
 כי נאמר, ולבאורנו כר. כתק כתין השרת מלאכי

 עקיבא, רבי בפרק הנזכרים המלאכים המה הן
 תזכרנו, כי אנוש מה התורה נתינת על ואמרו

 לחקור היה והכיתין, החבורות של והקיבוץ
 התורה, והיא עבורו, נברא האדם אשר התכלית

 שהיא או יברא, ואז לאדם, להןתן היא ראויה אם
 שהבריאה כיון יברא. אל ואז להנתן, ראויה ,בלתי

 מן אחת וכל בטלה. בריאה לפ״ז תהיה אדם את
 למען לטענתו פנים מראה והחבורות, הכתות

בהשפטו. יזכה בדברו, יצדק תו
שקרים, כולו שהאדם לפי יברא, אל אמר אמת

מהרכבתו, הנמשכות חסרונותיו מצד כלומר,
 כסי שבתורה, הגמור האמת ישיג שלא מוכן הוא

 לו, ירעה אמת של נפשו ע״כ הנבדל, אל המוצץ
 האדם, יברא לא אם אולם נעדרת. האמת תהא לבלתי

 בשמים הראשון במקומה מונחת תהא והתורה
אמת ותורת עניניה, ישקיפו צבאות ומלאכי ממעל,

 יקלקל. פנים לא הוא בפיהם, תהיה הגמור
כי והיינו חסד, גומל שהוא יברא אומר חסד

 גם תורה יגדיל צדקו, למען חפץ החסד
 בין חז״ל, קראוהו אשר לבדו, המעשיי בחלק

 כן על חסדים. גמילות התורה, חלקי שלשת
 מחומר, הנבדלים שבין ההבדל, )ביאור( ]ביאר[

 יתר כי לומר, שיחתו ופירש חומר. קרוצי ובין
 גומל הוא שכן הנבדלים, מן לאדם יש שאת

 תמצאו לא הנבדלים, השכלים ואתם חסדים.
 האדם, מן לכם חדלו כן על תעשון. אשר מעשה

חסד, כלפי מטה תרד פטרוה, שבקוה התורה, גם
שחוח. הולכי אצל מנוח, תמצא

 שמה, אשר החבורה בין היה עצמו, הויכוח וזה

יברא אמר צדק צדק. שמה אשר ובין שלום,
 המלאכים אבל לומר, רצה צדקות, עושה שהוא

 בפועל ביד הנעשית הצדקה מן המה רחוקים
התורה שתנתן נותן ההכרח כן, אם במעשה.

 צדקה לעשות גר, יצוה אשר למען לאדם,
יברא. וא״כ ומשפט,

 חזק כלומר קטטה, דכוליה יברא אל אומר שלום
הוא מטבעו כי והיינו האמת, טענת בזה

 מזה ויומשך חבירו, שיאמר מה אל מתנגד
 יאמר וזה בכה זה ויאמר התורה, בדיני מחלוקת

 יכול ואז להטות, רבים אחרי הדין ויופסק בכה,
 האמת. מן ומשתנה מחודש הדק שיהיה להיות

 נעדרת, האמת שתהיה המלאכים, רוח הצקת וזהו
 כי נתבאר, עכ״ס יפה. מוהר״ש בשם וכמ״ש
 לחזק היא אבל בפ״ע, טענה איננה השלום, טענת
 גם האמת, טענת ידחה כאשר וא״כ האמת, טענת

יענה. אשר מענה, ימצא לא השלום
טענותיהם, בשמעו כלומר הקב״ה, עשה מה

 מה כפי ענינו על האמת יונח שכאשר והבין
 מקום אין מרומים, גפי על והדרו בזיוו שהוא,
 צדק אחד שכל אחר הכתות, בין פשרה לעשות

 לארץ. והשליכו האמת את ־נטל ע״כ בטענותיו,"
 על התורה שתנתן בעצמו, הש״י הסכים ר״ל

 בטענותיו, צודק השלום כי שידע ואף הארץ,
 והוא שקרים, שכולו מזה ויומשך קטטה, דכוליה

 ביד האמת שיומסר יהש״י הסכים־ האמת, טענת
 שלמים, וכן רבים יסכימו כאשר הארץ, אנשי
 בכוליה האדם יגודר לא ושוב הסכמיי, אמת ויקרא

 עכ״פ. ההסכמיי האמת דין שיציית אחר שקרים,
 יחזיקו שהעליונים הראשונה, ההשקפה והיתה

 מאמתתה, הם שישיגו מה כפי ועניניה, התורה דיני
 ובחלוקה והסכמתם, הבנתם לפי יפסקו והתחתונים

 הכתות טענות להגביר די היה כבר לבדה, זו
הכתות טענת דחה שכבר כיון יברא, האומרת

להגה. המנגדות
 בזיון ח״ו יהיה הזו, שבהשקפה לפי אולם

האצולה שהתורה במה יתברך, בתקו
 מכל יתאמת לא והאמת לשנים, תחלק ית׳ ממנו

שנשאר מה וזהו ברוחו, שנים סי ויהיה צד,
 רבש״ע, אמרם, והוא לטעון, המלאכים אל עדיין

 של חותמו ר״ל שלך, תכסיס מבזה אתה מה
 שהוא טכסיסו ח״ו ויקבל אמת, הוא הקב״ה

 בשמים דינו שישתנה במה בזיון, כדי אמת,
אחר המלאכים, וחשבו מתחת. הארץ ועל ממעל,
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הועמןי דרוש אפיקי סב

 ,,ית בחקו זר דבר הוא האמת בין שהחלוקה
 האמת שישאד כדי וכל, מכל האמת להם יוחזר
 טענותיהם דבר ויוחזק שניים, ולא אחד בידם

השמים. על הודך תנה אשר
הסכים אבל יחשוב, כן לא יתברך, השם אכל

 להשתיק כלומר הארץ מן אמת שתעלה
 אפשר, אי שלך, תכסיס מבזה אתה מה הטענה,

 האמת לעצמם יחזיקו העליונים שגם זולת
 והיינו שלמטה, דין אצל יחודש אשר ההסכמותי,

ידעו אשר עד יחתכוהו, ולא בדין מתונים שיהיו

יהודה הנאמנים מים
 אם התחתונים, הסכימו מהאמת אופן איזה על

 מן אותו נעלה ואז ההסכמיי, או לאמתו, האמת
כמוהם. ונפסוק האח,

 האמת תעלה בס״ש הצחה, מליצתם היא תאת
תצמח, מארץ אמת שנאמר הארץ, מן

 שיהיו הראשונה, ההשקפה כסי לא כלומר
 מן האמת את ומורידים מוליכים המלאכים

 ית׳, שלו תכסיס יתבזה שלא כדי ארץ, השמים,
 יעלה שהאמת להיפך, אבל האמת, בחלוקת

אחד. והיה האהל יחבר ואז הארץ מן השמים
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החטישי דרוש

נח מי
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 כשד, כל לשחת המבול מי את בהביאו הש״י, החריד אשר החרדה, קול מה יכואר •בו
 תחיינה, לא אשר נפשות להמית אחרים, רעים מלאכי משלחת לשלוח וספוק די היה ולא
 הגאולה אל אח״ז, המבול מי הכאת שלילת נתיחס ואופן, גחינה כאיזה יבואר גם

אשר לי, זא״ת נ״ה מי כי ט<, נד )ישעיה נאמר זה שלבעכור עד אלינו, המקוה השלישית
כך. ומנער עליך מקצוף נשבעתי כן הארץ, על עוד נח מי מעכור נשבעתי

 יתבל הנה )פסוק טס מ טוב שוחר, כמדרש א(
הקב״ה שאמר בשעה לוי, א״ר און( ~

 אתי ומין, מין מכל שנים שנים שיכניס לנח,
 למיעל יכול את לית נח "ל א למיעל, בעי שיקרא
 זוג, בר תבע שקרא אזל זוג, בר לך נסבת אא״כ

 גבי מן א״ל אתית, את אן מן א״ל בפחתא פגע
 לי; שביק ולא לתיבותא, למיעל בעי דאזלית דנח,

 ואי למיעל, את יכול זוג בר לך אית אי לי דאמר
 א״ל זוג. בר לי תהוי את בעית ואי תיעול, לא לא

 מה דכל עמך מתקן אנא א״ל לי, יהיב את ומה
 מה דבל ביניהק אתקין נסבא. את מסגל דאנא

 תרוחהק עללין נסבא, פחתא מכנים, דשקרא
 מכניס, אזיל שקרא הוי דנפקין, כיון לתיבותא.

א״ל שיקרא, אתא קדמאי. דקדמי נסבא ופחתא
 עמי אתקנת כדק לא א״ל דסגילית, מה אינון "*'אן

 דשיקרא מה כל הוי פה. פתחון ליה הוי לא כר,
 שקר, וילד עמל, הרה לכך נסבא, פחתא מכניס,
המבהיל לשונם, ע״כ שיקרא מוליד שיקרא

שומעים. ומתמיה רואים,
וז״ל: ואתחנן בדרוש ז״ל הר״ן הורנו כבר אולם

חבורים, שיחבר מופלא חכם נראה אם
 יראה אם ובדעת, ובתבונה בחכמה מעשה ויעשה
 טעמו, נשיג לא ענק מעשיו, תוך או דבריו בתוך
 שמי ספק אין ונאמר, בה, המחשבה נטיב

 וישר, באמת דעשוים צדיקים ודבריו שחבוריו

 כהוגן עשוי טעמו, נשיג שלא ההוא הדבר שגם
 ר׳ האלקי בדברי אנחנו, כן ע״כ. כר וישר ובאמת

 צדיקים מעולם דבריו, כי אנו יודעים אשר לוי,
הנזכרים דברים אף לזה וישר, באמת ועשויים

 נטיב ראשונה, בהשקפה זרים הנראים בשמו,
 מכוונתו קצת עכ״פ לנו יוודע עדי בהם, המחשבה

המעולה.
׳. ' , : י...

 המבול דור יוחנן ר׳ אמר ב< קח )סנהדרין בש״ס ב(
דכתיב קלקלו ברבה נדונו, וברבה קלקלו, ברבה

 נדונו ברבה בארץ, האדם רעת רבה כי ד׳ וירא ׳
 וכתב ע״כ. רבה תהום מעיינות נבקעו דכתיב

 כנגד מדה משלם שהקב״ה כלומר ז״ל, מוהרש״א
 נדונו ורבה, גדושה בסאה קלקלו שהם לפי פדה,
 כי מספיק, אינו ועדיק ע״כ. ורבה גדושה זו במדה

 ומה גדושה, המדה היא מה יוחנן ר׳ לנו ביאר לא
 על ר״י הוסיף מה יחננו לא ועוד, גדושה. אינו

חרא הכתוב, צווח בפירוש הרי מקרא, של פשוטו
 גו׳. האדם את אמחה ה׳ ויאמר גו׳, רבה כי ה׳
החרדה מה בשנחקור הוא, בביאורו שנ״ל ומה

 והרעיש הש״י החריד אשר הזאת, הגדולה
 פאה וקצוצי כח חלושי נבראים להמית עולמו,
 ממנהגו, העולם ובטול הסדר, בשינוי כאלה,

 ארובות ונפתחו נלחמו, ממסלותם הכוכבים
 חרדו. לעומתם רבה תהום מעיינות גם השמים,

 בראשית יוחנן רבי ביד שקבלה אלא עוד ולא
 מוריד הקב״ה שהיה וטפה טפה כל ט( )כח רבה

 בעת הה״ד כד, בגיהנם מרתיחה היה עליהם,
 השפלים הנבראים כל היו לא וכי נצמתו. יזורבו

כי שוטף שוט צוננים, רבים במים מומתים כולם
למרמס. לו והיו יעבור,

 אם א( קח )סנהדרין הש״ס קושית להרגיש יש עוד
שם )ותירוצם חטאה. מה בהמה חטא אדם
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אפיקי סד
 לא הדגים שהרי מספיק, שאינו כמעט כר, משל
 שאע״פ שכתב מוהרש״א ועיין רי״ף(. ועיין מתו
 קאמר שפיר מ״מ במינן, ובהמה חיה דבקו שלא

 כך על נצטוו לא שהרי חטאו, מה וחיה בהמה
ע״ש. כר,

 מה להקשות עוד נעורר זה, ליישב והנה
השאלה וז״ל: אברבנאל, מוהר״י שהסתפק

את לקלל עוד אוסיף לא כא( ח )כראשית באמרו הג׳
 כי מנעוריו. רע האדם לב יצר כי וגר, האדמה

 או צודקת, הזאת הטענה מהיות ימלט לא הנה
 כזאת חשב לא למה צודקת, היא ואם לא,

 בהשחתה יענישם ולא המבול, דור על בתחלה
 אינה ואם מנעוריו. רע שיצרם כיון כוללת,
 יענשו לא למה הענישם, ובמשפט ובדין צודקת,

 רעים הדור אנשי בהיות זמן, ובכל עת בכל ג״כ
 טעם נתן למה הד׳ השאלה מאוד. לה׳ וחטאים

 רע האדם לב יצר כי בעבור יקלל, לשלא
 ראוי זה שמפני הנותנת, היא אדרבה מנעוריו,

 גי בראשית סדר בסוף והנה ולהשתיתם. לקללם
 וכל בארץ האדם רעת רבה כי ד׳ וירא אמר ה<

 ד׳ ויאמר היום, כל רע רק לבו מחשבות יצר
 סבה היצר, רוע עשה ששם לך הרי גו׳, אמתה
 סבה היצר, רוע עשה וכאן ולהשחתה, לקללה
 לשני סבה האחד הדבר יהיה ואיך יקלל. לשלא
 ז״ל הוא שכתב )ומה ע״כ. אחד, מצד הפכים

 לפני רוחו, את נח שסך שכאשר בישוב שם,
 על הקב״ה רחם אדמה, מזבח שהיה ומזבחו ד׳,

 בזה השווה ע״ש, כר חיים הבעלי ועל הארץ
הבהמה ורוח למעלה היא העולה האדם, בני רוח

' : יעשה(. לא וכן גר, היורדת

 דברי אחר נמשכים הדברים, אני ורואה ג(
)□ראשית פרשתינו במדרש ז״ל רבותינו

 )בראשית הארץ את משחיתם הנני בפסוק ח, לא רבה

 בר כהנא רב בשם ירמיה ורבי וגא ה רב יגן ו
 שולטת שהמחרישה טפחים, ג׳ אפילו מלכיא,

 פדגוג, לו שהיה מלכים לבן משל נמוחו, בארץ
 ולבן נרדה. שלו פדגוג היה סורח, שהיה זמן כל

סורח, שהיה זמן כל מניקה, לו שהיה מלכים
הנני הקב״ה, אמר כך נרדית. מניקתו היתה

 ומחבל להון, מחבל אנא הא הארץ, את משחיתם
ע״כ. עמהון לארעא

 אז, טבעה לסי הארץ חומר כי הדברים, נראים
מדאי, יותר ודשנה שמנה היתה אשר

 )ומשל כמעשיהם לעשות הגורמת, אז היתה
 דרך על הזן( הוא ומניקה המגדל, הוא פדגוג,
 ויטוש כשית עבית שמנת ויבעט, ישורון וישמן

דור מבואר, א( קח שם )סנהדרין רז״ל אמרו וכן גר.
 שהשפיע הטובה בשביל אלא נתגאו לא המבול

 לבדה, הרעה בחירתם מצד ולא כר, הקב״ה להם
כלל שגם אלא חטאו, הנערות במעשה המגודרת
לחטוא. להם גרמה בבחינותיה pהא

מדותיו,^ על המתנהג האדם שבין ההבדל והנד.
 האדס ובין נערות, ממעשה הנמשכות , ?־

 כי זה, הוא והזן, המגדל טבע לפי מדותיו, הקונה
 מחויבת ההתמדה אין נערות, ממעשה הקנויות
 הולכים והשחרות, ’ שהילדות כמו כי עליהם,

 התאוות יחלשו לעומתם כן מעט, מעט וחסרים
 יסור הסיבה בסור כי מעט, מעט והתשוקות

 הקב״ה ג׳ ב( קיג )פסחים רז״ל אמרו ולזה המסובב.
 שהתשוקה כיון בזה, רצונם כר, מנאף זקן שונאן

 לב. רוע אם כי זה אין ועברה, חלפה הילדותית
 המזון, מכח לו, הקנויות והתשוקות התאוות אבל

 כי יבא. יומו כי עד יופסקו לא ומשקהו, מאכלו
 ויחליף הניתך, תמורת תמיד לו נותן שהמזון כמו

 ממנו, נמשכות כן חייתו, בחיים בעודו כח לו
 מזה המסובבות התשוקות מהם, הנייתו פעם

לבב ישמח היין כי רואות, שעינינו כמו המזון,
בו. זרקה שיבה כי גם אנוש,

חומרם מצד רעים המבול דור היה אם והנה
 ההכרח היה לא הילדות, ובמעשה לבד,

 והצמחים חיים והבעלי הארץ כל למחות נותן,
 יותר, לא חטאו, כפי נענש היה האדם רק כולם,
 אך מאחריהם, יקומו אשר בניהם האחרון, והדור

 אולם אורחותם. יעבטון ולא מוסר, יקחו יראו
 מצד הרעה בחירתם זולת כי הש״י, שידע אחר

 להם גורמת וצאצאיה הארץ היתה הנערות, מעשה
 החרדה כל את הש״י החריד לזאת, אי לחטוא,

 תהום והעלה בראשית, סדרי כמעט לשנות הזאת,
בגיהנם, מרתיחם והיה עזו, מטרות והוריד רבה,
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יהודה נח סי החמישי וחש אפיקי
ח״ו, כליה נתחייבו לא גם הרוב, על הם כאלה

נותן, הראשק המושכל שהרי זה, דרך על הם אם
 דובר יהיה בעקבו, כרוך ההעדר אשר האדם, כי

 )דרוש לעיל המלאכים, בשם שכתבנו כמו שקדים,
 דובר שהוא יברא, אל אומר אמת הנאמנים( סיס

 הווייתו קודם עדיק בשכלם ששיערו הרי שקרים.
 שהושלך ע״ש מעטים, זולת יהיה, כן שענינו

 ולמה ק. אע״פ ונברא זו, טענה על ארצה אמת
 ח״ו. באבדק זמן( זולת )בזמן הכוזב יתחייב א״כ
 כך כל המתעצמים האנשים את המשורר קלל אבל

 יתוארו הם שגם עד עמו, ומתאחדים הכזב, עם
והרמב״ן עולה, בשם שכתבנו דרך על כזב, בשם

 לתדירותו. במעשהו האיש יכונה כי ציד, בשם ^ד־
נשבע ולא המקרא בביאור המלצנו זה )וע״ד

 למה לנו, הוקשה כי ה, כד >תהלים למרמה
 לאו רק כולן, האזהרות פרטי בין המשורר בחר
 נשבע ולא למימר ליה דהוה ועוד תשא, דלא

 יאמרו, ד" חי ואם ירמיה כאמרו לשקר, או לשוא,
 על לא כי לנו נראה כן על ישבעו. לשקר אכן

 על רק כאן, רומז הוא בלבד שקר• שבועת
 המתועבות המעשים מכל האדם, זה התפשטות

 )דמיה כאמרו מרמה, בשם הנקראים הש״י, בעיני
 אותי דעת מאנו במרמה מרמה, בתוך שבתך ה< 0

 יעשה אשר בארץ צדיק שאין לפי אולם ד׳. נאום
 ד׳ בהר יעלה מי יאמר א״כ ואיך יחטא, ולא טוב

 יושלל אז כי מרמה, עשה ולא גו׳, כפים נקי '*"גו׳

 בלתי שזה אחד ד׳, בהר מעלות צדיק, כל
 בעתים מרמה, ויעשה יחטא שלא אפשריית
 נשבע ולא ואמר המליצה, העמיק כן על רחוקות.
 לעתים עושה אשר המרמה כלומר למרמה,
 על שיפול עד שלו, ברית בעלת איננה דחוקות,

 אם לה, שנשבע לומר השבועה, ענק התחברותם,
 עם המתעצם כי יעזבה, לבלתי לה, ישקור

 כמי בעיניו נדמה ענינו, על שגוברת עד המרמה,
המרמה האיש, זה אבל יעזבה, לבלתי לה שנשבע

עמו(. נתעצמה לא

 האנשים את מקנה אחרת דעת פנחס, ר׳ אולם ז(
להם ונתן כזב, דוברי בשם הנזכרים

כזב הן מ״׳ש, והוא ולזכרם, לשמם אחר תאר

 מוהרי״ע שכתב למה נמשך כזב. ומדברותיהן
 ינאף אחד אם וז״ל: החכם, בשם מ״ב בשער
 מכספו, ויתן חמדה, בעבור ואחד ריווח, בעבור

 לא נבל הוא והאחר מנבל, יותר נואף שהוא יראה
 )וכבר עכ״ל להרויח, עשה כי הוא גלוי כי נואף,

 יב(. אות האמה מתג בדרוש בזה הארכנו
יא )משלי ע״ה שלמה מאמר בזה יבואר ולדעתי

 צדקה שקד,וזורע פעולת עושה רשע יח<
 לא הראשונה ההשקפה לפי כי אמת, שכר

 הנה מה ידע לא מי כי חדשות, כאן השמיענו
 רוצה כי לי נראה אולם הצדיק, או הרשע פעולות
 בשם, תתואר לא הפעולה כי בזה, ע״ה שלמה

 או התכלית מצד רק המעשה, עצמות מצד
 בשם, תתחלף אחת פעולה כי מבעיא ולא הכוונה.

 כי הנזכר, החכם שאמר וכמו כך, ופעם כך, פעם
 כי נוסף, עוד אבל נבל, וזה נואף יקרא זה

 להעדר, מקנק תכליתם, מצד הפעולות תתהפכנה
ז״ל מאמרם הוא לזה, אב ובנין לקנק. ומהעדר

 כד. בנין זקנים סתירת א( מ נדרים ב, לא )מגילה
תמיד עושה רשע ע״ה, שלמה של מאמרו תהו

 ידאה אם אף בזה, רוצה שקר. פעולת
 כמי קנינית, היא עושה שהוא שהפעולה לעינים,
 זה כל עם הרבה, ידו על לקבוץ בריבית, שמלוה

 לחונן שהרי שקר, בשם יכונה התכלית, מצד
 שלהאדם צדקה, בזורע ולהיפך יקבצנו. דלים

 שהרי ההעדר, פעולת הוא עושה לעינים, הרואה
 בשם יתואר זה כל עם ממעשהו, מתרוקן כיסו
 והוא ישות. כלומר אמת, השתכרותו כי קנין,

 בזה, ודמיונו שתתעשר. בשביל עשר ז״ל אמרם
 כי לעין ידומה הזריעה בשעת כי זרעונים, כזורע

 אבל לאיבוד, הולכת והתבואה הזרעונים, מפסיד
יותר קנינית פעולה לך אק התכלית, מצד

שערים. מאה מזה ימצא כי מהזריעה,

 שמעתי )בילקוט חז״ל דברי לפ״ז לי מתקו ומה ח(

עושה רשע דרשו, חתקמז< רמז ח. יא משלי
 אברהם זה צדקה וזורע נמרוד, זה שקר, פעולת

 ז״ל חכמינו רוצים דברנו, אשר הדבר הוא כד.
 פעולה לך אין כי ע״ה. שלמה בכוונת להעמיסו
נאמר ונמרוד מהגבורה, יותר וקנינית ממשיית
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?א יהודה גח מי החמישי דרוש אפיקי
 בארץ. גבור להיות החל הוא ח(, י -)כראשית עליו
 וגבורתו, תקפו מעשה תכלית שהיה מצד אולם

 שקר, הוא בו האלהות אשר אלהות, עצמו לעשות
 אברהם אבל שקר. פעולות פעולותיו כל יקראו
 אשר לאביונים, נתן פזר אורחים, הכנים אשר

 נכסיו הוא ממעט שהרי העדר, לפעולת ידומה
 לקרוא שהיה התכלית מצד זה כל עם וקניניו,

 שאכלתם למי ברכו שאמר, ז״ל כאמרם ד׳, בשם
 גדול אמת לך אין כי אמת, שכר הוא כר, משלו

האמתי. יתברך מציאותו להכיר מזה,
זה שקר, פעולת עושה רשע שם, דרשו עוד

כר. למאתים להשלימו לעני פרוטה הנותן
 הצדקה מעשה לתאר יותר, העמיק' הדורש, זה

 פעולה היא שהנתינה והיינו קניץ, בשם עצמו
 בגדר שהוא נותן, הבלתי יקרא וההעדר מעשיית,

 שהוא אף נותן, יש כי ואמר תעשה. ואל שב
כוונתו מצד זה, כל עם קנינית, פעולה באמת

 מזה שימשך למאתיים, להשלימו שהוא הרשעה
 פעולת בשם הנתינה גם תקרא הנתינה, שלילת

שקר.

 בין הנעשה הויכוח ענין בזה, יתבאר ולדעתי מ(
בן יהושע לר׳ אתונא, דבי סבי

 מן אחת בשאלה p n) דבכודות בפ״ק חנניא,
 דכדיבי מילי לן אימא לו, אמרו השאלות,
 לן הוי להו אמר כזב( דברי לישגא, לחד )פירש״י
 בה וכתיב פתקא לה תלי והוי וילידה, כודניתא

 וכודניתא ליה אמרו זוזי. אלפא אבא בי דמסיק
 )כלומר דכדיבא מילי ניחר הי להו אמר ילדה, סי

ע*כ. כזב( דברי הנה הן
 הם הם שהרי קסברי, מאי אינהו להקשות ויש

סליק היאך כזב, דברי לומר אותו שצוו
 שתפסוהו עד יא אמת דברי שיאמר אדעתייהו־

מספקת, בלתי תשובתו גם כזב. דברי שאמר במה

נחל ערבי

 ההבדל הראותך למען הראג״ח, דברי בזה ואעתיק יא(
הניעתני אשד והתנועה לדברי, דבריו שבין

 ]*והענק וז״ל: אחרת. כוונה במאמר ולבאר מדבריו, לנוד
 אלא שקר דבר נקרא שלא לומר אפשר שאי מפני בזה
 העולם לכל הידוע דבר ולא לכל, הספק בו שיפול דבר

 השבועה, בענק שהוא וכמו שקר. היותו פשוט והוא
 אבל שקר, שבועת על עובר ידוע שאינו דבר על שהנשבע

 נשבע אלא שקר על נשבע יקרא לא ידוע, דבר על הנשבע
 שרצו דכדיבי, מילי לץ אימא לו אמרו כן על שוא. על

 ההיא לן הות להו ואמר הוא. מה השקר גדר לדעת
 שזה כלומר, ילדה, מי וכודגייתא ליה ואמרו כד, כודנייתא

 לא דכודנייתא ידוע שהוא דכדיבי, מילי עליו ייאמר לא

 בכלל הכל כי דכדיבי. מילי נינהו הגי להם, והשיב ילדה.
 לשק כאן עד שקר. לשק בכולן ויצדק דכדיבי מילי

 השכל. מוסר מספר כאן שהועתק כמו לא עצמו, חראנ״ח
 שהוא הידוע הדבר כי לבאר נדחק הדאנ״ח הרב והנה
 האמת, היפך הוא והנה שקר. גדר בלשק מגודר אינו שקר,

 נוסף בתואר הוא מגודר אמנם מזה, גדול שקד לך אק כי
ג״כ.[ ]שוא[ שהוא

 הענק הראנ״ח וז״ל קמא: במהדורא המחבר לשק )יזה
ושתה אכול האומרים הרשעים לדעת אף כי הוא,

 הנפש, והשארוח התורה פנות ומכחישים נמות, מחר כי
 יקרה מדה היא כי לך ויגידו האמת, מדת על אותם שאל

 אחד כל שאם ארץ מוסדי כל ימוטו וזולתה מאוד, עד
וריב חמס היום כל יהיה השקר, במרת רעהו עם יתנהג

 הצלחת רק הוא וחפצם מגמתם שכל ספני אמנם בעיר.
 לאדם שאפשר השקר ביניהם מתועב לבד, גופנית טובה

 עול מרבה כזה ששקר מפני אמת. שהוא בנפשו לדמות

 שא״א הנמנעים, בדברים השקד אמנם הבריות, בק וחמס
 אצלם נחשב אמו אמת, שהוא בלבו לדמות אדם לשום

 התנגדות שום ממנה להמשך שא״א מפני לפחיתות,
 נשמת הוד את המכירים האנשים אבל המדינה. לשלום
 שכל שכלם, בעק ישפטו האמת, הוא מקורה אשר האדם

 גדולה,׳׳■" לתועבה נחשב האמתי אמת ממרכז היוצא רבד
 אור ויחשיך יאפיל הוא כי יחשב, ושקר שוא ובכלל
 כד. הראשק מקורה אל מלשוב אותה וימנע האדם נשמת

 בדברי נרמזים הדברים איך ראה הישר, מעיק ואתה
 טילי לן אימא לריב״ח, א״ל אתוגא דבי סבא כי רז״ל,

 שראוי השקר וגדר מהות לנו אמור ר״ל דכדיבא,
 זהו כד, וילידא כודנייתא לץ הוי א״ל ממנו, להתרחק

 ילדה, מי וכודנייתא א״ל להתרחק, שראוי השקר בכלל
 שום מזה להסתעף וא״א הנמנעות, מן הוא זה שדבר ר״ל

 הי א״ל שקר, בגדר דה יכנס ואיך הכלל, לטובת הפסד
 ושקר שוא בכלל יכנס זה שאף ר״ל דכדיבא, מילי ניהו

 הוצרך הראנ״ח הרב והנה ע״ש. כד מהם להתרחק הראוי
 מילי לץ אימא אתונא חכמי מאמר בפירוש להוסיף

 דיב״ח בתשובת וכץ ממנ״ו, להתרח״ק שראו״י דכדיבא,
 אותו בשאלם וכץ עצמו, דה מאמר להוסיף הוצרך

 יחויב למה וא״כ להוסיף, ג״כ הוצרך ילדה. מי וכודנייתא
דכדיבא, מילי ניהו הי ריב״ח ובתשובת סמנו, הריחוק
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יהודה ra טי החמישי החש אפיקי *
 היתה אם אטו דכדיבא, מילי ניהו הי שאמר במה

 ז״א, דכדיבא, מילי באן היה לא ילדת, הכודנייתא
 וכתיב א פתק לה תלי דהוי המסופר, המאמר דהא
 מצאנו זה זולת גם דכדיבא. מילי הוי כר, בה

לבטל בדעתם, עלה מה בדבר, מחויבים עצמינו
שקר. בדברי הזמן

ונסידן, בדיקה אותו שבחנו הוא, לנד שנראה ומה
הוא ובקי יודע חנניא בן יהושע ר׳ אם

 הוא שזכרנו, החכם דברי אשר הגדרים, בחכמת
 הדבר גדר כי שאמרנו, מה לפי והיינו ממנה. חלק

 בתאר רק המעשה, בתאר להיות ראוי איננו ושמו
רבותינו אמרו זה ומטעם המכוק. התכלית

 דרכי מפני לשנות מותר ב( סה )יבמות ז״ל הקדושים —
,0 ע )שמות תורה אמרה בפירוש כי ואף שלום,

תרחק. שקר מדבר
 התורה הרחיקה לא כי דברנו, אשר הדבר והוא

 אם אבל שקר, תכליתו אם זולת שקר, דבר ,
 שלום, דרכי מפני נעשה אם כמו אמת, תכליתו

 זה, )ומטעם השלום מן יותר אמת מעשה לך ואין
איננו הקב״ה( של בשמו נרדפים הם ושלום אמת

התורה. הרזזיקתהו ולא שקר, נקרא
ריווח אמה מפני שקר. ואומר המשנה אם וכן

שקק, ולא נבל הוא בסבתו, לו המקווה
 אתונא לחכמי להם היה שקר. אמנו הריווח שהרי
 הנאסרים בדברים השקק, ובין הנבל, בין הבדל

 הענין שאם כוזב. מציאותם אשר האומר, י^בפי
 איש בין ועסקיו, העולם בצרכי הוא הנאמר
 וכיוצא בנבל רק בשקר, מגודר אינו עדיין לרעהו,

 מקחו להשביח בן, אמר להרויח כדי שאולי בו,
גדר אז בכך, מה של דברים בספור אבל וכיוצא.

שקר. הוא מהנאמר המאמר
להו ליטא אותו, בחנו אשר בחינתם היה וזה

 במו להבדיל ידע אם היינו דכדיבא, מילי
השקרן. ובין הנבל בק שכתבנו

 ליה דהוי חנניא בן יהושע ר׳ שסיפר אחר והנה
בה וכתיב פתקא ביה תלא והוי בודנייתא

שהרי השקר, שם לגדר יודע כי ,ממנו הבינו כד״,

 המסופר מאמר ואיננו בכך, מה של דברים הם
 עד לרעהו, איש בין ועסקיו, העולם בצרכי

 ריווח, איזה לצורך נאמר המאמר כי שידומה
 וכי לו, שאלו לא לזה נבל. רק שקק יתואר ושלא

 פתקא ביה ותליא כודנייתא לך שהיה האמת הוא
 המסופר המאמר כי דבריו, תורף זהו דאדרבא כר,

שקר. הוא בזה
 כר, וילידה הדברים תוך שאמר אחד אולם

למה ירצו, כר. ילדה כודנייתא וכי שאלוהו
 ידי יצאת כבר כי בספורך, הנמנעות להוסיף לך

 לפי המדומה המסופר, המאמר בתשובת חובתך
 ועסקיו, העולם בצרכי שאינו רק אמת, הנראה

 אחר כלל, מבחן בו עשינו לא הנמנעות, אולם
 להרויח. כדי ונדברים נעשים היותם אפשר שאי
בלשונם העמיק ז״ל חנניא בן יהושע ר׳ אמנם

 לב שמו לא אשר מדוקדק, יותר בגדר
 והיו אותו, שואלים היו שאם והוא עצמם, לדברי

 בזה וכיוצא ושקר, כזב לנו אמור אומרים,
 המאמר רק בזה שוללים והיו המקריות, מהשמות

 באמת לריב״ח די היה להרויח, הנעשה הכזבי,
 אם שיזכיר בלעדי המסופר, הנזכר המאמר להשיב

 לן אימא הם, שאמרו אחר אולם ילדה. הכודניתא
 שהדברים לומר שרוצים הבין דכדיבא, מילי

 אין וא״כ כזבים, שהם ויגידו יעידו עצמם
 איזה בדבריו יזכיר אם זולת וספוק, די המסופר

 וזהו כזבים. הדברים יהיו ואז הנמנעות, מן
 במה כלומר, דכדיבא, מילי ניהו הי תשובתו

 לכם הודעתי בזה ילדה, דכודניתא לומר שהוספתי
זולת המסופר המאמר אולם דכדיבא, מילי גדר

והבן. לבד, כזב נקרא הלידה

 מאמר על בביאורו פנחס, ר׳ כי נאמר, מעתה י(
כזב הן ואמר כזב, דברי תאבד

 אדם בני על השקיף כזב, ומדברותיהן
 מה כלומר נוטים, ולהיכן הם מה בפעולותיהם,

 כי אמרנו כבר והנה אותם. הפועלים כוונת תכלית
המועיל תכלית והוא ריוח, לתכלית המשקר

נחל ערבי
 בו למעיין נכק על הכל יתיישב בפנים למ״ש אולם הנוכר. רואה והנך כד. נכנס זה א״ף בדה, שרצונו לומר, הוצרך

ממהדו״ק( כאן עד ודו״ק. בע״ה החכם באור לסי המאמרים את לוחץ אשר הלחץ גודל
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נח טי הוצישי חרוש אפיקי
ת

 שהסכים כמר משקר, לא נבל, יקרא )המדרמיי(
 נואף. לא נבל, יקרא ריוח בעבור שהנואף החכם,
 אבל מאומתים, ענינים העושה והוא והפכו,

 פעולות עושה בשם יגודר הועיל, בלתי לתכלית
 שתי במעשה שיש מצד פנים, כל על אבל שקר.
אם בפועל, אם מאומת, ענין הכתות אלה

האבדון. יחוייבו לא ""בתכלית,
את בקללו המשורר, כי פנחס, ח בזה שיער

 המשקר את רק קילל לא כזב, דברי
 באים בתומם הועיל, בלתי לתכלית גם במעשה,

 כזב הן שאמר במה כוונתו, היא וזאת עליו.
 לומר רצה מנהיגיהם, כפירש״י כר, ומדברותיהן

 המעשה, את המנהיג התכלית גם מעשיהם, גם
 המכוון התכלית לדלי )כי יטנו, חיחפ אשר לכ לוא

 יניע ולא רגל עיד לא ונח, שקם הפועל היה הפועל, בדעת

 בשם התכלית את שתאר מה פנחס ר׳ עשה כהוגן וא״ב עפעף,

אבדון שנתחייב הוא זהו כזב. הם שניהם מנהיג(
 נמרצת. קללה המשורר קללו כן על הגמור,

שם חלק בפרק שאמרו ז״ל חכמינו והנה
 כל השחית כי הפסוק על א(, קח )סנהירין

 על בהמה שהרביעו מלמד יב<, ו )בראשית בשר
 לפנינו, שלנו הרי ע״כ. האדם על והכל כר, חיה

 כזב הן האומר, דברי מלאו החכמים אלה כי
 חיה על בהמה הרביעו אלו כי כזב. ומדברותיהן

 היה האדם, על הכל ולא לבד, בהמה על וחיה
 כל על מגונה, הוא שהמעשה אף כי לומר מקום

 משניהם, המורכב שיולידו כדי שנעשה כיון זה,
 וכיוצא, הצביה, על הבא מתיש הנולד הולד כמו

 עד אודנייהו, בתר קיים האבדון אין עדיין
 ההיפך, וכן לפני. בא בשר כל קץ עליהם שיאמר

 שאמרו דרך על כזב, לבד מדברותיהן היה אלו
 המעשה שגוף כיק תלד, לא עקרה רועה בהם,
ודבק מינו את מין שמצא כיון מגונה, אינו

עדיין. להם מחוייב האבדון אין באשתו,

עג יהודה
 והאדם האדם על הכל את שהרביעו אחר אכל

וגם מאוד, מגונה שהמעשה הכל, על
 מבהמה, מוליד האדם אין כי שקר, הוא התכלית

אמר עליהם כזב, ומדברותיהן כזב הן הוי
כזב. דברי תאבד המשורר

 ההבדל, זהו כי נאמר הללו, ההוצעות ואחריי יא(
עד דורו, לאנשי נח בין היה אשר

 אונקיא א( בס רכה )בראשית ז״ל חכמתו עליו שאמרו
 בשמו, אמרו אחר ובמקום נח, ביד היתה אחת
 בין כי והיינו כו׳. עשיתי כן עשו כאשר ואני

 הן למ״ד ובק כזב, ודבריהן כזב הן דאמר למאן
 מחייבת לבדה המגונה המעשה לא ומדברותיהן,

 או בה, ההתעצמות בהצטרפות רק הכליה,
 כיון איפא, וא״כ ג״כ. יועיל הבלתי התכלית
 פעולותם, ותכלית המבול דור מעשה נח שהרגיש

 כזב, דברי תאבד עליהם שאמר עד שקרים, שכולו
 מעשיהם על עמהם הסכים לא כי ספק בלי

 עקיצת כי ידע אשר האיש זה מי כי וכוונתם.
 ידו ישלח זה כל ועם להפליא, עד מכאבת עקרב

 שכלו בכה מצא לא זה כל עם אבל פיו. למו
 יעשה אשר מעשה שיעשה עד יצרו, על יגביר
 המעשה אבל יתברך, רצונו בהפקת האדם אותם

 היתה הכוונה רק המבול, אנשי למעשה נתדמה
השחית כי בכלל נכנס לא ובזה וכיוצא, לריוח

t ’•י׳ •.
של בידו היתה אחת אונקיא ז״ל, מאמרם וזהו

 מה והוא זכות, של קטנה מדה כלומר נח,
 הדור, אנשי כמו להשחתה, לא מעשיו, שעשה

 שגוף פי על ואף לו. המדומה תכלית לאתה רק
 למעשיהם, ודומה שוה היה נח, שעשה המעשה

 עם עשיתי, כן עשו כאשר ואני שאמר מה והוא
זה ומצד בינותם, מתחלפת היתה הכוונה זה כל

.3,נחלץ ומצרה ,,ד בעיני חן נח מצא

ערבי

 אמד מעשיו, כל על ורחמיו לכל ד׳ טוב ג( )לג ובב״ר יב(
מעשיו, שהוא הכל על לכל, ד׳ טוב לוי ר׳

 הוא מדותיו שהן הכל על ורחמיו לכל ד׳ טוב שמואל א״ר
ר׳ דברי בפירוש כולם המדרש מפרשי ונדחקו ע״כ. מרחם

v נחל
ר׳ לבין בינו ומה שלו, הדרש דברי הוציא ומאין שמואל,

לוי.
 דברים ח״ל שאמרו למה נמשכים הדברים כי לי והנראה

הקב״ה לפני משה אמר ואתחנן, סדר 0 >ב רבה
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יהודה סין מי החמישי דרוש אפיקיד
 המבול, דור אנשי כי המקובץ, מכל המודם יב(

לפי שהכוונה בארץ, רעתם רבה אשר
 יצרם מצד היה לא ורעתם שזדונם הוא, דברינו,

 המגונות המדות קנו נוסף עוד אבל בלבד. הרע
 עם ונתקשרו נתעצמו ולזה ומלואה, האח מטבע

 לא שעשו, מה עשו כי עד אמיץ, קשר המגונה
 ועל אהבו, לעשוק כי רק להועיל, ולא לעזר

 תעלוזי. אז כי רעתכי כי נאמר, בהם כיוצא
 זולת אחר, בשם מגודר ענינם אין זו ומבחינה

 בעבור הנואף כי החכם שאמר )כמו רע בשם
 יקרא חמדה, בעבור הנואף ורק נבל, יקרא רי־וח,

 האדם רעת רבד, כי הש״׳י שאמר וזהו נואף(.
 שתוף בו אין ירצה גו׳, רע רק גו׳ יצר וכל באח

 פנחס ר׳ אמר זו, ומבחינה מועלת. כוונה עוד
כזב. ומדברותיהן כזב הן עליהן,

בענק המבול, מי את הש״י הביא זה "דלתקן
 וטיט, רפש מימיו ויגרשו ומרתיח, מבהיל

 חבל כי עד כך, כל גדול והתאייכות בהתפעלות
 המדות מדק שיצאנו[ עד לארעיהון, וחבל להק

לא אדם. לבני המאכיל חהא מטבע המגונות

 במים ישטף כולו שהרע ועשה, פעל שהמבול
 עשוהו. אחרון לדור יצוייר ושלא היה, כלא והיה
 לטוב הבחירה, אפשריית יתבטל דא״כ כן, איננו

 המבול אבל עליה. תהא מה והתורה למוטב, או

 מה עושים אדם, בני שרוב במה חדשות, עשה
 או מדומה יהיה מאתם, מכוון לתכלית שעושים,
 עושים בעם, הבוערים מעטים )זולת מושכל.

 טבע מצד אינו זה גם אבל המבול, דור מעשה
 אם אף וא״כ מבחירתם(. זולת וצאצאיה, חהא

 שקר, או רע איזה המבול. אחר אדם בני ימציאו
 עוד בו ישותף אבל לבדו, רע בשם מתואר איננו

 כי העושה. מאת המכוונת הכוונה כפי אחר שם
 מצד ואם נבל, יתואר ריוח, מצד יעשהו אם

נואף. חמדה,

 שים המשכיל, הקורא ד׳ ברוך אתה ינ(ועתה
דברי אל אלה, דברינו לסי ולבך עיניך

 הלז. דרושינו פתח בהם שיצאנו וחדותם חכמים
 שנים, שנים שיכניס לנח הקב״ה שאמר בשעה

כד: למיעל בעי שיקרא אתי

נח? ערבי
עליהם, רחמים שיבקש מי ואק בצער בנק רואה כשתהא

 שעה בכל חייך משה, הקב״ה, א״ל אותם. ענה מיד
בכל אלקינו כד׳ דכתיב אותם, אענה אני אותי שיקראו

ע״כ. אליו קראינו
 שיבקש מי אק אם שאל משה שהרי נפלאים, והדברים —

כד, שיקראו עת בכל הקב״ה השיבו ומה כד,
 לבקש מרע״ה הוצרך לא לד׳ בקראם כי לכאורה תראה

כד. שיבקש מי ואק אמר שהרי שיענם, ד׳ מאת
 יבה נדברים לזה קודם ז״ל במדרשם המבואר לפי והנ״׳ל

מי כד, וחנותי למשה הקב״׳ה אמר כך וז״ל: א( >ב
עמו[ עושה ]אני הרחמים במדת ורחמתי בידי, לו שיש
 נראה ע״כ. חנם במתנת וחנותי בידי לו שאק ומי כד,

 דהא בחנם, וכל מכל עושה אינה הרחמים מדת כי בעליל,
 יראה וכן כד. ורחמתי הקב״ה קאמר בידי לו שיש מי

 שכל אומר אתה מנק וז״ל: א( )סג רבה הבראשית מלשק
 רחמניות, עליו מתמלא הוא בתורה שיגע p לו שיש מי

מלוי שקרא הרי גו׳, לבי ישמח בני חכם אם ממ״ש
בתורה. שיגע p על דווקא רחמים

מבקש זה אק בידו, לו ואק לד׳ שהקורא למדין נמציגו
 משה שאלת וזהו חנם. מתנת מבקש רק רחמים,

 כד, רחמים שיבקש מי ואק בצער בניך רואה כשתהא
לו אמר כד. אותם ענה to בידם, כלום יהיה שלא דהיינו

־ יהודה אפיקי

 אלי יקראו עכ״פ ר״ל כד, שיקראו שעה בכל חייך הקב״ה
 לא אם לאפוקי אותם, אענה חנם, מתנת ממני ויבקשו
 to בבקשתו עצמו מרע״ה לשק משמע וכן כלל. יקראו

כוי. יקראו שעכ״ס משמע אותם ענה
חן מצא ונח )מדכתיב ראשונה בהשקפה לפ״ז והנה

 ע״כ כלום, נח ביד היה לא כי יראה ד׳( בעיני
 ע״כ באמת. לוי ר׳ דעת היה וזה החנינה, למדת הוצרך
 ד׳ טוב מ קמה )תהלים ע״ה דוד מדברי לזה סמוכים הביא
 מעשיו, שהוא הכל על בו וביאר מעשיו, כל על גד לכל

 שתיבת כרחנא ועל בידו, שאק בק בידו יש בק כלומד

העתיק הבאור בלשק ולכך בזה. דוקא לאו הוא ורחמיו
ורחמיו. חיבת ודילג גו׳ ד׳ טוב המאמר כל

והיינו ורחמיו, תיבת גם העתיק ושמואל רב אבל
 שאמר והוא בידו. שיש למי ור״ל לדווקא, שהחזיקו

 המעשה קרא מרחם. הוא מדותיו שהן הכל על זה, לבאר
 הוא זה על לומר רצה מדותיו, הנברא, ביד אשר הטוב

 עם נח ענק וזהו מדותיו. ממקום לכל נמשך והטוב מרחם,
 ביז־ז היתה זכות של אחת אונקיא נח כי הברואים, כל

 דוקא, לאו הוא חן, מצא ונח ומ״ש מרחם, היה ועליו
 זולתו הברואים כל על רוצה הברואים, כל על שב והוא
פלוגתתן ביאור לנו נראה כן ניצולו. ובסבתו חן, מצא

דורשק. במשמעות
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לא המבול גם השקר, כי בזה, חז״ל רוגים

עה יהודה

 ינצל אבל וכל, מכל יתבטל ולא ישטפנו,
 אתר כי חיים. הבעלי כל בכלל התיבה בתוך
 אבל יהיה, לתוהו לא ודאי ישאר, האנושי שמין

 יפותה מבלתי במעלות, לעלות הוא בזה מציאותו
 וא״כ הכחני. השקר הוא והוא ומדיח, מהמסית

 ומי יחבקנו שיבחר ומי בעולם, ישאר כרחנו על
 יהיה לא אם לומר רוצה זולתו, כי יעזבנו. שירצה
 הרע העדר מצד הרע לעשות אפשרי האדם

 )ועיין בו. הטוב למציאות מקום מה בעולם,
 היות טוב לא המאמר בבאור מוהרי״ע במ״ש
 הזיווג שר״ל כנגדו, עזר לו אעשה לבדו, האדם

 וכמ״ש הגוף, בעקב הכרוך הרע והוא הראשק,
 השקר עשה יפה וא״כ היצה״ר(, זה מאוד טוב

לבן מקום שיהיה כדי לתיבותא, למיעל דבעי
 אותו. עזיבתו בסבת הטוב, להשיג אדם

עמדו על השקר יונח אם נתחכם, נח אולם
 המבול שטף התיבה, ע״י וינצל ומשפטו,

 למיעל, יכול את לית לו, אמר כן על פעל. מה
 השקר לומר, רצה זוג. בר לך לא״נסבת אם

 תארנוהו אשר כוונה, איזה שתוף בלי המיוחד,
 זה כי להנצל, התיבה בתוך יכנס לא רע, ברק

 ואם יפעל. מה המבול כן ואם המבול, דור מעשה
מקום יתבטל לתיבה, השקר את כלל יכניס לא

שכתבנו. וכמו הבחירה,
 המגונה( המעשה )והוא השקר ישתתף אם אולם

אדם, בני מטבעי גרועה מדה אמה עם
 לפעול יתבעהו אשר המתעורר, מכח הצומחת
 נהיה תאוה או כדק, שלא ממון בריווח פעולתו

 לגמור השקר יחרץ אז המתאווה, לנפש תערב
 אדם אין רז״ל שאמרו וכמו כחו, בכל ולעזר
 כי כעת, רק נהוג אינו זה ומאמרם לו. ולא חוטא

 הקנוי הרע כי המבול, אחר חדשה הנעשה זהו
 יצר זולת נשאר לא נתבטל, וצאצאיה האח מצד

 קודם אבל שבארנו. וכמו מנעוריו, הרע האדם לב
ולא חוטא אדם אין אז, שיאמר מקום אין המבול,

 האדם על וחיה בהמה שהרכיבו ראינו שהרי לו,
 כן על להם, ולא חטאו כי מצאנו הכל. על והאדם
 בלי מיוחד, רע כלומר רע, בר״ק אז, הרע יתואר

כוונה. איזה שתוף
 כלומר זוג, בר לך נסבח אם נח, מאמר וזהו

את לו, ויש החוטא והוא משותפת, כוונה
 מקום יהיה עדי בעולם, תשאד כלומר למיעל, יכול

 לעזבך. או בך להדבק החופשית, הבחירה אל
הכח והוא כפחתא, פגע זוג בר תבע שיקרא אזל

 )כי הגרועות המדות דכל אבוהק המתעורר,
 וא״ל בכוונה( נרדפים המה וגרעק, פחת לשק

 לומר רוצה הוא, גם והוא עמו, להשתתף
 לו בשיפעל זולת עמו, לשתף רצה לא המתעורר,

 תהיה להועיל, או לעזר מחדשת פעולה איזה
 ומה בשמו, שאמר וזהו המדומה. כבוד או תאוה,

 השקר, שיסגל מה שכל עמו ותיקן לי. יהיב את
 יתן ממנו, ומתפתים הבריות את המטעים בדבריו

 מזה הנאה יקבל המתעורר כלומר, הפחתא. אל
 ינאף אחד עצמו, החכם מליצת והוא דמיונו. לפי

 ואחד להתרווח(, נתעורר )אשר ריוח בעבור
 גדרו זה וכל לחמוד(. נתעורר )אשר חמדה בעבור
 אין כי האמת, הוא וכן לפתחא, סיגול בשם חז״ל

 האופן, י זה - ועל מזה. סגול האמתי לשכל
 לומר, רוצה שניהם, ניצולו החטאים מאפשריות

יצר מאמר, עצמו והוא בתיבה. והמתעורר, החטא
מנעוריו. הרע האדם לב

 גם כי האדם, בני לבות על החקק למען אולם
מועלת, כוונה אמה עם המשותף השקר

 כי אף והאמיר, החורש כעזובת לעזבו ראוי
 בהשתתפותם, מסגלים שהם נראה לכאורה
 איך והמשל, החידה בסיום המאמר השלימו
 אן ואמר ירך, על ספק הוודעו, אחרי שהשקר

 לריק, יגעתי איך בלומר דסגילת, מה אמון
 ענק לי ימצאו לא יגיעי כל כי לבהלה, וילדתי

 ימיו בחצי במשפט ולא עושר עושה כד״א קיים,
יד<. )ידפיה ע, יעזבנו

נחל ערבי
ספרן, להדויח סופרים שקר עט העושה כי ה״ס ולדעתי תאמרו איך ח( ח ריסיה אמר צחות ע״ד אמרתי וכבר יג(

קיים. בלתי לדבר כלומר עשה, לשקר באמת סופרים. שקר עט עשה לשקר הנה אק גר,

לפירושם, מסכמת אינה והנגינה נתחבטו, מפרשים עיין
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 כר, עמי אתקנית כן לא הפחתא לו ומשיג
היה לא עמך, השתתפותי תחלת כלומר,

 החולפת המדומיית ההנאה שאתהנה זולת
כל, בפי מזה משל ויצא מהר. חיש גז ועוברת,

 כלומר, נסבא. פחתא מכניס דשקרא מה כל
 ע״י רק האמת, במשפט לא הנמשכת ההכנסה

 הס״א רק ההכנסה זאת שיקח מי אין וכזב, שקר
 שצריך דממה במ״ש משני, כשלשים המודה בספר )וציין

 כד, סמאל היה ושהרוכב כר, במדרש שבארוהו מה שתדעהו

 ההעדר והוא כן(, נקרא המתעורר הכח כי טוב, בשם ע״ש
 מוליד שיקרא מליצת והיינו בעקבו. הכרוך

קנין. לא העדר, מסובב מהרע כלומד שיקרא,
 רגלים, לו אק שקר באמרם רז״ל רמזו *"*וע״ז

קיים. מצב מוליד בלתי ההעדר, כלומר
 ז״ל, מאמרם בבאור הש״י שהעירני מה זהו

השם שגיתי ואם צד, מכל וסתום החתום
 דוקותיו מצותיו, וילמדני בעדי, יכפר הטוב

 טוב בין והשקר, האמת בין ולהבדיל ותורותיו,
 ינחוני המה ואמתו אורו ישלח לבקר, לרע

כד. וללמד ללמוד שמו, למען צדק, במעגלי ויי

 הדרוש דברי בהתחלת יעדתי הכותב, אמר יד(
השלישית הגאולה יחוס לבאר הלזה,

 במי השוטפים מהמים ההצלה אל לנו, המקווה
הש״י, מאת לנו נאמר זאת שלבעבור עד המבול,

 עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי בי0
 בך ומגער עליך מקצף נשבעתי כן האח, על

שקדם במה שבארנו מה ולפי 4ט ני )ישעיה
זה. יתבאר המבול ממעשה אלה, בדברינו

מחכמינו לנו שהועד במה לדבר צריך עדיין אך
 וזה פירוש. צריך במאמר התלמוד, בעלי ז״ל

 לעתיד אלעאי, בר ר״י דרש א( נב )סיכה לשונם
 ושוחטו הרע ליצר הוא ברוך הקדוש מביא לבא
 להם נדמה צדיקים הרשעים, ובפני צדיקים, בפני
 השערה, כחוט להם נדמה ורשעים גבוה, כהר

 יכולנו היאך בוכין צדיקים כד, בוכין הללו

לא היאך בוכין ורשעים כזה, גבוה הר לכבוש
ע״כ. יכולנו

 הרביעי במאמר אלב״ו מוהר״י שכתב במה עיין
והעונש, השכר בענין הדעות כל הביא שם,

יהודה
 כאן ואין ז״ל, לדעתו הקדוש הוא יבחר אשר ואת

 פה אדרש אחד פרט על אולם להאריך. מקומו
 מי יש בשם ל״ג פרק ריש שכתב מה לעניננו,
 הוא, הישרים, האל ממשפטי הנה וז״ל: שאומר,
 שטרח וטרחו עמלו שכר הגוף אל שישלם
 על וכתב ע״כ, כד, ביחד הנפש עם השם בעבודת

 ואם וז״ל: שלשים, בפרק סתירה בה כיוצא דעה
 הם, כמ״ש ויולידו אנשים יאכלו התחיה בזמן
 שישובו אפשר כבר ורצון, בחירה בעלי ויהיו

מדרגה לאותה שיעלו בטוחים יהיו ובמה לחטוא,
ע״כ. כד

 דעת שהיה שהאמת האף אומר, אני אולם
ברכת בפרק ברכות בהלכות הרא״ה

 והון לו, שראוי מה יקבל ואחד אחד שכל הלבנה,
 שום בלי לו שראוי מה כל ויעשה לו, שראוי מה

 בשמו במ״ש מוהרי״א רמז )וע״ז ע״כ כד, מונע
 ראיה, מדבריו אין ורצון( בחירה בעלי ויהיו

 הרע ח״ו לעשות בחירה בעלי שיהיו לשיחליט
שהרי הקושיא, תפול כן, בהיות ודאי כי .,ד בעיני
 בטוחים יהיו ובמה כד לחטוא שישובו ,.."אפשר

 שהרע אחר הגמול, עולם אז נקרא היה ולא כד,
הנכחי העולם בין כלום אין ואפשרי מעותד הוא

התחיה. לזמן
 את החזיק לא שהרא״ה הוא, האמת אולם

רצון "לבעלי רק ההוא, בזמן האנשים
 וחיך מזגו, לפי הנאות התענוגיי בטוב לבחור

 וחוש מזגו לפי לו ברע ולמאוס לו, יטעם אוכל
 בעניני והרע ד׳ בעיני הטוב בבחירת אבל הטעם.
 ז״ל הוא גם כי הרא״ה. דבר לא מזה התורה,
 שבעיסה השאור יתבטל הגמול בעולם כי הסכים,

 לקבל בטוחים יהיו ובזה לכסלה, ישובו לבל
 מה יקבל הרא״ה, שכתב )וזהו משלם. שכרם
לפני הטוב את בדבריו זכר ולא כד, ויזון שראוי

האלקים(.
 זמן על התורה רמזה זו שלבוונה ואפשר

ומל 0 ל )דברים בימינו, במהרה המקווה
 אלקיך ד׳ את לאהבה גד, לבבך את אלקיך ד׳

 המפרשים, בזה נתקשו אשר חייך. למען גד,
 אולם פרס. לקבל מנת על הש״י לעובד שדומה

השאור את הש״י יבטל לעתיד כי שאמרנו, למה
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 לקבל בטוחים יהיו עדי יחטאו, לבלתי שבעיסה,
 והגמול, התענוג חיי אז חייהם ולהיות שכר,

 לאהבה מאמר על לא חייך, למען מאמר כי נאמר,
 הוא אבל שיקשה. מה שיקשה עד שב, הוא גו׳
 גד. לבבך את אלקיך ד׳ ומל מאמר על שב

 האדם את המטה הלב ערלת יכרית כלומר,
 חייך, למען תהיה הזאת והמילה הרע., לעשות
ותגמול. תענוג של חיים חייך שיהיו כדי ר״ל

. ; -■ ;■י־׳ ’ ־ רי»׳<; די < - ■ . ” j ' ׳ ר
במאמר רז״ל אמרו אשר שזהו וכמדומה טו(

 הקב״ה לבא לעתיד הנזכר, דסוכה
 ומדיח למסית ושם גדר )והוא ליצה״ר מביא

 הוא שמן מבטלו, כלומר ושוחטו, השם( מדרכי
האסור לדבר התאווניות הכחות יטו לא והלאה

התורה. לפי
 ובוכק כד, כהר להם נדמה צדיקים שאמרו ומה

ענין הוא הלזה הדמיון כד, יכולנו לא היאך
 אחר כי והיינו ולגמול. לצדיקים לטובה מלאכותיי
 שכר לגוף שישולם נותנים הישרים האל שמשפטי

 הש״י בעבודת עצמו שהעמיל ועמלו, טרחו
 כתות לעתיד שוב הקב״ה יבטל לא ומצוותיו,

 לפי המותר הדבר אל התאווניות החמריות האדם
 הרא״ה, וכמ״ש עיניו, ישאלו אשר כל אל התורה,

 כי כד. לו שראוי מה ויזון לו שראוי מה יקבל
 הדבר אל הנוטות החומריות הכחות יתבטלו אם

 המסית ר״ל הרע, היצר בטול בכלל המותר
 גוף של לשכרו מקום מה הש״י, מדרכי והמדיח

 חומר יאמר הגמול. עולם אז שיקרא עד ותשלומו,
 הולך ואנכי לי, תתן מה אלקים אדני ליוצרו,
 יטעם אם התשוקות, נעדר התאוות, משולל ערירי,

אשתה. אשר ואת אוכל אשר את עבדך
גופי את במעדנים להעניג ד׳ ברצות לזאת, אי

 הכחות אצלם יגביר הגמול, בעולם הצדיקים
 כי עד ראש, למעלה עד המותרות התאווניות

 למתוק, כדבש בפיו ויומתק לו, יטעם אוכל החיך
 וכל יאכל אשר מאכל כל אל תשוקתו ויפיק

 הכחות אצלם בהגביר ואז ישתה. אשר משקה
 זה ועל גבוה. כהר הרע היצר להם נדמה האלה,
 כזה. גבוה הר לכבוש יכולנו היאך בשמחה, בוכין
התשוקה, כח גדול כך אם כן, אם לומר, רוצים

עי

 בעת מעלינו, ולהדיחו לכבשו יכולנו במה
עליו שהוזהרנו במה ליהנות עלינו התגברותו

ממנו. אכול לבלתי
 נעשה, לא ההתגברות שזה שאמרנו אחר והנה

טרחו שכר הגוף אל בזה לשלם רק
 ההתגברות כי הדברים, מוצא מן נשכיל ועמלו,

 טרחו אשר הצדיקים אצל רק יהיה לא הלזה
 מי ז״ל כאמרם הזה, בעולם עצמם את והעמילו

 הרשעים אבל בשבת. יאכל שבת בערב שטרח
 גם שכר, שום במעשיהם להם גמלו לא אשר
 יתברך( השם מדרכי המסית )והוא הרע היצר

 הנזכר, במאמר שאמר וכמו אצלם, גם יתבטל
 הצדיקים^ בפני ושוחטו הרע ליצר מביא הקב״ה

 התאוות להם ידמו א״כ כד, הרשעים ובפני
בוכין ולזה הלזה, בזמן כלום ללא והתשוקות

כד. יכולנו לא היאך
 אליעזר בן שמעון רבי תניא p )קנא וכשבת

לך ומצוי מוצא שאתה עד עשה אומר,
 א(, יב )קהלת בחכמתו אמר שלמה ואף בידך. ועודך

 לא אשר עד בחורותיך בימי בוראך את וזכור
 שנים והגיעו הזקנה, ימי אלו הרעה ימי יבאו
 המשיח ימי אלו חפץ, בהם לי אין תאמר "אשר
 ־.דשמואל ופליגי חובה, ולא זכות לא בהם שאין
 מוצא, שאתה עד צדקה. עשה, פירש״י ע״כ. כד,
 בידך, ועודך ממץ. לך, ומצוי לעשות. למי

 לזכותי דבר לא זכות, לא שתמות. קודם ברשותך
ולקפוץ לב לאמץ חובה, ולא עשירים. שכולם בו

עכ״ל. יד
 שתוף הנה כד, צדקה עשה שכתב מה והנה

אמר שלמה ואף שאמר, במה המאמר
 אליעזר בן שמעון רבי דברי כי יורה גד, חכור

 דברי כמו כולו, הש״י עבודת קוטב על סובבים,
 שהם באצבע, יורו דבריו אשר ע״ה, שלמה

 גד. בוראך את חכור באמרו ד/ מצות כל כוללים
 לא שתמות, קודם כד בידך ועודך שכתב במה גם

 הנה המובא במקרא רומז ע״ה לשלמה מצאנו
 גם הזקנה. ימי שלילת רק המות, שלילת לראיה,

 לזכות דבר לא חובה, ולא זכות לא שכתב במה
 זה יועמס איך ידעתי לא כד,־ עשירים שכולם בו

ליישבו ויש חפץ, בהם לי אין בלשון ההתחלפות,
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כד
דעת גניבת

 כגון נכרי, ]ב[ של דעתו )א( אפילו הבריות רעת לגנוב אסור ]א[ א
כשירה. בשר בחזקת טריפה ]ג[ בשר לו למכור

דעתם, לגנוב או וממכר במקה אדם בני לרמות אסור דבר ובכל ב
 יערים ולא ללוקח להודיעו ]ר[ צריך במקהו מום )ב( יש אם כגון

ממה יותר ומעולה טוב או יפה מקחו להראות בתחבולות ה[1 )ג(
באמת. שהוא

מתנה ]ו[ בנותן )ד( אבל במכירה אמורים דברים במה ג

מקום מראה
 ואמי משמואל )א(

 ע'א צ״ד חילץ
כפרש״י.

 פי״ח רמב״ס )י(
דמכירה.

 הנהו כגון )ג(
ע״א ס׳ דב״מ

וע״ב.
 קמא כפינויא )ד(

חולין בתום'
 הרמב״ס גס שס

 לשון נקמו והש״ע
 שדקדק כמו מכירה
 סימן בי״ד הש״ך

סהי״ג. הי״ז

ביאור

 אסרינן הוי פסקא לאו אי שהרי ע׳א, פ״ו סנהדרין עי' הגניבו דלא מקרא דנסמך אפשר אסור. ]א[
ממה אחר טעס לו יאמר שמא ספקותיו על לשאול רבו, דעה לגנוב אפילו הגנוב א דל מקרא

 זה באופן חלמידיו דעת לגנוב לרב שמוהר איפכא גס ואשכחן יתרו. פרשה זוהר עי׳ בעצמו הוא כיודע
 נזירנ״ט התלמידים את בה לחדד אלא יהושע רבי אמר לא שמואל אמר יהודה רב דאמר ממה כנראה

סק״ח. ו׳ סי׳ ועי' ע״ב
ושנ״ט. שמ״רז סי' ובח״מ ע״ב קי״ג ב״ק עי׳ שאסורים נכרי וגזל גניבת עיקר ולעניין נכרי. ]כ[
 לומר אפשר והיה שחוטה בחזקת נבילה כתבו רכ״ח סי׳ וההח״מ דדעות פ״ב הרמב״ס טריפה. ]ג[

רש״י אבל מאיליה, שמתה נבילה בשר לאכול שלא מקפידין ג״כ רבים דנכריס אסור בכה״ג דדוקא
 לאו והפ״ע הרמב״ס דגם נראה כן על ע״ש שחוטה דכשירה במר נתן שחוטה טריפה כתב שם בחולין
 מברייתא נראה וכן אסור, נמי דכשירה במר שחוטה דטריפה ה״ה אלא שחוטה בחזקת נבילה נקטו דיר,א

 ע״ש וכו׳ שמטעהו מפני אמד לעכו״ס וטריפות נבילות מוכרין אין אמרו דברים פני ומפני דאמרינן שם
 מיני איכא דודאי ועוד דעת, גניבת משוס איכא ובתרווייהו לאיסורא פוין וטריפה דנבילה להדיא נראה

 כגון עליהם מקפידים שאין נבילות ואיכא בריאות, משוס לאכלן שלא מקפידים רבים שנכרים טריפות
 שמטעהו גונא שבכל ש״מ דעת גניבת משוס חתוכה ירך לנכרי למכור שם דאסרינן ועוד בשחיטה, שנתנבלה

 מוכרין ואין שכתב דמכירה פי״ח גופיה הרמב״ס מלשון נראה וכן אסור, חנם טובה לו להחזיק לנכרי
 שהיא נבילה דאפילו בפירוש נראה עכ״ל כשחוטה אצלו שהנבילה אע״פ שחוטה בכלל לעכו״ס נבילה בשר
 שאסור ה״ה וא״כ חנם, עובה לו מחזיק שהנכרי מטעם והיינו ג״כ בשחיטה נתנבלה כגון כשחיטה, אצלו

לזה. הדומה וכל כשירה בחזקת עריפה לו למכור
שם. בח״מ סמ״ע להודיעו צריך מ״מ ממון אונאת בו שאין בגונא אפילו פירוש להודיעו. ]ד[
 לא אס שם, מב״מ שם וש״ע רמב״ם ושמן לבן שיראה כדי במים הבשר לשרות כגון בתחבולות. ]ה[

לנפח או הקצבים. דרך שכן שיודעין הבריות מאנה אינו שאז כן לעשות מקום באותו הקצבים שדרך
 נוגעת מליחה שאיסיר ולאסור לצדד יש מנהג שיש במקיס ואף ושמנים, בראים שיראו כדי העיפית או הבשר

 בק״א והפ״ח ב״ה בשם י״ז ס״ק ס״ט סי׳ בי״ד באה״ט עי׳ האחרון זה דין ולענין פס בח"מ באה״ט בו
 פס מב״מ שם בח'מ ועי׳ ע״ש כן שנוהג במי לגעור וראוי וברורים נכונים שדבריו עליו כתב ע״ז סי׳

דינים. פרטי
 אסור נמי לו לא וכונתו שלום לנכרי לאמר אפילו שלמא, ד״ה א ע" ס״ב בגטין התוס׳ לשיטת מתנה. ]ו[

מכירה הוי לא ודאי שלום דנתינת שם, חולין בהוס׳ הסברות בשני דתליא ונראה דעת, גניבת משום
לעכו״ס; דעת גניבת משום בה אין ־במתנה דס״ל מאן לשיטת שכתב שפיר שם בגטין רש״י אתי וא'כ כמתנה, אלא

לעכו״ס
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מקום מראה
 ולשון חולין )ה(

שה. ח״מ

 הרמב״ס לשון )ו(
דעוה. הלכות

דעת. גניבת משום בו אין לעבו״ם ]ז[
 שעושה שמראה בדברים או בדבור, ]ח[ הבריות דעת לגנוב ואף ד

אסור. בשבילו נעשה לא ובאמת בשבילו
שאינו בו יודע והוא אצלו שיסעוד בחברו יסרהב ]ט[ )ה( לא ביצר ה

 ולא )ו( מקבל, שאינו בו יורע אם בתקרובת לו ירבה ולא אצלו סועד
בבורו ]יא[ שבשביל לפתותו כדי לפתחן]י[למברן צריך שהוא חביות יפתח

]ז[

וז[1

רש״י

דק" איהו בפירוש כן אומר
פ״ב

ביאיר
 ליתן מותר בדרך עמו שמר,לוה או שלום דרכי משוס או דבמכירו רמ״נו סי׳ בח״מ עי׳ לעכו״ם.

• בתום׳ ושה ע״א כ׳ מע״ז לנכרי מתנה
 רבינא שאמר דיהושע דומיא אפי להרי דמשתמע דבר לומר מותר שמיס דלשס נראה בדבור.

ועי׳ ע״ב, מ״ג סנהדרין והפשר הודה לו תן הודאה אלא ממך נבקש כלוה במילי שהדיה שתודי
הודאה אלא ממנו מבקשין שאין סבר חודה לו תן לו כשאמר אלא לעכן בפירוש כן אמר פלא שס

 בדברים פהסיהן רבה ואמר וגו׳ משה אל העס את כלב ויהס דכתיב לכלב אשכחן וכן ע״ש יהרגוהו ולא
 וכו׳ ממצרים הוציאנו הו ל אמר אישתקו מפתעי קא בגנותיה סברו עמרס בן לנו עשה בלבד זו וכי ואמר
 להראות מותר בעלה על אשה לחבב כדי גס דעת. גניבת משום אסור אין שבכה״ג ש״מ ע״א, ל״ה סושה
 שרה איה שאלו ומ״מ באיהל ששרה שידעו דמלאכיס דומיא עליה בעלה ולשאול יודע אינו כאלו עצמו

ולהלן. ס״ג ש' סי׳ ועי׳ ע״א פ״ז ב״מ אישתך

 אצלו לאכול ושתים פעם להזמינו אבל אסור, כפרש״י בו להפציר דהיינו לסרהב דוקא יסרהב. ]ט[
מפני כן לומר שנמנע יודעים הכל שאין וכו׳ הרואים בפני יתבזה כלל יזמינו לא אם כי מותר,

 לדבריו סיעתא וקצת רכ״ח. סי' כח״מ סמ״ע אסור בתקרובת להרבות דוקא וה״ה סועד שאינו בו שיודע
 דמשום אחרים בשל לסעוד רגיל שאינו בו שידע אע״ס ע״ב ז׳ חולין אצלי סעוד רצונך לרסב״י שאמר מרבי

 הדרינא לוכי משוסשכבראמר היינו כשחזר שובא ביה מבתש קא דהוי ומה הן, לו כשאמר פניו צהבו כך
 יסרהב לא אמר דברישא בברייתא הלשון שינה כך דמשוס לומר אפשר ולפ״ז ע״ש, לגבך עיילנא אתינא

 בעלמא דאמירה מסיפא דמפמע וכו׳ שמן סוך לו יאמר ולא אמר ובסיפא בתקרובת לו ירבה ולא וכו׳
 ואם אח״כ אמר הסיפא זאת דעל נראה עוד מ״מ ;שאני ריקן שהפך כיון לומר שיש אף אסורה, נ״כ

 כשישת והיינו הפצרה, לא אבל הרואיק בפני יתבזה שלא כדי בעלמא אמירה היינו מותר, כבודו בשביל
 פעם אמירה אבל אסור בתקרובת ולהרבות לסרהב דדוקא ארישא עוד לגלויי סיפא ואתיא הנ״ל הסמ׳ע
 דבשביל הא הביא לא אמאי הכ״מ עליו שהקשה בדעות הרמב"ס ליישב אפשר אלפ״ז .!לכבודו מותרת ושהים
 ושהים פעם דאמירה נשמע ממילא אצלו לסעוד בחברו יסרהב שלא שכתב כיון והיינו ע״ש שמותר כבודו

 האפילו קצת משמע ולפ״ז מלשונו. זה דין נשמע ממילא וא״כ כבודו, בשביל ע״כ אלא ומ״ש, ולמה מותרת,
 לכבודו מותר ואינו מקבל, ואינו סועד שאינו בו יודע אם בתקרובת ולהרבות להפציר אסור נמי לכבודו

 במה להסתפק ויש מכובד. להראותו ושתים בפעם שדי נראה ובן ושהים, פעם לו ולשלוח להזמינו אלא
 חבר שם יש ואס וכו׳ המתקשקש לגין ובידו האבל לבית אדם ילך לא בברייתא בחולין שם עוד דאיתא

 אלא המוספין תפלת אין אומר ראב״ע דתנן הא דומיא עשרה שם שיש דוקא הכונה אס עכ״ל מותר עיר
 שכתב רכ״ח סי׳ ומהח״מ שם, ופרש״י מהסוגיא כנראה עשרה והיינו ע״א ל' ברכות וכו׳ עיר בחבר
 מעשרה פחות אלא אינם אם גס שהרי עשרה בעינן דלא משמע מותר לכבדו כדי עישה שאס סיזמא

וצ״ע. הרואים בפני לכבדו כדי שייך
 ואנכי בסמ״ע עי' לחנוני הפתוחות העתיק ח״מ והעור לחנוני המכורות גרסינן שלנו בגמ' למכרן. ]י[

הרמב״ס. לפון כתבתי
 כשאינו אבל בשבילו שפתתן בפירוש שאומר א׳׳כ אלא אסיר אינו שם בחולין רש״י לשיטת כבודו. ]יא[

הלח״מ דבריו שפירש לפי׳ח הרמב״ס גס סבר זו וכשיטה נסשיה, מטעי יי*
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 גניבת ושל פתוי של אחת מלה ואפילו בזה, ביוצא כל ובן פתח יב[1
 מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת לאדם לו יהיה אלא אסור, דעת

והות. עמל
 ומטעה נעשה בשבילו שלא לבו על להעלות לו שהיה באופן אבל ו

בדרך בחברו שפגע )ז( בנון נעשה שבשבילו לחשוב עצמו את
 להודיעו ראוי אין גם להודיעו, צריך אין לכבדו לקראתו שיצא וסבור

צורך• ללא דעתו שמהליש
 לחלקם בפירוש ]יו.[ וציוה לצדקה ממון ששלח עכו״ם שר או מלך ז

משום )ח( בו שיש שציוה מה בהם שיעשו י״א דוקא ישראל לעניי
דעת. גניבת

מקום מראה

 שה מרבא )ז(
בחולין.

 ע״א ח' ב״ב )ח(
כרמ״א ע״ב וי׳
רנ״ד. סי׳ בי״ד

ביאור
 ולדידהו ע״ש והטור להרא״ש ס״ל וכן אסור נמי בסתס דאפילו ס״ל בחולין התוס׳ אבל דדעות. פ״ב

 והטור שהרא״ש כיין הש״ע כדברי כתבתי' הסעיף בריש כן ועל אסיר, נמי פתוי של מלה בלא אפילו
 והנה דאסור. מודים כ״ע פתוי של מלה יש שאס כיון הרמב״ס דברי גס הבאתי בסופו מ’ומ מסכימים

 אקלע הונא רב בר רבה ע״א קי״א בחולין מרינןדא ממה קצת קשה ההוס׳ לשיטת בין רש״י לשיטת בין
 מי ליה אמר דאחינא ידעיתו הוה מי להו אאר טחאי סאוי תלת לקמיה אייתו נחמן רב בר רבה לבי

 כדמשמע היה, פתוי של מלה ובלא בסתם ההם הרי וא״כ עונג, לשבת וקראת דכתיב מינה לן עדיפת
 שס יהודה רב על התום׳ שכתבו כמו לרבר״ה בפירוש מטעה היה לא בודאי נחמן רב בר רבה גס בגמ'

 וא׳כ עונג, לשבת וקראת דכתיב כיון עשו שבשבילו אדעתיה לאסוקי היה לא בר״ה רבה גס ע״ב, צ״ד
 מינה לן עדיפת מי ואמר הכי בר״ג רבה עביד למה וא״כ להודיעו צריך שאין מודים התום׳ גס בכה״ג

 ביון התום׳ לשיטת ליישב אפשרו צ״ד, בחולין ספרא לרב רבא כדמקשה בר״ה דרבה לדעתיה ואחליש וכו'
 ע״א. נ״ח ברכות זומא בן כדאמר בשבילי אלא טרח לא בעה״ב שטרח מה כל לאמר טוב אורח דדרך

 ואכשל זה, צל הכינו שלכבודו אדעתיה יסיק בר״ה שרבה בר״נ רבה סבר מ״מ שבת שהיה אע״ג כן על
 דרט אדרבה לחצוני שמכורות אדעתיה לאסוקי לאורח דאין וכו אנהו ד״ה צ״ד בחולין התוס' כונת שזהו

 דרב במעשה בין י״ל רש׳י ולשיטת שנעשה. מה כל נעשה ולכבודו פתחם שבשבילו לחשוב מסתמא ומנהגו
 ומבני ממשמשיהס שאחד אפשר מ״מ בפירוש, מטעים היה לא דאנהו אע״ג בר״נ דרבה במעשה בין יהודה
 שמכורות ידע שלא אפשר והאומר טחאי, סאוי תלת הכינו ובשבילו פתחם שבשבילו אומרים היו ביתם
 ההוא כי מיתסר דלא מוכח ובגת' וז״ל כתב שס ג״ה פרק בחולין והר״ן שבת. לכבוד ושנעשה לחנוני

 שפתח וכגון להטעוא כלל מהכוין אינו הוא אס אבל לכבודו כן עושה שהוא לו מראה בשזה אלא גונא
אם אבל אטעהו יהא שלא אלא אשרו שלא להודיע לו אין פתחן שבשבילו סבר והלה עצמו לצורך חביותיו

עכ״ל. לו זקוק אין מעצמו מוטעה הוא
 לחנוני מכורות היו לא אס שאף כך כל עליו חביב האורח אם שם בחולין בתרא שינויא לפי פתח. ]יב[

דאפשל הב״י וכתב זה דין הזכיר לא בח״מ והטור להודיעו, צריך ואין מותר בשבילו פוהחס היה
 ותירץ כך, כל פשוט זה דאין שם חולן מתוס׳ הוכיח בדעות הלח״מ אבל היא דפשיטא דמילהא משום

 מודעי דאודעי קמא כתירוצא אלא בחרא כתירוצא להו סבירא לא ספרא ורב דרבא ס״ל והטור דהרמב״ס
 תו בודאי לו תודיע שאס מהני, הודעה בתרא ללישנא דגם פשוט ונראה ע״ש קמא כתירוצא פסקו ומש״ה

מטעהו. אינו שהרי דעת גניבת ליכא
 ,עלי לפרנס ישראל דרגילין העי נמי דאינהו עכו״ס לעניי יחלקם בסתם אבל בפירוש. ]יג[

לבהכ״נ נר או מנורה שהתנדב עכו״ם יוחנן א״ר אסי רב שאמר ממאי וק״ק שם. בב״ב תוס' עכו״ס
 משים טעמא בגמ׳ ומפרשינן ע״ב, ו׳ עירוכין וכו׳ לשנותה אסור מעליה בעלים שם נשתקע שלא יוד

דפעי
18 *
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מקום מראה
 דיבורי משני )ט(

 בנורות התוס׳
ע״א. ל״א

 כ״ב סוטה )י(
 ע״ארש״יד״ה

מגוש•
 ועי' כאבשלום )יא(

ע״ב ט׳ סיטה
במשנה.

ה

ט

 הוא הרי נזהר, אינו בצנעה אבל הבירות דברי בפרהסיא שנוהג מי
הבריות. דעת .גונב ]יד[ )ט(

 מי ובן לבבות, )י( גונב ת״ה שימש ולא ]טי[ ושנה שקרא מי גם
ומכוין שמערים רק כן, ואינו ואוהבן לבריות טוב עצמו שמראה
לבבות. גונב הוא )יא( הרי עצמו ולטובת להנאת רק

 ממון לו שאין כגון מאוד, שהמור הבריות רעת גונב עוד ויש
שנאמר גדול ועונשו טז[1 חנם, ומשביעו וטוענו חברו אצל

ביאור
 העכו״ם •יאמר שמא כתב עניים ממתנות פ״ח והרמב״ם שנתתי, מה שניתן למה שצועק ופרש״י דסעי

 ע'ש השס חילול משום רנ״ט סי' בי״ד הפרישה ופירש לעצמן ומכרוהו יהודים של לבהכ״ג דבר הקדשתי
 נראה אבל כן, קשה קצת מעליה בעלים שם בנשתקע גס דעת, גניבת משוס אסור דבלא״ה ליה תיפוק
 דהמתנדב מטעם הוא לבהכ״נ מנורה המתנדב בישראל לשנות שמותר דמאי שס בב״ב הר״ן שכתב עפ״מ

 הפרשתי ישראל כדעת שיאמר א״כ אלא מקבלין אין זה בלא פמעכו״ם כיון וא״כ ע״ש, מתנדב צביר דעת על

 שם, כפרש״י בהנאה והקדש,אסור הקדש לשם לשמים, בלבו שמא כן אומר אינו שאס בעירוכין כדאמרינן
 יכולין ומדינא בדבריו נכלל זה שגס הצבור בדעת תולה הוא גם א״כ עניים, דמחנות פ״ח רמב״ס ועי׳

דפעי• חששא אלא בו ואין לשנות
 בגמ׳ יכדמפרשינן ע״א כ׳ בסוטה שנשנו פרופין ומכת פרופה אשה נמי הזה שבכלל נראה גונב. ]יד[

רעהו את ידבר שלום שבפיו מי כל כן וכמו ע״ב כ״ב שם הצבועין לכל וה״ה ע״ב, כ״א שם
 כולם ס״ט, י״א סי׳ עי׳ בלב ואחד בפה אחד שמדברים החנפים וכל ח', ירמיה ארבו ישים ובקרבו

הס. דעת גונבי
 שם, עולא לשיטת ערום רשע והוא הס מה המשנה בטעמי הגל סברת ללמוד שימש. ולא ]טו[

ובדיני והיתר באיסור חילוק יש הטעמים ידי שעל ממנו, ללמוד ואין בוריה על תורתו שאין רשע
 ואמר הכי ומר הכי מר אמר מ״ט דוכתי בכמה כדאמרינן ולטהר לטמא ובטהרות ולחייב לזכות ממונות

 בטעמיהם שבקי הוא קסבור מפניותיו שונה קולו את שהשומע הוא וערום וכך, כך בינייהו איכא בינייהו מאי
 ור׳ הטהרוח, ועל המעשרות על שחשוד ע״ה, זה הרי פס אמר אלעזר ורבי כת״ח, כבוד בו ונוהגין
 וייני מפתו לאכול ואסור כותי זה הרי אומר ינאי ורבי מע״ה, גרוע ביר, זה הרי אמר נחמני בר שמואל

 ;כת׳ח עצמו את להראות אלא שנה ולא לדעתם חכמים דברי על מקפיד אינו ה״ח שימש שלא דכיון
 פס כן זה ואף הלבבות את וגונב העינים את האוחז מכשף מגוש, זה הרי אומר יעקב בר אחא רב

סי״ד. ל״ב סי׳ ועי׳ כפרש״י
 ושדברים לאלתר ממנו כפרעין אלא לו חולין שאין שם בשבועות דאמרינן דמה נראה גדול. ועונשו ]טז[

שקר, שבועת על לבד לא בחנם לחברו המשביע על נמי קאי וכו', איתן מכלין ומיס אש שאין
 הוצאתיה שם הכתוב העונש גס שקר ושבועת בחנם לחברו המשביע כתיבי, תרווייהו קרא דבההוא דכיון
 ומיס אש שאין דברים למדת הא אמרינן שבגל ואע״ג קאי, שניהם על אבניו ואת עציו ואת וכלתו וגו׳

 אפשר מ״מ בחנם, לחברו משביע ולא שקר שבועת דוקא לכאורה דמשמע אותן מכלה שקר שבועת מכלין
 קאי בחנם לחברו המשביע על דגם ה״ה אבל ע״ש, התם איירי הנשבע דבאיום כיון שקר שבועת דנקטה

 וראה ימין הבט לבטלה, שמיס שם הזכרת דהיינו לשוא אלהיך ה׳ פס את תשא לא משום ביה דאית
 המרש״א שכחב ממה נראה וכן ע״ש וכו' מקום שבכל ד״ה ע״ב ז׳ בנדרים מהר״ן משמע וכן ס״ו, ב׳ בסי׳
 לבטלה ש״ש והזכרת ע״ש לחנם לפוא וגו׳ השא לא בכלל הוא בחנם לחברו שהמשביע שם בשבועות ח״א

 — בנדרים. ע״ש עוני או מיתה עונש כן גס ביה ואית בנדרים, שם הר״ן שכתב כמו שקר לשבועת דומה
 ע״ב שם בשבועות כדאמרינן המשביעו על גם עונש יש בדין לחברו המשביעו שגס אשכחן מזה ויותר

כדהניא ליה משתבע דקא דההוא וכו׳ האלה הרשעים האנשים אהלי מעל נא סורו אומרין פס פהעומדין
ר״ש
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 הגונב )יב( זה הגנב בית אל ובאה צבאות ה׳ נאום הוצאתיה
הבריות. דעת

מקום מראה
 ל״נו שביעות )יב(

עייא.

כה
מרמה

קכ״ש שבח )א( , _ י r י l ״ ע״א. ושפתיך מרע לשונך נצור וכתיב אסורה ]ב[ )א( מרמה ]א[ כל א
 ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית ונאמר מרמה, ]ג[ מדבר

תרמית. ]ד[ לשון בפיהם ימצא ולא כזב
לרמות במרמה שבא מי אבל תום, הולך ישר אדם עם זהו אכן ב

אלעזר^מגילה 'כי במרמה ו5 גם תמשלהש ]ה[ לזה )ב( מותר חברו, את

ע״ב. י״ג ועם תתבר נבר דעם לו לעשות השב אשר מהרמאות עצמו להציל

התפל. עקש

ביאור

 נענשין ששניהם ופרש״י שניהם על חלה שהשביעה מלמד שניהם בין תהיה ה׳ שבועת אומר טרפון בן ר׳׳ש
 שם התום׳ כתבו וכן שם הר״ן כתב וכן השם חלול לידי ובאו כאהרן ביד ממונו למסור דקדק שלא בה
 בלא יוצאין אינם שניהם דבין וס״ה פר״ח תום׳ בשם הביא דשבועוח פי״א מיימוני הגהות אבל ע״ב, מ״ז

 ע״ש. המשביעו על בא שוא שבועת עונש סוף באמת נשבע ואס עליו חלה השבועה לשקר נשבע אס עונש
 לנאמן ממונו שמסר דאפשר איירי גונא בכל לא אבל הרוב פי על דקרא לומר צריך לפרש״י גס מיהו

נתחמץ. ואח״כ שעה באותה
 להיתר ינוושא ערמה תקרא ההיתר תחבולות כתב דתמורה פ״ה ריש בפירושו הרמב״ס מרמה. ]א[

עוד נראה ולי שם, התוי״ט שהוכיח כמו המקרא בלשון ולא חכמים בלשון ודוקא ימרמה, הקרא
 איסורי, אערומי כל רבא אמר ע״א קכ״ט בשבת שהרי הגמ' בלשון לא אבל •המשנה בלשון שדוקא יותר

 הערים ואס ע״ב י״ז מביצה נראה וכן האיסור, החבולות גם היא הגמ׳ בלשון דערמה ש"מ ערמה, והיינו
 לתחבולה קרי הברייתא בלשון שגס נראה ומהתם בפרש״י, ע״ש וכו׳ אמרת קא הערמה אשי רב אמר אסור

 ע״ש וכו׳ הערים ואס דתנינן ערמה בברייתא לה קרי ומ״מ אסורה הערמה הך שהרי ערמה, אסורה
כהרמב״ם• ג״כ דמשמע ערומים לשון ותבחר דדרשינן במאי ע״א ג' פסחים ועי'

 לעצמו שמועיל אסירי, אערומי כל רבא אמר שם בשבח דאיירי בכה״ג דוקא נראה אפורה. ]ב[
ודאי אבל לחיותו, לה שצריך למי הקזה ביום אלא התירו לא ההוא כי שערמה לאחרים, ומפסיד

 ע״ב קמ״ח שבח חובו יפסיד שלא כדי איערומי מענים עולא בר רבא שהרי שמותרין ערמות שארי איכא
 פ״ד מ״ש שני מעשר על מערימין וחנן ב’ע א’י ביצה גרמא גרמא ומלח מערים אהבה בר אדא ורב

 עי׳ לו שמותרות מזמות עוד איכא ולת׳ח ג׳. סעיף כדלקמן בערמה מצוה אפילו איכא ולפעמים מ״ג,
ע״ב. קל״ע שבח

נצור וגו׳ חיים החפץ האיש מי שנאמר אדם של ימיו שמארכת נראה ממרמה והננניעה מרמה• ]ג[
ע״ב. י״ע ע״ז ועי׳ מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך

תרחק. שקר מדבר משוס שאסורים ערמה מיני כמה א’ע ל״א שבועות עי׳ תרמית. ]ד[
 מהרמאות עצמו להציל לי, בדומה או התם ביה דאיירי בגונא דוקא דהיינו נראה להשתמש. ]ד![

 אין והדין,אבל היושר לפי לו שייך אשר דבר ולהפסידו להטעותו נכלו אשר וממזימות כך, ידי על
מזה. יותר או אחר בדבר הרמאי אפילו לרמאות ואין זה, בענין שמצינו ממה יותר להתיר לנו

ערום



<ק= תולדות אמת קנב

32ש״״וע מןונן לן ימציא

 יצחק שרצה זה ענין בביאור נראה ועוד
 הברכות סוד דהנה לעשו, יהיו שהברכות
 במעין — הזה בעולם האבות בו שנתברכו

 חיי היו שחייהם משום הוא — הבא עולם
 וכמו בארץ, גם הבורא והמלכת השם קדוש

 רז״ל בשם פ״ז[ כ״ד ]לעיל שהבין״לש״י
 הארץ ואלקי השמים אלקי הוא עכשיו וז״ל:

 מבית כשלקחני אבל הבריות בפי שהרגלתיו
 שלא הארץ אלקי ולא השמים אלקי היה אבי
 רגיל היה לא ושמו בו מכירים עולם באי היו

 כי בראותו אבינו, יצחק ולפיכך עכ״ל. בארץ
 הנהו כי חשב אהלים יושב תם איש יעקב
 למלאכים לא כי ה׳, בחר בזה ולא לד׳ כולו

 שנבחרה ישראל ארץ וכן התורה, ניתנה
 חלקים יקיימו עבודתה ידי שעל למדינה
 ד׳, עובד שכולו עם כחיי שבתורה חשובים

 להיות הכשרה לו שאין יעקב חלק בזה ולא
 לברך בחר ולפיכך עולם, של בישובו עוסק

 ומשמני השמים טל לו ולמסור עשו את
 לעולם ואורה תורה תצא משם כי ,33 32הארץ
 בברכת שזכה מכיון אכל וליושביו, כולו

 כי אברהם ברכת כבר לו נתן 34הארץ משמני
ודו״ק. בארץ, המושל כבר הוא

 והייתי אבי ימושני אולי י"ב. כ"ז,
כמתעתע. בעיניו

 לא איתא: "א[ ע כ״ד ]דף במכות הנה
אולי דכתיב אבינו יעקב זה לשונו על רגל

 ,ופירש" כמתעתע. בעיניו והייתי אבי ימושני
 אולי שאמר מתחלה לשקר רצה לא :וז״ל

 סי ועל הכריחתו שאמו אלא אבי ימושני
 שלא מכאן הראיה מה ]ותמוה, וכו׳. הדבור

 אלא לשקר רצה באמת אולי לשקר, רצה

 במהרי״ץ ועיין אביו.[ ידי על שיתפס שפחד
 יעקב רצה לא באמת דאילו שביאר חיות

 "פן" בלשון לומר לו היה אביו אותו שיכיר
 שלא מוכח "אולי" ומדאמר אבי, ימושני

 תמוה, אמנם ועיי״ש. באמת, לשקר רצה
 למה א״כ אביו[ אותו שיכיר רצה באמת ]דאם

 ואף וגו׳[. אבי ימושני ]אולי אמו את שאל
 רצון שעושה כיון מקום דמכל ליישב שיש
 מקום מכל כשלימות, הדבר לעשות עליו אמו

 שאמר ממה היא הגמרא דהוכחת לי נראה
 חז״ל אמרו שהרי "כמתעתע", בעיניו והייתי
 המחליף כל :ע״א[ צ״ב ]דף סנהדרין במס׳

 והייתי הכא כתיב ע״ז עובד כאילו בדבורו
 מעשה המה הבל התם וכתיב כמתעתע בעיניו

 ]יעקב[ שהבין וכיון ועיי״ש, תעתועים,
 עבודה כעובד הוא שקר של איסורו שחומר

 בדבורו, מאד זהיר שהיה הוא ודאי זרה,

ודו״ק.

 באמת מדוע להבין, יש שעדיין 35אלא
 מה לפי ובסרט לשקר, יעקב את רבקה צותה

 פי שעל מחז״ל, והוא שם, רש״י שכתב
 אחרת אפשרות היתה לא וכי עשתה, הדיבור

 בלי ליעקב הברכות את לגלגל המקום לפני
אחר להבין זה קשה ובמיוחד לשקר. שיצטרך

אלה. מלבי״ם דברי ע״פ תמוהים עניים כמה שביאר וישלח פרשת ריש רבינו בדברי וע״ע .32

 היא צבי שכתוב כענין הארצות בכל השמנה כלומר הארץ משמני :וז״ל כ״ח בפסוק הרמב״ן פי על מיוסד .33
הארצות. לכל

 הארץ משמני לברכת זכה עשו שגם ואף וכו׳. הארץ משמני בברכת יעקב זכה שלמעשה דמכיון שר״ל כנראה .34
ועיי״ש. ישראל, לארץ ולא אחרת ארץ אל שהכוונה שם ברמב״ן עיין ל״ט, בפסוק

השמועה. מפי ונערך עובד הענין סוף ועד מכאן 35
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קנג ליעקב תולדות אמת

 בעולם האמת עמוד הוא שיעקב שידעגו
 התרחק כך וכל ליעקב, אמת תתן וכדכתיב

 שהוצרכו דינה שבמעשה עד מהשקר יעקב
 אלא יעקב אתם דיבר לא במרמה אתם לעסוק
 ,36לבניו שכם אנשי עם העסק את השאיר

 על יחולו שהברכות המקום סיבב מדוע וא״ב
 והתעתוע? השקר ידי על בדוקא יעקב ראש
 :וז״ל שכתב פל״ד[ כ״ה ]לעיל ברמב״ן ועיין

 כי לב עורי שאלת עיניו מאור על והשאלה
 שיברך כדי היא הנה השם מאת סבה היתה אם

לו היתה לא וכי תימה, וזה עכ״ל. אוביעקב ג;נו«547ח”את1
 רק הברכות יעקב שיקח אחרת עצה להקב״ה

יצחק? עיני עורון ידי על

 אברהם אצל שראינו שכמו נראה, אמנם
 נסיונות בעשר לנסותו השי״ת שהוצרך אבינו

 כן כמו הרוממה, למדרגתו ונתעלה שעלה עד
 לבחון כדי נסיון לעבור צריך היה יעקב אצל
 וכשנעיין בה׳. ודביקותו מדרגתו גודל את

 אבינו אברהם נתנסה שבהם שהנסיונות נראה
 דרך הלוא כי ומזגו, טבעו נגד נסיונות היו

 ידי על ה׳ שם את לפרסם היה בעולם אברהם
 - המקום ?על וטובו חסדו מדת את שהראה

 אברהם של השי״ת עבודת לאברהם". "חסד
 הקב״ה של החסד מדת על מיוסדת היתה

 כל אברהם. של באישיותו שהתגלמה
 אבינו אברהם שהצליח והרבבות האלפים

 עם הוא שעשה החסד ידי על היה לה׳ לקרב
 שמעשיו לאנשים הסביר הוא שבזה הבריות,
.37הקב״ה של החסד מדת מכח שופעים

 אברהם את לנסות הקב״ה כשבא ולכן
 הוכרח אלקים, ירא הוא באמת אם ולראות
 בניגוד הוא כאילו שנראה באופן לנסותו

 :ולדוגמא החסד. ממדת ההפוך ובכיוון ישיר
 וממולדתך מארצך לך לך הקב״ה לו כשאמר

 ואת ביתו את לעזוב הוצרך הרי אביך, ומבית
 כך לאחר לו. הכאיב שבודאי דבר הזקן, אביו
 ואת הגר את מביתו לגרש נצטוה הוא

 וזה אכזרי, כמאד הנראה באופן בנו ישמעאל
 והעולה לעשות. לאברהם נעים היה לא בודאי

 להקריב הוצרך שבו העקדה, נסיון כולנה, על6®33
 כל נגד שהיה דבר — כקרבן יחידו בנו את

 שמנהג ]ובפרט השקפותיו, כל ונגד מציאותו
 להקריב היה ההם בימים זרה עבודה עובדי

 ]י״ב ראה בפרשת וכדאיתא כקרבן בניהם את
 ישרפו בנותיהם ואת בניהם את גם כי :פל״א[

 מראה תמיד היה ואברהם לאלהיהם, באש
 לא וחנון רחום אל שהוא שה׳ לכולם ומוכיח

 הוצרך ועכשיו מבריותיו, כזה קרבן יבקש
 המדרגה זה והרי כן[, לעשות בעצמו הוא

 לעשות כלומר, האדם, בנסיון ביותר הנעלה
 את הקצה אל הקצה מן הנוגדת פעולה

 למלאות כדי ורק אך ומהותו האדם טבעיות
 את בהצלחה כשעבר ורק השי״ת. של רצונו

:המלאך אליו אמר אז רק האלו הנסיונת כל
.38אתה אלקים ירא כי ידעתי עתה כי

 טבעו כל יעקב. אצל גם הדבר הוא וכן
 היו הזיוףוהתעתוע מהשקר; סלדו ומציאותו

ולכן נפש. וגועל זרה עבודה בגדר אצלו

עיי״ש. פ״ה[. ]ל״ד וישלח בפרשת להלן רבינו וכדביאר .36

לאברהם". "חסד ענין היטב שביאר זו פרשה בריש לעיל רבינו בדברי ועיין .37

 המלאכים שלשת עם אברהם שהראה הנפש הגכורת מדוע מבינים אנו "ז שלפ רבינו הוסיף אחרת בהזדמנות .38
 שעבר נסיונות העשרה בין נחשב אינו — מלשמשם עצמו את מנע לא וחולה זקן שהיה שאף — לבקרו שבאו

 ולא מים יקח שאמר מזה ואדרבה עבורו, לנסיון כלל זה נחשב לא א״ב החסד עמוד הוא דאברהם דמכיון אברהם,
 חז״ל שאמרו וכמו ישראל לארץ משה נכנס לא זה מחמת שהרי דורות, לדורי בניו נענשו הלא בעצמו לקח

ודו״ק. ע״בן, פ״ו נדף מציייא בבא במסכת
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<קב תולדות אמת קנד

 בה׳, יעקב דביקות מדת את לנסות ה׳ כשרצה
 ממדת לנסותו הגון יותר מקום מצא לא

 נגד לפעול יעקב הוכרח עכשיו כי האמת,
 בשביל פושרת הבלתי ועמדתו חייו מגמת

 משום כן יעשה אמנם אם ורק האמת,
 כל כי ויובחן יוברר אז כן, לעשות שנצטווה

 שענין מזה ומבואר שמים. לשם מעשיו
 העקדה" "מעשה היה מעשו הברכות נטילת

 לעבור צריך היה מהאבות אחד כל יעקב. של

 וטבעו מהותו נגד נסיון — עקדה״ ״מעשה
 העם אבי של הנצחי בשכו לזכות כדי —

הנבחר.

 הנסיון היה מהו לבאר עלינו זה ולפי
 העקדה מעשה הלוא כי יצחק, של טבעי העל

 הרי ואדרבה, המציאותי, טבעו נגד היה לא

 פחד והגבורה, הדין מדת את מסמל יצחק
 הוא השם קידוש על נפשו את ולמסור יצחק,

 היכן וא״ב והרגילה, השגורה מעבודתו חלק
 אברהם בו שהתנסו באופן יצחק התנסה

ויעקב?

 יצחק של ש״העקדה" להציע יש אולי
 לבא. לעתיד תהיה היא אבל היתה לא עדיין

 אומרת ע״ב[ פ״ט ]דף שבת במסכת הגמרא
 אברהם כי אבינו אתה כי דכתיב מאי :בזה״ל

 לבא לעתיד כו׳ יכירנו לא וישראל ידענו לא

 לי, חטאו בניך לאברהם הקב״ה ליה יאמר
 בו׳, שמך קדושת על ימחו רבש״ע לפניו אמר

 לי, חטאו בניך בו׳ ליעקב ליה אימר אמר
 כח, שמך קדושת על ימחו רבש״ע לפניו אמר
 לפניו אמר לי, חטאו בניך ליצחק לו אמר

 שהקדימו בשעה בניך? ולא בני רבש״ע:
בכורי בני להם קראת לנשמע נעשה לפניך

 סובל אתה אם בו׳ ועוד בניך, ולא בני עכשיו
 ופלגא עלי פלגא לאו ואם מוטב כולם את

 נפשי קריבית הא עלי כולם ואת״ל עליך
 כל עיי״ש אבינו, אתה כי ואמרו פתחו קמך,

 ליצחק, גדול נסיון היה שכאן ונראה הגמרא.
 מדת מדתו לפי שלא יצחק פעל כאן שהרי
 הוא היה האבות מכל אדרבה, אלא הדין,

 על וקבל ישראל בני בעד שהמליץ היחיד

 היה זה עכשיו שהרי חטאותם, כל את עצמו
 סניגוריא, לבקש להאבות הלך שהרי ה׳ רצון
 יצחק, של למדתו ממשי נסיון כאן היה והרי

 בנסיון, יצחק עמד האבות, כשאר ואכן,
ודו״ק. ישראל, של ולמושיעם למגינם ונהיה

 והייתי אבי אולי-ימושני י״ב. כ״ז,
.39כמתעתע בעיניו

ע״א[ כ״ה דף זרה ]עבודה תז״ל הנה
 טעמא ומהאי ישרים, בשם האבות את כינו
 הישר". "ספר בשם בראשית ספר את כינו

 קודם חיו שהם מכיון כי הוא, הדבר וביאור
 עליהם האיך ידעו מהיכן א״ב תורה, מתן

 עשה "אשר משום שהוא אלא להתנהג,
 פכ״ט[, ז׳ ]קהלת ישר" האדם את האלקים

 נתינתה קודם אפילו התורה כל את קיימו והם
 האדם. בהתנהגות הישרה הדרך שהיא משום
 ט׳ פרשה רבה ]ויקרא אמרינן טעמא ומהאי

 דבתורה לתורה, קדמה ארץ שדרך ג׳[ אות
 האדם, בשכל מובנים שאינם חוקים ישנם
 שכלו, ישרות משום לאדם בא ארץ דרך אבל
 שהבינו מפני התורה את שקיימו האבות ולכן

 נקראו האדם של הישרה הדרך היא כי
 יעקב על התמיהה תגדל ולפ״ז .40ישרים
הברכות את לקבל שעשה מה שכנראה אבינו,

 רבינו ביאר שכבר בענינים עוסק העורך, ידי על ונעבד ודעת תורה במתיבתא רבינו ידי על שהושמע וה, ענין .39
אחרת. ובמסקגא אחר באופן הדברים נאמרו כאן אבל לעיל, באריכות

זה. יסוד על הדיבור את עוד שהרחיב פי״ד[ ]י״ד לך לך בפרשת לעיל עיין .40
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קנה ליעקב תולדות

 יעקב שמו קרא הכי הישרות: מן רחוק היה
 אבינו יעקב גם ומה פעמים, זה ויעקבני
 ]מכות וחז״ל ליעקב, אמת תתן נאמר שעליו

 על רגל לא הפסוק עליו דרשו ע״א[ כ״ר דף
 בדרך כאן יעקב נקט מדוע וא״ב לשונו,

לכאורה? כעקומה הנראית

 גדול יסוד מכאן למדנו באמת אבל

 על ]פל״ה[ להלן דהנה ה״אמת", במהות

 תרגם וגו׳ במרמה אחיך בא הפסוק
 הוא, הדבר וביאור "בחכמתא". אונקלוס:

 חשבון, לפי שתאמר צריכה האמת שגם
 אצל מתחבא הנרדף ראובן אם למשל שהרי

 שמעון אומר מחפשו וכשהרודף שמעון,
 שאינו ומשום אצלו מתחבא שראובן לרודף
 אלא יקרא? "אמת" זה הכי לשקר, רוצה
 בדרך להשתמש לאדם מותר שלפעמים ודאי

 לפי והיינו מבוקשו, את להשיג כדי הערמה
 י״ח ]תהלים תתפתל" עקש "ועם של הכלל

 עם התמודדות לידי בא דכשהוא פכ״ז[,
 אין לפעמים עשו, של מסוגו מסוכן רמאי
 והשתמטות. הערמה בדרך מהשימוש מנוס

 מצינו והשעה, הצורך כפי זו, מעין רמאות
 זה ואין אבינו יעקב אצל פעמים וכמה כמה
 ליעקב". אמת "תתן של למושג סתירה כלל

 שעשה המקלות פיצול ענין כל :לדוגמא
הרמאיות מידיו צאנו את להציל כדי יעקב

 אשר עד לעשו: יעקב שאמר מה לבן: של
 את שהרחיק כלומר שעירה, אדני לא אבוא
 מזה למדים 4ואנוי ערמה, בדרך ממנו עצמו
 את להרחיק לאדם שמותר לדורות הלכה

 מעשה ממנו; כשחושש הנכרי מן עצמו
 42 41יעקב בני סובבו שבמרמה ושכם, יעקב

 ויוכלו עצמם את יחלישו שכם שאנשי
 עם העסק בגדר נכנס זה כל אותם. להרוג
 של ממעמדו כלום גורע ואינו ורשע, רמאי

.43האמת כסמל יעקב

 לשקר שמותר שאע״פ 44מצינו והנה

 ליזהר האדם על מקום מכל השלום מפני
 באופן אפילו שקר לומר עצמו את ירגיל שלא

 לשקר, מלמדו שזה ומשום לכך צורך שיש
 אבל השקר בעצם איסור שאין דאף והיינו

 ובסופו לשקר האדם את מלמד זה מקום מכל
 כי הרגיל, טבעו להיות זה נהפך דבר של

 נמצא פעולותיו. אחר בדעותיו נמשך האדם
 חכמים לתלמידי הותר שיותר זה לפי

 משהותר מהאמת לשנות בדיבורם והשלימים
 להרגלת לחשוש יש יותר כי הארץ, לעמי זה

 השפעת מפני כראוי מחוסן שאינו למי שקר
 במדרגת שאחז אבינו, יעקב ולכן היצר,
 חשש לא נפשו, ובכל מאדו בכל האמת

 שהיה ובאופן המותר באופן מדיבורו לשנות
.45ודו״ק לזה, מוכרח

 כדרך הדרך את לו ירחיב הולך להיכן שאלו כו׳ בדרך נכרי לו שנזדמן ישראל ת״ר :ע״ב[ כ״ה ]דף זרה עבודה .41
וכר. הרשע לעשו אבינו יעקב שעשה

 בניו יעקב מסר שלמעשה ביאר ושם בהרחבה, זה ענין רבינו שביאר פ״ה[ ]ל״ז־ וישלח בפרשת להלן ועיין .42
ועיי"ש. לבניו, זו "רמאות"

וכו׳. ברמאות אחיו אני גם בא הוא לרמאות אם :פי״ב[ ]כ״ט ברש״י מפורשים רבינו דברי בפשטות .43

 ועיי״ש רב, של אשתו גבי ע״א[ ס״ג ]דף ביבמות מהסוגיא להדיא נראה כן אבל לדה, מקורו ביאר לא רבינו .44
 גם שקר יאמר לא בכך האדם ירגיל שלא כדי ם״מ שקר אביו לכבוד לומר שראוי הכא כי גם :שכתב במהרש״א

וכר. לשונם למדו דכתיב והיינו הזה במקום

 הותר שיותר היסוד ובעיקר שאמר. נראה כך אבל רבינו, מדברי השומע בהעתקת ברור היה לא זה אחרון קטע .45
בפרדס סי״טז. בתרא הגוזל ופרק ב״ק ביש״ש א׳ז. כלל א׳ ]נר המאור במנורת עיין מע״ה. מדיבורו לשנות לת״ח
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כח מגילם באורים קל"! ל3ק MD30H בית 'H 1או*ד באורים אפיקי
 הקדש זה ככר ואמר הפקר של ככר לפניו היתה רבא א׳ ע״ב

 שלו ד״א וזכו חוך מונח דהי׳ הר״ן ופי׳ מפל לאוכלה נטלה
 ד״א ע״א י׳ בב״מ כדא׳ דרבנן אלא אינו ד"א דקנין אף .להק׳
 לר״ל דס׳ל פ״ד פיאה בירו׳ כדת' ]דלא כו׳ רבנן לי׳ סקינו

 לשי׳ דהר"] די״ל בו. מועלין אמאי א״כ ע״ש[ מדאו׳ קונוח ד״אל
 לקני לא גבי סוכה ער״ן דאו׳ לענין גם מהני דרבנן דקנין ןךיל

 אף ולכן מ״ש הזורק ור״פ ע״ב ס״ז ובגיטין לינוקא לוליבא ש<>6
 הגמ׳ דמפרש י״ל הרמב״ן אבל בו. מועלין מדרבנן הוא דהקנין
 חהי׳ זה בככר לכשאזכה דאמר ר״י בשם הרא״ש כפי׳ ונדרים

 נלע״ד עוד :ש“ע הקדישה ואח״כ בה דזכה המיס׳ כפי׳ או הק׳
 קונה דאינו הוא דהקדש חצר דדוקא כ׳ שם הקצוה״ח דהנה לישב
 דנדרים מהך וה״ר להקדש זוכה שפיר הדיוט של חצר אבל להק׳
 להק׳ זוכה שפיר דהדיוט דחצר הרי חצר מתורת אלא אינו ד״א והא הנ״ל
דמשיכה הטטם בקידושיךשם לומר הוצרך אמאי דא״כ וקשה .מיש

 לא. או מלשבע להחמיר יש ג״כ אס ממון יפסיד מלשבט שימנע
 על מקפיד הי׳ לא כו׳ רבנן אמור דיה ע״א ל״ג ב’ב בתום'

 נכון בזה דגם קלת משמע ע״ש כו' השבועה על אלא ההמתנה
 ע״ש שרי נפשי׳ דליפטר משמע עיב ג׳ חמורה ע׳ מיהי לזהר.

 בב׳ב שרשום בר דרבא ועובדא לזהר יש ליטול כדי לשבע אבל
 בין זכאי בין ה׳ הל׳ סיף פ״ו שבועות בירי׳ וע' ליטול כדי הי׳

 דאפי׳ ס׳ז ויקרא תנחומא במדרש וע׳ פ״ש תיעול לא לשבועה חייב
 ח״ס בת׳ מצאתי שוב .ע׳ש לישבע לאדם יפה אין אמת על

 שבועה בלשון שלא ואפי' ע״ש בזה שהאריך צ׳ סי' חח״מ
 יהנה ע״א ל״ה גיטין ע׳ לזהר יש דנ״כ משמע קללה בלשון אלא
 כלום מדינרך נהנתי אם אשה אותה של מבני׳ באחד המות סם

 כתב שם רי׳יד בתום׳ מיהו כלל שבועה זה דאין אף .ע״ש ונענשה
 לדבר נפשי׳ ולזרוזי : ע״ש באלה ונענשה בשם שהזכירה דמיירי

יצרו יתקפנו שמא או מ״ע מלקיים בדבר יתרשל שמא מצוה
 ר״ג סי׳ וביו״ד שם חמורה ע׳ ל״ת ממצות מצוה איזה על -ויעבור דהא ת״ל מהק׳ חמור הדיוט כח יהא שלא משוס בהק׳

נשבעתי כתיב כתב ת*כ סי׳ בס״ח מיהו .ולנדור לשבע דמצוה ס״ו הק׳ עבור שמושך הוא הגזבר אלא מושך עצמו ההקדש אין משיכה
הראשונים אבל יעבור שמא נשבעין אין בזה״ז אבל כו׳ ואקיימה קונה הי׳ עצמו עבור מושך הי׳ דאם וכיון הוא הדיוט והגזבר

אינם דהרי J :עכ׳ל שבועתם על עוברים היו לא ממיהין היו אם .להק' דקונה הדיוט של בחצר וכמו קונה ג״כ הק׳ טבור נשמושך
מוזהרין בשיתוף גם דלעבוד צ״ע זה לשון .השיתוף על מוזהרין משיכה גס א״כ להק׳ דהדיוט חצר קונה דמדאו׳ מדבריו דת׳ ועוד
הפמ״ג כ’וכ כו׳ ישראל של שב״ד דברים עייב נ״ו בסנהדרין כדא׳ .דרבנן אלא דאינו מבואר הא ובקידושין מדאו׳ בהק׳ קונה יהי׳
בשיתוף מוזהר דאינו דהא ס״ה סס״י ביו״ד הפמ״ג דמ״ש אלא קני לא דהדייט חצר אף דמדאו׳ מודים כו״ע דבאמת ג״ל לנן

בלא אפי׳ דמוזהרין מצינו לא בשבועה באמת .עיש בשבועה היינו משיכה וכמו דקני בנדרים להר״ן דס״ל הוא דמדרבנן. אלא להק׳
הוזהרו לא נ’דב ליכא ולפ״ע ע״ב ס״ג שם התום' דמ״ש .שיתוף חמור הדיוט כח יהא שלא משוס הוא בזה והטעם בהק׳ דקגי
דאפי׳ אלא בשיתוף לישבע הוזהרו שלא כוונתם דאין י״ל כך על לחברו מליאה דהמגביה זכי מלי דלהדייט דכיון משום והיינו מהק׳
מז׳ 'אינו דהא שוא שבועת איסור על כלל הוזהרו לא שיתוף בלא דקנין משום היינו בו דמועלין והא . להקדש גם קונה חברו קנה

קונה

 מהני דלא הסוברים ולהפו׳ .וכמש״ל דאו׳ לענין גם מהני דרבנן |
 הנ״ל הרא״ש או התום׳ כפי' דנדרים הגת' יפרשו דאו' לעני!

 בזה דגם דס״ל משום מדרבנן קני להרמב״ן גופי' דהק׳ ובחצר
להחוס׳ אבל מהק׳. המור הדיוט כח יהא דלא זו סברא אמרינן

 הגזבר ע״י דבא משיכה קנין דדוקא דס״ל קני לא מדרבנן נס
 בחצר אבל מלהדיוט להקדש זכייחן גרע דלא אמרינן הדיוט שהוא
 מפ״ז הק׳ הקלוה״ח והנה להק׳: שיקנה רבנן תקנו לא זהק׳

 לגבוה חצר קני לא דאמאי חולין הבית בהר שנמלאו מעות ושקלים
 והוכיח כאן[ המ״א ג״כ רמז ]ולזה הוא דהק׳ חצר הבית הר א5

 חצרו לי׳ זכי דלא הטעם בגל דמלא בהאי הסוברים דהפו׳ פזה
א דבזה אדעחי' אסיק ולא לבוא רגיל דאינו פשוס

 לאחרים לגרום אסור ד אשכחן לא כ׳ שם דהתוס' אלא .מצות
 שישבע לו שגורס בזה איסור ליכא הישראל דעל ר״ל כו' לשחף

 דלפ׳ע אף שיתוף בלא נשבע הי׳ אם אבל בשיחיף דנשבע כיון
 על ישמע לא משום הישראל על איסור יש מ״מ ליכא בזה גם

 הייתי דמסהפינא ולולי .ע“וצ א’הגר ביאור וע' לזה שגורס פיך
 .שו״ר השבועה על מוזהרין אינם דהרי וצ״ל ברמ״א דטס״ה אומר

 שחקר כי' החום' שחי׳ שמה ודע בד׳ה ה״ז פ״י מלכים ה' במל״ח
 שוא דכשבועת ולומר דלחלק ומסיק השבועה על מוזהרין אם בזה

 ע׳ש דוחק הוא מוזהרק_ הם שקר בשבועת אבל מוזהרין אינם
 הרמב״ם ז״ל ..תוכחה בענין המ״א מ״ש :קמ״ז ^עפ״^מ״^סי׳

מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים כדברי אבל ה״ח מה״ד פ״ו זוכה חצרו
מוכיחו' שבגלוי דעברה תר״ח סי' ועמ״א בלח׳מ וע״ש ברבים אותו ה״ט שייך לא דהק' בחצר וא״ב ורס״ח רל׳ב עסי׳ מדעתו שלא
ולמה' ה״ג פט״ז יבמות בירושלמי דאמרינן מהא וקשה ברבים. ע״ב כ׳ בב״ק כדא׳ דמי מדעת כהדיוט מדעת שלא הק' דנני

המון ואתם הה״ד ברבים ירבעם את שחישד על רי׳א אביה ניגף ראי׳ מזה אין ולמש״ל .ע״ש להק׳ הצר דאין כהתוס׳ ל“דס יבפיכ
הרי ע״ש לאלקיס ירבעם לכם עשה אשר הזהב עגלי ועמכם רב משום הוא להק׳ חצר דיש להרמב״ן דס״ל הטעם עיקר דכל מיון

בתורת הי׳ שלא ואפשר ברבים. להוכיחו אין שבגלוי עברה דאפי׳ ודאי וא״כ מדרבנן רק והוא מהק׳ חמור הדיוט כח יהא זלא 1'
 שם הרמב״ם וכמ״ש אסור דזה בזה אותו שחירף אלא תוכחה

מקירו הראה לא ]והכ׳מ כו׳ רשאי שאינו אע״פ דהמחרפו ה״ה

/ י MX ־־־י “

 דבכה״ג וכיון בהדיוט ג״כ דקני היכא אלא להק' הצר קני זלא |
 אינו בהק׳ גם מדעתו שלא דהוא משום קונה החצר אין מדיוע

דהאומר ע׳ב ט״ו בערכין התום׳ כ״כ1 הנ״ל[ מירושלמי הוא ואוליכיון מדעת לשלא מדעת בין לחלק שייך לא דבהק׳ אט"נ קנה

־ש ■?ן

 בישא: לישנא משוס בי׳ אית בפניו אפי׳ חברו על קנטור ,דבר בהק' דגם ודאי מהק' חמור אינו הא א״כ ל״ק בהדיוט פ’יע
דמצוה אמריגן ע״ב ס״ה ביבמות השלום מפני לשנות דמוחר ומ״ש ולכן .הרמב״ן על שהק׳ הקו׳ שאר גם לישב הארכתי ובמ"א

 זה שאין וי״מ כו׳ גמור שינוי דהי׳ די״מ שכ' שם ת״י וע׳ לשנות הי׳ הדיוט של בחצר אשר באופן הי׳ אס בב״ה דבר דבמצא פצנ׳ד
*K דיש הרמב״ן לדעת לחוש יש בב״ה כשמצא נם החצר בעל 

 וקורא מביתו ס״ת מביא כ״א ע״ב ע׳ ביומא אמרינן :להק׳ '׳׳־
 ותפארת ס״ת של נוי להראות ופירש״י לרבים חזותו להראות91

 דלא משמע מכאן . המ״א הביאו במצוה להתנאות שטורח
 האתרוגים שמראים הנוהגים האנשים שמגנים מוסר בספרי -יש
והביאו כן לעשותדא וכתבו מהודרים שהמה ומתפארים -הה

 דשרי מבואר ומכאן .אתרוג ר״ת גאוה רגל תביאני אל
בזה: איכא מלוה גם ואדרבה

גופי'. לכולי דמעלי משום בו. שירגיל וטוב א ב’ס קניה
 כדמשמע כביצה הוא והשיעור ע״ב( )גיטיןס״ט

בתום׳: ועיש ע״א כיו בסוכה
 ל״חסע״ב יבמות וע׳ טמ״א עיקר. מלאכתו א שיא קניו

יכ״כ בעי חשובה ד״ה ע"ב פ״ה יומא ובת"י
עי״ז אם להסתפק ויש .כו׳ באמת אפי׳ מלשבע וההר ב

 שכינה כבוד מפני כן לומר שנוח לפי זקנתי ואני במ״ש גמור שינוי
 מדברת היתה דהשכינה לומר עוד ואפשר כ״כ. מובן ואינו עיש

 הוא אך אברהם על וקאי זקנתי ואני וא׳ אברהם של גרונו מתוך
 שרה על ואני וקאי שרה מדברי דכ״ז הבין .

 והנם ואל. ד״ה ע״א ט׳ מנילה ועתוס׳ גמור שינוי הוי לא וע״כ
 דרב במעשה ע״א ס׳ג שם דא׳ מהא להק׳ יש הראשון הי'מ על

 א״ל ואפ״ה אב וכבוד השלום מפני דהי׳ ואף לה אפיך ברי׳ דחייא
 לשנות דמותר בכ״ד עוד מצינו והנה :ע״ש הכי תעביד לא את

 גבי ע״ב עיז בכתובות כדא׳ לנפשי׳ טיבותא יחזיק שלא כדי כגון
 דלא היא ולא ומסיק הן א״ל בימיך הקשת נראתה דא״ל ריב״ל

 סשיי ומ״א ועט״ז לנפשאי טיבותא אחזיק לא סבר אלא מידי הואי .
 טובה -אחזיק אני כו׳ אתה בדאי משה ע״א פ״ט ובשבת חקס״ה
 בברכות כדא׳ לשנות מותר כ’ג הרב כבוד הפני וכן .כו' לעצמי

כ״ז

raf
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 .לחו ר״י א״ל בדבר חולק יש. כלום שאמר דר׳ג במעשה עיב כ׳ז'
 וכך 'כך שעשיתי להיות אפשר איך הכבוד מפני _ לומר מותר וכך
 שיהא' השתא דאר״נ 'ע״ב ע' בקידושין כדמ׳ כן עשה שבאמת’אף_

 דבר 'מפני וכן .למר משדרנא דהזמנוחא טסקא גמירנא לא דמ"ר
 $א ואי הביני אשוו שמואל דא' ע״ב ל״ד דהוכה כההיא מצוק,׳

 שימכרו כדי משוס מ״מ כר״ט' ס״ל אף׳דלא כר״ט לכו דרישנא
 תלמידיםה את בה חדדל כדי וכן .'כן אמר מנוי' המלוה ותהי בזול

 יחבייש~האי^ שלא כדי גס דכעי. הוא לחדודי בכמ״ק כדאמרינן
 הוא אני ולזמר לשנות לאחר מותר ג״כ כהוגן שלא דבר שעשה

 שאמר הקטן דשמואל במעשה ע״א י״א בסנהד׳ כדא' כן שעשיתי
 אלא הוה הקטן שמואל דלא ומסיק ברשות שלא שעליתי הוא אני

 דאפי׳ מצינו מזו דולה 111. דעבד הוא כיסופא ומחמת אחרינא אינש
׳ לשנות מותר ג״כ דנפשי׳ בזיון מפני

 דעבד הוא נפשי׳ לאישהמוטי׳ היא ולא כב״ה הל׳ א״ר הכי דאר״פ
 והשמיט שטעה לפי איכסיף ר״פ אלא כב״ה הל' א״ר לא ופירש״י

 דהיכא וז״ל שכ׳ הרלנ״ח לה׳ שרמז הש״ס בגי׳ וע' בכך עצמו
 דלימא ואפשר בי' למיהדר טובא כיסופא איכא עובדא עבד דהתכס

דלאמה

ft;

 מינה ומקשי בברייתא חמש תיבת ר״פ הוסיף
 ’ע מ״ד ובקידושין ' מסברא או מנש׳ כן

 מותר הדין שח; דבר :בפירש״י וע׳ש י דריב
 j>" שעשה ותו6 רואה אחר איש כן'אס

 ך דלתד* לדעתי' וחזיתי שמנוניתא להעביר וא״ל ע״ב כ"ח בביצה כדא׳
■י לני■" ליו במנחות וכה״ג כן מורץ' ואין הלכה וקסבר קעביד

..4 אש נירע
 • שדד?< חפטה ב1
 שמ1•פאי חנה לעשיתו ,ר

צ״ל

וחזיתי הין וא״ל למר להו בפי קא לשמרן
הג קסברבעי הוא'

־75־
מורי וחין

לברוח נו

בחופו

לדעה
המ״א

_ t

 ,חט כשישס״נ צברוח נו שמותר ע״ב-ל״ג דרשב״ישבת
 ג.־\ ננרוח רשאי בעצמו הוא דדוקא נ״ל לחברו צער גורס זה

 מבר^ק אין צ״א 'מ״ה בגיטין וכדהנן להבריחו רשאין אינם אחרים
ב"׳־ מל׳ והנה ס״ה. רנ״ב סי׳ וביו״ד חה״ע השבויסימפני את

'ברזהאס צערא אלא בדבר ס״נ אין דאס משמע ס״נ כשיש ׳שכ ע״ב מ״ג בברכות כז־מ׳

 מסברא דר״פ הרמ״ע ת' בשם בגי' לפמ״ש מיהו .הוי
 אלא בכה״ג לשנות דשרי ראי׳ אין א״כ ע״ש אר״י פליג דנפ^י׳

 צריך הי׳ לא כו׳ ברבו הגדולה תלה חסידות מידת דמשום דמ״ש
 רבו בשם כן לומר מיתר הלכתא דהכי לי׳ דקים כיון אלא לכך
 ע״א נ״א בטירובין כדא' מיני׳ דליקבל היכי כי ד״ז ל״א שרבו אף

בשם במהש״ק שביאר וכפ״מ המ״א שהביא ע״א קי״ב ובפסחים
 ברור שהדבר דהיכא ל״ח

קי
שרי. לפקפק בו וחין

ואכל לי׳ יהבי לרבך לר״א שמואל דא׳ ע״ב קי״א חולין
 ע׳ מזו גדולה

ע״ש כו׳
 מצד שפוסק וש״ה שם ובתי״ט מ״ז פ״ה אבות ע"בבר .^יע׳ וצ״ע

 כרכות ע׳ מרבי שמעתי כך לומר אסור ברור וחיךיהדבר סברתו
 בצריך היכא וכן .כו׳ רבו מפי שמע שלא דבר האו׳ רע״ב כ׳ז

 שקליתו אי יוסף דא״ר ע״א ק״ט דב״מ כההיא מוהר ג״כ ולהפחיד
 דאר״י שבחא בלא לכו מסליקנא לא ואי מוטב ומסלקיתו שבחיינו

 שלא ריב״ן דפי' מסלקינן בהוד״ה ע״ב וע״ש היא מילחא ולאו כו'
 ע״ב ל״ד סוכה ועהוס׳ כן. אמר להפחידו אלא מעולם ד״ז אמר
 ישמעאל דר׳ במעשה ע״ב ל׳ ושם .ולע״ק כר״ע להו ולדרוש ד״ה
 בר״י דר״י דמסיק אפקרינהו לא ולך אפקרינהו לכו״ע דא״ל בר״י

 חשוד שהוא מי דאוקמי': הוא בעלמא ובמלהא אפקרינהו לכו״ע
 עליו ו~ולחיים5_לשנות מותר חמיר על חשוד ואינו קל איסור על

 לידי יבוא שלא כדי חמור איסור שהוא הקל האיסור על ולומר
 לי׳ דאמרינן בה נגע דילמא וליחוש ע״א ס״ב בגיטין כדמ׳ איסור

 חזרנו ע״א קל״ט בשבת וכ״מ לטיבלא. הדרא בה נגעת אי חזי
 דחזא כיון ע״א קט״ו וע״ש היתר צד לה מצינו ולא כילה לידי ע״כ
 משמי' ממערבא איגרהא אחא א״ל מחרפי קא דהוו

דלקבלו היכי כי
יוחנן דר׳

 ע״א כ״ז בפסחים וכ״מ מיני׳
 ובהא מחבריו ולא מחברו נר' הל׳ שמואל קס׳ בעלמא

 לאיסורא רבנן דניקום היכי כי איפכא אחניי׳ וסבר מחבריו
 להתיר רבים אחרי אדס בני ילכו שלא כדי לה והפך ברש״י וע״ש
 שמותר דבר כגון להקל אפי׳ אלא שרי להחמיר דכדי זו ולא .ע׳ש

 מותר דאסר כמאן שיפסקו אחרים יש שמא שחושש אלא הדין י מן
 דיבמות כההיא לכו״ע מותר שיהי' כדי הדבר שישנה עצה להשיאו־

 אמרי 'ס״ל כרבנן אינהו ומשני שיקרא אלפוה דפריך ע״ב קט״ז
 יביש הלכה דבר והיבא_דאמר :ע״ש דלישרי' היכי כי הכי תעביד

 כדאמריגן מטילס ד״ז אמרתי לא _ ולומר לשניה, מיתר בו .חזר
 בלחיין ולא בהילמי לא כר״י הלכה אין דאר״י ע״ב י״ד בעירובין

 מיני׳ לה ונמירנא אמרה האלקים א״ר לא א״ל אמרת לי׳ אמרו
 י' וכה״ג'במנילה 'עמו נימוקו דר״י' משום בי׳ הדר קא ומ״ט
לא א״ל אמרח א״ל בכ״חיכו׳ שמקריבין' שמעתי יצחק א״ר ע״א

 ופירש״י דאסור
 ואב״א

אפי'

 י;5 חילוק 'דיש ואפשר צ״ע ד״ז .לחברו צער יגרום _עי״ז אם
 ח ב״ב נמיק״י ע׳ ממון לענין וכמו לא או עליו הפקודה בא
 כס' שפ״ה ובסי' סקי״ח ש״ך קס״ג סי׳ ח“ובח כלילא ההוא גבי

 קודמה' כביסתן אחרים וכביסת כביסתן ע״ב פ׳ לנדרים ול״ד
 שעי־ז דדיקא המ״א מדברי דמ׳ מה גם שלהם. היא דהמעיין

 צ׳ע אסור ה״ג יגרום אם הבל .שרי לחברו לער יגרום שיברה
 דהינאדנא ע״ד וסנהד' פ״ב יומא ועתוס׳ קודמין חייך ודאי דהא
 סי׳ וביו״ד כו' דחבראי דדחא חזית מאי להיפך י״ל מעשה עביד
 בחנם חברו יהרג שלא כדי לער לסבול דמחויב מ״ש אמנם קנ״ז.

 נדבק דהל' וידוע שם בנדרים ורבנן ר״י במחלוקת הליא ד״ז
 מביא רוצח מה' ספ״א ובכ״ש .ע״ש לכביסתן קודמין אחרים דחיי
 ונראם הכ״מ וכתב .חייב סכנה בספק עצמו להכניס דאפי' ירו'

 ז״ל הראשונים הפו׳ מיהו .ספק הוא .ודאי שהלה מפני שהטעם
 ד״ם ע״א ס״א נדה חוס׳ וע׳ הנ״ל הירו׳ הביאו ולא השמיטו

 ר,*מ סמ״ע וע׳ מחויב דאינו קלת דמשמע שאלתות בשם אטמרינכי
 ומיהו וז״ל או״ה כשם הביאו שכ״ט סס״י בא״ר וע׳ סק״ב תכ״ו סי'
 שהוא מאחר גופו לסכן לו אין עמו מסוכן נ״כ הוא בודאי אם
מציס ולא ס״ב[ ב״מ ]ע' עמך אחיך וחי כדדרשינן מסכנה יזין

לכתו* דזה בא״ר ע״ז וכ׳ עכ״ל. ודאית למיתה סכנה בין חילוק
וסייפתא .סכנה בספק א״ע להכניס דצריך הנ״ל הסמ״ע למ״ש סותר

וצ״ס: קנ״זסקע״ו סי׳ יו״ד ובפ״ת בזה שם מ’ח ועפ״ת . שם לשו״ע
מוס•^ יוהננ אד״ בהלכות 2לך_פרק_אח תת״א רביגי .והנה
י* )ברכוח יודע איני לומר לשונך למוד .שהשמיטו דברים אתה

 עימד אדם יהא שלא הבאים לדורות ללמד דעדיות פ״א וע׳ ע״א(
 מרצין אין ט״ב( )ה׳ טעים יטעמא גנוב גנבא בתר דבריו. טל

 לישב אין .מי״ח פ״ד אבית מס׳ וע׳ ע״א( )ז' כעסו בשעת לאדם
 כר כאלישע יהנה ליהנות הרוצה .וע״ש (5ע״ )ח' ארמית מטת על
 והיכא מ״ה. פ״ד אבות להרמב״ס ופיה״מ רש״א וע' ע״ב( )י׳

 בחון. ה״ח המארח כל .ע״א( כ״ח )מגילה דמי שפיר בי׳ דמתייקרא
 ט שאפשר 'כל .)שם( תמידין הקריב כאלו מנכסיו ומהנהו ביתו

 ע״ב(.יהא )י״ב חוטא נקרא מבקש ואינו■ חברו על רחמים לבק«
 אל ע״א( )י״ז שלום ומרבה חמה משיב רך מענה ביראה ערום
 שומר כתיב תט״ז סי׳ בס״ח וע׳ ע״א( )י"ט לשטן פיו אדם יפתח

 אקכ-ר׳. אומר שהי׳ ר״ט של זרעו אחר רבי חקר כו׳ ולשונו פיו
 והגה לו׳ע״ש יש 'בת אבל בן לו אין לו שאמרו ונענש בני את
 לשין* איזה לאחר לומר אפי׳ מיהו כן יאמר שלא עצמו טל זהו

 חי' במ״ק דאמרינן לזהר צריך ג״כ לקללו מכוין אינו אפי׳ ■קללה
 נ-ט( יתום׳ קו׳ מיושב ולפ״ז ע״ש. כו׳ לשפהים כרותה ברית ע״א

 ם״נ שפ״ר ביו״ד׳סי׳ זע׳ כו׳ יפתח מהאידאל לאחויי ד׳ה״ל שהק׳
 לש׳יך והוא ׳לשון'הפשוק או •הגש׳ לשון איזה לחברו כשאומר ואפי׳
נפלך' בלשון שיאשר דהיינו לאחר הלשון ויהפוך לזהר ג״כ"יש קללה

*3יי

f*M*f*.

ג״כ מותר בורי'עלההלכהלברר כדי משום גס ’כו׳"יע־ש.
 מכיין. ט״ב ק״ד סנהדרין וע' ע״א( ל״ו )שבועות לנוכח ולא

 חולקז אין השם חילול שיש במקום .ברש״י ע״ש התו׳ 'מן לקובלנא
 חכייי שנמנו זה 'להחנות יוכל לא חסרון ע״ב( )שם לרב ■’כבוד
 חברימי. בכבוד הזהרוד ע״א( )כ״ו עמהן נמנה ולא מצוה לדבר
■מ״מ ברכי בין■'־ י והושיבום ברש״י. ע״ש ההגיון מן בניכם ומנעו

 אומר ר״א ר״פ מתיב' :ע״ב ל״ח בנזיר כד'מ׳ לשנות או. להוסיף
 דלא־ ופריך'מאחר חמש מידי הניא לא אר״פ אלא יחמש לוקה כו׳

 והדרי בידי׳ נמ׳יהיא לאו סברי אנא אוהבי'אר״פ מ״ט יחמש תניא
ול*תרתח לא מ״ב(. )כ״ת כו׳ מי לפני':דעו מתפלליו' וכשאתם הדין' לברר הרי''דכדי'’בי' הדר ולא בידי' היא דגמי ולאיידענא’בי׳



נט מגינים לנשרים קנו הכנסת הכותבית חיים אורח נא״״ם ־יען
ם.שינ1כל 1ל יאמר ולא שוסה או מיד מלסהו אלא באזני למינק אסור דמה בו שאץ מי כל )כישנו־ב( הממי ולא מדו׳ לא ®וטי
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וע״ש ש״ד מטעם דרק דמשמע עמו •לוות
ב(’ע )קי״א לעניותא קשי בביתא קארי .עמו ות

 אדם של ושנותיו ימיי מאריכין דברים נ׳ ע״א( )ל״ג עליו ללחם
 מזכירי; דברים ג׳ ע״ב( )נ״ד ובבהכ״ם שולחנו וטל בתפלה המאריך
 לשמים חברו על דין ומוסר חפלה ועיון נטוי קיר אדם של טובותיו

 מזלי׳ לחרע דלא ליגלי לא קמא יומא דחליש מאן האי ע״א( )נ״ה
 )ס״ג ביתו בתוך רעים ירבה אל מינה קנה קבון זלת ע״ב( )שם

 אינש ליגמר ע״א ס״ג ובשבת ע״ב( )שם יהגה ואח״כ ילמוד ט״א(
 כי חפץ. שלבו במקום וילמוד ע״א ייט בע״ז וע״ע ליהבר והדר

 וע׳ ע״ב( ג' )שבת אחריתא במס' חישיילי׳ לא מס׳ בהאי ר׳ קאי
 להודיעו צריך לחברו מחנה הנותן .כענין שואל מ״ז פ״ה אבות

 בסחר הנותן צדקה אבל ע״ב( )י׳ לחגלויי עבידי דלא גמילתא
 בעיר לישב טוב הבנים. בין בנו הדס ישנה אל שם. חוס' עדיף

 ואיהא מועטין עונותי' קרובה שישיבתה שמתוך קרובה שישיבתה
 דאז זכאין בין אלא אדס ידיר שלא ע״ב ל"ח בא פ' בזוה״ק
 עופות של שדירחן מכאן ע״ב ק׳יח סנהד׳ וע׳ בגינוהון לי׳ אוטיבין
 ייזיל מתא בהא לי׳ דביש מאן ברש״י. וע״ש הצדיקים עם טהורים

 הכבוד מפני ברייה אפיקטוזין עושין ואין פולין אין .אחריהא למתח
 מאני׳ מפלי הוי דרשב״א סה״א פ״ג מ״ק בירו׳ וע' ע"א( )י״ב
 רבנן דרחים .לנדרו פתח יהי׳ זה שדבר כדי רבי בר דר"ש קמי׳
 רחמים יבקש ע״ב( )כ״ג כו' דדחיל כו׳ דמוקיר רבנן בנין היל
 להודיע צריך .דברים כמה ע״א מ"א עי׳ש ע״א( )ל"ב יחלה כלא

 ק׳ סגהד' וט׳ ע״א( )ס״ז רחמים עליו יבקשו ורבים לרבים צערו
 בגדיו המקרע .לאחרים ישיחנה או מדעתו יסיחנה בלבו דאגה

 חמין ע״ב( )ק״ה שרי ביתי' אאינשי אימהא ולמרמא כו׳ ^מתו
 בניגרי ותשכח בככי דוק ע״ב( )קי״ט מלוגמא במול״ש חמה ופת
 :ע"א( )קנ״ב מעלי משתי ואילך מכאן מעלי מיכלא שנין מ׳ עד

 )עירובין בפניו שלא וכולו בפניו אומרים אדם של שבחו מקצת
 מפני בצל יאכל לא ע״ב( )כ״א מדיית יותר בד׳ס הזהר ע"א( ייח

 וחייב שילמדנו עד לתלמידו לשנות אדם חייב ע״ב( )כ״ט שבו נחש
 אינו וזו נאה זו שמועה לומר אין ע״ב( )נ"ד פנים לו להראות

 נאה זו שמועה לומר אבל א״ל תרוייהו ודוקח ע״א( )ס״ד נאה
 נבח .שמעהחא הא מעליא כמה שאמרו בכ״מ כדמי שרי בלחוד

 שאינה סעודה כל :ע"א( )פ״ו פוק גורייתא בך נבח עול כלבא בך
 הרשות מסעודת והנהנה ממנה ליהנות רשאי ת״ח אין מלוה כל

 אמרינן ע״ב צ״ה בחולין מיהו ע״א( מ"ט )פסחים גולה לסוף
 )שם( ה״ח בת ישא .של״ג סי׳ ועמ״ש בזה נזהר הי׳ רב דדיקא
 ובמ״א כ״ג קצ״ט ועסי׳ ע״ב( )שם בדרך ע״ה עם להתלוות אסור
 ספ״ק ר״ח בפי׳ וכ׳יכ בדרך להתלוות אין רשע ישראל דעם >נ״מ
 עמו לעבור אין במעברא דדוקא כאן במ״א כדמשמע ודלא דע״ז
 טוב אין ש״ד על בודאי חשוד שאינו אע״פ כתב שם ברא״ש מיהו

 אסור דבכופר בת״ש
ועמ׳יש u !! ׳1!;

ע״א( )תי״ג מחמרא לבר והתחרט זבין מיולי כל קנ״ז. טי'
 ת ד מוסרין חין דברים: כמק עוד וע״ש בהדך שירותך _צתינרא

הלומד דעו״ג דת״ל שהק׳ בתום׳ ועיש ע"א( י״ג )חגיגה לעו״ג
 עובר והמלמדו חייב חורה
 שהוא בדבר ־אפי'

 שמואל אמינת
"ירי

 אלפני
לדידי׳ מוהר

עור
עובר

סי׳

 ד־׳ה ע״א קע״ז ב״ב רשב״ם ע׳ תירה טעמי
 )יומא קוראהו אא״כ לחברו דבר אדם יאמר שלא ארץ דרך :'לא
 )ע״ד ביממא אלא _ ליכלה לא סעודתא לי׳ דאית מאן עב( ד
 לי׳ יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא אינש לימא לא 'כ(.ע

י״י' ........... :ןכהג ^ר,קנ נדןךילת

לגנות הטור

 סי׳ ינייד ע׳ פקדונות בכלל
ומי כו׳ המשכון צל המלוה

 מדבריהם מוכח לת״מ
כת׳ דלא וזה . אלפ״ע

 שכתב סק״ג ס״ב סי׳ יו״ד בפית הובא י״ד
 .ע״ש אלפ״ט רעוב אינו נלב״ אלא אסור ואינו לדידי׳ דשירי דהיכא

 ע״א( ל״א בח״אישבת )רש״א תירה ללמדו שרי ־לההגיחר“•יאס־־דעהו
 כת׳ ודלא ע״ש ג״ת זה ד״ה ע״ב מ"ח יבמות בת״י להדיא כ'מ1

 דעו״ג בתינוקות ד״ה ע״א כ״א ב״ב רגמ״ה וע׳ מ״א סי׳ רעיה
 מותר דמקרא משמע יע״ש מקרא או רפואה ס׳ ללמוד רונה הס

 בסופו ס״נ ל״ב סי׳ ועמ״ש קטנים לתינוקות ר״ל ואולי ול״ע ללמדו
 ואף וצ״ע. שרי קטנים המה אם לב״נ להושיט דידאסו|“בכ ׳לפ׳ז

ה= לצדוהים

 ]ומשכנות הפקדונות ומן המיאון מן
 ע״א מ״ג שבועות וע׳ סמי׳ח רי״ז

 דכתובה וערב ע״א( )ק״ט הערבונוח ומן אצלו[ שהפקדון מי נשבע
 מעורבת אדם של דעתו ההא לעולם :א(“ע נ׳ )גיטין היא מצוה

 מן אדם ישנה אל ע״ב פ״ו ועב״ח ע״א( י״ז )כתובות הבריות עם
 נהוג ע״ב( )ס״ו חסד לה ואמרי חסר ממון מלח כו׳ המנהג

 תחילת וסת שינוי ע״ב( )ק״ג בתלמידים מרה זרוק ברמים נשיאוחך
 דקשה בישיבה תרבה אל דברים בג׳ הזהר ע״ב( )ק״י מעיים חולי

 לעינים שקשה בהליכה ולא ללב שקשה בעמידה ולא לחחהוגיות
 בה שאין וישיבה בהילוך שליש בעמידה שליש בישיבה שליש אלא

 טוב ע״א( )קי״א הימנו נוחה סמיכה בה שיש עמידה סמיכה
 שבו ויאמר ע״ב( )שם חלב ממשקהו יותר לחברו שינים המלבין

 שב הגדול לו שיאמר עד לישב רשאי קטן שאין מכאן וישבו פה
 ביתו בתוך יתירא אימה יטיל אל .׳ ה״א( פ"א כתובות )ירו'

 וד״א משחיטה בר בנפשי׳ אינש ליחזי מילי כל ע״א( ז׳ )גיטין
 שם יחלל ואל בסתר עבירה שיעבור לאדם לו נוח ע״ב(. )נ״ז

 דלא קמייהא ארעא למכור אין ע״א( מ' )קידושין בפרהסיא שמים
 מנחשי וארנקה כיס ע״א כ״ז ועב״ח ע״א( )ק"ע מילתא מסמנא

 לא חותם עליו שיש טבעת ע׳יב ק״כ וביבמות מושלי ולא אינשי
 יפה סימן :ע״א( )פ״א ריגלא דשתא סקבא לזיופא דחייש מושלי
 קמי תפלוט לא מידעם כל ע״א( כ׳ )נדרים ביישן שהוא באדם

 וע׳ בערבוביחא הזהרו ע״ב( )מ״ט ודייסא קרא מן לבר רבך
 הזהרו לנהורא ארבונא יהיב יבש רישי׳ דסריק ע״ב קי״א פסחים

 נכרין :ע"א( )פ״א הורה תצא. שמהן עניים בבני הזהרו בחבורה
 )ל״ח בלאו עובר עין מצרי הנהנה כל ע״ב( ט' )סוטה אמת “דברי
 כרם ויטע בית יבנה ט'( סי' )חו״י בעלמא אסמכתא וזהו ע״ב(

 וימין דוהה• שמאל תהא ע״א(-/לעולם )מ״ד אשה ישא ואח״כ
 :ע״א( )מ״ח בסיפא חורבא בביתא זימרא ע״א( )מ״ז מקרבת

ומילי דאבות ומילי דנזיקין מילי יקיים חסידא למהוי דבעי מאן

 דאתי צי' יהיב ולא מידי לך דיהיבנא קא
 אדם ירחה אל שמחות ובמס' ע״ב( מ״ו

)ה״כ( טו

 כ״י )יומא כנחש ונוטר ונוקם ע״א( ד׳ )תענית כברזל קשה ל״ל
 ומול רמ״ג סס״י ביו״ד ע׳ בפרהסיא כשחרפוהו והיינו ע״א(
 כח )תענית כארז קשה יהי ואל כקנה רך אדם יהא ע״ב( )ע״ב כברו
 דכולה סמא ע״א( נ' )מגילה ק"ש יקרא דמבעית מאן :ע״א(

 מ״ב ובסוטה לבזוי' שרי שומעני' דסני מאן ע״א( )י״ח משחוקא
 שרי שומעני׳ דשפיר מאן רשעים של בשבחן לספר אסור ע׳א

 שמועה האומר ע״ב( )כ״ה ראשו על ברכות לו וינוחו לשבוחי׳
 שקלים )ירו׳ כנגדו עומד שמועה בעל כאלו יראה אומרו בשם

 מעשה מפני בקבר אפי' בניס לה שיש אשה אדם ישא לא ספ״ב(
 ע״א קי״ב פסחים וע׳ בפ״מ ע״ש סה״ה( פ״א מ״ק )ירו' שהי'

 קידושין בירו' ואמרינן כו׳ חבירך בה שבישל בקדירה תבשל לא
 בשבטו דבק אדם שיהא כדי בהן חכמים קנסו קנס סה״ד פ״ד

 פסחים נע׳ שלו ממשפחה אשה ליקח דיות"נו משמע ע״ש ובמשפחתו
 מחדבקיס דמכחמא משום לכהנים קנסו לא ולכן ע״א מ״ט

 לזהר צריך ת״ח ע״ב( ק"ט )ב״ב בטובים אדם ידבק . במשפחתם
 ה״ב פ"ב מ״ק בירו׳ דא' להקל ממנו ילמדו שלא במעשיו מאוד
 יותר טיב בעסקא לעסוק :ילפון לא ומתקנתא מקלקלתא ילפון

 ולא טוס .שאין בתוד״ה וע״ש א(“ע ס״ג )יבמות בקרקע מלעסוק
 ארעא זבין קפוץ מתמסכן בבנין העוסק כל תבני ולא שפיץ תשפיץ

 או מצוה כך הנשמע דבר לומר שמלוה כשם איהתא נשיב מתון
 בג' אדם ידבק ע״ב( )ס״ה נשמע שאינו דבר לומר שלא חובה

דברים מג' ויתרחק נדרים ובהפרת שלום ובהבאת בחליצה דברים

 דבר ע״ב( )ל"ח מצוה לדבר אדם יקדים ע"א( ל' )ב״ק דברכות
 יהלך אל בעיר שלים לבהכ״נ יחיד יכנס ואל רגליך כנס בעיר
 נאמרו דברים ה׳ ע״ב( )ס'. רגליך פזר בעיר רעב דרכים בצדי

 מהנרדפין יהא ע״א י״ז נדה ע'1 ע״א( )פ״ב כו׳ מטביע בשום
 :ע״ב( )קיט בטובים אדם ידבק ע״א( )ל״ג הרודפין מן ולא

 זהיר יהא ע״א( מ״ב מ’)ב בידו מצוי אדם של כספו יהא לעולם
 ע״א( )נ״ט ביתו בתוך תבואה ויהי׳ אשתו ובכבוד אשתו באונאת

 ארעא תזבין לא ע״ב( )שם כו' לחברך תאמר אל שבך מוס
דסמיכא

^ס׳ר־



7^4

^2׳י\ ־ • ^י-י  •^ r/׳
------""Jk/*! 3x< ׳//p’/’J ץג־^^/6 7

י _^>^'£, ע ’- CS;
4Z 50~.», ־׳?®±״

z4 /4׳ >,

4
'7&ו>

 ר7)8/י zvA ג^ר.
pt .ל^0ג׳ /.א 3?a?\ , 

dv׳

י>׳2</ג /‘,יו'/ר

/3 z£f rfiry■־< .

/°/ 'K/^

&’>-;<(>; א

\a«1\ ,r, ־י־?' ^>X7(•'14*״)\ f!\

Hlf J/(«|> *׳"■>א/
ק א/)?0יי »יו ׳י
... ?>,{'('1> י~'ד.>'/)4

f1 יזי^ ??>/ יי'
... )?h 1^^' '1>ד«

A ג־>)ר

M' r «o*7 P(J '־'• 4
•r*> ׳

■ י p3>־ כי/ ><?/ '

n!N )•־״? ^ .^f׳,
WIM/ .׳7 קי/^ו,^ר?pV/& ro^.?>b

3^)4־ 3 1^1 ' 7^" 7 י>9
1 י 33^ 7׳^ " ג׳'

JA/jt קר p)3s.u3 
3 י‘}*•־ >1/0* &/אר

|’> Plfa /X/ 7<?A
'ft ׳ 14

Sf.'ff' ?> ■« ...?ז׳, 1ג1ו ft,■ ׳!'»ג 
^•vU' /</(<■ \\ f(.Rj



>21(5? ג/’ו0׳׳

!^j• //־(/Zf ׳ ל׳/?^סA //A

 דיב> terr^ כלט^ ואמרו ,באבן ^לסוקלו וראוי בעיקר, כפרזל וכאלו ^עליו, באים

זמיא ק יוסי ראןו בחבר) רקש עחח והמעיד ובל לשה״ר המקבל וכל לשה״ר המספר
 נחמני " שמואל מא זאמרו ׳ עולם^ באה ׳אםכרד זה״ר^ ואמח ׳בים^ יכו^

 P שם. ול״י ג״ע ע״ז עבירות שלש כנגד עוגותמכ ומגדיל לשמים, עד עונות שמגדיל
 .ל׳שס ממטי הנאהמג לו שאין בזה הואלחטוא גדול שטוח עוד העול וזולת וש״ח
 3דר א'דרלת שומר ולשונו פיו שוטר כן על ,תוקפו יצרו שאק כיון ביותר גדול ועונשו
 ער אמר חסדא טוב לראות ימים אוהב חיים האיש-החפץמד מי וכתיב נפשו, מצרות

י מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור

( 0 J 63ל׳'^ //// 0י׳/?)< />־//?/ר׳יכר ׳

שלאלשהר. ט
.שם עוקבא

 דר לטלרשא
 משום ששת

פסחים ראב״ע ע״א." קי״ת רכתא ףןמז ןררשן עעו, גד^ ןיכן א1> ייםקש *OH א
עץ ל״ג משנת ןכ 1,ע אהבן/ ןם^ןהש האמת ןכתיב שכינה, איןמקבלקפגי שקרנים

לי״לשסאעירוכץ בר'ג ועונשז * מדבר י5™ אטת רבר״> שוק

דהנייז הא ע״ב י״ט ןנ״ז מלעיין ע״א. חי״ח תענית דר״ל מי׳דרשא י ש© ישמאל רני דבי תנא >ןנ
. ע״א מ״ב סוטה אבא בר ירמיה דרבי *מימרא .אלכסנדרי רבי

 נמלא לא אס המצות במבין להביאה ראוי בספרא או בספרי כן שנמצא מאחר ני אסתר המגילת שס
 משוס זו סצזה הניא לא שהרמב״ס ואפשר עכ״ל וכו׳ העיקר שהוא בגמרא אליו סותר דיעה איזה

יבא שלא .תקנה היה לסריס שנעשה מה הזכירה37עצ-י גס והספרא הספרי דלפי י״ז, דסעיף הא
 ופסקהרמב״ס דפליג, משמע אחרים, דברים שבי נקט אלא זה נקט לא דראבר״ח וכיון לשה״ר, ^לידי

 שס בעירונין דרשי יוחנן א״ל בתקני בר שמואל ורבי ור״ל זמרא בן יוסי דרבי ועוד ן דידן נגקרא
 כהספרי ס״ל דלא משמע ,למרים ממעשה דרשי ולא באים, נגעיס לשה״ר דעל אחריבא מקראי

 מק . מלשלמו לפטרו גדול פני יהדר שלא לפרש איכא וגו׳ עשה אשר את דזכור וקרא והספרא;
 ואעס״כ וכה״ג המלך אחות שהיתה ,למרים אלהיך ה׳ עשה אשר את זכור שהרי מחנות, לשלש

. שס החזקוכי שפירש כמו ימים שבעת למחנה חק נסגרת
 אזהרה הוא אכן■ ,בעמיתו איש תשקרו ולא קדושים בפרשת כתיב שקר בענין . שקרים א
 משפטים בפרשת תרחק שקר מדבר דכחיב הא גס ע״ב, ק״ה ב״ק עיין ממון בענין שקר על לנשבע

 הלאד דבר בשניהם והוי , ע״ש ול״א ע״ב למ״ד בשבועות והעדים הדיינים עכין על לקרא מוקסינן
 ולא בלאו לא עובר שאינו הראה דאמרן, בכה״ג שלא דעלמא במילי שקר שדובר סי יא*כ מענינו,

 שאסר ע״ב י״ד בחגיגה משמע וכן ,עיני לנגד יכון לא שקרים' דובר משום בעשה,_אבלאיתביה
 דהתס אע״ג וגו', שקרים דובר שנאמר משוס סיס מיס תאמרו אל וכו׳ מגיעים כשאתם ר״ע 'להם

 הזהירם מ״ס ודיינים עדים לעבין איירי לא וגס ממון לעבין שבועה משוס בו אץ ביה דאיירי בגונא
 הא על אלא בעלמא דברים על זה ועשה לאו הביא לא כסה״מ הרסב״ס גס . שקרים דובר משוס
 מה ולפ״ז .סנהדרין מהלכות ופכ״א ה״ח פ״א שבועות והלכות רמ״ט ל״ת עיין שם ושבועות דב״ק

 לשקר לו אין עליו שואל אס מיהו וכו׳ לו נודע ולא מת לו שמת דמי סי״ב ב ת׳ סימן בי״ד דפסקינז
 משסע וכן בכה״ג, איירי לא דקרא דוקא, דללו נראה עכ״ל תרחק שקי מדבר שנאמר היא ולאסרחי

 ומשוס משקר. אס בעשה ועובר לשקר דאסור למימר ליה הוי דעדיפא לשקר, לו אין דאמר מהלשון
 שקרים דובר משוס לי בראה נגע יאמר שלא ס״ה פי״ב בנגעים התוי״ט והביאו הג״א שנתב נראה כך
 לכך דשבועות הא בכגון דוקא איירי תורה של דקרא תרחק, שקר מדבר משוס כתב ולא יכון, לח

 אלא אסור אינו מ״מ שקר שדובר אע״ג לו, נותן איבו שחס בי״ת, מסעיף נראה וכן מתהילים. הביא
 לשנות שהתירו דניים מכמה נראה וכן תרחק. שקר מדבי משוס ולא שקר דבר לשונם למדו משום
 סימן ועיין בכה״ג, מתירים היו לא עשה או לאו איסור היה ואס הבאים, בסעיפים כדלקמן בהם
. מהרשכ״ס שהבאתי מה ע י ס״ק מי״ת  שכונתו ע״א, ט״ז מ״ק מעולם, מכירך איני קפרא לבר שאמר מרבי להקשות ואין .וירחק ב
אדם מכיל אדם שאין ,שקל היה לא נקי עצמו זהדימי נפלש״י, לראותו רוצה שאינו שיבין היתה

אתי
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 .לו שוטעין אין אטמ דובר5 שאפילו אדם, בידי גם אלא שטים, בידי פיע סנאלרין5
 אוחו שילטוד לו, יחן לא אם טה רבר לו שיחן לתינוק5 יאטר לא כ בתשוצת ע*ב

י שקר דבר לשונם לטרו וכתיב לשקר, ." יהם3&

,בהם לשנוח החכמים7 ודרך ד לשנות, מוחר דברים בשלשה אכן ג זירא
 אמר יהודה דרב מימרא7 חי״ת♦ הלנה שבועות הלכות פי״ב ורמב״ם ה', ס״ק נ״ו סימן ועיין ע״ב

.ע״ב כ״ג ב״ס שמואל

 אמרי דהקזת ביומא לרבנן יצחק בר נחמן רב דאמר ימה ;וטבעו מלותיו ידיעותיו ,נשלמות אתר.
 עיין נפש פקוח קצת הוי הקשה לסעודת קשה, לא נחי ע״א קכ״ט שבת לגבן אקלע גחמן לנתייכו

 אין להו אמי דמתחילה אע״ג חמא בר יוסף דרב ע״א י״ד ובגטין .סותר ודאי ובגה״ג בסומא שם
 עוד . עביד מורא משום כן ועל נהרדעא, כאנשי היו חחוזא לאנשי אפשר להו, אישתמיט ולבסוף
 הלין ומן בכבודו, או כגופו כממונו בדבר, נוגיע אחר אדם אם הוא שקר לעיקר לומר סברא נראה

 מ״ט ב״ח עיין וכה׳״ג, במו״ס בגון דברו ושיקייס וכה״ג, בעדות כגון ידבר האמת שתאחר לבקש לו יש
 האי. כולי בה לן ולית בעלמא דברים הסה נדבר, וגיענ אחר אדם אין םא בלא א,ע״ כ*ד ומכות ע״א

 על אדרבה אלא השקר, דברת ידי על און לו יאונה לא אבל בדבר נוגיע אחר אדם אם אפילו או
 שם כלאמרינן עבד שסיר ב״ח יוסף רב כן על ,לגמרי דמותר נראה עושקו מיל עשוק יולל בן ידי

 משא״ב בידם, לו שחיה דסרבלא אשרתא עי״ב קבל ששת ורב מלינא, מלוה לאיש לוה לעבד בסומא
 לא דבליעבד בתוס׳ ע״ב כ״א כתובות ועיין ע״ש לו נותנין היו לא הן, מתחילה להם אמר לא אס

 לשונו על רגל לא ד״ה ע״א כ״ד מכות מרש״י ותינה — .א׳ ס״ק עיין גס כשיקרא, למחזי תיישינן
 הדיבור פי ועל הכריחתו שאמו אלא אבי ימושני אולי שאמר מתחילה לשקר רצה שלא שכתב זהייעקב
 לעשות לו הנאמר כך ידי על מטעה אם אסור אפי לתרי שמשתמע דבר לאאר שגם .משמע ונחלש

 דמשתחע בלשון אלא ,שקר לבר לא יעקב שהרי האמת, ויודע מכין היא אס עושה היה שלא דבל.
 בדיבורו המחליף כל אלעזר וא״ר ע״א צ״ב בסנהדרין וגרסינן התורה, על בפרש׳״י עי״ן .אפי לתלי
 אכן j תעתזעין מעשה המה הבל התם .וכתיב כמתעתע בעיניו והייתי הכא נתיב זלז עובד כאלו

 יכירנו שאס נתיירא שיעקב ,לפונו על רגל לא על אחר פירוש כתב שם במכות ת*א המרש״א
 חי״ת סימן לעיל ועיין A מעשיו לפי לברכה ראוי שאינו עשו על לשה״ר לאמר צריך ">היה יצאק
.ס״ו תי״ת סימן ועיין כ״ל, סימן גם ועיין למ*ל, ס"ק
j דאי שמיה. טכיומי רב לה ואמרי שחיה טבות ורב מרבנן ההוח סיפר ?לא שקר..בסנהדרין.צ״ז 

 נעיר בא אחת שפעם ע״א, מ״ט ״מ3 ועיין בדיבוריה, משני הוי לא דעלמא חללי גל ליה .*׳הכי הוי
 מהם אשה נשא זמנו, בלא מהם אדם מת ולא בדיבורם, משנים העיר אנשי היו ולא וקושעאשמה,

 הדלת, על ודפקה שכנתה באה ראשה, חופפת והיתה אשתו ישבה אחד יוס בניס, של .ממצה לו והין
 בניו, שני לו חתו הנא, איננה אמר ראשה, שאופפת כיון היא, לומכ&יכן ארעא לאו׳אויח סכר
 ממקומנו, צא ממך בבקשה לו אמרו מעשת, היה כך להם אחר מהזה, לו ואמרו לפניו ולאו אנשים גאו
 היו שלא משוס זמנו קולם מהם אחד מת שלא שמה ונראה גלש. אדם בני באותן המות תגריה ולא

 הן, שומע אתה לאו מכלל א*כ כדלעיל, שכיכה פני מקבלים אין שקרנים שכת כיון הוא משקרים,
 שנאחר חי״ת בזכריה תמצא וכן חיים; מלך פני כאור ונתיב שכינה, פני מקבל שקין שאינו שמי.

 ואיש ירושלים כרחובות וזקנות זקנים ישבו עוד שאחריו בפסוק ואמר האחת עיר ירושלים ונקראה
 גלולת סבה היא שקר מלדבר המניעה . כי הדבר בטעם לומר נראה עוד יחיס. מרב בידו משענתו

 מאמר על ע״א ׳ב צ בסנהדרין העקרים בעל בשם ח״א המרש״א שהביא כמו .עצירה 'יעמר שלא
 לקבל אחד חכם לפני בא וגזלן עבירה שבעל ע״ז, עובד כאלו בדבורו כל'המחליף7 אלעזר דרבי

 קבל החכם לו אחר שבחורה, מצות ריבוי עצמו על ולהעמיד עליו לקבל יכול היה שלא אלא תשובה
 לימים' עליו, וקבל אמת, לומר עליך קבל החכם לו אמר הן, לו כראוי,.אמר לשומרו נרא'חד7 עלץ•
 לאיש וסיפר ,tm> לאחר עליו אקבל נזכר• הולך, אתת להיכן ושאלו אתד איש פגעו ללסטם הלך

 עדים עלי יהיו שנים אצו ואמי בלבו ליסטים אותו הרהר מיד וכו', איחר באיש' "פגע וק ההוא;
 שאין קדוסא רביחנינא הראה וכבר גלש. וכו׳ הרעים ממעשיו זה בעבור שנמנע עד ונו׳ להורגוני

 לברת על אס כי עצל&ה״ר לבד שלא אפשר ועוד ע״א$ ל״ג ברכות ממית, החטא אלא הערוד'ממית
<W־M לשון ביד וחיים מות וכתיב וגו׳, מרע לשיאן נצור וגו׳ זדים החפץ האיש מי כתיב כן.

כיון ההיתר, על יותר להורות שבא נראה במילייהו למשכו יצק עבידי שאמי מה .ר׳ללד די
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68 ט
דתי המימרא * ובאושפיזא ב&וריא במסכח ה

רבי משוס אילעא מי אבל ,שלום דרכי מפני לשנות ן ימצור. או מותר 1ה כן וכמו ד
בר״ש אלעזר י ^,ן בטביעת אבירה לו משיבקז אין אחרים ח בדברים שמשנה
. ע״א כ״ד ב״מ זוטרא דמר מימראז שם. מקרא נתן דרכי למימרא ע״ב. ס״ה יבמות מקרא

 הכי, ס״ל דכולהו שמעינן ממילא כן עושים חכמים .שסתם כיון נמי אי ;למעשה הלכה הכי לעבדו
 עיין וצניעות ענוה מכח דברים שינוי בהן מלוה לד אפילו איכא רש״י ולשיטת הרמב״ס, לשיטת וזהו

 שנאמר מי ממילא מילי, בהנהו דמשנו רבנן דעכידי כיון כמי אי ;רס״ב סימן בח״מ מ״ד ס״ק סמ״ע
.י״ב סעיף ועיין .למשני אדעתיה לאסוקי ליה דהוי מוטעה, אינו כן, שאינו דבר בהם לו

ענוה, חמדת לאו, יאחר בפיו פלונית מסכת שגורה אס אותו שואלין אס פירש רש״י במסכת. ך,
 לו יאמר אלא יגמגם אל ללמוד או הוראה או דין לשאול הבא אבל הכ״י, כתב וכן מהתוס׳ נראה וכן

 במסכת עוסק היה כילד כתב הי״ג אבידה מהלכות פי״ד הרמב״ס אבל א׳, ס״ק ל״ד סימן עיין מיד,
 הלח״ח ופירש מותר זה הרי וכו' כדה בעניין שאלות ישאלוהו שלא כדי שזנה אני במקואות ואמר נדה
 שדוקא כודאי שיודע צ״ל ולדבריו י״ט, ס״ק ל״ד סימן ועיין עכ״ל להשיב ידע שלא אס יתבייש שלא כדי

 אס שיתבייש לחוש יש יותר אדרבה שאל״כ ,לפניהם שבא מעשה ידי על כגון ,ישאלוהו כדה בעכין
 משחיה אמר פפא דרב ע״ב מ״ג ברכות ועיין אותה, שונה אינו שבאמת כיון מקואות בענין ישאלוהו

 מטתן שימשת פרש״י בפור׳א — . יתבייש שלא כדי הכי רבא אמר שלא אע״ג כב״ה הלכה דרבא
 לא למה ושאלוהו לבהמד״ר, בא ולא היה קרי בעל אס פרשו והתום׳ הוא, לניעות מדת לאו יאמר

 קרי כה יראו פן ק להם יאחר לא זו מטה על שכבת שאלוהו כמי אי ,אחר טעם ויאמר ישנה בא
 פיש״י •זבאושפיזא— .הנ״י גס והביאו היחב״ס מדברי גס נראה האחרון הזה וכפירש ויתגכה,
 משוס והיינו עכ״ל וכו׳ היא טובה חדה לאו ואחר יפות פנים בסבר קבלו אס על,אושפיזו שאלוהו

 כדי מתארח אני שמעון אלל ואמר ראובן אצל נתארח שאס מפרש והרמכ״ס ס״ט, חי״ת דסימן הא
 הביא במסכת וכן רס״ב סימן בח״מ הרמ״א כתב וכן כרש״י כזה כתב והכ״י זה, על יטריח שלא

 לאכול מזמינו אם דהיינו באושפיזא, עוד לפרש ואפשר .והרמב״ס כהתוס׳ כתב בפוריא אבל פרש״י
. אחר טעם לומר יכול יו״ד ס״ק י״ח דסימן הא משוס רוצה אינו והוא אצלו
 הש״י לו והשיב והרגוני שאול ושמע אילן אין שמואל שאמר ממה זה דין דלמדין צ״ע חותר. ן

 אכל נפש פיקות חשש דהוי התם דוקא דילמא מהתם, ראייה ומאי ע״ש וגו׳ בידך תקח בקר עגלת
 ששמואל דאף ונראה ;לשנות מותר ולא מלוה אין שלוס דרכי משום נפש פיקוח חשש דליכא בעלמא

 לפניו והצלה ריות דהרבה הש״י אבל ע״ב, חי״ת פסחיס עיין הזיקא, דשכיח כיון לסכנה חשש שפיר
 אחרים, פעמים כמה עצמו שאול מיד ודוד פרעה, מחלב משה את שהציל כמו דבר, כל ממנו יפלא ולא

 אשר בדרן נביאו להציל יכול היה כן וכדומה, האש מכבשן ועזריה משאל וחכניא האריות בגוב ודניאל
 את מציל היה אס שגס כיון אלא עמן; אהיה ואנכי לן לו אחר ולא לשכות, לו ציוה ולחה שלחו,

 חפשית היא דהבחירה שביניהם, השלום מתבטל היה דוד את למשוח שהלן שאול שמע אס מ״מ שמואל
 לפסוקכמ״ד לכאורה נראה והיה לשנות. מותר נחי לחוד שלום דרכי שמשום מוכת וא״כ אדם, לכל

 והנך היא דמצוה כיון להן חשיב לא שמואל אחר יהודה דרב שס בב״מ כתב שהרי״ף כיון לשנות מצוה
 אכן כתן כרבי בזה ס״ל ריא״ש שגס כיון לשנות מצוה שלום דרכי מפני וא״כ כנהו. רשות דחשיב

 דמצוה חילי קצת כמי הכי בהן לשכות שמותר מיל* תלת הכי על הוא שפירש דלפ״ח אינו זה לפרש״י
 גס ע״ש המה שלום דרכי משום כמי דהני אתר תירץ כתבו שם כב״מ התום' גס דל״ת ס״ק עיין כנהו

 תלת משוס מותר דכקט שנאמר לא אם מלוה, ולא חותר כמ״ד דס״ל משמע זה שאחר בס״ק מהרמב״ס
 שאמרו אע״ס דע וז״ל כתב סימןתכ״ו גסכס״ח מצוה, משוס בהם אין פירושו דלפי שם דכקט אחרינא מילי

לשנות. שמצוה ולא לשנות חותר כמ״ד דס״ל כמי משמע עכ״ל זכו׳ יבא אס שלום דרכי מפני לשנות סותר
 רמב״ס מותר, זה הרי זה על זה לחבבן כדי וגרע והוסיף לחברו אדם בין שלוס שהביא כגון לשנות. ן
 מי״ב. פ״א אבות מכרטכורא הר״ע והביאו כתן דרבי מאבות לדבריו סיעתא ונראה אכילה, הלכות פי״ד

 יבא אם דרכי•שלום. מפני לשנות מותר שאמרו אע״פ דע תכ״ו, סימן המלא תכ״ווהביאו סימן וכתבהס״ח
 אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן ירא כי ברצון לו ואיכימלוה מעות לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או ככרי

 רס״ב סימן בח״ח שהפוסקים וצ״ע הדבר; עבר בשכבר זהוא שלום, בדברי לשנות סותר שאמרו מה כי לו,
 היא נקבה אסר שהלל ע״א כ' וביצה לאו; השיב יהושוע שרבי ע״ב כ״ז ברפות ועיין חלקו•בזה. לא

. שלום דרכי מפני ששינו נראה הביאה, שלמים ולזבחי  .ככללרבהנייולש^טת׳היי״ף ■צמי וייו בס״ק המוס׳ דלשיטת נראה דצקמן והכי . אחרים ח
ג״כ
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.מטנו כרישיקבלוהו גדול ט אדם * ינ? P בשם למרו6ח טוחר היא, כך שהלכה לו ונראה דין שמע אם גם ה יא״ייחהג״א
 לאסור יט יוכל דרבנן מאיסור ביתו אנשי להפריש כדי כן וכמו ו ^מהא^דבי^

.טמנו שיקבלו כדי גדול אדם בשם להם י >גרתאא
 לתרי יא רמשתמע טילתא לומר’ מותר מצור, לקיים שיוכל וכרי ז ו©׳ ממערבא

.אפי ע״א קט״ו שבת
 כונחו ירי על אבל כך, שהלכה דבר עושה ארם ראהו אם גם ח ן3ג£>{יכ

על היתר, שכונתו יאולוטר לשנות יוכל עליו, ושאלו כן, מורין אין בעשייתו ,
.כן שמורין ררך >נ כב״יז
ששאלתי השאלה ולענין לאמר, מדרך.ענוה כן גם לשנות ויוכל ט .ע״ב

אותו. שאלו שהם אע׳׳פ>כ אתכם, הילנ א3מריא
 פי על אף ,חיבה דרך ואחיםע בנים יב לאחרים לקרא ויכול י שאמר ע״ב כ״ח

• ואחיו בניו שאינם " להעביר
,שקר משום בו ואין וגוומא, יג הבאי דבר לאמר מותר גם יא ש^^^'

ונגעים ,ע״א ל״א שבת יי-כהלל .ע״ב למ״ד שבת קדמיכון דשאילנא שאמר .תנחום מרבי3’ י עביד
 ותימרא ועמי אחי שמעוני יאמר ודוד וכו׳ באים הנגעים אין בני התוספתא הביא'הר״ש ח״ה פי״ב

.אחריתי ודוכתי ע״א מ״ס סוטה נחמן ד?7

 .קאמר דגוזמא ידעי דכ״ע משנה, נקרא שלא אפשר י״א דסעיף והד ננהו, דמצוה מילי ג״כ
גס נראה ,יוסי רבי משוס דתכא ע״א ל׳א מעירובין המג״א שהביא הראייה זולת . גדול ט

 דביקים היכא כי איפכא שמואל דאתכייא ע״ח כ״ז מפסחים חזה ויותר וי״ו, מסעיף סיעתא קצת
 מ״מ שם, המג״א שכתב וכמו ל״ד סימן כדלקמן אומרו בשם לאמר שצריך ואע״ג ע״ש, לאיסורא רבנן

 אם ר״ע שאמר ממה אבל כותיה; הלכתא דתהוי היכא כי ליה ניחא בעצמו האוחרו דבכה״ג נראה
 אדם אצל שילמוד שכונתו לזמר דיש ראייה, אין ע״א, קי״ב פסחים גדול, באילן התלה ליחנק בקשת

 אע״פ תלמיד, כאותו הלכה י״ע שאמר ע״א י״ג עירזנין ועיין .מפיו שמועותיו יאמר וממילא גדול
 שבתו לפיכך ,מלבם פלפול ויאמרו לתורה לבם שישימו התלמידים לחדד כדי כמותו, הלכה שאיך

 אלא כן אמר שלא ידעו כעצמם שהמה בהלכה, עי״כ יטעו שלא שידע צריך אכן כפרש״י, בפניהם
.ע״ב מ״ג מברכות שהבאתי מה ה׳ ס״ק ועיין בתום', ע״ש בפניהם לשבחו

 מהלכות פ״א מהמגיד משמע וכן שם, בשבת להם אסר מנחה אחר שגם נראה . לאסור י
 לגרד עוד יבואו tip כדי ולמעלה, המנחה מן ביה״ב ירק לקנב מדינא דמותר אע״ג עשור, שביתת
 וא״כ וב״י, ברחב״ס עיין גזירה הך מטעם מנחה לאחר גס לאסור נהגו וכן מנחה, קודם גס קארי
 ועיי ,וצ״ע ,אסורא לידי ידו על שבאים רואה אם גדול אדם בשם לאסור יכול המותר דבר אפילו

 וכ ,בואם תכלית היה לא שזה אע"פ באנו, תורה ללמוד אמרו ת"ח שני שהנהו ע"א ס״ג ברכות
 סיח ועיין ע״ש אבתריה נגררו דלא היכא כי הוא שטמא מה וטהרו המה טמאו הוא שטיהר מה
.בי״ת ס״ק ל״ד

 או אפי לתרי דמשתחע מילתא היא דדהבא יוכה אנשאי רבב״ח שאמר דמה .אפי לתרי יא
 ■מותר וא״כ ע״א, ק״ל שבת גס ועיין שם כדאמרינן דדהבא יונה היא נמי דמצוה מלוה, או כפשוטו,

. מדבריהם אלא אינו דברך למקומו שיחזור דמה דרבנן, מלוה לקיים כדי גס כזה

 זה אין וגס ,מוטעה אינו השומיע גס סי״ג, ד׳ סימן כדלעיל לעשות נכון וכן . בכיס יר
. אחים ישראל וכל בנים כקראים תלמידים שגס לגמרי שקר

 אלא לשקר שיתכוין ולא שאינו דבר .מפיו ומוציא כדבריו מדקדק שאינו הדיוט לשון וגוזמא. י)
 שגוזמא יודע הוא שגס ,חכרו מטעה שאינו כיון בזה גס נראה והטעם שם, בחולין כפרש״י דק לא

 לפתות כדי יוחכי, ושמה אשה ויקח חכרהס ויוסף אמר טרפון דרבי ע״ב כרב זבחים ועיין אומי,
. בזה אותם מטעה שאינו שידע מטעמא ונמי מידי, אמרי ולא לפניו יושבין שהיו אחותו בני פי

כעולה יד
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ט
.הבאי לשון דברו והחכמים והנביאים7‘ שההורה שאשכחן

כעורה יד היא אם אפילו ,וחסודה נאה יכלהט לומר מוהר גם יב
 החתן על לחבבה טו כרי מום, ובעלה

יבא שלא כרי לדבר, אץ יהא ולא בלשונו ידקדק הדברים ובכל יג
 יהגה אמת כי בעצמו ויקיים והאסור, המגונה בדרך לשנות או ?לשקר3

י לעד חכון אמת ושפח בו ויקויים חכי,

.לקלל שלא י
 באחד או בכינוי או בשם קלל אם מישראל ^אחר המקלל א

 תקלל לא שנאמר ולוקה7 בלאוג להקב״העובר כהנכרים שקורין מהשמות
 רק שנאמר לאחר שקלל כמי לוקהה עצמו את המקלל וכן ;חרש א

 אינו ואל פן השטר שנאמר י מקום וכל מאור נפשך ושמור לך ך!שמר
 חייבי כל כשאר ערים בפני בוז שיתרו עד לוקה ואינו תעשה, בלא אלא

.אה המקלל אבל ,לוקה הנכלם הקטן בח אה המקלל .ואפילו לאוין,
פטורי המת ג •

 דרב מימרא>ד
 ל׳ חולין אמי
 כדרים ועיין ע״ב
ע״כ. כ״ד

כתובות כב״הטו
.ע״א י״ז
 שבועות משנה א

 .ע״א ל״ה
 פכ״ו רמבם כ

 סנהדרין הלכות
 כח״מ הוא וכן

כינוי. בכלל דהוי
 בחשכה שםג

ע״א. ל״ו וגמרא
 דרב ממימרא7

 אבין כר אידי
 א״ר עמרס א״ר

יוחנן א״ר יצחק

 יממימרא 4ע"א ל״י משם שס יירמב״ם שם. ורחב״ס ע״א כ״א שם ריהג״ל משוס אומר יהודה רבי
. שסח . שם רמבס{ . שם אילעא א"ר אבין דרבי

 בו אין שלום דרכי משום בו שיש דכל הריטב״א בשם הטעם כתב יעקב בעין . כעורה יד
 בשם וב״ש בעלה, על אשה דחן משום נראה מ״א ומספרי ח״א וממהרש"א תרחק, שקר מדבר משוס

 דאסרי, דלב״ש משמע ולפ״ז במעשים, נאה שהיא דבריו לתר׳ן שיש כתב ס״ה סימן באה״ע הפרישה
 לחות דרך אבהו רבי תשובת ועיין ,תרחק שקר מדבר משום אסור אפי לתרי דמשתחע במילתא גס

 יותר עוד כעורה שהיא אחרת נגד נאה שהיא לומר ״wri והיה מסכת, לה לאמרי ע״ב כ״ג עירובין
 דקרא דס״ל ב״ש לקושית חששו לא דב״ה נראה הדבר בעיקר אבל שקרים; דובר איכו וא״כ מחכה,

 לא דאל״כ היינו זכו׳ שלקח מי שהשיבו ומה סק״א, כדצעיל כה״ג על ־נאמר לא תרחק שקר מדבר
 שקר דמדבר קרא נקטו לא כ״ש שגס ואפשר יכון, לא שקרים דובר משוס לשקר, הראוי מן היה

.שקר חעכין ס״ד כ״ו סימן גס ועיין בעלמא, לאסמכתא אלא תרחק
 יהושוע רבי שהרי שאינו, דבר לומר חותר ארץ דרך משוס שגס לומר נראה היה . לחבבה □ן

 אבל שהקדיחתו, משוס היה אכל שלא שמה אע״ג ע״ב, כ״ג עירובין יום, מבעוד סעדתי כבר אמר
 יומא ועיין — היה. אמת כן גס יום מבעוד סעדתי ככר שאמר מה שגס שאפשר גמורה ראייה אין
 כשר אדם על בבכייה שירבו העם את לעורר שגס נראה לדוק רבי שאמר שמחה וע״ב ע״א כ״ג

 אומר שלהלכה בו יטעו שלא בזה לדקדק שצריך נראה אבל ע״ש כך הדין שאין אע״ס דבר לומר חותר
 היו חלל ימלא אס שהרי בדין, כך ידי על שיטעו לחוש צריך היה שלח שאני, לדוק רבי של ומעשה

 וא״כ ,ב״ד בו שיש לעיר סמוך שנמלא בעינן גס שבירושלים, הגדול מב"ד שלשה או חמשה יוצאין
 דברי ידי על בהלכה שיטעו להס לחוש ואין במשנה, ע״ב מ״ד סוטה עיין ,הדין יודעים המה

ל׳/סעיןוי״ו. סימן ועיין בדבריכם, היזהרו חכמים כה״גשייך על וגם בעלמא, משא״כ שאחר, התעוררות
 ולא שומע שאינו זה שאפילו להודיענו חרש שנאמר סנהדרין בהלכות הרמב״ה וכתב . חרש א

 שדוקא לומר אין אכל ;שם הכ״מ שהביא כמו חהפסיקתא והוא קללתו, על חייב ח"מ בקללה נצטער
. ע״א ס״ו עיין*.סכהדרין יוכיחו וכשיא דדיין יכזוהו, שאל שסל שהוא מתוך מזהיר חרש על

 ,מכלם ליה מכלימין אס ודוקא ,ע״ב פ״ו ב״ק בושת מדין זה דין הרחב״ס לחד .הקטן ב
 שם בכ״מ ועיין — ע"ש בושת לעכין שם הרא״ש כתב וכן פטור זה לכלל הגיע לא עדייו אס אבל
.חייב הישן את המקלל שגס

 אביו קללת על דחייב ע״ב פ״ה בסנהדרין למילף מדא?צטריך כתב שם הרמב״ס . המת )'
ב״מ ובו׳ בחיים שהוא חרש מה מחרש יליף ובתו״כ סטור אדם כל דבשאר אלמא ■מיתה לאחר ואחו
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 באר שרת
ר סי׳

מרדכי חייםארח חלה

 ליב פסח טו״ח כו׳ בתרי הטופלג ׳•לדורב
שטעפאנעשט נ״י שווארץ

מצוה, של בשמחה יאירו כידה דברי &תח
בזה דפליני הכלה לפני מרקרין בכיצר

נאה כלה אומרים _ וב״ה. י״ז בכתובות וב״ה -ב*ש •1234567 יאה״ח , . .

 מנגורנת אדם של דעתו תהא למולם כי "וחסידה
 מלת כין הבדיל וגס בדיוקים והאריך הבריות -סס
 'ומדות במעלות לנחה מציין נאה כי לנאה *פה

 ובהגהות בח״א ז״ל במהרש־א כיח ימיין פיכת״ד. £
 נס לדיוקיו. ישוב ויראה שם דל ־והרש״ש ■יפבין .

 להפשרת בביאורי דבורה שירת מם יצחק באר בספר
 הגדול הכהן יהושע את ויראיני ד״ה חנוכה שבת
 הרבה כי והראיתי בעזהש״י. בזה הארכתי יגן׳

 למקום והולכים סובבים וב׳־ה ב-ש ׳דפליני דברים
 חכמתו ובעין שם יעיין כ־ת בשורשם. לשישתם אחד
 בפנימיות שם הנאמרים הדברים כל את וישכיל ■יבין

 — לדיוקו ישוב גס וימצא משולבים כאחד ונגלה
 בפרישה גס הוא כתוב הלא נאה במלת ■וביארו
 וחסידה נאה שהיא ולומר ודל. ס״ב סי׳ אה״ע
 תרחק שקר מדבר דכתיב ואע״ג גאה אינה. ־׳ואפי׳

 הובא מ״כ במעשיה גאה שהיא כוונתו לומר ל5>ו
 להעמיס כ״ת שרצה מה אולם — שם בב״ש. -בס

 והוסיף גיטין בשלהי רע׳־ק בדברי גס הכוונה זאת
 ,רק הוא מליצה נדרך וביה ב״ש לשון לבאר -פור

 כי כלל מקום לו אין באמת אבל נאה, דרוש '?דרך
 וב״ה ב״ש בין פלוגחא כאן 'שאין כמעש ■לדבריו

 כי׳ת על אתפלא אשר ביניהם לשונות חילוק ואך
 כן לאמור הדעת על יפלה איך דרוש בדרך :נם

 מפשטות כיש זוז אפילו לזוז אין רפ״ק בדעת ■וגס
 הימנה גאה אחרת מצא אפילו דלרמ״ק •הסוגיא

 יהודא ר׳ שלח שנא כי שם וכדאמרי׳ לגרשה מותר
 ימיון כרע׳יק שהוא זיל ופירש״י שנאתה אם -אומר
 אך ולב״ה קכ״ג: סי׳ דל מלובלין מהר״ס שרת

 להכעיס בפשיעה זאת פשתה וגס תבשילה נה^דיחה
 ובטוש־פ בסומא" ומבואר .פשוש זה אשר בעלה את

 נףז הב״ח שם ובמש׳־כ ג■ סעי׳ קי״ש סי׳ יאה״נג
 ויעיק — יערש כס ובפר׳יח סק־ר • וביש - >זימ

— שם לגישין יאיר בן חידושי ..בספרי -בסלסולי
, _ החכמה: ^אוצר
ומבוארים. פשוטים והדברים.......-..ך

 יאיר בן חידושי בספרי פמש״ב כ״ת שעמד ומה
חי הוא אלמלא בזה״ל. ע־ב כיח לברכות

 בספרי — המת את להכחיש החי יכול מת ־ואני
 שם היתיקק בלוח ונתקן שהיד ■הוא החי -שנכתב

 צריך פ׳כ דל ,ופירש" כו• חי שאני ועכשיו —.
 היה דאם משמע רשות לו שאמרתי להודות אני

 שהתנא בעי וטעמא מכחיש היה להכחיש •יכול
 דת״ע לדדיה גם דיען וי״ל כן, יאמר ר״י אליך
 כי וראה נידו, מצוה והמתפלל בחנם, לבטלה אין רשות
 בדן היה .כאשר ר״ג עם מחלוקת לירי יבוא פי•!
 ויעיון השלום. מפני לשנות דמותר לשנות שרי ■היה

ובתום׳ יעו״ש בע־א שפי׳ ל״ו בבכורות דל •פירש״י
 בפר ואני בזה״ל. כת־ה דייק וע׳י? שבספרי. פכ״ל

 הרי פירש״י להביא לממכ״ת הצריח מי אדע ולא
 בוי. המת את להכחיש יכול שהיה בפירוש אמר

©וף מל קושיתו שהציג מענית על נפלאתי ;ונוראות

 להכחיש יכול היה מת היה שאס דוק פ־י המעשה
 לחכמים ריג שאמר המעשה תחלת על הקשה ולא

 הרי לאו ר־י א׳ל זיה, בדבר שחולק אדם יש כלום
 הנ״ל בתירוצו הועיל לא זו קושיא ומל מלא, בפה שכיחש

 על הציון כי כידה ידע מכ״ל. כו׳ שאבאר כמו
 בח״ש היפ״ד כי מיוחדת׳ בכוונה היא דל סירש״י
 ר״י לו אמר בדה האגדה זאת על בדרשתו בסופו
 להבין׳ וצריך ודל הכי נ׳כ דייק כו׳ חי אני אלמלי

 היה ואס בדבריו׳ שיכחיש ר״י על לומר ח״ו כי
 בסי להכחיש׳ יכול היה עכשיו גס להכחישו רוצה

 גאון אותו שנס הרי בו׳. עד מפי עד־ דקיי״ל מה
 וסובב הכא. אך זה דוק העמיד לא ו״ל רשכבה״ג

 בתחלת ר״י דברי שם שביאר לשיטתו בזה והולך
 כוונת אס באמת נאמר כי לאו׳ באמרו המעשה

 דבריו בנעימת יפו״ש ולמעשה להלכה היה השואל
 האי גס יישב זה בדרך אשר והחריפים הקדושים

 ועכשיו שאמר במה ר׳י בדברי ביאורו אולם דוקא.
 דתלמודא. בלישנא אך מקום לו יש וישובו כו׳

 צריך אגי ברחי על שב׳ דל רש״י בלשון אולם
 לדבריו׳ מקום אין רשות לו שאמרתי להודות
 בכוונה ולזאת הנעימים. בדבריו להממיין כמבואר
 שלא ולמען — קולמסי את השכלתי מיוחדת
 האידוקא שהעמדתי טעמי שם ביארתי לא להאריך

 ל״ו לבכורות גס וציינתי — ז״ל פירש״י על אך
 ושם כאן. דל כפירשיי פי׳ שם גם אשר ולתוס׳

י וא״ש. וכמובן. הינדד לישוב מקום אין

 לשנות דמותר דהא לאמור, כ־ת חירש ואשר
דצא בדבר דווקא היינו השלום מפני

 יוסף אמי שאמרו פ״ב ס״ה כביבמות לגלויי פבידא
 ופל וגו׳, נא שא אנא ליוסף תאמרו כה צוה אביך
 וממקומו כלל מקום לזה אק פירושו בנה זה יסור
 שנאמר מצוה כי אמר דר״נ שם מיבמות מוכרע הוא

 עיקר היה שס אשר וגו׳ אלך איך שמואל ויאמר
 למשוח — ז״ל ומפרשים המהרש״א כמש־כ — הליכתו

 — נתגלה הלא דוד בית מלכות ומשיחת דוד, את
 —זקן,. ואדוני שאמרה ידעה היא הלא ובשרה

 אך תכ״ו' סי׳ ס״ח בשם קב״ו 'בסי׳ ז״ל והמג״א
 יפרש בזה לא אבל להבא׳ עבר בין יצא לחלק

 פבידי מילי תלת הני כ״ג, ב״מ ובמס׳ — בפמ׳ג
 דפבירי דברים נס בהם יש במילייהו דמשני רבנן

 דרכי מפני נ״ב דהני שם ושט״מ וכתוס׳ לגלויי,.
 לשנות דמותר גס חשיב דלא שם דל וברי״ף שלום.

 מה־נ פי״ד דל, וברמב״ם יפרש. הוא דמצוה בו׳
 מ,זה מחתינקו... מחתא דבמדא רס״ב סי׳ ובחרת

 דעבידא'לגלויי בדבר דנם להלכה הוא במבואר
 אראנו צורים ומראש — סקלום מפני לשנות מותר
 שלום ורודפי שלום אוהבי של רבן הכהן אהרן
 סי״ב דר״נ כאבות. ומבואר ידוע הנא כקודש דרכו
 זא״ז מריבה שמשו ב״א שני וכן כוי. 'שלום אוהב
 בבי ראה לו אמר מהם אחד אצל וישב אהרן הלך

 אהרן והולך כו׳ לבו את מטרף פושה, מהו חברך
 גפפו כזה זה וכשנפגשו כו׳ האחר אצל ויושב

 שניה• ירפו שנתפייסו לאחר כי אם לזה י זה ונשקו
 דגם למעשה הלכה מבואר הרי היה. כן לא בי

 מפני לשנות ומצוה מותר לגלויי דעבירא במלתא
בשלום. ואחתום השלום;

מדרבי חיים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 36 מס עמוד ליב[ אייזיק יהודה יצחק בן מרדכי חיים ]רולר, ג
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 פירש בעצמו הוא שהרי ערב או שתי הייט דקאמר וערב שתי
P בדיני ע״ג בסימן ז״ל הרמב״ס לדעת בעיט זה לשון בפשיעות 

 דוקא דלאו וערב שתי קרעוה הונא רב בל רבה דאמר הא מד
 דשאני למימר איכא בהא מיהו מרב אז שתי או אלא וערב שסי
 וערב שתי רש״י בשם כתבו פוסקים הרבה כך שכל הואיל »א
 איך דא״כ ערב או שתי לומר שמונו לפרש הוא גדול דוחק ודאי

 מדוקדק שאינו לשון לכתוב רש״י אחר נגררין כולם שיהו אפשר
 מיהו ערב או שתי מדוקדק לשון לכתוב מנייהו חד אישתמיע ולא

 כו׳ יהודה אררב פליג דלא ומשמע דכתב מאי מל לי קשה אנשי
 שפסק שפיר אתי הוה יהודה אדרב פליג הוה דאלו מדבריו למשמע

 דאל״כ מידי קשיא לא ותו וערב שתי קריעה לריך דלצלי מרי
 ובאמת .כו׳ פליג דלא ומשמע יוסף■ בית כתב מינה נפקא למאי

 מה לפי עומדת במקומה עדיין שלו 'הקושיא ראכתי ליתא הא
 שתי בקריעת סגי דלצלי אשמועינן אלעזר דרבי דעתו טל שפלה

 לא דלדידיה אלעזר כרבי לא כמאן דלא רש״י פסק כן אם ערב או
 ולא לחוד בערב או לחוד בשתי סגי אלא וערב שתי לצלי צריך
 ולא וערב בשתי ליה דסגי פסק אמאי קשה דא״ב יהודה כרבי

 על לתמוה יש זק יהודה רב כדמצריך בכותל מיתה נמי אצרכיה
 הרמב״ס לדברי ז״ל הרי״ף דברי להסכים שרצה במאי יוסף בית
 דאמר הא ופירש דהו כל קריעה בעי דלצלי סבר הוא שגם ז״ל

 וערב שתי יהודה רב דמצריך הא דה״ק לקדירה נמי אי סרי״ף
 וכבר .ע״כ לצלי אלעזר ודרבי לצלי לא אבל לקדירה דוקא ומיתה

 קריעת צריך דלצלי דסבר הרמב״ם לדעת הגבורים בשלס׳ כתב
 מדבריו כן משמע לא דלכאורה ואע״ג כותל מיתה בלא וערב שתי

 בית כדדייק צלי גבי נקטיה ולא וערב שתי גבי^קדירה מדנקט
 השלטי כן שכתב לי נראה מ״מ שהבאתי ז״ל הר״ן מרברי יוסף

 דאינו ליה ומשמע שבו החלב ומירק ז״ל הרמב״ם מדכתב גבורים
 כי לחוד ערב או לחוד שתי קריעת עיי שט החלב למרק יכול
 הרב על אני חמיה יותר והרבה .וערב שתי קריעת ידי על אם

 לין כ״ט וסימן כלל שלו חמאת בתורת שכתב ז״ל איסרלס מהרים
 וערב שתי בעינן רש״י לדעת הכחל לצלות רוצה ואס וז״ל ע׳

 והלא .ע״כ רש״י לרעת זו תומרא דנכון יוסף בית וכתב לכתחלה
 אין דאדרבה שהבאתי יוסף בית בדברי להיפך מפורש רואה אתה
 בעינן דלצלי רש״י בשם הפוסקים שכתבו זו חומרא בעיניו ננק

 ובהגהת* עיון בצריך הדבר שהניח עד וערב שתי קריעה לכתחלה
 וצריך סופר דלוג טעות שיש בעיני שנראה כתבתי חטאת לתורת
 יוסף בית וכתב בכותל וטחו ב ועד שתי בעינן רש״י לדעת להגיה

 שם שכתב ממה משמע וכן תספר בסימני בהדיא כתב וכן כז׳
 בכותל וטחו וערב שתי מקרי איזה למעלה נתבאר וכבר בסמוך
 רש״י לדעת זו חומרא דנכון יוסף בית בשם שכתב מה והשתא
 • דמשמע שהבאתי הרשב״א על יוסף בית שכתב במה היתה כוונתו

 רש״י לדעת וא״כ מיירי לצלי יהודה דרב סובר שרש״י סדבריו
 אמנם לצלי בכותל וטחו וערב שתי קריעה צריך יהודה כרבי רפסק

 שרש״י הרשב״א של מחשבתו על ולא דעתו על מלה שלא נראה צי
 שוס מצינו לא כי כמותו ושפסק מיירי לצלי יהודה דרב מבר
 שתי בעינן ולכתחלה בחדושיו כתוב שנמצא ומה כן שכותב פיסק
אלעזר כרבי להיות וצריך הוא סופר שמעות נ״ל יהודה כרב וערב

אמת: מתורת נפלאות יראנו אמת אלהים וה׳
אייתו שמואל דמר קמיה קאים הזה אלעזר רבי ע״ב קיא דף

 בכזתח אכיל זקא בקערה שעלו דגים לקמיה
 אכלת לא זאת ואכל ליס יהבית לרבך ליה אמד אכל ולא ליה יהב

 חס ליה אפר סשמעתיה מר ביה הדר ליה אמר דרב לקמיה אתא
 לי סבירא דלא מידי צי דציספי אבא בר דאבא לזרעיה ליה

 ממנו שלמדת רב לרבך בסעודה לפניו משמש קמיה קאי׳ זפרש״י
 דליספי היה גדול וחסיד הוה דשמואל אביה אבא בר אבא שאסור

 וקשה .כאן מד ממולם דברים היו ולא צי סבידא דלא מירי לי
 להטעות כדי מפיו שקר דבר שמואל הוציא היאך חדא מובא בעיני

 לאחד כן נמצא ולא לדעתו האסור דבר להאכילו אלמזר רבי את
שרב סד ומגונה מטער נראה מעצמו הדבר ט הגמרא מחכמי

שבע
 ליס יזם יאמר רב חשובת הלא קשה ועור '»1כ ליה חם אחר
 מר ביה הדר אי אלטזר רבי מיניה דשאל השאלה מטין אינה וכו׳

 הדר דלא רב שהשיבו דאחר למימר איכא בהא ומיהא משמעתיה
 ועל ירע לא ורב שמואל האכילו דילמא אלעזר לרבי נסתפק ביה

 הדברים כל להביא חש לא והגמרא כו׳ ליה דחס התשובה באר זה
 השמואל דברי כל עס אלטזר רבי אכל לא למה קשה אכתי אבל
 אפשר היה וכבר ואכל לרב דיהיב האמינו ולא שחשש לומר שאין
 יהבי* לרבך אלעזר לרבי שמואל שאמר דמה זו הלכה בתקון לומר
 חלילה ליה סבירא דלא מאי להאכילו להטעותו כדי אמר לא ואכל
 נפשיה על דאסר איסורא בהאי אלעזר רבי על שנסתפק מפני אלא

 הקפיר ט לנסותו כן אמר ס״ל לא וליה דרכיה אי לידיה אי
 לא ס״ל לא וליה דעבד הוא דרב יקרא משוס דאי זה על שמואל

 לחוש לו היה רב בפני היה ולא דהזאיל הכי למיעבד ליה הוה
 קאים מרהוה רבו היה שמואל שנם בפניו שהיה דשמיאל ליקרא
 לומר אלעזר רבי ישנה שלא וכדי כדפרש״י בסעודה ומשמש קמיה

 מליו יקפיד שלא כדי אלא ס״ל דלא אע״ג ס״ל הכי נמי דלדידיה
 לדעה בחכמה לנסותו אליו בא הלכך באמת שהקפיד כמו שמואל

 ועם ואכל יהבי׳ זה לדין שלמדך לרבך לו ואמר בלבבו אשר את
 הוה דרב יקרא משום ראי שבלבו מה אמיתות תיכן טל עמד זה

 דאדרבה כלל איסורא וליכא אכיל הוה השתא למיכל בעי הוי דלא
 משום ואי למיכל ליה הוה כדאמרן לפניו גם שלמד דשמיאל ניקרא

 ואיהו רב ביה הדר דאי אכיל הוה לא ודאי הכי ס״ל נמי דלדידיה
 רבי אכל דלא והיינו איסורא עליה שויה הא הכי ס״ל השתא עד

 חלילה האמינו ולא שחשש מפני לא שמואל דברי כל עם אלעזר
 דוחק ואין איסורא עליה ושויה הכי ס״ל נמי דלדידיה מפני אלא

 דרב החס איתא רהט לרביה ס״ל דלא מאי התלמיד דסבר לומר
 איל מר כו׳ דמברא גיסי אתרי יתבי הוו אשי בר חייא ורב הונא

 רבך עבד יתמא לחבריה א״ל ומר הכי רכך עבד יתמא לחבריה
 כו׳ לחבריה א״ל ומר ס״ל כשמואל אנא לחבריה א״ל מר הכי

 מפומיה שיקרא נפיק סיני קשה לא והשתא כרבם דלא ותרזייהז
 בדרך האמת על לעמוד אלא אינו השקר ותכלית הואיל דשמואל

 ליקח טוב יותר אמנם כנזכר עליה דקפיד מאי מלבו להוציא נסיון
 ואכל לאכול לרב שמואל שנתן היה שכן אפשר כי כפשוטן הדברים

 אחרת מסיבה או חולבת היחה שהקערה שחשב מפני הרגיש ולא
 לרב אלעזר רבי וכששאל אכל זה כל וטס שהרגיש חשב ושמואל

 יהיב דשמואל למימר ואיכא שלהד״ם חשב שכן כו׳ ליה חם אמר
 אס בזה לדעת שרצה מפני לדעתו דאסור שידע אע״ג לאכול לרב

 מפני וזה לא או דמותר כוותיה הלכה לענין השמים מן מסכימין
 לא ודאי דאסור דרב כוותיה אלא כמותי הלכה אין אם שחשב
 בפ״ק לטיל כדאמרינן לצדיקים תקלה מביא הקב״ה שאין יאכל
 לאו ודילמא ופריך כו׳ מאגורה ירק של עלה אכל מאיר דרבי

 ס״ל ולעולם עשרו ולא מאיר רבי שכח דלמא ופרש״י אדעתיה
 מביא הקב״ה אין לריקים של בהמתן השתא ומשני עישורי דבעי
 כשמואל באמת שהלכה ולהיות כ״ש לא עצמן צדיקים ידן על תקלה
 קאמר ושפיר ואכל בדבר הרגיש לא ורב שיאכל צרב השי״ת הגיחו

 אחר שזב .מידי קשיא לא והשתא .כו׳ ואכל יהבית לרבך שמואל
 ז״ל חביב בן לוי מהר״ר הרב ותשובות בשאלות מצאתי רב זמן

 הרב נתב וז״ל וכתב לברי לקיום זו סזגיא שהביא קכ״א סימן
 שני הראיה כתב לשונו הה ז״ל הראיה בשם חיים אורחות בעל
 לעצמו אוכל והמתיר מתיר ואחד אוסר שאמד הוראה בעלי ה״ח

 מכשול תתן לא עור ולפני משום בזה אין האוסרו לחבירז ומאכיל
 ניכר כשהאיסור ודוקא רעתו לפי לו שאסור בחברו שיודע ואע״פ

 לא לי ניכר כשאינו אבל ליכול לא ם״ל לא דאי לאוסר לו
 דלספי אבא בר דאבא לזרמיה ציה חס הבשר כל בפרק כלאמריק

 8משי לאיסור מרב אדיליף לי וקשה .ע״כ לי סבירא דלא מידי לי
 ומעשיז׳ גופיה שמואל מדברי נילף וכו׳ ליה דחס שמואל מל דאסהיד
 שמיאל סרח דהוה אמאי מ״מ ניכר האיסור דהכא ואמ״ג להיתרא
 ואכל יהבי׳ לרכך לו ואימר מטעינו שהיה במעות לר״א להאכיל

ניכר תא־סור באין להטעותו דשרי וה״ה ניכר האיסור לאין דמי
וזזה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס167 מס עמוד פרנס ליזר ישראל בן בר יששכר איילינבורג, שו״ת - שבע באר



!63 פב שבעn פרק חולץ באר
 דלדעת בהא נמי ושמואל רב דפליגי ולמימר לתרוצי אפשר והה
 באיסורי כרב דהלכתא לכלליה והדרי׳ שרי שמואל ולדעת אסור לב

 שעולה דרגים בההיא פלוגתייהו דבעקר אע״ג בהא ומיה כ והלכתא
 פלוגתא לאפושי ליה ניחא דלא אלא כשמואל הלכתא בקערה
 אמורא לשום ולא דשרי לשמואל דס״ל ולמימד "הא כי במילמא
 לשאינו הניכר איסור בין הרא״ה חלק האיך לי קשה ועוד .בעולם

 רב דקאמר מאי דהא ניכר כשאינו הוא להאכיל והאיסור ניכר
הניכר באיסור להאכיל האיסור הוא יליף דמיניה כז׳ ליה חס הכא

 באיסור ואכל ליה יהבית לרבך דקאמר שמואל דברי דהא ^&יירי
 שיאכל אלעזר לרבי נועמא הוי לא ניכר כשאיני דאי קאמר הניכר
דליספי כו׳ ליה חס לרב השיב זה ועל ניכר האיסור דהוי השתא

בהלכה אמנם מיירי קא ניכר באיסור נמי דאיהו משמע כז׳ לי
בעולם היו שלא דברים שאמר דשמואל בהא מובא לי קשה גופא
 שיוציא מאד קשה דבר בעיני וזה שיאכל אלעזר לרבי לפתות כרי

 הנראה כפי דאסיר במילתא דבריו להחזיק מפיו שקר דבר שמואל
 אמרי דהוו דזימנין מינייהו מוכח מובא דוכתי דאיכא ואע״ג

 לא בהכי רשותא להו ואית הוא הכי ודלאו דכדי מימרא האחוראין
 נמצא יהושע רבי אמר תנן נזירים שני פרק בגזיר דקמן להא דמו

 אמר ומתרץ ולימי בגמרא ומקשה וכו׳ לחצאין קרבנותיז מביא זה
 את בה לחדר אלא יהושע רבי אמר לא שמואל אמר יהודה רב

 יביא יהושע רבי השיב תשובה מה כלומר ולימי ופרש״י התלמידים
 שאין יהושע רבי היה יודע יהודה רבי אמר בכך ומה לחצאין

 התלמידים את בה לחדד כדי אלא כך אמר ולא כלום תשובתו
 שאין בעצמו הוא שיודע יהושע רבי ומה בעצמן ק״ו נושאי] שיהו

 אדם כל לשאר ק״ו משנה שאינו דבר השיב כלום ולא בדבריו
 הא באורך שס שכתוב כמו וכו׳ רבו דברי על להשיב יכיל שאינו

 אמת שאינו יודע שהוא מה לומר הארס יכיל דבריו דלהעמיד קמן
 דתליא במלתא טענה דדוקא דידן לנדון כלל דמי לא אבל הדין אצל

 גס בעולם היה שלא מעשה בסיפור טענה לא למימר יכול בסברא
 יתרא ושמו איש בן ועמשא קרא דההוא עליה הערל פרק ביבמות

 עמוני הרמתי שמואל של דינו מבית מקובלני כך דקאמר וגומר
 אבא רבי אמר והא מהימן ומי הקשו מואבית ולא מואבי עמונית ולא

 אמרה מעשת קודם אס ובא הלכה שמורה חכם תלמיד כל רב אמר
 אחריתי בדוכתי פריך נמי והכי לו שומעי] אין לאו ואס לו שזמעין
 מעולם אמרה שלא רבו בשם מימרא לומר האמולא דדרך משמע

 ואן* מעשה בשעת כשהוא דקאמר במאי גבן מהימן לא ולהכי רבו
 דדוקא והוא התוספות התם דכתבו ומטעמא להא דמיא לא היא

 בדבר נוגע עצמו דהוא משום הכי אמרינן ליה דדמו ובדוכתי התם
 ליה מהימנינן לא הכי ומשום לדינא ופסול לעצמו קרוב הוא והרי
 דליפוק לא או אלעזר רבי דליכול לשמואל ליה איכפת מאי הכא אבל

 לההיא דמי לא נמי טעמא ומהאי דליכול היכי כי מפימיה שקרא
 זכרוט רש״י גרסת לפי פפא רב דקאמר מברכין כיצד פרק דברכות
 גופיה ואיהו מעולם רבח אמרה דלא דרבא משמיה מימרא לברכה

 הונא רב לבי איקלע פפא רב התם דקאמר אמרה דלא ידע הוה
 אמר אשמן בריך והדר ברישא אהדס בריך פפא רב שקל וכו׳
 אמר הכי ליה אמר המכריע כדברי הלכה מר לה סבר לא ליה

 עד דעבד הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא הלל כבית הלכה רבא
 מאי דקאמר למאי טטמא האיכא דהתם דמי לא נמי להא כאן

 כדפירש דטעה במאי לכסיף דלא משום מעולם הוה דלא הוא דידע
 הלל כבית הלכה רבא אמר לא היא ולא לשונו וזה התם לש״י
 כאן עד בכך עצמו והשמיט שטעה לפי אכסיף פפא רב אלא

 פיו טל מעשה שיעשו לאחרים לגרוס כונחו היחה שלא ובודאי
 לגרוס היחס כונסו וכל מעמא ההוא ליכא בשמואל בכאן אבל

 נמי דמי ולא דאסור ליה דסבירא מאי ויאכל מעשה שיעשה לר״א
 ברייתא יוסף לרב רבה ליה דקאמר שהוציאוהו מי דפרק לההיא

 יוסי כרבי לה תניא לא היא ולא בגמרא עלה וקאמר יוסי רבי בשם
 דהתס עמו נימוקו יוסי דרבי משום מיניה לה דלקבל היכי כי אלא
 דין דהדין כשקרא מחזי לא ארתיח שהיא הברייתא רבה דידע כיון

אלעזר ורבי דנפשייהו בסברא ושמואל רב דפליגי בכאן אמנם אמת

 שקרא שמואל דלימא הוי דתמיהא מלתא רביה כרב ליה סבירא
 האסור דבר וליכול בטעות ביה דליהדר היכי כי אליעזר לרבי

 בקושיא וכדכסיבנא שמואל לדעת מותר דזה לומר ואין לדעתו
 ההלכה לישב כדי ראשון אחרון על להשיב בא והריני הראשונה

 דליפוק אבא בר דאבא בריה לשמואל ליה דחס ואומר ראשונה
 לרבך דקאמר ומאי שיאכל אלטזר לרבי לגרוס כרי מפומיה שיקרא
 אכיל הוה ליה יהיב הוה דאי מרב ידע דהזה משום וכו׳ יהבית
 דיהיב ואמר ממש יהיב שפירושו או פנים בשני הוא הלשון וישוב
 והוה אכיל הוה ליה יהיב הוה דאי דחשב משום יהיב דלא אע״ג

 אלא ממש דיהיב לאו יהבית שפירוש או ואכיל יהיב כאילו ליה
 הכי שמואל דאמר וטעמא אכיל הוה לרבך יהביח אלו אמר כאלו
 דאמרי ממאי הוא טליה רב דפליג פלוגתי מבשאר טפי הכא

 דההוא מכללא אלא איתמר בפירוש לאו דרב מילתא דהאי בגמרא
 דשאני אכיל הוה דרב שמואל חשב הכי ומשום וכו׳ איתמר שיפא
 הרב לפירוש ובין בגמרא כדאמר טפי מרריה דנפיש שיפא ההוא
 מרריה דנפיש התם שאני היא ולא דקאמר במאי נסים רבינו

 להלכות בפירושו ככתוב וכו׳ דאיתמר הוא גופיה לדרב דלמדחייה
 הוא אבל להוכיח אין דמכאן לומר דרוצה התוספות לפי׳ בין

 ביה דהדר דשמואל אדעתיה סליק בסמוך כדמוכח אמרה בפירוש
 רב טל שמואל דברי והשתא וכו׳. שיפא דשאני טעחא ומההוא רב
 חישב היה מהם אחד שכל שמואל על רב דברי ממין ממש הם

 יורע היה שהוא רב על שמואל אמר ולכן חבירו של דעתו שידע
 בו חזר שרב מחשבתו פי על אוכל היה לאכול לו נותן היה 6םא
 פי על וכו׳ דליספי ליה דחס ואמר שמואל על העיד הוא גס ורב

 כללא בו חזר שהוא שמואל דעת על עלה שלא כן גס מחשבתו
 אלא דעתו כפי ושלום חס מפיו שקר הוציא לא דשמואל דמילתא

 דבריו הבין לא אלעזר ודבי אכיל הוה לרב יהיב הוה דאי שחשב
 ומשום ממש דיהיב וכו׳ יהביש לרבך דקאמר דמאי וחשב בשלימית

 משמעתיה מר ביה הדר ליה אמר רב גפני הדברים כשספר הכי
 מדברי אלעזר רבי דהבין גב על ואף שמואל לי אמר וכך דכך

 שמיא דמן אכל לא הוא הכי אפילו ואכל ממש לרב דיהיב שמואל
 דהוה גב על דאף און כל לצדיק יאונה לא דשמואל עליה הכריזו
 שמואל דקאמר מטעמא מסברתו ויחזור דליכול אלעזר לרבי אפשר
 דהוה ביה להדר דלא הסכימו שמיא מן הכי אפילו בו חזר דרב
 הקושיא נסתלקה גם הסוגיא נתישבה ובזה בטעות חזרה ליה

 גב טל דאף האופן בזה הוא השנית הקושיא ותירוץ הראשונה
 ניכר האיסור שהיה לומר רוצה וכו׳ יהביח לרבך שמואל דדברי

 אלא שתהיה אפשר 'f> וכו׳ ליה חס רב שהשיב התשובה זאת ואכל
 לומר רוצה אינו לי דליספי פרוש דהא ניכר האיסור כשאין

 לרב ליה סבירא לא ואי בפועל שהאכילו אלא לבד לאכול לו שיאמר
 בהכרח כן אס שמואל האכילו לא אכיל לא הוא ואם אכל לא ודאי

 ניכר האיסור בשאין לומר רוצה ס״ל דלא מידי לי דליספי פירוש
 רבי ליה שאמר וכלפי ואכל בפועל שהאכילו לומר יצדק דאז

 ניכר באיסור אכל דלא ידע ורב שאכל שמואל שאמר לרב אלעזר
 כשהאיסור ושלהד״מ שמואל דברי לבטל הוצרך לא ׳ל ס דלא כיון
 יהבית לרבך שמיאל 'fw1 נאמר אם אפילו אלא ניכר היה
 ליה דחם ולהד״ח אכל דלא ידע הוא ניכר האיסור כשאין היה כו׳

 חלוקות שני בדין הרא״ה דברי יפה נתקיימו ובזה .וכו׳ לזרעיה
 לרבך פירוש לקבל בעיניו שיקשה ולמי שכתב והאיסור ההיתר
 כפשוטו הוא יהביח שפירוש והוא אחרת דרך אומר שכתבתי יהבית
 שמואל דיהב הראשון פנים בב׳ וזה קחמר וקושטא מחש דיהיב
 ניכר האיסור הוה לא אבל בכיתת ממש בקערה שעלו דגים לרב

 דכתיבנא ומעעמא רב ביה דהדר דחשב משום ליה דיהיב ועעמא
 היה לא דהתם גב על אף אליעזר לרבי שמואל ראיה ואייתי

 ליה הוה רב ביה הדר דלא הוי קושטא דאי משום האיסור ניכר
 עלו דילמא בכותח דגים שמואל ליה מאכיל הוה כד למידק לרב

 על השני האופן ביה. דהדר משמע דייק ולא דאכיל וכיון בקערה
 עלו לא אבל בכותח דגים לרב יתיב דשמואל הוא הדרך זה פי

ולמימר דליכול כדי אלעזר לרבי ראיה אייתי הכי ואפילו בקערה
להדר
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 הוה כד רב דקדק דלא כיון דכתיבנא ממעמא רב ביה דהרר
 לדידה שרי בקערה מלו דאפילו משמע שמואל בביח להו אכיל
 שלא שנאמר בין שמואל ראיית שהבין שנאמר בין אלעזר ורבי
 חרב שאל בכוחח בקערה שעלו דגים שהאכילו וחשב דבריו הבין

 שאם והפונה וכו׳ לי דליספי ושלום דחם השיב הוא ביה הדר אי
 היא וזו וכו' ליה דחס דירע משום הוא דקדק ולא שמואל מם אכל
 לישוב בעיני נראית והראשונה הנזכר הקושיות כל לישב שפיה דרך
 ולא שמעתי ואני .עכ״ל מעולם דברים היו ולא שכתב רש״י דברי
 לאו ררב מילתא דהאי דמשום ההלכה בתקון שכתב מה אבין

 התם כדאיתא אתמר שיפא דההוא מכללא אלא אתמר בפירוש
 דנפיש שיפא לשאט אכיל והוה ביה הדר דרב שמואל חשב להכי

 שהרי כו׳ הר״ן לפירוש בין התוספות לפירוש בין עסי מרריה
 כן לימר אפשר אי הר״ן לפירוש בין התוספות לפירוש בין אדרבה

 היא ולא בגמרא רקאמר דמאי שפירשו התוספות לפירוש דאלו
 אמרה בפירוש הוא אבל להוכיח אין דמכאן שר״ל כו׳ שיפא שאני

 דלאו כיון ביה הדר דרב שמואל אדעתיה אסיק אמאי כן אם
 הר״ן לפירוש גם .דאסור אמרה בפירוש אלא אתמר דשיפא מכללא
 דאף כן לומר יצדק לא דאתמר הוא גופיה לדרב דלמרחייה שפירש

 סבר דלא גופיה איהו מ׳׳מ שיפא דשאני לדרב דחי דגמרא גב על
 ביה הדר דרב שמואל אדעתיה אסיק ממאי שיפא דשאני מבתחלה

 מד מאד דחוק הלשון יהבית אלו שר״ל יהבית הלשין שפי׳ מה וגם
 להזהר לשמואל לו והיה ממש דיהיב מדבריו הבין אלעזר שרבי

 ימצא ואח״כ הוא גס ויאכל אכל שרב ויחשוב יעעה שלא בלשונו
 הב׳ בדרכו גס כמוהו לאיש נאות שאינו מה שקר בדברי שהמעהו

 ניכר האיסור היה שלא אלא ממש ואכל לרב דיהב הא׳ באופן
 ממאי ואמרן הא ספי קשיא ביה דהדר דסבל משום ליה ויהב

 אלעזר לרבי ראייתו ותו ביה הדר דרב שמואל אדמתיה אסיק
 היא דדינא דמשום ראיה אינו בקערה מלו דילמא רב דקדק מדלא

 דלשמיאל נאמר ואם דקדק לא לכך להודיעו מועל המאכילו שמל
 דלא שכתב בסמלה ממנו שברח במה נפלנו כן אס הכי ס׳ל לא

 דלשמואל נימא אפילו ותו מילתא הא בכי פלוגתא לאפושי ליה ניחא
 לשמואל לו היה ולמות חיכה משום מ״מ לדקדק מועל האוכל על

 הבת צרת בענין דיבמות בפ״ק וב״ה דב״ש כההיא לרב להודיעו
 הודיעו ולא סמך רב ביה דהדר דסבר משוס לשמואל גב על ואך
 דסמך דמשום יאמר אלעזר דרבי לר״א ראיה אינו ראייתו מ״מ

 באופן נמי וכן רב דקדק לא וריעות חיבה עמו שינהיג שמואל מל
 שפירשתי מה כן מל כדאמרן דקדק ללא הא ראיה ראייתו אין הב׳
 שמואל מהר״ר המובהק הרב בתשובות כתוב מצאתי כך וברור מכון

:שאמרן למי זראזיין נאים והדברים ז״ל דמועה
בה שמלח קערה שמואל אמר יהודה רב אמר ע״ב קיא דף

 נראה .כו׳ רותח בה לאכול אסור בשל
 דוקא משמע רותח בה לאכול אסור שמואל מדקאמרת לדקדק לי

 והיינו מוהר אחרת פעם בה למלוח אבל אסור רותח בה לאכול
 נקביותה לא אם זה״ה אותה שנקב כגון מליחה היתל בעמן
 במים והדיחו מליחה שיעול כלי כבר ששהה בשר בה למלוח מותר

 רבה וטעמא רבותא לאשמומינן לשמואל ליה הוה דאל״כ כהלכתו
 שבלוט מה להפליט פירוש לכלים מלימה דאין כיון במילתא איכא
 ומהאי ממנו ובולע מפליעו רותח תבשיל אבל מליחה ידי מל בכלי

 עי׳א של בכלי בשר למלוח למוסר בתשובה הרשב״א כתב טעמא
 אינו דמלח כלומר לעץ מליחה דאין משום לקיום יין בו דמכניסין

 הא על בפסקיו הרא״ש שכתב מה על לי קשה ומכאן כו׳ מפליט
 וז״ל רותח בה לאכול אסור בשר בה שמלח קערה שמואל דקאמר

 אפילו דאיירי המפרשים כדברי ושלא איירי מנוקבת שאינה ובקערה
 אצא מנוקב בכלי פעמים שני למלוח אסור יהא כן דאה במנוקבת

 אסור יהא כן דאם מדקאמר .ע״כ כו׳ שריק מישרק דמא ודאי
 מטקבח שאינה דבקערה משמע מנוקב בכלי פעמים שני למלוח
 והא מנין בשום בשר עוד בה למלוח שאסיר ס״ל גשר בה שמלח
 ה״ל רותח בה לאכול אסור שמואל אמר למה כן ראם ליחא

אסור מליחה היתל בענין בה למלוח' דאפילו לטמא מזעיק לא

 לחזור אבל אסור רותח בה לאכול דדוקא לומר צריך ט״כ אלא
 משוס שכתבתי מהטעם מותר מליחה היתל בענין בשר בה ולמלוח

 הבשר כל בפרק בהדיא פסק בעצמו והרא״ש למן מליחה דאין
 ונראה ואע״ג במן מליח: שייך דאין דע״א גבינות דפוסי גבי
 בדיעבד דוקא אלא לעץ מליחה דאין מטעם שרי דלא מדבריו שם

 דם דגבי גבינות של לציר דם בין לחלק יש מ״מ לכתחלה לא אבל
 כו׳ למן מליחה דאין טעמא מהני ולכן שריק מישרק אמרינן

 ושרי להפליטו במלח כח אין בלע אס ואך דם בו נבלע שלא לומר
 שריק ולא למיפרך דרכו גבינות של ציר לאפוקי לכתחלה אפילו
 למלוח מותר ובשר בשר שהרי כדכתבתי לחלק מוכרחת וראיה
 מנוקב בכלי ביחד וכשרה נבילה בשר נמלחו ואס מנוקב בכלי ביחד
 שריק ולא פריך מסרך להיות דרכו שהציר משים ע״כ אלא אסור
 מקום לו שאין הרא״ש שכתב בהכרח הר׳ין נרגא שדא וכבר

 נהירא ולא וז״ל מנוקבת שאינה בקערה דאיירי ממנו להכריח
 ומה במנוקבח דאפילו משמע כהלכתו בשר בה שמלח דקעלה

 דאיידי משוס היינו מנוקב אחל בכלי ומולחין וחוזרין מולחין שאנו
 פליטת גמרה כי תימא ולא בלטה לא למיפלט חתיכה דטרידה

 טדידה הכי בחר דאפילו דליתה בכלי הבלוע מן בולעת דמא
 על וגס ט״כ. דם בלעה לא ציר אפילו דפלטה וכל ציר למפלט

 מולחין שאנו מה טל מעם לישן הוצרך למה למידק איכא דבריו
 למפלט חתיכה דטרידה דאיידי משום פעמים כמה ומולחין ומוזרין

 לא למה הרא״ם ומכללם אומרים יש של ההכרח לסתור כרי כו׳
 שהר״ן כיון שכתבתי טטמא מהאי וסייעתו הרא״ם סברת סתר

 ומיהו וז״ל אמי רבי דחברה פינכא ההוא גבי סס כתב בעצמו
 שמתוך י״ל משלא בה זצימלח נקובי לנקבה תבלה אמאי קשיא
 בנקיבתה היא משתברת שהרי חרס של קדירה לנקוב נדת שאין
 לנקוב לכתחלה דמותר מדבריו משמט בהדיא הלי כו׳ תבלה מ״ה

 בשר בה ולמלוח לחזור בשר בה שמלח מנוקבה שאינה קערה
 לנקוב נוח שאין שמתיך שכתב מה בדבריו למידק איכא ועוד

 יניחנה חברה 'bnb קשה אכתי שהרי תברה מ״ה חרס של קדירה
 מליחה שיעור כלי כבר ששהה בשר דהיינו לקיום בשר בה למלוח
 שהבאתי בחשובה הרשב״א שכתב כמו כהלכתו במיה והדיחו

 לקיום יין בו דמכניסץ ע״א של בכלי בשר למלוח דמוחר לעיל
דאין נהי מאי טעמא גופה היא תימא וכי לען סליחה דאין מטעם
בכלי הבשר נכבוש דהא כמבושל כבוש נימא מ״מ לען מליחה
 מה כלל מפליט אינו דהמלח כיון י״ל כבר שנאסר מנוקב שאינו

כבוש לומר ביה שייך דלא ביבש יבש הוא כאלו הוי בכלי שבלוע
בפ״ב המרדכי שכתב כמו לזה מזה נפלט הטעם שאין כיון כמבושל

 דוקא אלא כמבושל כביש לזמר שייך דלא פוסקיה ושאר דביצה
 הא הל״ן דסבד י״ל ושמא מזה זה ובולע דמפליט וצלול בלח יבש
 חרס בכלי לא אבל ומתכות עץ בכלי דוקא היינו לכלי׳ מליחה דאין
 בכלי דוקא היינו לכלים מליחה דאין הא הר״ן דסבר י״ל ועוד

 שכתב מדבריו שם משמע וכן מנוקב שאינו בכלי לא אבל מנוקב
 בתיכה ששור׳ מפני כולו נאסר בה הנמלח שהבשר ועוד וז״ל
 אסור שהוא מצירו בולעת והסנכא icfoc וכיון ממנו הנפלט בדם
 ציר פולטת הפינכא הרי בסוכה ומולחין כשחוזרין נבילה בציר

 לקמן כדמוכח ציר מלט דם דפולט דאע״ג ונאסר בולע והבשר
 דאין הא הארוך והיתר באיסור יונה רביט בהריא פסק וכן .ע'כ

 ונסתיי' מנוקב שאיט בכלי לא אבל מנוקב בכלי דוקא לטן מליחה
 שנמלחז דגי׳ מעשה וז״ל סי״ג בסימן הרוקח שפסק ממה זו בסברא
 מרי אבא ואסר נבילות השפחות ממנה אוכלות שהיו בקערה
 בכותת לאוכלן ומותר בקערה שעלו לדגים דמי ולא הדגים ריב״ק

 בדגים טעה נתנה הבליעה הכא אבל דהתירא נ״ט בר נ״ט דהוי
 בכלי בשר למלוח התיר צא הרשב״א דאן« לי ונראה .עכ״ל כז׳
 אלצץ לען מליחה דאין ממעה לקיים יין ט דמכניסין מ״א של

 בהריא משמע דכן מנוקב שאינו בכלי לא אבל מטקב בכלי דוקא
 דגים• למלוח מהו שאלת וז״ל קכ״ט בפי׳ הרשב״א תשובות מדברי

 ובלש* כלי פליט דגים דניחי בסר אמרינן אי בשר מ שמלחו בכלי
שזמלם לן ליטא ומאן השובה ממם בעופות שאמרו כמו דגים
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קנו — קנג סי׳בירור קח

 המשגה אבל היטב(. )באר מג״א — בביתו ליחיד
 לעשות מותר אי צ״ע המג״א כתב כתב: ברורה

 מצדד ובא״ר בביתו ליחיד ביהמ״ד מביהכ״ג
 במגילה. שם במאירי משמע וכן בזה להחמיר

 עיקר אבל היטב הבאר לעומת חידוש כאן יש
 )הפמ״ג אחרונים בהרבה שמענו להחמיר הדין

 א׳ ט״ק ברכה בשיורי והחיד״א המג״א, בביאור
 ס״ק והפת״ע א/ ס״ק עולם והחיי היטב, עיי״ש

 והמהרש״א א/ ס״ק והתו״ח א׳, ס״ק והבא״י א׳,
 ב׳(, ס״ק בכה״ח והובא לעיגים תאוה בספר ז״ל
 משמעות של חידוש אינו במגילה המאירי וכן

 )בפתח בזה שאוסר המאירי בשם הובא כבר אלא
 והאחרונים המאירי ע״פ דבר סוף א׳(. ס״ק הדביר

 ליחיד ביהמ״ד מביהכ״ג לעשות היתר לנו אין
בביתו.

 קדושה תשמיש דיני קנד סימן
הכנסת בית ונרות

 מניחין שבלה תורה ספר ה׳: סעיף שו״ע
 חכם תלמיד בקבר אותו וגונזין חרס בכלי אותו

 ת״ח. שימש ולא הלכות שונה אלא אינו אפילו
 יור״ד והטור ה״ג ס״ת מהל׳ בפ״י הרמב״ם הגה

 להך הזכירו לא י׳ סעיף שם והשו״ע רפ״ב סימן
 השמיטו למה וצ״ע הלכות שונה אלא אינו דאפילו

 והטור ע״ב, כ״ו דף מגילה בגמ׳ המפורש דין
 מש״כ על וסמכו שם דקיצרו לומר יש ושו״ע
 לומר ויש ישוב, צריך הרמב״ם אבל כאן, באו״ח

 אומרים אחרים ע״ב: מ״ז בברכות הגט׳ ע״ס
 עם זה הרי ת״ח שימש ולא ושנה קרא אפילו
 אין זה ולפי באחרים, הלנה הוגא א״ר הארץ
 הדברים פשטות מיהו הארץ, עם דהוי אצלו לגנוז
 הארץ עם שהוא אע״ג מיוחד דין הוא גניזה דדיו

 וצע״ג, חלוקות, סוגיות כאן ואין דינים לשאר
 אצלו דגונזין לדינא הביאו פוסקים שאר מיהו

 במגילה הרי״ף :הלכות שונה אלא שאינו ואע״ג
 קנ״ז עמוד )ח״א ס״ת הלכות האשכול ספר שם,

 שם, במגילה והרא״ש מ״ד(, עמוד ח״ב ואויערבך
 י״ד( א׳ )הלכה והריא״ז והרי״ד המאורות וספר

 בקצור כתב וכן הטור לשון והנה שם. הנדמ״ח
הלכות שונה ת״ח ה״ג( )פ״ד שלו הרא״ש פסקי

 כלשון הלכות שונה אפילו וצ״ל מתפרש אינו
 ש״ך שם, )ר״ן ת״ח שימש שלא והיינו הגט׳.
 שימש לא אפילו כלומר י״א(. ס״ק שם יור״ד

 לדברי נותנים שהיו בסברא התלויה בגמרא ת״ח
 המשניות הלכות שונה אלא טעם המשנה

 ע״ב מ״ז ובברכות שם )רש״י לחוד והברייתות
 אשר״י^ורי״ד והגהות היטב עיי״ש שלא ד״ה

 וט״ז י׳ ס״ק מג״א שם, מגילה יוסף ונימוקי
 סעיף קצ״ט סימן לקמן בשו״ע ועיין ה׳(. ס״ק

בס״ד. שם ובמש״כ ג׳

 הכנסת מבית לילך קנה סימן
המדרש לבית

 מביהכ״ג שיצא אחר :ב׳ — א׳ סעיף שו״ע
 שילך קודם וכו׳ ללמוד עת ויקבע לביהמ״ד ילד

 משמע וכף. שחרית פת לאכול יוכל לביהמ״ד
 הלכה(. )ביאור עיי״ש מעט רק אז דיאכל בטור

 — קנ״ה בסימנים השו״ע וסדר מלשון נראה כן
סעודה. קביעות לפני לחורה עת דיקבע קנ״ז

ומתן משא סדר קנו סימן
 דכל לעסקיו ילד אח״כ אחד: סעיף שו״ע

 עון וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה
 יעשה לא ומ״מ קונו דעת על יעבירנו העוני כי
____________________וכף. עיקר לאכתומ

 משקר ירחק וכן ד׳: ס״ק ברורה משנה
 לשנות מותר השלום מפני אך הריחוק, בתכלית

 עכ״ל בזה[, וצ״ע הס״ח בשם מש״כ במג״א ]עי׳
 ובמהדורא שלו, בתרא )במהדורא ברורה המשנה

 שלפנינו ברורה משנה ספרי בקצת וכן קמא
 ואתינא זה(. קטע חסר קמא ממהדורא שצולמו

 בשם המג״א שכתב דינא הד ולברורי לעיין
 מפני לשנות דמותר דהא והוא חסידים הספר
 בלהבא, ולא עבר שכבר בדבר היינו שלום דרכי
 כן שהסכימו וראיתי באחרונים עיינתי והנה

 )א״א ופמ״ג ב׳( )ס״ק רבא אליהו והם: להלכה
 בקיצור אדם חיי ובעל הגר״ז ושו״ע ב׳( ס״ק
)הביא החיים וכף ו׳( אות )פ״ט שלו חרדים ספר

החכמה אוצר תכגוז ע״י הודפס108 מס עמוד יהושע בנימין בן אברהם יחיאל זילבר, ב או״ח - הלכה בירור
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כהל דלא בדבריו מבואר ואמנם השלישי השער וכו זה בדין הצת מפקפק הגר״ז שבשו״ע

 סי׳ חסידים לספר בפירושו והחיד״א למג״א(
בהגה ואמנם זה, לדין אסבר אסבורי תכ״ו

 חיים )שבארחות לאו״ח בהגהותיו המהרש״ם
 לברורי עיי״ש^ואתינא בזה מפקפק תורה( ובדעת
 מידת כאן ואין’ פסוקה הלכה חסידים ספר שדברי
 האמת שמצות בכה״ג הדין הכרעת אלא חסידות
 באחרונים והמעיין אהדדי, סתרי השלום ומצות
 ומש״ב מוכרעים אינם המפקפקים שדברי יראה

 סי׳ בחו״מ והנתיבות התומים דדברי המהרש״ם
 כלל מוכרע אינו חסידים לספר בניגוד הם י״ב

 יעקב שבות בשו״ת הדין ובמקור שם המעיין דהנה
 דידו לנידון כלל ענין שאינו יראה קל״ח סי׳ ח״א
 מפני לשנות דמותר להך הזכירו שאמנם ואף

 לשבר- אלא הדברים עיקר זה אין מיהו השלום
 דיין בענין שם מיירי דהאיכן נקטו האוזן את

 הדין שיודע אף יודע שאינו ויאמר בדינו שישנה
 אלא דמי הדין וכעיוות בעלמא משקר וזד^חמור
 ויוחלט יצטרף הדין יפסוק דאם מטעם שהתירוהו

 ועושק גזל שהוא האחרים הדייגים שני פסק
 חולקים אחרונים הרבה היטקואמנם עיי״ש לדעתו

 ד׳, ס״ק י״ח סי׳ חו״מ תשובה בפתחי עיין ע״ז
 כל ולא ביאור צריו חסידים הספר דברי ועיקר

 שם חסידים בספר והנה בזה, שוים העניינים
 להלוות( כסף עכשיו לו יש )אם ההוד. בעניו מיירי

 אלא התירו ולא דומים ועתיד דחוה שם ומבואר
 אופנים בשני הדברים ביאור ונראה ממש,, בעבר

 ואין ליתקן ניחן עוד והעתיד ההוד. ענין א(
 'אלא מתקיים השלום שאין מסמירות לקבוע

 אין כן הדברים שגראין ואף השקר באמירת
 ויש ליתקן ניתן שלא גמור בעבר ודוקא להתיר

 ההוה בענין השקר ב( מותר השלום קיום בזה
 דרכי מפני התירוהו ולא חמור יותר והעתיד

 שמה העבר מאורעות סיפור בענין ודוקא שלום
 אלא כאן ואין מוריד ולא מעלה ולא עבר שעבר
 שלום, דרכי מפני לשנות התירו דברים סיפור
 חי״ג פי״ד ואבידר, גזילה הלכות ברמב״ם ואמנם

 דמותר הזכירו כ״א סעי׳ רס״ב סי' חו״מ וטוש״ע
 שום בזה הזכירו ולא שלום דרכי מפני לשנות
 ועיקר הדין פרטי לבאר נחתו לא אך חילוק,

 חכם לתלמיד אבירה החזרת לגבי דבריהם
שאינו ידענו אי דוקא שהיינו עין בטביעות

קט הלכה

 והנה :שלום, דרכי מפני אלא בדיבורו משנה
תשובה בשערי יונה רבינו הוא שמעתא דתך מרא

?

 באות עיי״ש השלום מפני לשנות התירו גווני
 אשר חלק וכל וכו׳ נאזין עתה :וז״ל שכתב קע״ג
 ובאות וכו׳, השני מן חמור הוא ראשון נסדר
 הכת ענין שקרים כת דבר וזה — כתב קע״ח

 החלק וכו׳ הא׳ החלק חלקים לתשעה נחלק הזו
 ומחליף שמע אשר הדברים בסיפור המשקר הד׳

 ולא בשקריו תועלת לו ואיו במתכוון קצתם
 וכו׳ שקר מאהבת משפטו כה אבל לזולתו הפסד

 טובה ודרישת מצות לקיים התירוהו החלק וזה
 החתן לפני הכלה לשבח מותר כי ואמרו ושלום

 ואמרו כן שאינו אע״ם וחסודה נאה שהיא ולאמור
 למבואר עכ״ל, וכו׳ שלום בדברי לשנות -מותר

 סיפור שהוא שקר של הזד, בחלק דדוקא להדיא
היטב, עיי״ש השלום מפני התירו העבר מאורעות

 מרבותינו כמד, הביאו שם יונה רבינו דברי ועיקר !
 להדיא מבואר בדבריהם וגם זו בשמעתא שעסקו
 העבר מאורעות סיפור של הקל בחלק דדוקא
 במנורת ישראל רביגו והם השלום, מפני התירו
 ב׳ )נר שלו המאור במנורת אבוהב ור״י המאור

 בראשית ווידאש די והר״א ל״ו( — ל״ה סימן
 הקטנה יד ובעל י״ב( פרק הקדושה )שער חכמה

 האופנים בכל לא פ״י(,ןסוף_דבר דעות )בהלכות
 מאד ליזהר וראוי שלום דרכי מפני לשגות הותר
 זללה״ה הדור בגאון רב מעשה ושמעתי בזה,

 למרות לו שנזדמנו ההוד. בענייני מלשנות שנמנע
 מאמתלאות אמתלאות וחיפש שבדבר השלום דרכי

 ישנה שלא אתר באופן העניינים לתקן שונות
אמן. עלינו יגן זמתו בדיבורו,

 רח״ל, ברבים חבירו פני המלבין בענין
 הרמב״ם: על בחידושי בס״ד מש״כ כאן אעתיק
 פני המלבין ח׳: הלכה ששי פרק דעות הלכות
 וכו׳. הבא לעולם חלק לו אין ברבים חבירו

 :וז״ל כתב הי״ד תשובה מהל׳ פ״ד לקמן ברמב״ם
 אין מישראל שהן שמנינו דברים מכ״ד אחד כל

 מאלו קלות עבירות ויש לעוה״ב חלק להם
 להם אין בהן שהרגיל חכמים אמרו ואעפ״כ

 בהן ולהזהר מהן להתרחק כדי לעוה״ב חלק
חבירו פגי והמלבין וכו׳ שם המכנה הן ואלו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס109 מס עמוד יהושע בנימין בן אברהם יחיאל זילבר, ב או״ח - הלכה בירור
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וישראלי אהרן "בית קובץ )וגרמב( ע

וואלפסאן אלימלך צבי הרב

איסור בעדן
 דמדבר התורה מן איסור יש אם בענין

 )היינו דעלמא במילי בשקר גם תרחק שקר
 בזה מצינו לחבירו( בזה מזיק דאינו היכא

 אחד מצד ואחרונים הראשונים מחלוקת
 מצינו דאורייתא איסור בזה דאין הסוברים

 הל׳ מהרמב״ם משמע )כן הרמב״ם שיטת
 )כן יונה רבינו ושיטת ה״צ( פ״ה דעות

 סעיף שלישי שער תשובה משערי משמע
 י״ח( משנה פ״א אבות על ר״י ופירוש קפ״א

 המאור המנורת רל״ה( )מצוה יראים ספר
 לספר )בביאורו ז״ל פערלא הרי״פ פ״א( )סוף

קנ״ו:(. דף ח״א לרס״ג המצוות

 איסור בזה דיש הסוברים גיסא ולאידך
 הסמ״ג הם תרחק שקר דמדבר דאורייתא

 משמע ]כן רכ״ז( )מצוה הסמ״ק ק״ז( )עשין
 דמדבר העשה שהביאו אחרי דכתבו מהא
 מותר השלום מפני דמ״מ כתבו תרחק שקר

 קנ״ט( מצוה הרקיע )זוהר הרשב״ץ לשנות[
 מסוף שם משמע כן ע״ד )מצוה החינוך
 בסי׳ מדבריו משמע )כן חסידים ספר דבריו(

 קטן( מועד מס׳ )סוף המרדכי תתר״ס(
 י״ב( הל׳ ת״ב )סימן יו״ד בשו״ע המחבר

 שם משמע )כן י״א סי׳ הרמ״א התשובות
 על לעבור דמותר שם דכותב מהא מדבריו

 הפרישה השלום( מפני תרחק שקר מדבר
 )שם שמאול הבית א( ס״ק ס״ה סי׳ )אבהע״ז

 מצוותיך הדרך א( ס״ק )שם הט״ז ב( ס״ק
 עשה גם דיש שם )כותב ח״ב למלך מהמשנה

 פ׳ החרדים שקר( לנביא תרחק שקר דמדבר
 )כן פ״י דעות הל׳ הקטנה והיד כ״ו, סי׳ י״ב

 כל משמע שקר מדבר ומלת ממש״ב משמע
 י״א( )פרק ישרים המסילת עיי״ש( שהוא
 הספר יד.( בגיטין )בחידושיו עמדין הר״י

 הערוך התמימות( )במעלת המרות מעלת
 החפץ תאמרו( כה ד״ה סה: )ביבמות לנר

 מים בבאר י״ג סעיף עשין )בפתיחה חיים
 וגם ראשונים רוב גם לן יש הרי שם( חיים
מדבר על דעוברים הסוברים אחרונים רוב

שקר אמידת
 הליקוט )רוב בעלמא במילי גם תרחק שקר

 ליטוואק תרחק, שקר מדבר מספר לקטתי
נ.י.(.

 שיטת והוא בזה שלישית שיטה עוד ויש
 שקר דמדבר דהפסוק )שם( פערלא הרי״פ
 עזרא האבן וכ״כ בדיינים מיירי תרחק

 לכאורה זו שיטה אולם ז( כג, )משפטים
 עזרא דהאבן ואף בראשונים מקור לה אין

 של פשוטו לפי פירש דהוא אפשר כן כתב
 הוא חז״ל דדעת מודה מ״מ אבל מקרא

 קרא מדכתב האנשים כל גם כולל דהפסוק
 דהלא מהמפר׳ להלן שית׳ וכמו דסתם באופן
 דהפסוק בגט׳ מקומות בכמה בפירוש מצינו

 אדם בני שאר על גם קאי תרחק שקר דמדבר
 בתרא( )בפרק כלה ובמס׳ )יז.( כתובות בגט׳

 שבועות דבמס׳ ]ואף לא,( )ל: שבועות ובמס׳
 נוגעים עכ״פ הדברים דהתם לדחוק אפשר

 פערלא הרי״פ עצמו שהרחיק וכמו להב״ד
 דמדבר דהפסוק עכ״פ דחזינן כיון מיהו )שם(
 דוקא הדיין עם מדבר לא תרחק שקר

 דקאי לחדש מנלן עזרא( האבן )כמש״ב
 אבל דין בבית הנמצאים להאנשים גם הפסוק

 ועכ״פ הפסוק, קאי לא עליהם אנשים שאר
 דהפסוק מוכח בוודאי )שם( כלה רמס׳ מהא

 האנשים כל על גם קאי תרחק שקר דמדבר
 היד שכתב כמו וע״כ לקמן[ שית׳ וכמו

 עיקר שכל דאף דעות מהל׳ בפ״י הקטנה
 שכאשר לפי היא זאת הדיין על היא האזהרה

 קיום הורס הרי שקר לדברי עצמו יטה הדיין
 הדיין על הכתוב הזהיר ביותר לפיכך העולם

 ירחיקו ההמון שאר שגם נשמע ממילא אבל
 גם )וכ״כ עכ״ד סתם" נאמר "ולכך עצמם

חומש(. על דבר בהעמק

 ורוב ראשונים רוב דשיטת נתבאר עכ״פ
 דמדבר התורה מן איסור דיש הוא אחרונים

 אולם דעלמא במילי אפילו תרחק שקר
בכמה להוכיח הרבה )שם( פערלא הרי״ם



עא )תרמג()נט( ה גליון י׳ שנה

 שקר דמדבר האיסור כלל בזה דאין ראיות
ראיותיו. כמה כאן ואציין תרחק

 וז״ל כלה ממסכת ראיה מביא ראשית
 רמס׳ בגט׳ בהדיא כן מבואר ומצאתי )שם(
 ב״ש א״ל התם דגרסינן בתרא( )פרק כלה
 או חיגרת אפילו )פי׳ סומא או חגרת אפי׳

 נאה כלה שהיא ולומר לשבחה מותר סומא
 וב״ה וכו׳ תרחק שקר מדבר הכתיב וחסודה(

 משום תרחק שקר מדבר רחמנא אמר כי אומר
 )פירושו דמי שפיר לקיומי הא וצדיק, ונקי
 דטעמא מבואר הרי עיי״ש בסמוך( יתב׳

 מיירי לא תרחק שקר דמדבר משום דב״ה
 וצדיק ונקי דכתיב דקרא דסיפא דומיא אלא
 לבוא יוכלו דעי״ז ומשום בדיינין דהיינו וגו׳

 לחייב ממונות בדיני וה״ה וצדיק נקי להרוג
 בשאר אבל החייב את ולזכות הזכאי את

 בעלמא מילי דפטרמי שקר בדברי אינשי
 לא מ״מ לשקר הוא מגונה דדבר אע״ג נינהו

 לקימוי הא דקאמר והיינו הכתוב עלה הזהיר
 נקי להרוג שיבוא חשש דאין בעלמא כלומר

 כלומר דמי שפיר בצדק שלא ולשפוט
 רעה דמדה אלא איתסר לא דמדאורייתא

 ובכה״ג וגדר הרחקה משום רבנן ואסרוה היא
עכ״ל. אסרו לא

 תמוה כלה במס׳ ופירושו ראייתו ולענ״ד
 כלומר לקיומו הא לפרש דמש״ב מאד

 וכו׳ נקי להרוג שיבוא חשש דאין בעלמא
 שלא פירושו דלקיומי. דבריו לפי נמצא

 השקר ע״י גניבות עושים ולא הורגים
 א״כ שואל ואני חיובי[ ולא שלילי ]דהיינו

 אחת נפש "המקיים" כל חז״ל דאמרו הא
 )סנהדרין מלא עולם קיים כאילו מישראל

 כלום" עשה "שלא הפירוש בזה גם האם לז.(
 רכל הא ]וכן להצילו? כדי מישראל להנפש
 ט( פ״ד )אבות מעוני התורה את המקיים

 שישב אלא כלום עשה שלא פירושו האם
 לתמוה יש גם היום?[ כל ידים בחיבוק בטל

 רזה כלה המם׳ אומר כזה שקר על האם טובא
 לא אם אף עלמא לכולי הלא דמי" "שפיר
 לכו״ע מ״מ השקר ע״י גניבה ועושים הורגים
 לשונם למדו משום בזה יש לכה״ם עדיין
יונה ברבינו )כמבואר ט( )ירמיה שקד דבר

 )שם( המאור ובמנורת ט(, )פ״ד אבות על
המקילים[(. שיטת עם בזה אוחזים שהם ]אף

 )צז.( סנהדרין במס׳ מבואר דהלא ועוד
 וכו׳ שמיה וקושטא אתרא דההוא העובדא

 חייפא וקאי דביתהו יתבא הוה חד יומא
 לאו סבר אדשא טרפא שיבבתא אתאי רישה
 ליה שכיבו הכא, ליתא לה אמר ארעא אורח

 רק היה שם השקר כל והנה וכו׳ בנין תרתין
 במיתין נענש ואעפ״ב דעלמא במילי שקר
 דבר על האם לתמוה יש ומעתה בנותיו שתי

 לומר אפשר מישראל נפשות שתי בו רמתו
 הרגיש פערלא )הרי״ף דמי שפיר זה על

 מה אבל לעיל[ לשונו ]עיין זו בקושיא
 קאי לא דמי דהשפיר בזה לתרץ עצמו שדחק
 דוחק זה זה, לפני שאומר מה על ממש

גדול(.

 המס׳ בפירוש לומר מוכרח זה כל ומחמת
 עושה אם דרק דמי, שפיר לקיומי הא כלה,
 בציור )כגון טוב תיקון איזה השקר ע״י

 כלה אמירתו ע״י שגורם כלה במס׳ דהתם
 לאשתו אשתו בין ואהבה שלום וחסודה, נאה

 דמי שפיר זה בכה״ג חסד( בזה ועושה
לקמן(. שית׳ )בתנאי

 כלה רמס׳ 'מהא‘ דאדרבה נמצא ולפי״ז
 ראשונים להרוב גדולה ראיה לכאורה

 בזה יש בעלמא במילי שקר דגם ואחרונים
 כיון תרחק שקר דמדבר התורה מן איסור

 שעושה לקיומי דרק כלה רמס׳ מהא דמשמע
 משום בזה אין אז רק השקר ע״י תיקון איזה
תרחק. שקר מדבר

 ביאור צריך דמ״מ להבין צריך אולם
 במילי בשקר דגם כלה רמס׳ להגמ׳ מנליה

 ורק תרחק שקר מדבר משום אסור דעלמא
 משמע מהפסוק הלא דמי שפיר לקיומי
 לכאורה נמצא תהרוג אל וצדיק דנקי דומיא

 וי״ל שקר סתם ולא אסור המזיק שקר דרק
 דונקי להא דמי סתם שקר דגם סברי דב״ה
 מקלקל סתם שקר דגם כיון תהרוג אל וצריך

 עי״ז, טוב דבר כשמתקן ורק שית׳ כמו
 דונקי להא דמי לא אז תיקון של שקר דהיינו
כן באמת סתם שקר אבל תהרוג אל וצדיק
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 שקר דגם כיון תהרוג אל וצדיק לונקי דמי
 דיש כיון קלקול של שקר בגדר הוא סתם
 )ירמיה שקר לדבר לשונם למדו משום בזה

 דעצם ]ועוד שקר לאמירת עי״ז שמתרגל ט(
 קצת נחשב זה חבירו את שמטעה הדבר

 לעצמו בזה שמזיק ועוד לחבירו רע שעושה
 שקר שע״י צז. סנהדרין מגמ׳ לעיל כמבואר

 לפרש אפשר ובזה בנותיו שתי מתו סתם
 אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר הפסוק
 יגרום שלא אדם של גופו על קאי זה תהרוג,
 פנחס באמרי ועיין השקר, ע״י נפש להריגת

 דאג לא הוא המגיפה דבעת שאמר קעו( )עט׳
 קש כמו נפלו השקרנים האנשים אבל כלום
 ימיהם מתקצרים הגדולים השקרנים ורוב

 עכ״ד ימים מאריך אמת רק לומר והנזהר
 בזה שמזיק כמה ע״ר מצוה בחינוך וע״ע

שקר[. אמירת ע״י לעצמו השקרן

 הנ״ל הראשונים פליגי דבזה וי״ל
 כמו סוברים וסייעתו( )הרשב״ץ דהאוסרים

 של שקר נקרא סתם שקר דגם שנתבאר
 תהרוג, אל וצדיק לונקי ודמי קלקול

 וסייעתו( )היראים המקילים והראשונים
 דונקי להא דמי לא סתם דשקר סוברים
 בזה שמזיק שקר ורק תהרוג אל וצדיק

 ]ונצטרך תהרוג אל וצדיק לונקי דמי לבריות
 כלה בגמ׳ דאיתא דהא זו שיטה לפי לדחוק

 משום זה כל דמי שפיר "לקיומי" אבל
 אפילו דמשמע דמי שפיר רזה דמסיק

לקיומי[. נקט משו״ה לכתחילה

 נגד כלה מגמ׳ ראיה שום אין ומעתה
 כלה הגט׳ דפשטות כיון וסייעתו הרשב״ץ

 בזה אין דלקיומי באופן דרק משמע באמת
 מביא הרשב״ץ ואדרבה מדאורייתא איסור
 תרחק שקר דמדבר להיפוך זו מסוגיא ראיה
 דמדהקשו דעלמא דמילי שקר על גם קאי

 שהיתה הרי לב״ה ב״ש יז.( כתובות )בגט׳
 וחסודה נאה כלה לה אומרים סומא או חגרת

 דב״ה ואף תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה
 משום היינו בזה ב״ש כדברי סוברים לא

 דיש וכלה בחתן התם דשאני בגט׳ שם התי׳
 הריטב״א סי׳ )לפי שלום דרכי משום בזה
משום בזה דיש משום או הגט׳( בתי׳ שם

 עצב יהיה שלא החתן את לשמח חסד עשיית
 משטמ״ק שם משמע )כן שלו הכלה עם

 אבל בכתובות( שם דעתו תהא ד״ה ומרש״י
 בזה שיש ב״ש לדברי ב״ה מורו בלא״ה
תרחק. שקר מדבר משום

 דברי היטיב מובן שנתבאר מה ולפי
 מדבריו שם דמשמע בכתובות שם השטמ״ק
 החתן עם חסד לעשות כדי הוא דההיתר

 מותר דמשו״ה כזה היתר מצינו איפה וקשה
 מם׳ דברי בפי׳ שנת׳ לפי״מ אולם לשנות

 דמי שפיר לקיומי הא שם דאמרו במה כלה
 מותר תיקון איזה לעשות דכדי הוא דהפי׳

 בכתובות, השטמ״ק דברי מובן מעתה לשנות
 שנת׳ דלפי״מ כיון מאד שפיר אתי מעתה גם

 נמצא ש״ר לקיומי הא של הדברים בפירוש
 כאן ואין כתובות רמס׳ ממש דבר אותו רזה

 הוא חד והא הא אלא הסוגיות מחלוקת
 חסד של טוב תיקון דמחמת הפי׳ דבשניהם

לקמן(. שית׳ )ובתנאי לשנות מותר

 מיבמות ראיה פערלא הרי״ם מביא עוד
 אמר כי דביתהו ליה מצערא קא הוה רב )סג.(

 כי וכו׳ חימצי ליה עבדה טלופחי עבידי לה
 לך איעליא א״ל לה אפיק בריה חייא גדול
 כו׳ א״ל לה אפיכנא דקא הוא אנא א״ל אמך
 דבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד לא את

 איסור בדבר היה אם והשתא עיי״ש שקר
 דמדבר הפסוק מייתי לא אמאי דאורייתא

 בח״א ז״ל למהרש״א וראיתי תרחק שקר
 כבוד דמשום וכתב בזה הרגיש שכנראה

 ירגיל שלא כדי מ״מ שקר לומר ראוי אביו
 עיי״ש בכה״ג גם שקר יאמר לא בכך אדם
 שיש איתא ראם קשה לפי״ז גם דמ״מ אלא

 קיי״ל הלא תרחק שקר מדבר משום בדבר
 כיבוד משום נדחה אינו דרבנן איסור דאפילו

 ר״מ( )סי׳ יו״ד בשו״ע כמבואר ואם אב
עכ״ד.

 כלה במס׳ הפי׳ שנתבאר מה לפי אולם
 בזה לתקן דכדי דהפי׳ דמי שפיר דלקיומי

 מידי קשה לא לפי״ז דמי שפיר אז טוב דבר
 כיבוד מצות משום שינה רב של רבנו דכיון

 לא ולכן הנ״ל המהרש״א שכתב וכמו אב
כיון תרחק שקר דמדבר האיסור בכה״ג שייך
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 רב של בנו חייא עבד ושפיר לקיומי דהוי
 שעדיין שקר דבר לשונם דלמדו הא לולי
בס״ד(. להלן זה )ויבואר בזה שייך

 דמשום המהרש״א שכתב הא ובאמת
 כן מבואר שקר לומר ראוי אב כיבוד מצות

 סי׳ ת״ד יונה( )לרבינו תשובה בשערי גם
 מצות לקיים התירוהו החלק וזה וז״ל קפ״א

 מבואר הרי עכ״ל. ושלום טובה ודרישת
 )ועיין לשנות מותר מצוה דבר דמשום
 אחד שם כן נקט י״ד עמוד נ״ה בקובץ
תשובה(. השערי לפי אחרונים מגדולי

 הא בזה שייך עדיין אם בנוגע )אולם
 המהרש״א חולקים בזה וגו׳ לשונם דלמדו
בס״ד(. להלן שית׳ כמו והש״ת

 דב״מ מהגמ׳ ראיה הנ״ל הגאון מייתי עוד
 בהני שמואל אמר ר״י אמר דאמרינן )כג:(
 מלייהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת

 נפק״מ מאי ובאושפיזא, בפוריא, במסכת,
 אבידתא ליה לאהדורי זוטרא מר אמר

 משני דלא ביה ידעינן אי עינא, בטביעות
 זה ועל וכו׳ ליה מהדרינן תלת בהני אלא
 טובא קשה והדבר וז״ל הנ״ל הגאון כתב

 והוכרח נפק״מ מאי דפריך מאי לכאורה
 אבידתא ליה לאהדורי דנפק״מ לשנויי

 טובא דנפק״מ ליה ותיפוק עינא בטביעות
 תרחק, שקר מדבר משום ביה דלית לענין

 חריפתא בפלפולא יו״ט תוס׳ להר״ב ומצאתי
 מה אבל בזה שהרגיש שם הרא״ש דברי על

 דמש״ב ארוכה מעלה אינו שם בזה שתי׳
 לישנא על היינו נפק״מ מאי שקשאיל דמאי

 ולא וכו׳ דמשני רבנן עבידי דקאמר דשמואל
 וכו׳ רבנן משנו מילי בהני אלא הול״ל
 דלישנא דמלבד אצלי תמוהים ודבריו עיי״ש
 ולא דינא אעיקר אלא שייך לא נפק״מ דמאי

 זה ]לענ״ד לחוד הלשון בייתור דקדוק על
 דינא דהעיקר דכיון התיו״ט על כלל קשה לא

 מפורשים הדברים באלו לשנות דמותר כאן
 לשאול הגט׳ כוונת זה על דלא ע״כ ובולטים

 וע״ב מעצמנו ידענו כבר דזה נפק״מ מאי
 ידענו לא שעוד נפק״מ עוד על הגט׳ דשאלת

 נפק״מ דמאי הגמ׳ שאלת דבאמת ועוד עדיין
הלשון דקדוק דע״י אלא דינא עיקר על הוא

 לאשמעינן[ דבא דינא עיקר מהו ידענו
 לישנא הך נקט בכוונה בדקדוק בלא״ה
 לומר דרצה וכו׳ דמשנו רבנן דעבידי
 וודאי אבל מילי בהנך דמשנו רבנן דשכיחי

 לא מילי בהנך דאפילו מרבנן טובא ישנן
 בהני בלישניה נקט הוה אי משא״ב משנו
 דכולהו משמע הוה רבנן משנו מילי תלת
 דלא אמת זה ואין מילי בהנך משנו רבנן

 ]גם מילי תלת בהנך אפי׳ משני רבנן כולהו
 דהמעיין יו״ט התוס׳ על כלל ל״ק זו קושיא
 דכ״כ רואה יו״ט התום׳ בלשון היטיב

 דרשאין רק לאשמעינן בא דאם התויו״ט
 משנין מילי תלת בהני סתמא הול״ל לשנות
 עכ״ל דמשני רבנן עבידי למימר ליה ולמה

 תלת בהני דהול״ל התויו״ט כתב לא הרי
 נמצא לא ותו משנין אלא "רבנן" משנין מילי
 על זו קושיא התחלת שום כאן דאין

התויו״ט[.

 דלא בי׳ ידעינן אי דקאמר מאי ועו״ק
 לא אחרינא במילי משני ואי וכו׳ משני

 מרבנן בא דבצורבא כיון והרי ליה מהדרינן
 יהא מרבנן דצורבא לומר יתכן היכי מיירי,
 שקר מדבר דכתיב דאורייתא עשה על עובר

 דרשאי תלת בהנך באמת מנליה ועו״ק תרחק
 דמדבר דאורייתא עשה על ולעבור לשנות

 מפני אלא שמענו לא מקרא דהא תרחק שקר
 דלא בהנך אבל סה:( )ביבמות שלום דרכי

 הרי״ף )לדעת שלום דרכי מפני חשיבי
 )עם עכ״ל לשנויי דשרי מנליה וסייעתו(

השמטות(.

 ראיה שום האלו הקושיות כל אין ולענ״ד
 שנת׳ מה דלפי וסייעתו הרשב״ץ נגד כלל
 לר״י תשובה ]ומהשערי כלה דמס׳ מהא

 לשנות דמותר סג.[ יבמות ומהמרש״א
 טוב דבר איזה לתקן בשביל היינו לקיומי
 כלל קשה לא מילי תלת בהני הכא וממילא

 דזה מילי תלת בהנת לשנת דרשאי מנלן
 דונקי דומיא דדוקא כלה במס׳ כבר למדנו
 שקר אבל תורה אסרה תהרוג אל וצדיק
 תיקון של שקר דהיינו קלקול של שאינו
 כתובות דמס׳ מהא גם כבר ידענו וזה מותר
כדי לשנות דמותר שם דחזינן כיון )יז.(
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 טעם עוד י״ל )ולפי״ז החתן עם חסד לעשות
 גופא דהיא כ״ד. בב״מ הגט׳ מתרץ לא למה

 די״ל הדברים באלו לשנות דמותר הנפק״מ
יז.( כתובות דמם׳ מהא כבר ידענו דזה

 איך שהקשה מה גם ל״ק טעמא ומהאי
 אחריני, במילי ישנה מרבנן דצורבא אפשר

 דמ״מ תרחק שקר מדבר משום בזה יש אם
 שקר )דהיינו דלקיומי באופן שישנה אפשר

 זה אם להקשות יש לפי״ז אולם תיקון( של
 משני אם לן איפכת מה אז דמותר באופן

 ליה מהדרינן לא ולמה מדרבנן הצורבא
 באופן אחרינא במילי משני אם אבירה

דמותר.

 וכבר קשה בלא״ה גם זו קושיא אולם
 )עמוד נ״ה בקובץ זו קושיא כעין הקשיתי

 לא שם ההערות שאר אגב, ,30 בהערה י״ר
 אמרו דלמה הם( ממני לא ושקר אמת בענין
 בהו משני אם אחרינא דבמילי )כד.( בב״מ

 מצינו הלא בטב״ע אבירה ליה מהדרינן לא
 הא כגון בהם לשנות שמותר דברים כמה עוד

 דעירובין והא הנ״ל כלה ומס׳ כתובות רמס׳
 כי המימרא בעל של שמו שינה שרבה נא.

 ששינה מצינו וכן מיניה לה דליקבלו היכי
 ר״ע וכן לג: ברכות אביי לחדד כדי רבה

 תשובה בשערי דמצינו ועוד יג בעירובין
 דבר כל בשביל לשנות דמותר ]ובמהרש״א[

 דבאמת נ״ל וכעת שתירצתי מה עיי״ש מצוה
 הני בין חילוק דאין נמי הכי אין הדין מצד
 לשנות שמותר הנ״ל כל שאר לבין מילי תלת
 וזה וגו׳ לשונם למדו דכתיב כיון אלא בהם
 במהרש״א כמבואר דמותר באופן גם קאי

 בדבר אפילו מדאי יותר משנה אם ולכן הנ״ל
 לשונו נתרגל אולי לחשוש מחויבים המותר

 בדבר שינו )ע״י שקר לדבר מרבנן דהצורבא
 תלת בהני רק משני אם משא״ב המותר(
 אפילו מאד מוגבל דהוא נמצא רבנן דעבידי
 דלמדו בגדר אצלו ואינו דמותר במקום
 א״כ להקשות ואין רגילות שפי׳ וגו׳ לשונם

 אחרינא במילי אפילו ור״ע רבה שינה איך
 אפילו ישנה שלא העיקר הדין דמצד י״ל

 אבל מאד מוגבל באופן אלא דמותר במקום
תלת בהני שיהיה עדיף שהשינוי לבחור

 הוא זה כל דמצוה, אחרינא במילי זל׳א מילי
 דבהני שם איתא ומשו״ה רבנן מנהג מצד רק

 עבידי ומלת דמשנו רבנן "עבידי" תלת
 תלת הני דוקא לבחור מנהג רק רזה משמע

 אחריני מילי ג׳ לבחור אפשר הדין מצד אבל
 לשנות לא תלת בהני זה ולעומת דמצוה

 שלו שאינו ממון שזה אבירה בנוגע אולם
 מוחזק אינו מרבנן שהצורבא זמן כל

 להחזיר אפשר אי וכר״ע כרבה בחסידות
 רוב דמנהג במה שמשנה חזינן אם אבירה לו

 לחשוש דמחויבים בזה, לשנות לא רבנן
 מדאי יותר משנה מרבנן צורבא האי אולי

 לשקר לשונו נתרגל ועי״ז מותר בדבר אפילו
זו(. לקושיא תי׳ עוד בסמוך )ועיין

 ההלכה נפסק איך להבין יש לפי״ז מיהו
 לשמח דמצוה ס״ה( )סי׳ העזר אבן בשו״ע

 נאה שהיא ולומר לפניה ולרקד וכלה חתן
 ולפי השו״ע עכ״ל נאה אינה אפילו וחסודה

 זה אם וגו׳ לשונם למדו משום יש הלא הנ״ל
 וכלה בחתן דשאני וי״ל מילי תלת מהני חוץ

 לחתן חסד עשיית משום בזה דיש רחוץ
 משום גם בזה יש משטמ״ק(. שמשמע )כמו

 )כדפי׳ לאשתו איש בין שלום עשיית
 כלה במס׳ להדיא כן וכדאיתא הריטב״א(

 דמותר מפורש קרא יש שלום ובעשיית שם
 דגדול סה: ביבמות כדאיתא בזה לשנות
 אפשר ואי בו שינה הקב״ה שאף השלום
 )כידוע להתיר מפורש קרא דיש מה לאסור

 ואבירה גזילה הל׳ וברמב״ם מהט״ז( זה כלל
 כג: בב״מ שם ותום׳ וברי״ף י״ר( הל׳ )פי״ד
 דרכי מפני להמשנה דגם להדיא כתבו כולם
 להוסיף ]ויש אבירה לו להחזיר אפשר שלום
 והלכת על עובר שקר דהמדבר ידוע דהנה

 "ואמת" חסד רב הוא שהשי״ת בדרכיו
 אבות( ספ״א יונה רבינו )כ״כ אמת וחותמו

 הלא בשלום אבל דברים בשאר שייך וכ״ז
 מפני שינה בעצמו הקב״ה אפילו אדרבה

 שאני אחר מטעם דגם י״ל ועוד השלום[
 דבריו, לתרץ שאפשר משום וכלה בחתן
 שכתבו כמו במעשיה נאה היינו נאה דכלה

 )גם ס״ה סי׳ ריש באהע״ז והב״ש הפרישה
שם(. כלה במס׳ איתא זו סברא



עה )ונרמז( )נט( ה גליון י׳ שנה

 לפי הקושיא מתורץ לא עדיין אולם
 "למעשה" דמתיר הנ״ל תשובה השערי
 הדין( מעצם רק )ולא מצוה לדבר לשנות

 קושיא וקשה מילי תלת מהני לא שזה אף
 דלא כג: בב״מ מבואר למה א״כ הנ״ל

 במילי משנה אם בטב״ע אבירה ליה מהדרינן
 בפועל מתיר יונה. רבינו הלא אחריני

 מצוה כל לדבר גם לשנות ולמעשה
 לכאורה לשיטתו יונה רבינו )ובאמת
 לגמרי מותר מצוה שלדבר לסבור מוכרח
 לשונם למדו משום אפילו בזה ואין לשנות

 וסובר בזה מהמקילים דהוא דכיון וגו׳
 משום בזה אין דעלמא מילי של דבדיבור

 לשונם למדו משום ורק תרחק שקר מדבר
 על בפי׳ להדיא כן כמש״ב לשנות אין וגו׳

 מצינו שבזה מצוה דלדבר נמצא ספ״א אבות
 דלמדו הא אפילו ע״כ יותר בזה דמקילים

בה(. שייך לא וגו׳ לשונם

 אחר באופן הקושיא לתרץ דאפשר ונראה
 למה )בג:( בב״מ שם הקשה הרי״ף דהנה
 דמשני הא גם חשיב ולא ג׳ הני רק חשיב
 הוי השלום דמפני הרי״ף ותי׳ השלום מפני
 כי ליה איצטריכא ולא לשנות מצוה

 מילי תלת דהני הרשות הנך ליה איצטריכא
 על וקצת עכ״ד בהם לשנות רשות רק הוי
 הני בין חילוק דיש סובר דר״י י״ל זה דרך
 הם אלא מצוה דבר נחשבו )דלא מילי תלת

 רש״י מלשון גם משמע וכן טובה מידה בגדר
 בפוריא ובד״ה במסכת בד״ה כג: בב״מ שם

 להשינוי עיי״ש( באושפיזא ובד״ה ובד״ה
 וכלה בחתן כגון ממש מצוה דבר בשביל

 הנ״ל נא. דעירובין הא וכגון )יז.( דכתובות
 הא וכן תורה דברי בשביל שם היה דהשינוי
 דשינו הנ״ל יג דעירובין והא לג: דברכות

 התלמידים לחדד כדי תורה דברי בשביל ג״כ
 ממש מצוה לדבר השינוי נחשב הני דבכל

 )כ״כ( ליה איצטריכא לא הני בכל לכן
 משני אם אבירה דמהדרינן אותם לחשוב

 רק כששינה אלא איצטריכא ולא בהם
 מילי תלת בהני דהיינו טובה מרה בשביל
 לצורבא אבירה ליה מהדרינן עדיין אעפ״ב
)ולפי״ז אחריני במילי שינה לא אם מרבנן

 מהני אפילו מצוה דבר עדיף דלהש״ת נמצא
 דהני להיפוך סובר המהרש״א ואילו תלת
מצוה(. מדבר עדיף תלת

 לפי לתרץ שייך לא זה תי׳ אולם
 הלא הנ״ל דהמרש״א הנ״ל המהרש״א

 אב דכיבוד מצוה לדבר דאפילו כותב
 דלמדו הא מ״מ בזה לשקר דראוי אע״פ

 רמס׳ והגט׳ בזה, שייך עדיין וגו׳ לשונם
 דהתם כהמרש״א מוכח לכאורה )סג.( יבמות
 דהוא אב כבוד בשביל רב של בנו שינה
 הא בזה שייך דמ״מ רב אמר ואעפ״ב מצוה

 דמתיר הש״ת לתרץ וכדי וגו׳ לשונם דלמדו
 סובר דהש״ת י״ל מצוה דבר בשביל לשנות
 די״ל מצוה דבר נחשב לא ביבמות דהתם
 בשבילו שקר שיאמרו רצה לא דרב דכיון
 אין מעתה ושוב רב של רצונו זה דאין נמצא
 דלמדו הא שייך לכן אב דכיבוד מצוה בזה

 סובר הש״ת דאולי י״ל ועוד וגו׳ לשונם
 הכשר רק הוא האב לכבוד דהבישול דכיון
 שכן( )ד״ה ו. יבמות בתום׳ כמבואר מצוה
 רק הוא הבישול בשביל דהאמירה נמצא
מצוה. להכשר הכשר

 דברי וליישב להסביר אפשר הנ״ל ]ולפי
 דהנה קצב:( דף רנ״ט )סי׳ ביו״ד הב״י

 בקובץ מובא אחרונים מגדולי דאחד בכת״י
 חזינן הב״י דמדברי שם כותב י״ד עמוד נ״ה
 דסובר הא׳ בתירוצו גם וכן בקושייתו שם

 דהב״י הב׳ ובתי׳ מצוה לדבר לשנות דמותר
 ינאי ר׳ רצה לא מצוה בדבר דגם הב״י נקט

 דמספקא י״ל הנ״ל ולפי מפיו שקר להוציא
 כמהרש״א אי תשובה כהשערי אי להב״י ליה

 נקט ולבסוף כהש״ת נקט ומתחילה
 סובר ו( )ס״ק בפרישה שם ועיין כהמרש״א
 מצוה לדבר גם לשנות דאסור בפשיטות

 ס׳ )בסוף מויטעפסק מנדל ר׳ בצוואת וע״ע
 אפילו משקר כחו בכל ויתרחק וז״ל פה״א(

שמים(. לשם
 המהרש״א עם דהש״ת זו דמחלוקת ונראה

 מדבר על עוברים אם הנ״ל במחלוקת תלוי
 דרבינו דעלמא דמילי בשינוי תרחק שקר
 מדבר משום בזה דאין דסובר לשיטתו יונה
וגו׳ לשונם דלמדו הא משום ורק תרחק שקר
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 דמקילים מצרה בדבר ע״כ לשנות דאין הוא
 ג״ב וגו׳ לשונם דלמדו הא דאפילו ע״כ יותר

 ראשונים הרוב משא״ב בה, שייך לא
 משום ג״כ דעלמא במילי דיש הסוברים

 דאין מזה )חוץ ומשו״ה תרחק שקר מדבר
 למעשה להתיר יונה דרבינו זו הכרח להם

 הכרח להם יש גם( מצוה, בדבר לשנות
 למדו משום בזה יש מצוה בדבר דגם להיפוך
 רוב דע״ב להלן( שית׳ )וכמו וגו׳ לשונם

 יש דעלמא במילי דגם הסוברים הראשונים
 הם ע״כ תרחק שקר מדבר משום בזה

 משום הוא חייא ששינה מה לתרץ מוכרחים
 דלהרוב והשתא )כמהרש״א( אב כיבוד מצות

 בשינוי מיירי ע״כ ביבמות דהגמ׳ ראשונים
 משום בזה דיש רב מסיק ומ״מ מצוה לדבר
 לדבר דגם הכרח לן הרי וגו׳ לשונם למדו
 דסובר הש״ת )משא״ב לשנות אין מצוה

 שקר "מדבר משום בכה״ג דאין כהשיטה
לומר לדידיה צריך לא ממילא וא״כ תרחק"

 דבר דנחשב משום הוא חייא דשינה דמה
הנ״ל(. ההכרח לו אין וממילא מצוה

 הנ״ל כל דאחרי הענין, לעיקר נחזור
 הראשונים רוב שיטת ב״ה היטב מתורץ

 דמדבר מדאורייתא איסור דיש והאחרונים
 )וגם דעלמא במילי בשקר גם תרחק שקר

 לכאורה כלה והמס׳ יז. כתובות גמ׳ פשטות
 הנ״ל הגאון דכתב מה דגם וי״ל כן( משמע
 שם דנקט משום רק זה כל זו שיטה לדחות
 שיטת ]דהיינו היא יחידאה שיטת זו דשיטה

 דגילו מה ידע אילו אבל הרשב״ץ[
 רוב שיטת הוא זו שיטה דבאמת האחרונים
 כותב היה לא דאז י״ל ואחרונים ראשונים

 כותב פערלא הרי״ף )והנה זו שיטה לדחות
 אפשר לענ״ד זו שיטה על קושיות עוד שם

 כאן להאריך קשה אך ברווחא כולם ליישב
 לא ואחרונים ראשונים רוב ודברי יותר

חיזוק(. צריכים
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 לו קשה שג״כ ע״ג י״ב דף לתשובה בדרוש מוסד בשבט וראיתי אהדדי, דסתדן
 התשמיש תאות להרבות בדי למשביעו היה דוד שכונת הא׳ פירושים ב׳ ותי׳ הכי

 שתקיף אעפ״י ממנה קצפו ולפרוש בנסיונו לעמוד לידו עדוה דבר בבא. שעי״ז
 כן ובהיות כה וחסד גופו רעב שמשביעו הלכה ממנו ונתעלמה מאותו מרוב יצרו
 שתש משום אלא גסיון משום דפירש לומר מקום אין ופורש לידו ערוה דבר בבא
 ומאליו לתשמיש עוד מתאוה בתשמיש כשמשביעו ב׳ ופי׳ חמא, לא ומשו״ה כהו

 )לאחד דבריו. קיצור זה יבול אינו שמתאוה אעפ״י כן ועל זקנה לעת כהו שחסר
איטליאגי( כ״י מדבר הדוש »יצר_תוזכמוז|

rl 23456771^

 רבה בויקרא עיין נ״ב וכו׳. ביותר וחזק בריא גופו כשימצא אלא יבעול* ולא פ״דהי״ט
איטליאני( כ״י מדבר קדוש )לאחד כ״ב. דף לאברהם ובחסד תז]ריע[ כי פ׳

 קולו יגביה ולא וחיות, כבהמות דיבורו בשעת וצווח צועק יהא לא חכם תלמיד ה״ז פ״ה
רבינו זה מדכתב נ׳ב .דיבורוב ישנה* ולא וכו׳ הבריות כל עם בנחת דיבורו אלא ביותר

H הספד בסוף דרכים פרשת הרב וכ״ב התודה מן מ״ע זה שאין מש׳]סע[ 12ת״ח גבי 
 שקד מדבר פ׳ מנה לא דהדמב״ם סי״ב ע״א י״ד דף תודה זובח ובס׳ ע״א ם׳ דף

 שם מדבריו וםש׳]םע[ אותו מנה ק״ז בעשין הסמ״ג אמנם המצות. במנין תרחק
 השלום בדבר לשנות מותר אמנם שם מדקאמד התודה מן הוי דעלמא בפילי דאפי׳

 הוי וכו׳ שקד שמדבר וכו׳ קנ׳ם במצות להדשב׳ץ הרקיע זוהר בם׳ וכ״כ ,13וכו׳
 הרקיע בזוהר שם וכ״ם כ״ו סי׳ החרדים ם׳ והביאו דעלמא בפילי אפי׳ מ״ע ממנין
 צדק שלך הין שיהא ע״י )מם.(... הזהב בפ׳ ואמרו צדק הין באו׳ הצווי בזה ונכפל

 שלא האיסור שזה מדבריהם ומשמע בלב... וא׳ בפה א׳ ידבר שלא אביי ופי׳ וכו׳
 ע״א ל״ב דף דחיי דינא בם׳ ועיין מדאורייתא עשה הוי בלב וא׳ בפה א׳ ידבר

 לדבר שלא אפי׳ םש׳]םע[ דקדא פשמיה בעמיתו איש תשקרו לא דמקדא שכתב
ספרדי( כ״י מדבר קדוש )לאחד ג'כ. לאו דהוי ונ״ם דעלמא במילי שקר

 כגון נ״ב בו וכיוצא נ״ב בהן. וכיוצא שלום" בדברי אלא יגרע ולא יוסיף ולא ה״ז פ״ה
 נזילה מה׳ פי״ד הדמב״ם פסקה 15 14ע׳ב כ״ג דף מציעא ואושפיזא &ודיא .מסכת

 ופסקה וחסודה נאה כלה ע״א י״ז דף בכתובות דאמדיגץ הא וכן י״ג, הלכה ואבידה
בעיניו ישבחנח השוק מן דע מקח הלוקח התם דאיתא הא ותו ,1’ס״ה סי׳ ש״ע

 מצות זה על אין להכירו( בזה מזיק דאינו היכא )היינו דעלמא במילי דשקר הוא הרמב״ם דשיטת מזה מדייק 12

 דאין משמע ת״ה של בהנהגות אלא בדיבורו ישנה דלא הענין כל כתב לא דהרמב״ם דכיון התורה מן עשה

מדאורייתא. איסור זה על

 שקר דטדכר איסור יש בלא״ה אבל תרחק שקד דמדבר להאיסור היתר יש השלום בדבר דרק מדבריו משמע 13
לחבירו(. בזה הזיק ולא דעלמא במילי רק דשיקר )אף תרחק

 ילפינן השלום מפני לשנות )ובשלמא תלת הני משום תרחק שקר דמדבר המ״ע להתיר מגלן להבין ויש 14

 מביא ובאמת קנז:( דף )ח״א ז״ל פערלא רי״פ מהגאון לרס״ג המצות לספר בביאור ועיין סה:< ביבמות מקראי

 בזה דיש האמת ראם דעלמא, דמילי בשקר גם הוא תרחק שקר דמדבר דהאיסור הסוברים נגד מזה ראיה
 זהו דאורייתא איסור דעלמא במילי בשקר גם דיש זו שיטה אולם חלת, בהני להתיר מנלן דאורייתא איסור

הלכה( בירורי )במדור הבאים מגליונות בא׳ בעזהי״ת שיתבאר וכמו האחרונים ורוב הראשונים רוב שיטת

זו. קושיא על תירוצים גם בס״ד יתבאר ושם

 אותה שמשבח שע״י )היינו שלום דרכי מפני לשנות דמותר משום הוא בזה דההיתר שם בריטב״א עיין 15

בעלה(. עם שלום לה שיהיה גורם עי״ז בעלה בעיני

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 12 מס עמוד קובץ א( י )שנה נה



יג)נה( א גליון י׳ שנה

 דאיתא הא וכן ,1זובו׳ היא נקבה א״ל ק״א ך׳ דןש בביצה דאיתא הא ובן ,1’,ובו
 ממון לעניין ובן ,1דדחבא" יונה דאשבח דדבב״ח בעובדא ע״ב נ״ג דף בברכות

 עיין תורה בדברי ובן ?’ובו׳ תרומה שהיא להרנין נודדין )בז:( בנדרים שנינו
 ,20 19 18 17 16דעבד הוא נמשיה לאשתמומי ובו׳ היא ולא התם דאמרינן ע״ב מ׳ג דף בברכות

 בהליכות הביאם 22 21ובו׳ יוסי בד׳ ליה תנא לא היא ולא ע״א נ״א דף בעידובין ובן
 הוא אביי לחדודי ע״ב ל״ג דף בברכות דאיתא הא ובן ת״ז, וסי׳ קע׳ב סי׳ אלי

 הא ובן ,23התלמידים בה לחדד אלא ד״ע אמרה לא ע״א י״ג דף ובעידובין ,“רבעא
לשנות מותר וכן ,24ובו׳ שמנוניתה להעביר דא׳ל ע״ב ב״ח דף בביצה דאיתא

 מקחו לשבח שצריכים היינו שלום, דרכי משום הוא ההיתר בזה דגם לכאורה נמצא הנ״ל הריטב״א דעת לפי 16

 רכילות איסורי )הלכות חיים חפץ בספר משמע וכן זה מקח לו שמכר המוכר עם בשלום שיהיה כדי בעיניו

 בזה דההיתר הגאונים ליקוטי בשם שם בשיטמ״ק ציין אולם הריטב״א, לפי״ד כ״ז סק״ב( י״ב סעיף ט׳ כלל

 דרכי משום ולא הלוקח עם חסד עשיית משום הוא בזה ההיתר דכל ומבואר עצב הלוקח יהא שלא כדי הוא

 דברים עוד דיש איתא דאם בהם( לשנות דמותר להלן דמפרט בהני )וכן בזה להקשות יש אולם שלום,

 )והרמב״ם תלת בהני משני אם דדוקא שם הרמב״ם פסק וכן כד. בב״מ אמרינן למה בהם לשנות דמותר

 ועיין בהם, לשנות דמותר דברים עוד יש הלא עינא, בטביעות אבידה ליה מהדרינן שלום( בדברי או מוסיף

כאן. דברינו בסוף בזה שנתרץ מה
 מה לו אמרו הזקן שמאי תלמידי עליו חברו טוב, ביום לעזרה עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה שם איתא 17

 )משום השלום מפני שינה דהלל רש״י ופי׳ הבאתיה שלמים ולזבחי היא נקבה להם אמר זו בהמה של טיבה

נפש(. דאוכל ההיתר בזה אין ולכן אדם אכילת בה שאין לפי ביו״ט עולות להביא אסור שמאי דלבית

 אעביד היכי אמר בהמ״ז( שם לברך )שכח בדיך ולא ואישתלי אכל בשיירתא קאזל הוה בב״ח רבה איתא שם 18

 דאמינא מוטב מברכת, לרחמנא דמברכת היכא כל הכא, בריך לי אמרי לברך )שכחתי( אנשאי להו אמינא אי

 יונה ומ״ש דדהבא יונה ואשכח וכריך אזל דדהבא יונה דאנשאי לי אנטרו להו אמר דדהבא יונה אנשאי להו

 אינן ישראל אף בכנפיה אלא ניצולת אינה יונה מה וגו׳ בכסף נחפה יונה כנפי דכתיב ישראל כנסת דמתילי

 למקום לחזור מוכרח היה רבב״ח כי השלום מפני הוא ההיתר בזה גם ולכאורה ע״כ, במצות אלא ניצולין

השלום. מפני דשינה נמצא עמו מריבין היו האמת אומד היה ואם שם לברך שאכל

 המלך בית של שהן תרומה, שאינו אע״פ תרומה שהיא ולמוכסין ולחרמין להרגין נודרין שם הגם׳ וז״ל 19

 המלך בית של אינן אם עלי העולם פירות יאסרו דאומה מפרש כח. שם ובגמ׳ המלך, בית של שאינן אע״פ

 אלא כן, ואיננו המלך בית של שהן דאומר משקר הוא הלא והשתא היום( דוקא שיאסרו בלבו )ומכוין

 משום דהוא ני.[ ]ליסוואק, תרחק" שקר "מדבר בשם חדש בקונטרס ראיתי דמותר והטעם מותר דבכה״ג

הדבר. בביאור דברינו בסוף עוד ועיין יג:( מגילה )עיין תתפתל עקש ועם ברמאות אני אחיו

 אהדס בריך פפא רב שקל והדם, שמן לקסייהו אייתו איקא דרב בריה הונא רב לבי איקלע פפא •רב אתא שם, 20

 דסברך שהכריע גמליאל רבן )היינו המכריע כדברי הלכה מר לה סבר לא ליה אמר אשמן בדיך והדר ברישא

 הוא נפשיה לאישתמוטי היא ולא ברישא( אהדס )דמברך כב״ה הלכה רבא אמר הכי א״ל ברישא( אשמן

 זהו לתורה צורך דזה דמשום משמע תורה בדברי וכן כן לפני כאן מדכתב אולם שם, פירש״י )עיין דעבד

 ומשמע בשיטמ״ק, שם ועיין כפירש״י( בזה כוונתו אין מסתמא ולכן להלן, דמפרט הני כל ובמו ההיתר

 וטעם מיניה, דליקבלו היכי כי רבא בשם כן אמר משו״ה מסתמא כב״ה דהלכה לר״פ דס״ל דמשום מפירושו

בס״ד. כאן דברינו בסוף יתבאר חני בכל החיתר

 ליה תנא לא היא( כן לא )דהאמת היא ולא הגם׳ ומסיק יוסי דרבי משמיה אחד ברייתא תנא דרבה איתא, שם 21

 חכמים של שבחן מונה גיטין )במס׳ עמו נימוקו יוסי דר׳ משום מיניה לה דליקבל חיכי כי אלא יוסי כד׳

צמו(. נימוקו יוסי ר׳ שם ואמרינן
 כמה רבה אמר עלינו ורחם חוס אתה צפור קן על חסת אתה ואמר דרכה קמיה דנחית ההוא איתא בגט׳ שם 22

 דבעי הוא לאביי לחדודי נמי ורבה תנן משתקין והא אביי א״ל למריה לרצוייה מרבנן צורבא האי ידע
שהשיב(. מה לו )שישיב

 ופי׳ התלמידים, בה לחדד אלא תלמיד( כאותו )דהלכה ר״ע אמרה לא שמואל אמר יהודה רב אמר שם, איתא 23

בפניהם. תלמיד( )לאותו שיבחו לפיכך מלבם פלפול ויאמרו לתורה לבם שישימו רש״י

 אפומא לסכינא מעבר קא והוה דרבא קמיה קאימנא הוה יוסף דרב בדיה נחמיה רב אמר איתא, בגמ׳ שם 24

לי ואמר שמנוניתה להעביר או מר עביר קא לחדדה ליה ואמרי ביו״ט( הסל פי על סכין )משפשף דדקולא 4
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ר ןממדאלי׳ אהרן "בית קובץיד

 ”ח״ד שקרים של כת בקנין לד״י תשובה שקדי מדברי םש׳]םק[ כן מצוח לדבר
 מדברי םש׳]םק[ וכן ק״א, ד״ו דף פי״ב הקדושה שקד חכמה ראשית בקל הביאו

 לתי׳ ום]יהו[ ,מק'ש א' תי' לכי' ומ׳ש ד׳ה ,גק'ג ש׳ג דף דנ'מ סי' בי׳ד ב׳י מדן
 )לאחד ”ק״ש.. וכרישה בדרישה ועיין 2’א׳ התי׳ כליג דלא ליישב אכשד “ב׳

ספרדי( כ״י מדבר קדוש

 אף דמותר דהלכה )פי׳ כן מורין ואק הלכה וקסבר עביד קא דלחדדה לדעתיה וחזיתי שמנוניתה להעביר
 כן מורין אין אבל ביר׳ט לעשותן סותר נפש אוכל ומכשירי וסובר יהווה כר׳ והלכה משום ביו״ט לחווה

 אפשר שאי במכשירין אלא התיר לא יהווה וו׳ יו״ט מעוב לעשותו בשאפשר אף לעשות יבואו שלא
יו״ט(. מעוב לעשותן

 מלשונו משמע עכ״ל, ושלום טובה וורישת מצות לקיים התירוהו החלק ודה קפ״א סי׳ ח״ד שלישי בשער 25
לשנות. מותר מצוה ובר לצורך רגם

ע״ב. קצב ברף הוא שבזמננו ברפוסים 26
 מותר גבאי ליו באתה שלא ער לצרקה זו סלע ת״ר שם הגט׳ וז״ל ו. וערכין הגמרא קורם מביא שם הב״י 27

)פי׳ ופרע יזיף ינאי ר׳ והא איני הגט׳ ופריך לשנותה, אסור גבאי ליו משבאתה תום׳( ללוותה, )פי׳ לשנותה
 רמשתהי וכמה לעניים ליה וניחא ינאי ר׳ שאני הגט׳ ומתרץ פרע( ואח״ב לצרכו צוקה מעות לוה ינאי ר׳

ר׳ אומר רעי״ז מעותיהם לוה שהוא בהא לעניים ליה ניחא צוקה גבאי ינאי רר׳ וכיון )פי׳ ומייתי מעשה
מרויחין(. והעניים נמצא לצרקה אותם וכופה לעניים לחלק מעות ליה רלית להציבור ינאי
 ליה רליח באמרו הציבור לכוף כרי צוקה ללוות לו היה צורך מה יורע איני וז״ל הב״י שם מקשה וע״ז

 לצדקה, לחח כך ידי על ולכופם מעות לו שאין לציבור לומר יכול היה אותם שילוה בלא אפי׳ הלא מעות
 רוח נחת לו לעשות לעניים להו ניחא הוה לצדקה לתת לציבור כופה היה אותם לוה שכשיהיה שע״י ואפשר
 ללוות כלל צדיך היה ולא אה״נ העניים טובת למען רק עתה בא ינאי ר׳ היה אם )פי׳ לעצמו אותם שילוה
 ולכופם מעות לו שאין סתם לציבור לומר יכול היה לצדקה ליתן הציבור לכוף בשביל ואם הצדקה מעות
 לפ״ז ומעתה למעות, צריך שהיה עצמו טובת למען היה הצדקה מעות לוה ינאי דר׳ ומה לצדקה ליתן עי״ז

המעות ללוות ינאי לו׳ לו מותר היה ולכן כוונתו וכו׳ לעניים להו וניחא ינאי ר שאני בגט׳ דאיתא הא
’ כ1234567^רז״_ח

 נמצא הב״י של הא׳ התי׳ דלפי׳ כאן ההג״ה כוונת וזה עי״ז( שמרויחין לעניים להו וניחא כיון עצמו לצורך י
מצוה. דבר לצורך גם לשנות ומותר

 הב׳ תי׳ דלפי נמצא עכ״ל, לו היה אם לו שאין לומר מפיו שקר להוציא רוצה היה לא א״נ שם, הב׳ התי׳ וז״ל 28
 היה ולכן הפירוש וכו׳ ינאי ר׳ שאני דאיתא הא זה תי׳ )ולפי מצוד. דבר לצורך לשנות אסור ואמת אליבא
בכך(. מרויחין שהעניים כיון העניים" "לצורך כן לעשות ינאי לר׳ לו מותר

 גם ואולי מוכרח ולא מצוה דבר לצורך לשנות ומותר סובר הא׳ דהתי׳ בתחילה ממש״כ עתה וחוזר כוונתו 29
 קא דמלתא קושטא אלא בקושיתו( הב״י שסבר כמו )ולא ואסור הב׳ להתי׳ ומודה אפשר הא׳ התי׳ סברת
 הב״י כקושית להקשות מקום יש וממילא לעניים טובה בזה לעשות רק לוה ינאי דר׳ תחשוב ולא מתרץ

 מוכרח היה ינאי דר׳ כיון זו בקושיא לפלפל כלל מקום כאן דאין אלא המעות( ללוות לו היה צורך )לאיזה
הא׳(. תי׳ כוונת )זהו עצמו לצורך המעות את ללוות

 התי׳ סברת וגם בדבר, ספק דאין נמצא הפרישה דברי ולפי אחר, באופן וקצת הב׳ התי׳ כתב ו׳ סעיף בפרישה 30
 אהדדי התירוצים שני פליגי בהכי לאו בודאי הפרישה דלפי כיון מצוה דבר לצורך לשנות דאסור מודה הא׳
דר׳ משום רק מוחלק או בלבד הטוב הכרת בשביל ינאי לר׳ מוחלין דהעניים אמרינן אי היא פלוגתחן אלא
בפרישה. עי״ש אחר באופן לטובתם לעשות לו אפשר אי ינאי

 דמותר דברים כמה עוד דיש חזינן אם (16 )הערה לעיל שהקשינו מה ולתרץ ביאור חובת עלינו חל ומעתה
 אבידה ליה מהדרינן ואושפיזא( פוריא )מסכת תלת כהני משני אם דדוקא בב״מ אמרינן למה בהם לשנות

 עוד יש הלא ליה, מהדרינן לא אמאי עינא, בטביעות ליה מהדרינן לא דברים בעוד משני ואם עינא בטביעות
 בהני לשנות להתיר באמת דמנלן להבין צריך ועוד כאן, דפרטם הני כמו בהם לשנות דמותו דברים כמה

 קשה בעלמא מילי בפטומי גם תרחק שקר דמדבר מ״ע דיש והאחרונים הראשונים רוב שיטת לפי )ובפרט
זו(. קושיא

 סי׳ )ח״א היראים מדברי האיסור גדר ללמוד דיש ונראה דשקר, האיסור גדר לבאר ונקדים לתרץ ונלענ״ד
 שקר אבל היזק, ולידי רעה לידי ע״י לבא שיוכל שקר דוקא הוא עליו תורה שהזהירה דשקר דכתב רל״ה(
דכתיב מדבר הכתוב לבריות רע שברשע מענינו למד דדבר עליו תורה הזהירה לא רעה לידי ע״י בא שאינו
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 לבריות בזה שמזיק בשקר דדוקא משמע רשע, אצדיק לא כי תהרוג אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר
 מילי בפטומי שקר דגם הסוברים והאחרונים הראשונים רוב דגם ונ״ל היראים, עכ״ד עליו תורה הזהירה
 במסכת גם משמע )וכץ הכתוב ממשמעות וכדמשמע להיראים, האיסור בגדר מודו מדאורייתא אסור בעלמא

שפי׳ כמו סברי דהם אלא הלכה( בירורי במדור הבאים הגליונות באחד בס״ד זה ויתבאר בתרא, סרק כלה
יז. בכתובות בגט׳ ב״ש מקשו למה דא״כ עצמו שיטת על מקשה שם דהיראים ב״ש, שיטת לפי היראים שם

וחסודה, נאה כלה ולומר הכלה לפני לרקד דמתיריץ ב״ה על ב״ש מקשים )בזה תרחק שקר דמדבר מקרא
 היראים ומתרץ רעה( לידי ע״י בא שאינו שקר על הזהירה לא התורה הלא דב״ש הקושיא מהו היראים ולפי

עכ״ל. הבעל דעת כגנות שנראה ב״ש כדברי לבריות רעה בו יש ההיא
דב״ה( אליבא גם )היינו דכו״ע אליבא הראשונים סוברים דב״ש אליבא סובר שהיראים דמה י״ל ומעתה

 את דמרמה משום לבריות רעה בו יש בעלמא מילי דסטומי שקר דגם היראים סובר דב״ש דאליבא דכמו
 בכה״ג אף דעת גניבת סוג וכל רמיה דכל ב״ש סובר אעפ״ב להבעל למעשה נפ״מ זה דאין דאף הבעל

 גם וא״כ להלן( שיתבאר וכמו כלל בדרך )עכ״פ לבריות רעה נחשב זה גם לבעל רעה זה אין דלכאורה
 רעה נחשב זה גם חבירו את כמרמה דהוי כיון כזה שקר דגם מודו דב״ה הראשונים רוב סוברים דב״ה אליבא

 משום או הריטב״א( )כמש״ב שלום דרכי משום ב״ה התירו וחסודה נאה כלה הכלה בפני לומר ורק לבריות
ואכמל״ב. טעמים עוד

בזה הרב דכוונת כיון שקר בגדר כלל זה אין התלמידים את בה לחדד תורה לצורך לשנות דמותר מה ־""*"דלפ״ז
זה אין להתלמיד רעה זה דאין דכיון י״ל התלמיד את שמרמה מהרעה מרובה בזה והטובה התלמיד לטובת_____

 השקר דאומר כיון י״ל המלך בית של שהיא להרגין דנודרין בהא וכן לבריות, רעה בזה שיש שקר ^בגדר”1*™"1

 זה דאין נמצא אותו לרמות שרוצים לאלו רמיה אי של חיובים שום דאין פירוש תתפתל עקש ועם לעקש
 רעה בה שיש שקר זה אין נא. דעירובין ובהא מג: דברכות בהא וכן לבריות רעה בזה שיש שקר בגדר

 בזה לו דעושה נמצא ממנו הדין מקבלים עי״ז יוסי ר׳ בשם או רבא בשם הדין אמירתו דע״י כיון לבריות
גם לעשות יבא שלא טובה לו עושה שמנוניתה דלהעביר אמירתו דע״י כח: דביצה הא וכן רעה, ולא טובה

מעיו״ט. לעשותן דאפשר המכשירין
תורה, מלדבר מצוה דבר ומ״ש לעיל שנתבאר כמו הב״י מתיר לא מצוה דלדבר מ״ש להסביר אפשר ולפ״ז
 משנה הלא הב״י בציור מצוה בדבר משא״כ להתלמיד טובה בזה לעשות כדי דמשנה תורה שאני הנ״ל ולפי

 לא דהב״י י״ל ולפ״ז להשומע, רעה בזה שיש שקר דזה נמצא השקר את השומע לצורך ולא העניים לצורך
 מצינו היכן ובאמת וכו׳ מצות לקיים "התירוהו" החלק וזה כתב דר״י הנ״ל יונה דרבינו תשובה אשערי פליג

 מן רע מקח הלוקח הנ״ל יז. דכתובות גם׳ על דכוונתו לומר מסתברא וע״כ מצות לקיים שהתירוהו לחז״ל
 עושה דבזה כיון ומעתה עצב, הלוקח יהא שלא כדי דמותר מהשיטמ״ק לעיל והבאנו בעיניו, ישבחנה השוק
אהדדי. פליגי ולא בזה דמודה להיות יכול הב״י גם בכה״ג לבריות דע בה שיש שקר זה ואין להלוקח טובה

 מותר ואעפ״ב לבריות רעה בה שיש כיון שקר בגדר שהם מילי תלת רק איכא דבאמת שפיר מתורץ ומעתה
 אינו דמשנה מה ואושפיזא ופוריא במסכת כי הבאים( מגליונות בא׳ כס״ד שיתבאר )מטעם בהם לשנות
 בפשיטות י״ל השלום מפני דמשנה מה רביעי דבר בזה מוסיף דהרמב״ם )ומה השומע טובת לצורך

 צד טובת או עצמו טובת מפני אלא השומע טובת מפני לא השלום מפני דמשנה בגוונא מיירי דהרמב״ם
סה:(. יבמות במסכת כדילפינן השלום מפני לשנות מותר הלא בכה״ג דגם השני

f
15

החכמה אוצר תכנת ע״> הודפס 15 מס עמוד {1} קובץ א( י )שנה נה



ר ץ5//

הגזק במראת 69 _______

Haifa, Israel ,ישראל חיפה
תשס״ב מרחשון

חיובית מסרח להשגת כאמצעי שקר אמירת כז.

שאלה:
 יוסף ורב רבה אודות בסיפור נתקלתי ע״א, נא דף עירובין במסכת לימודי כדי תוך

 כדי תוך ההלכתית בצדקתו יוסף רב את שכנע רבה הלכתי. בנושא ודנו בדרך שהלכו
 שרב שידע כיון זאת עשה הוא קיים. לא שבעצם ממקור יוסי רבי מדברי בציטוט שימוש

 חל מתי תוהה, אני ממעשהו בגמרא הסתייגות שאין כיון יוסי. רבי דברי על יסמוך יוסף
לשנות? מותר ומתי תרחק" שקר "מדבר של הכלל

תשובה:
 .1אמת" שלהקב״הז חותמו "מהו במדרש: שמצינו כמו הקב״ה, של חותמו היא האמת

 הדין על עומד, העול□ דברי□ שלשה על אומר, גמליאל בן שמעון "רבן נקבע: ובמשנה
 בהר ישכן מי באהלך, יגור "...מי ישראל מלך דוד קבע וכבר .2השלום" ועל האמת ועל

.5בלבבו" אמת ודיבר צךק, ופעל תמים הולך קךל\ך.
 על הוא נאמן לכן בדבריו. ולדייק באמת לדבוק מצווה תלמיד-חכם אחר, מכל יותר

 ואינו והיתר איסור בענייני לעצמו להורות נאמן והוא בלבד, 4עינא" "בטביעות אבידתו
 לשון וזה שלו. בממון להחזיק כדי גם לשקר לאדם ואסור ,5לעצמו להקל חשוד

 דכתיב: פסידא, במקום ואפילו שיקרא, דלימא דאברהם לזרעיה ליה "חס הרשב״א:
 העדות, שבועת בפרק אמרו מזו וגדולה כזב׳. ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל ׳שארית
 שנוי ודאי ...אלא אסרו, שאמרו, דרך אותו על אינו שהדבור אלא אמת, באומר שאפילו
.6פז" כלי תמורתו ואין האמת, ואהוב השקר

יש .7התורה מן אסור לחברו, נזק גורם שאינו שקר אם בשאלה, ראשונים ונחלקו
נזק גורם כשאינו גם שאסרו ויש ,8לחברו נזק כם1ג_1כשאינ הצורך, מקוםב שהקלו,

החכמה! <»צך

ועוד. אם(, ד״ה פא )פרשה רבה בראשית1
 במקום. יונה רבנו של בדבריו עיין יח(, משנה א )פרק אבות?
 א-ב. טו, תהלים5
ועוד. עי׳א( )יט מציעא בבא4

 נזק ולא לבית-הדין משמעות בו שאין כזה ששקר להוכיח, שהאריך (,510-316 עמי א )חלק לרסייג
 ש□ ועיין קולות. כמה בו הקלו ולכן רעה מידה אלא בו ואין מדרבנן, אף מותר דעת, גניבת ולא לאיש
שם. דבריו שדחה ומה הראשונים, לרוב בניגוד אותו שמנה הרשב״ץ בש□

ואכמ״ל. טו(, ס׳יק יח )סי׳ יו״ד שוי׳ע בט׳׳ז עוד ועיין ע״א( )סג עירובין5
 עשיית "בעניין קונטרס זה בעניין עיין ועוד חס(. תשובה ד״ה פא סי׳ ג )הלק הרשב״א שו״ת 6

 ובכלל ח״ג(, )חוי׳מ הגר״א ביאור על אליהו׳• "ברכת ספר בסוף בשלו" לזכות בכדי ולשקר תחבולות
למהר׳יל. עולם" ב״נתיבות האמת" ב״נתיב עיין האמת בעניין

 ספר בעל אך שקר, ושבועת שקר עדות מתן איסור את רק המצוות במניין מוני□ הראשוני□ רוב?
 תרחק" שקר "מדבר הפסוק את ג□ מונים )קכו(, והסמ׳יק )קז( הסמ״ג ובעקבותיו )רלה(, ,"יראי□׳

המצוות. במניין ו( כג, )שמות
 בא שאינו שקר אבל חברו... היזק לידי לבוא "שיוכל למקרה רק האיסור את מגביל ה״יראים" גם6

 וכוי. מדבר" הכתוב לבריות רע שברשע הוא, מענינו הלמד דדבר עליו, תורה הזהירה לא רעה, לידי
 ראוי שאינו אלא התורה, מן מותר - רחוק באופן לא אפילו לאיש הפסד בו שאין שקר כלומר,

המצוות לספר פערלא הגר״י בביאור באריכות עוד ועיין האדם. לו שיבור דרך היא זו אי מבחינת

/ ק־י/ל'/
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הבזק במראה 70

 היא היחידה השקר ושמטרת ’קיומה" הוא תורה של כש״ביטולה רק והתירו לחברו,
.11גדול צורך ובמקום ,10האמת השגת של המטרה

 ופסקו בשאלתך, שהבאת ע״א( )נא עירובין במס׳ המובא המעשה את הסבירו גם כך
אחר. לת״ח באמיתותו, משוכנע שהוא הלכה, דבר ליחס לתלמיד־חכם שמותר

!1234547 ת ”!אח

 ירצו שבו מקרח שכל ונאמר נסתייג מצטערים", אנו הראשונים ש״על מכיוון אך
 מכלול של בחשבון ולקיחה מעמיק דעת שיקול טעון יהיה זה, תקדים על להסתמך
וד״ל. לעניין, הנוגעים ההיבטים

 מקורות שהביאו ל(, סי׳ ח״ב )חו״מ משה" וי׳אגרות יט( לסי׳ בהשלמות א )חלק יהושע" "דבר שו״ת ’
לאיש. מזיק שאינו בשקר אף איסור שיש שנקטו, האחרונים מדברי רבים

לאמת. להגיע היא שמטרתו שקר כלומר רכז(, סי׳ )יו״ד המהרשד״ם
 היתלה להיחנק רצית "אם ע״א(, )קי׳יב בפסחים הגמרא עפ״י קנו( )סי׳ אברהם" ׳ימגן פסק וכן “

 עוד ועיין נט(, )ו, סופר" "חתם שו״ת ועיין שם הראשונים בפירושי שם יעויין כי אם גדול", באילן
 שדנו רבים ספרים והביא אמוראים, שינו שבהם מקרים כמה שציין (310 עמי ה )כרך חמד״ ב״שדי

 דבר לומר שמותר חידש מב( )א יהושע" "דבר ובשו״ת (.13 עמי )א "צהר" בחוברת גם וראה בכך.
לאומרו! החכם אותו ראוי כאשר חכם, בשם
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 נצליח נעשה ה׳ בשם
ליקבה״ו

יבמות
ראשון פרק

 על לחטרו אדם בין נעשה שלום יש בס״ד, נ״ל
 לשקר מוכרח יהיה השלום המתווך שזה השקר, יד ׳
 רז״ל וכמ״ש ביניהם, שלום למשות כד זה ואצל זה אצל

 שלום, ורודף שלום אוהב שהיה הע״ה אהרן על במדרש
 נעשים זע״ז כשיתראו ואז זה, ואצל זה אצל דבריו שישנה

 לשנות מותר ארז״ל זה דעל מותר השקר וכה״ג אוהבים,
 בין השלום מפני שינה שההב״ה דמצינו השלום, מפני

 נח שהוא אדם יש אך אע״יה, שרה ובין אע״ה אברהם
 שלום, לעשות כדי לפניו ולשקר לשנות צדך ואין לרצות,

 משובח זה ובודאי אמת, דברי פ’ע יהיה השלום אלא
 והאמת נאמר זה ועל השקר, ע״י השלום מהיות יותר

 יחדיו והשלום האמת נצמדם יהיו כלומר אהט, והשלום
 הענין וק השקר. יד על שלום לעשות יצטרט שלא

תה מכשיר זה הלכה, בדבר החכמים בין שיהיה במחלוקת

fn ,אלא משבת לא בשבת האמורה שמירה מה ןא״ן 
לא רש״י פירש השבת מל שהזהיר ממי י

 נילף ומקשים מורא. ביה כתיב דלא מתיירא, אתה משבת
 הו״ל דא*כ ונ״ל, מורא. ביה דכחיב המקדש מן לשבח מורא

 שבתותי את דהול״ל הדדי, בהדי ומקדש שבת לערבנהו
 מצות איכא במקדש גם דהא ותשמורו, תיראו מקדשי ואת

 מורא למילף דאו! ג״ל וסוד לשומרם. ־שצריך בו תלויות
 לעיניט שינוי ביה תזיק לא בשבת ט המקדש, מן לשבת
 לרבי הרשע טורנוסרפיס וכמ״ש כלל, החול ימי משאר

 בהמ״ק חשא״כ ממט, יראין ולמה מיומים, היום מה עקיבא
 במשנה כמ״ש מקומות, שאר מל לעיניט שינויי בו יש

 מל יתירה וזאת 4בבהמ״ר לאבותינו נעשו נכדם דמשרה
 ומשתחייס צפופים עומדין הריאות בחוש לעין שנראה הכל

 לכך בהמ״ק, מן אדם שיתיירא ס״ד הוה ולהט רוותים,
 המקדש מן לא בהמ׳ק שגס ללמדך הנז׳ היקש אצמריך

עליו: שהזהיר ממי אלא מתיירא, אתה
בשבת להדיא מירא נקים לא אמאי קשיא, הא לם22

 מורא נקיט הוה דאי בם״ד ונ״ל במקדש. כדנקיט
 עצמו השבת מן שירא הכונה חושב הייתי בשבת, להדיא
 בו ששולט השה יום שהוא שאומרים הפלוספים כדעת

 וכמ״ש ט, יצליחו לא דברים ושאר העסק ולכך שבתאי,
 להדיה מורא ביה נקיט לא לכך בי׳ד, ז׳ל מהר״י הגאון

מורא להם אין שבת ששומרין כיון ישראל כי שמירה, אלא
הכוכב: מצד ממט . ..

 אהבו. והשלום והאמת שנאמר מה לקיים י״ך*, 51*1
דברם שלשה על אמר דהתנא בס״ד, נ״ל 1

 ופרשנו השלום, ועל האמת ועל הרין על קיים העולם
 ואמת דן, השמעת משמים בה דכתיב ד״ת, אלו דן בס״ד
 משנת זו ושלום חכמים, משנת היא וזו סופרים, דברי

 משנת בעלי כלומר והשלום, האמת כאן ואמר חסידים.
 ירצה ולא זל״ז, אוהבים כולם חסידים, משנת ובעלי חכמים

:תמרו דברי על לעבור_3את

L

 זע״ז מריבים שהם פ’ואע מתיר, וזה אוסר זה פוסל,
 כמ״ש ביניהם שלום שיעשו מד משם עומדם איי. באלכה

 שלום שעושין תחשוב אל אך בסופה, והב את ע״פ רז״ל
 שהיו מעשה באותה חבירו את הטעה מהם שאחד מחמת

 דלא חבירו וחשב דברים באיזה ששינה זע״ז, בה חולקים
 ונשתווה לו הודה ולכן הכי, הוה אלא הכי עובדא הוה

 מנין באותו אמת דברי מדברים וזה זה אלא כן, לא עמו,
 ולז״א ביניהם, שלום עושים הוף ועכ״ז זא״ז, מטעין ואין

 שנאמר מה לקיים זב״ז, נוהגין וריעות שאהבה ללמדך
 נצמדים שלהם והשלום האמת שיהיו אהבו, והשלום האמת

 חבירו את אחד להטעות שקר ע״י השלום שיטה ולא יחד,
:עמו להשוותו כד חיי, שקר בדבר . ( גחלים W שט בין ראשי מכניסים אתם ט״ך, ךה

יש מנהון חד דכל הכונה, בס״ד נ״ל יכו׳. 1
 וטת מטן, רוב אתם יש הלל בית ט רוב, של טמנה לו

 הריס שניהם ונמצא טפי, דחריפי בטן רוב אתם יש שמאי
 בזה יתרון ויש בזה, שאין מה בזה יתרין דש הם, גדולים

 מפט גדלות הם האלה מחלוקות השני ועוד בזה; שאין מה
למחלוקת דמיין ולא ממזרות, ולעז ה־חוס בעטן טגעיס שהם

:א־סורין שאר של  דעשה הא זהב. של משה על והוטבו לר״י תפסו שם,
לרבי כן עשה ולא טדו, לתפסם ולר״א לר״י כן

 זהב של אחת מטה ט נ״ל ביותר, דשבחו אע״ג עקיבה
 אדם, בני משלשה יותר תטל ולא עליה, יושב שהוא היתה

 אומר היה ואם הרבה, כסאות יש המטה אומה מלבד אך
 היו'ושביס לא עמו, זהב של משה על שישבו ור״א בפיולריי

 ולכך אחת, במטה עמו לישב ראוי שאין כבודו, בעבור
 לסרב ראוי אין דאז להושיבם, כד בידו לתפסם הוצרך

 שישב במטה מקום נשאר לא עקיבה לרט משא״כ בכה״ג,
 אץ זה על ט הכס/ על מאיליו ישב שב שא״ל וטון מליו,

אשר אורח כל עליהם לישב כדי מונחים הכסאות ט לסרב,
;t' שם יבא :

 הזה המקרא עליו קרא חביריט, לעזריה בן לו ויש שם,
דאמר זה, בלשון קמ״ל חידוש מה וכו׳. הייתי נער

 טפי זה בפסוק לראב״ע יש שייכות מה ועוד תימח. בדרך
 אהל הרב מ״ש ע״פ בס״ד ונ״ל עליו. קרא דקאמר מזולתו,

 ללמוד ואוהב למשמעתו, וסר לאביו הנשמע דהבן ז״ל, יעקב

 לגדול נחשב קטן בעודי גם זה בן אז ובינה, חכמה ממנו
 את שטתיו, ברבר אביו אסף אשר החכמה כי יען בשנים,

 חי הוא כאלו ונמצא מועט, בזמן הזה הבן ולקח קלט הכל
 חכמה דברי בהם שאסף אביו בהם שחי שנים אותם כל

 למען אמך ואת אביך אח כבד הכתוב פירש ובזה אלו.
 שאמר ראב״ע מאמר בס״ד פרשתי ובזה ע״ש. ימיך, יאריכון

 וקלטתי קבלתי לאל תהילות כלומר שנה, שבעים כבן הריני
 קטן שאני ע*פ6 ונמצא בשנותיו, אבי וקבץ אסף אשר חכמה
חכמה שקנה זקן כאיש בשנים לגדל נחשב הריני כשנים

ברוב
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ונצליח נעשה ה׳ בשם
ליקנה׳יו

א מציע בבא
ראשון פרק

 ולא־עבדס הם עבדי עבדים, ישראל בגי לי כי דכמיב י׳ ףה
יהיו אפי׳אס ולכן ,ישראל בני לי כי קאמר הכי פי׳ לעברים י

 :הם עברי כי יען עבדיה, דין עליהם יחול לא לאחרים, ענדם
הגאונים פירוש לפי לפנים. צריכה אינה זו איל מ״ו, דת

 לפנים להביאה שצריכה קושיא זו חשיבה ר״ללא י
 הוא, בזה הכינה בש״ד ונ״ל תירוץ. לה לעשות כדי בבהמ״ד,

 הנקרא ועיון, גרסה שהם תלוקית שתי הוא התירה לימוד ני
 חלוקות, שלשה ט יש גמרא הנקרא העיון לימוד אך גמרא,

 המשנה, מדברי ודבר דבר לכל משתבר. טעם למצוא הוא הא׳
 למילתא, מילתא שידמה דבר מתוך דבר להבין הוא והב׳

אחר יהיה וזה חדשה, הלכה המשגה של זה מדבר ויוציא
 שבמשנה דבר אותו של טעמו למצוא הא', בחלוקה שיתחכם

 חריפות עגין הוא והג׳ חדש, בנין עליו בונה דאז באמיתות,
 ושברוח חילוקים כמה בה שיעשה ההלכה, בזה שתתרחב ופלפול
 בתכסיס גדולה, מלחמה בזה ועושה ושוב, ברצוא ישרות

 של הלימוד זה בעבור אשר זע״ז, שנלחמים המלכים מלחמת
 זע״ז שנלחמים מלכים, בשם החכמים נקראו הפלפול

 בגמרא אמרו הלימוד זה ועל כמלכים, שורה של במלחמתה
 הרים הרי עוקר רשב״ל על אמרו וכן הריס, עיקר רבה

 על המירה הלמ״ד איש לכך בש״ד ואמרתי זביז, וטוחנן
 שלשה במלוי בית״א אלפ׳א באותיות נזכר כנודע, הלימוד
 הפשיט ל׳ אות מלבד ודל״ת, וגימ״ל ף’אל שהם אותיות,
 לימוד כנגד הוא הפשוט העקרי ל׳ אות בי והיינו מקרי,
 במלוי שהם ל׳ ־ואותיות סיגי, יוסף רב אמרו זה דעל הגרסא,

 העיון בלימוד ההם הנז׳ חלקים לשלשה רומזים הס אגד,
שהם לרמוז אגיד, אותיות בחון* המה לכך גמרא, הנקרא

:אחד באגד אגורים
 עניינם וכפי חב״ר, כנגד הם הנז׳ חלוקות שלשה והגה

ספירת משפע באה הא׳ חלוקה השגת נראה
 ודבר דבר כל של האמיתי טעם להבין שיחכים החכמה,

 ירי דעל הבינה, ספירת משפע באה הב׳ חלוקה והשגת
 למלתא, מילתא לדמות דבר, מתוך דבר יבין הבינה שפע

 כן הדעת, ספירת משפע באה השלישית מלוקה והשגת
 חו״ב בין מכריע הוא הדעת כי הענין, לפי לומר מוכרח

 רוח אותו ואמלא כתיב הנז׳ ספירות שלשה השפעת יעל
 ספירות ג׳ כי וידוע ובדעת, בתבונה ,בחכמה א׳קיס

 המוחין הסבסוד כי פנימיים, שהם נ״ר הם אלו י’חנ
 לפנים צריכה אינה זו כאן אמר זה ועל פנימיים, שהם

 וישוב תירוץ לה למצוא ואין-צורך קישיא, אינה זו כגומר
 לפנים צריכה זו אמר ורבא לפנים, שהם חב״ד מהשפעת

לפנים מן נשנס אשר לתרוצים צריך כלומר *פנים, 'צפני

 הדבר תלה או״א כל נראה פקע. דירי לתאי משוס שם,
לזאת סיבה הוא היה אשר על שיתידה כדי בעצמי,

 שהוא לתאי לשין ונקטי לכך, ותיקון תשובה ולעשות
:אמת מספר

 מן השגה לנו שצריך חכמה לפגים נינה, ולפני דעת,
 חלקות בשלשה בה ונשתמש אותה לתרץ כרי שלשתם

העיון: .של הנז׳
 מרגניתא משכחת לא חםפ>/ לך דדלאי לאו אי ט״ז, דת

אותיות יש חרס אותיות אחר, לדבר רמז נ״ל מותה. י
 איש יצא החרס מתחת כי חכם, איש מספר שהם שע״ט,

 בגמרא רז״ל בדברי שנמשל הארץ ועם בור מארס כי חכם,
: ונבון חכם ילד יצא לחרס,

 רש״י חנן. ומאינין חליצה שטרי תרדא ■איל ך, דת
ריח בשם ובש״מ משיעמס, חרדא פירש ז״ל י 1

 רבה יגנה איך יפלא והדבר ע״ש, מפיו ריר מוריד פירוש
 תר מילות, שתי היא תרדא בס״ר, וניל עמרם. לרב כ״כ
 ותיבת תיר, ולא תיר כמי התעוררות לשון תר והוא דא,
 ותרגיש תתעורר כלומר התלמוד, בלשון זאת, ר״ל הוא דא

 שעתך, מנך היר כמו תשא ר״ל נמיתר אי בזאת.
 פירושים ב׳ הערוך שפירש ל״ד דף דע״ז בגמרא

 וכן ע׳ש, שעתך איחך תשא והב׳ שעתך, לך התעורר הא׳
 שטרי במתניתין דנקיט ההלכה דא שא לו אמר כאן

 שכתבנו כמו בזה רבה שכינת אע״פ ומיהו ומיאוגין. חליצה
 אשר אחת, בתיבה ואמרם מילית שתי שהרכיב בכך נענש

 ש’כמ או רש׳י, כמ״ש לגנאי, השומע לאוזן משמעותה
:הנז׳ הש״מ שהביא ר״ח

שני פרק
 בדבורייהו. דמשגו רבנן עבידי מילי חלת בהני כ״ג, 5דן

בהני דגם ונ״ל-בס״ד כאן, דנקיט עבידי לשון מאי י״ל
 המצאה עבידי אלא גמור, שקר מפיהם מוציאים אין מילי

 פירושים, שני הסובלים דברים שישיבו דברים, סגנון של
 יתכוונו ובלבם השקר, במשמעות הדברים יבין דהשומע

 כששאלו מרע״ה, אצל מציכי בזה וכיוצא האמת, למשמעות
 שיתן אני מה א״ל היי/ היכן הקב״ה לך שנתן תורה השטן

 אפי, לתרי דמשתמע דבר להשיב דנזהר חורה, הקב״ה לי
 לי שיחן אני מה אתה אלא תורה, לי גחן לא אמר שלא

 מה לך, שנתן אומר אחה לומר כיון שבלבו תורה, כקב״ה
השטן אך בכללם, ואני נחנה לישראל כי לבדי, לי שיחן אני

הבין
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יהוידעב׳ פרק מציעא בבאבן
 להרי דמשתמען דברים שאמד ונמלא כלל, לו נתן שלא הנין

:ח״ו שקר דבר לא והוא אנפי,
 הקשו ז׳ל דהתוספות עבידי, דאמר הא בס״ד, נ״ל וסוד

 השלום, דרכי מפני לשנות מותר הכא חשיב לא אמאי *
 שלום דרכי משום נמי דהני ותירצו ס״ה, דף ביבמות כדאיחא

 כדאמר היא, דמצוה הא אצכוריך דלא פירש, ז״ל והרי״ף הן,
 ה׳ ויאמר וכו׳ אלך איך שמואל ויאמר שנאמר מלוה, נתן רבי

 ש.’ע ישות שהם בהנך אלא למימר אצטריך ולא בקר, עגלת
 שלום, דרכי מפני’ משנין תירץ, נר״ו יעקב כה״ר ירידי ובני

 לה, אמרו דידהו מסברה מילי חלת הני אבל לה, ילפי מקראי
 רבנן נניבידי דנקיט הגז׳, דקדוק יפה מתרץ ובזה נריו. עכ״-ר

 דידהו, מסברא רבנן עבידי מילי תלת הלי פירוש דמשני,
 מדרכי אינם ופוריה מסכתא דהא מקראי, ילפיהא לה ולית

בכלל זה דאין ולומר לצדד יש באושפיזא ואפילו השלום,
: השלום דרכי

 שישאלוהו, רגילות אין התוספות כתבי בפוריא. שם,
דהס הוא ז״ל רש״י כוגת ונ״ל ע״ש, רש״י כפירוש

 בלילה, ישיבה לקבוע החיל, לילית בכל בבהמ״ד לישן דרכם
 לאחד בחול מלוה טבילת חל ואם בביתם, ישנים שבת בליל ורק

 החברים ולכן עינה, מצית לקיים בביתו, הלילה ישןאותה מהם,
 אוחו שיאלין לבהמ״ד, בלילה בא שלא מהם לאחד כשרואין

 אצלך היה אס לנהמ״ד, אמש באת לא מרוע ביום למחר
 ר״ח הנז׳ שלשה לרמוז ד’בס וניל לאו. ומשיב מציה, טבילת
 בשלשה דגם לרמוז תשמיש, טסכתא אושפיזא שהוא אמת,
 ידברו באלו דגם טוב עכיז בהם, לשקר טעמא בהון דאיכא
 שגס הזה, המאמר מן ז״ל דיונה קיקיון הרב דדייק וכמו אמת,

: אמת לדבר טיב אלה בשלשה
דס״ל ז״ל, הרמבים בדעת העלה עינים פתח הרב והנד,

 לא ז״ל רש״י אך ישקר, לא בלחיד ענוה דמשום
 מעובדא ותוספות רש״י לסברת הוכחה והביא הכי, ס״ל

 הן, לו והשיב בימיו הקשח נראתה אס י’רשב דא״ל דריב״ל,
 בימיו, נראתה לא ולעולם הן, א׳יל ענוה דמשוס בגמרא ומסיק
 עי״ש. זי בהוכחה שפקפק מה ז״ל רבא אליה דברי והניח

 עמרם בן מנתן ז״ל, רש״י לסברת ראיה להביא יש ולכאורה
 דהתס לאו, וא״ל שנית לאו, וא״ל קרית, הקדיש רבינו ששאלו

 עוד הענוה מלבד כי שאני, דהחס לדחות ויש בפירוש, שינה
 דארז״ל מאד, חמור דד״ז תורה, כבוד מן יהנה פן חשש

 יש עוד לכאורה מיהו וכו׳. ניטל תורה מכבוד הנהנה כל באבות
 ל*ו דף דבכורות מהא ז״ל, רש״י לסברת הוכחה ללמוד
 האיך חי והוא חי שאני עכשיו וכו׳, אלמלא יהושע רבי שאשר

 להכחיש יכול הייתי ז׳ל רש״י ופירש החי, את להכחיש יכיל החי
 גבי ז’כ דף בברכות איתא בזה וכיוצא אמרתי, לא ולוחי
 ודאי אלא ח״ו, שקר לדבר יכחיש דאיך וקשא ערבית, תפילת

 בשביל עביד דמצי וה״ה ר״ג, כבוד משוס הכי עביד דמצי
 הטבע מצד לומר דכונתו לדחות, יש לזה גם מיהו ענוה,

 ולעולם החי, להכחיש יכול ולא המת, את להכחיש חי יכיל
 להכחיש אני יכיל אמר דלא ניחא, ובזה אסור, הדין מצר
 עצמו, על הדבר לצייר רצה שלא להכחיש, החי יבול אמר אלא
 יכחיש לא ודאי עצמו הוא כי אחרים, על ליה נקיט אצא
 :המת את להכחיש החי יכול. האגישי טבע כפי ר״ל אך
 דכספא כסא ליה אגניב חסידא זוטרא מור כ״ד, דף

אושפיזא של כלי ל’ז רש״י פירש מאושפיזא,
 של היה הכלי לפרש ליש״י הכריחו מי לדקדק ויש הוה,

 לומר דאנניב נראה ליה אגגיב לשק והלא אישפיזג/
 סבר ז״ל י’רש כי בס״ד, ונ׳ל האישפיזא. מבית זוטרא

 מיר של היה לא הכוס דאיתו לפרש אותנו חכרחח הסברה
 אחת מעשה להביא ואקדים אושפיזא, של אלא זיטר>/

 נגנב באשכנז, היותו בעוד ז״ל השל״ה דהנאון ששמעתי,
 מתלמידיו אחד תלמיד ונחשד כסף, של כפות מניחו לו

וימצא וחפש ודרש חקר ז׳יל השל״ה והגאון זה, בדבר

 דתו המיר הבושה מרוב ואז ההוא, התלמיד אצל הנפוח
 המלך בעיני חן ומצא למקים, ממקום ונסע ונתעשר אח״כ,

 בעה״ק המכם שר להיות הממשלה מאח והופקד והשרים,
 אך דתי המיר שזה ידע ז״ל השל״ה והגאון תובי׳ב, יפו
 הגאון נסע שנים בכמה אתיז והנה ני, נעשה מה ידע לא

 וכאשר חוב״ב, בירושלים לדור הקדושה, לאין י״ל השל״ה
 היה כי ההו>/ המומר תלמידו הכירו תוב״ב יפו לעיר בא
 שיבא ממט ובחש גדול, כבוד לו ועשה המכס, בעל שם

 נתבייש ז״ל השל״ה והגאון אחת, שעה שם לנוח לביתו עמו
 עשה שלו לחצר שנכנס אחר וזה עמו, והלך ממנו

 יישארו הבית, מן השליה של המשרת לשלוח המצאה
ז״ל השליה להגאין והכניס בבית, לבדם שניהם

 וסיף עשרי, כביד להראותו שבביתו, חדרים בכל
חדה סכינו זה ויוציא אחד, לחדר הכניסו דבר

 הביאו הוא כי ודיי שיקרא ז״ל להגאין ויאמר מחיקו,
 ויתחנן ויבך גדולה, חרדה הגאון ויחרד אותו, לשחיט לכאן

 תחניניס כמה עמו ודבר לך, עשיתי מה לו ויאמר לו,
 תמהר לדבריך, אוזן אטה לא גדיל בכעס לו משיב וזה

 ורוי, קידם בבטנך הסכין תוקע אני לאו ואס ידוי, לומר
 שליש בדמעית והתוודה עמד צרה, צרתו כשראה הגאון ואז

 אחז והסכין בצוארו, ויאחז לארץ, אותו השכיב ודוי ואחר
 פסיק וקרא עיניו הגר והגאון בה, לשחטו השנית בידו

 סגורות ועיניו אחד, בתיבת סייס וכאשר ישראל, שמע
 ויאמר שלו, בקנה ונשקו עליו, ראשו את המומר הרכין

 ויתפלא הזה, הדבר על לי ומחול שבה קומה רבי לו
 אני ומכיר פ׳, תלמידך אני ויאמר אתה, מי ויאמר הגאון

 לאין שבאת כשראיתי ועתה אתה, גמור צדיק כ׳ במעשיך
 על חבל אמרתי הזאת, בארן להשי״ת נפשך למסור הקדושה

 קטן, כחס בבגדו היות בעוד האלקיס אל נפשו שימסור רני
 להוציא דחקת אשר על אחד, חטא לך יש אתה כי והוא
 מחמת שהיתה הדח, להמרת סיבה היית ועי״כ הגניבה, ממני

 עכ״ז ממונך, את להציל זאת פשית שאתה ואע״פ הבושה,
 נתכוונתי לא ואני גדול, לחטא זה דבר נחשב דידך לגבי

 הגדול בצער עובה עמך לעשות היתה כונתי אלא ממך, לנקום
 געשית ועתה זה, חטא על כפרה לך להיות צפרתיך אשר
 ועל ונקי, טהור הקדושה לארץ נכנס והנך וזך, וטהור נקי
 ואדוני, רבי אתה כי לך, שעשיתי זה צער על לי תמחיל כן

 : שמעתי ע״נ גדול, בכבוד לשלום ויפטרהו רגליו, את וישק
ת״ח, בכלל שנחשב תלמיד הוא שהגנב כה״ג, כל נמצא

 יעשו אס עצמי, מרבו דבר ויגנוב
 מאה בושה בזה לו יהיה ודאי הגניבה, מידו לתפוס המצאה

 שיצא גדולה, תקלה מ>ה שיצא ואפשר גננים, שאר על ידות
 הגאון של תלמיד לאותו קרה וכאשר רעה, לתרבות זה

 להך דדמי זוטרא דמור עובדא האי כן על ז״ל, השל״ה
 זיטרא מור של הוא שנגנב ההוא הכיס היה אם עובדא,
 מתלמידיו, באחד חשד מקום כשמצא טדאי הנה חסידא,

 זה ני מידו. הגניבה וליקח לתפסו בדבר מתעסק יהיה לא
 צחרנות שיצא אפשר ומאחרים, מרבו בישמו מחמת נ’אח

 חסיד שהיה זוטרא מור ובודאי תלמיד, באותו וכדהוה רעה,
 פן זה בדבר חושש היה בסתם חסידא ליה דקרו גדול
 שהוא דאע״ג רעה, לתרבות זה שיצא סיבה היא יהיה

 מל זו, היא חסידים משנת לאו ממונו, אח להציל מתכיין
 היה דודאי האושפיזא, של היה דהכוס ז״ל י’רש פירש כן

 והיה הכוס, זה נמצא היה לא אם בזה התלמידים כל חושד
 כדי מפיו בלעו להיציא לכפותו השתדל לכן בדבר, השם חלול

 שיהיה מה ויהיה האושפיזא, חשד מן כולם התלמידים לנקות
 שהוא גם ומה חזק, יותר הוא השם חלול חשש הנה אח״כ,
 אכפייה ולכך התלמידים, כל יחשיד האישפיזא שבודאי ברור

רע סורו שהיה נתברר וזה נקיים, כולם ונמצאו ואודי,
: היה וצבוע
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יהו״דעא׳ פלק -ין
 לרמוז בס״ר ג״ל היונק. את האומן ישא כאשר שם,

משאכס טרחכס לבדי אשא איכה מרע״ה, מ״ש בזה
 :היונק אימן ישא כאשר ר״ת איכה והיינו וריבכם,

הראשים על פירוש קיקמ." על מקלוהך טיל שם,
 אומרו בס״ד נ״ל ועוד בראשים. גס שתמשול שלהם

 שיש אחד ולכל במוח, הוא השכל וידוע המוח שבו קדקדם
 שבקדקדו. שכלי שיעור כפי עמו יתנהג בקדקרו מיח לו

 ס״ה הוא מקל כי מפני מטה אמר ולא מקל טול דאמר והא
 טיל ואימרו וישראל; יצחק אברהם הקדושים אבותינו שמוח
 מצד טענה בירך שתטיל אבוחס יחים על בי רמז מקל

 בגי כי ראו להם. שתאמר זה, בשטנה איחס ותיכיח אביתם
וצריך בארץ, אשר הקדושים המה אתם וישראל יצחק אברהם

: ונתינתם ובדרכם בגימוסם שתלכו
הקשהמהרש״א נהנים. ברכת כנגד אמר חד ע׳ב. ץ״ף דת

 ונ״ל זה, לענין נהנים בברכת יש טעם מה
 יו״ד, באית מתחילים נהנים ברכת של פסיקים דשלשה בם״ד

 עשרים ואותיות עשרים, מספרה במליאה יו״ר כי והטעם
 כהנים ברכת דפסוקי יודין שלשה ונמצא כתר, מספרם
כהונה, כתר תירה, כתר שהם כתריס, לשלשה רומזים

:שררה ענין הס שכולן מלכיה, וכתר
Ipi!“ נהנים ירי על שורה שכינה איר דארז״ל בס׳־ד, ל’נ

 פסיקים בשלשה ישראל את כשמברנין ברכה בשעת
 לכביר בטלית ידיהם לכסות צריך ולכן כהניס, ברכת של

 יהיה אלא בגילוי, ידם טל שורה יהי פלא השכינה איר
 השי״ח אז ידיהם טל שירה שכינה דאור וכיין בטלית, מכיסה
 עיבור עת על במדרש רז״ל מ״ש וידוע לברכתם, מסכים
 אחר השנה לעבר והמזימנים הנשיא שהסנימי דאחר השנה,
 להורות בבהמ״ד איר יזרח אז ביניהם, בדבר ונתנו שנשאו

 בס״ד פרשתי ובזה זה, בדבר עמהם מסכים שהקב״ה
 אור, נגה דרכיך ועל לך ויקם אימר ותגזר הכתיב רמז

 למעלה לך ויקס הפנה, לעבר למטה אומר חגזר כלומר
 זאת על והוכחה והמופת זה, בדבר עמך הקנ״ה שהסכים

 שהוא בבהמ׳ד שכינה איר שיזרח איר, נגה דרכיך על היא
 דרך ונקראת לדרך שנמשלה עיה״ז על הנינה אי דרכיך,

 במה למעלה שהוסכם ניכר שס בחשך האור זריחת מן כי
 שיושבים עת לפ״ז ונמלא למטה, השנה בעיביר אומר שגזרו
 כהניס בברכת ני להררי, דמיין נהנים וברכת השנה לעבר

 מסכים שהשי״ת נראה שבזה ידיהם על שורה שכינה אור
שלהם הועד במקום אור זורח השנה בעיבור וכן בברכתס,
 :דבריהם על מסכים שהשי״ת ונראה מוכח שבוה

CH ז״ל הר״ן הקשה ברשות. שלא שעלה זה הוא מי י״א
 ה ז מי יורע היא וא״כ הזמינם, בעצמו הנשיא והלא

 עשה הנשיא הפעם דאיתי בס׳ר ונ׳ל ברשות. שלא שעלה
 ג’ר ולכך בשליחיחן, יזמינם שהוא זה ברבר לאב״ר שליח

 השכימו לשין מורה וכן ברשית, שלא שעלה זה הוא מי ידע לא
יזמין שהיא זה בדבר לאתר מלוה דמשמע לעליה, ז׳ לי

:השבעה חת.
 עתה שב לימר לשונו כפל בס״ר ל’נ שב. בני שב שם.

הרגיש ר״ג כי אחרת בעיביירשנה אחרת, בפעם ושב
 שלא שעליתי הוא אני ומ״ש בירא; ברשות עלה שהוא

 ומה ברשות. שלא שעלה אותי לנסיך דלא ברשות,.משים
 פ’ע בס״ר נ״ל ידך, על להתעבר השנים כל ראויות שא*ל

 שמך, טל יקראו צדיקים ללבנת הקב״ה שאמר רז׳ל מ׳״ש
 שמואל נמצא ע״ש, הקטן שמואל הקטן דוד הקטן יעקב
עיטר כל א״ל ולכן בחינתה, שהיה הלבנה שם על נקרא הקטן

 : ידך על שיהיה ראוי הלבנה בסוד שהוא השנה
המפרש הרב הנה ,’יוני ואמר הקטן שמואל עמד ש□,

 שלא דבר נעשה אס כתב, כ״ב סי׳ חסידים בספר
 שחטאתי, הוא אני סתם יאחר שעשה מי נודע ולא כהיגן
זה, דבר שעשיתי היא אני יאמר לא אבל חטא, פלא אט״פ

סנהדיין ר|

 במשמע יש שחטאתי הוא אני שיאמר וע״י שקר, יאמר :,שאי
 יבוש לא החיטא זה ומנח שנעשה, כהוגן שלא דבר האי

 דהרי העין במראית ז״ל חיד״א הגאון עליו והקשה ע״ש,
 שלא שעליתי הוא אני אמר הקטן דשמואל בסוגיין מפירש

 כסופת ומחמת הוה אחרינא דאינש הש״ס וקאמר ברשות,
 דבר עשיתי אני יאמר שלא שכתב דבריו הפך וזה יעבד, היא

 הנז׳ המפרש על קישיא מזה דאין בס״ר ונ״ל דמשקר. זה
 שלא שעליתי הוא אני ואמר הקטן שמואל עמד מ״ש די׳ל

 שהן, כמו ממש אלו דברים מפיו שהוציא הנינה אין ברשית
 לפרשם יש ולעולם מנייהוכך, דמשמע רבריס אמר אלא

 שהוציא נאמר אם אפילי בס״ר נ״ל ועוד משקר. שאיני באיפן
 אמר לא הוא כי בזה, משקר היה לא ממש מפיו אלו דברים

 בסתם, שעליתי היא אני אמר אלא היום, שעליתי הוא אני
 שלא בזמן מקים לאותו שעלה אחרת עליה על כיון ובלבו

 אלא ברשיח, שלא שם שעלה השנה עיבור של ועד היה
 שסיים דבריו סיום נכין יבא ובזה עלה, ומעצמו מאיליו
 למעשה הלכה נלמיד אלא עלית• השנה לעבר ולא ואמר

 אסופים שהיו חכמים מקבוץ למעשה הלכה כלומר עליתי,
 למעשה הלכה אומר. דאינו דעלמא, הלכות לשנות שם

 שתיו בסתם,’ למעשה הלכה אמר אלא השנים, בעיביר
 והיתר באיסיד למעשה הלנה ומידי; שם יושבים החכמים

 באימר הייני דמשקר, משים המפרש שאשר ומה וכיוצא,
החטא דמזכיר בודאי, משקר נמצא ובזה זה, דבר עשיתי אני

:ופשוט חטא לא והוא בפירוש
על שהקשה מה מהרש"א עיין לאבא. שצערת אתה ש□,

 קישיא כאן דאין בס״ד ונ״ל ז״ל. רש'י פירוש
 שיצאו ממה שים, אכל שלא ר׳ח על הונחה ליכא דודא* כלל,

לכבודו נן עשו אחריו שהיוצאים ולימר לתלות דאפשר כולם,
:לבדו ביציאהי יתבייש שלא נרי

של טעם שייך לא הנא מקשים מיהושע. לה גמר ש□,
 ליתישע לגלית רצה לא השי״ת ני בס״ד 5ונ״ ביוש.

 הזה הדבר היה שאס דיכא, בתחילת ענן יתבייש שלא כדי
 אותי, לדין מביאו כשהיה אז הגבירה, מפי ליהושע גלוי
 ואז וחטאת, גנבת שאתה ה׳ מאת לי היגד לי אומר היה
 עצמו להציל להשיב מה לו היה שלא מאד מתבייש היה
 פ’ע ענן ונידע ליהושע גילה שלא עתה אך שעה, לפי

 סמיכה דאין זו בטענת עצמו להציל לענן פ״פ היה הגורל,
 ישראל וכל מיהושע דינו בתחלת בישה נתמלא ולא בגירל,

 פיוס בדברי יהישע עמו בא שאח״כ ער שם, עומדים שהיו
 בהדרגות ואז הגירל, על לעז תיציא אל ממך בבקשה באומרו

 הדבר נגלה היה אם כ’משא כ״כ, בוש ולא מעצמו הודה
 צריכים היו ולא לדבר פ״פ לו היה לא הגבורה, ע״פ

 יהיה שלא כדי להגיד רנה לא שהקב״ה ונמצא להודאתו,
 :הגנב שהוא מיתה חייב הוא שבחמת אע"פ לענן, גדולה נישה

מאנתס, אנה עד הקב״ה שא״ל ממשה ואב״א מ״ש1
 שלא נדי מאנו אנה עד א״ל ולא עמהס שנצלו

 מישראל או״א כל כי מרעיה, מן ללקיט יצאו שלא אותם יבישו
 יצאתי שאני מרעי׳ה יחשיב יתכן שיאמר ממרע״ה יביש

 עתה לכן מאני, אנה עד שאיל אותם בכלל ואני ללקיט,
 יבישו לא אז עמהס, מרע״ה שכלל מאנתם אנה עד א״ל

 ללקיט יצאי שכולם עליהם יחשוב שמא מרע״ה מן ישראל
 ועכ׳יז ללקיט, יצא שלא בעצמו יודע הוא הנה יאמר כי

 מרע״ה יחשדני לא אני גם א״כ מאנתס, אנה עד א״ל
נכלל עצמי שהוא כמו בכלל נכללסי bib ללקיט, שיצאת'

: בכלל
 קיל בת נקראת בס״ר נ״ל קול. בבת משתמשי; היו ש□,

המלכית, ממדת ויוצא נמשך היה הזה שהדיבור לפי
 רז״צ שאמרו ע״ר קיל, הנקרא התפארת למדת בת שנחשבת

:לבית אלא לבת הקרי אל לבת, לו ותהי
והלא מקשים כמרע״ה, שכינה עליו שתשרה ראוי שבן,



ושקר אמת
י.י

רמ״ב סי׳ יו״ד בטור ב״ח

pk שיזכיר עד מרבו שמע שלא דבר יאמר ולא חרק בדיל מי אמר ולא בדילנא

א״ל בדלת מי לרב קיא בר המייר דקא*לר' והיינו היה די־ב מבר דתלמיד אנא

 גורס רבו חפי שמע שלא דבר האומר כ״ז( }רף השחר תפלת כפ׳ אומרו שס
 רבו מפי ואמרו רבו מפו שמע שלא דבר הרא״ש ופי׳ מישראל שתסתלק לשכינה

 דמשמע וקשה עכ״ל בשמו אותו ואיחר ממנו שמע שלא ר״ל יונה ר’הר פי׳ וכן

 בשס אלא דבר יאמר שלא חכמים אזהרת על עובר והלא שרי סתם אמרו דאס

 חטא אשר עון לו יחשב לחה אומרו מדעתו אלא מגס משוס שמעו לא ואי אומרו

 דמיירי הנכון הוא אחריו ורכינו דת״ת פ״ה הימב״ס פי׳ אבל בסתם באומרו

 בשס דבר שיאמר הזהירו שע״ז סתם ואומר מרבו שמעו ולא אחרים מפי ששמעו
 דשמועה ומשמע מישראל שתסתלק לשכינה והגורס על עבר שאס כאן ואחר אומרו
 רבי דאזל בעובדא רבה האשה ס״פ וכדאיתא סחס לאומרה רשאי מרבו ששמע

 יוחנן ר׳ שמע יוחנן דרבי משמיה אחרה ולא מלרשא בי לשמעתתא אמר אליעזר

 כן משה אח ה' צזה כאשר א״ל אידי בר יעקב רבי לגבי דעייל ופייסה זאיקפד
 חשה א״ל כך א״ל היה יהושע שאמר דבר כל על וני וגו׳ יהושע את משה צרה

 ר״א אן< היא משה של שתורתו יודעים וככל מפס ודורש יושב יהישע אלא
 בידוע דוקא נראה מיהו היא שלך כי יודעים והכל סתם ודורש יושב תלמידך

 אבל רי׳י לפני ור״א משה לפני דיהושע דומיא אחר רב לפני זה תלמיד למד שלא
 כל שקורע י'׳א רבו וכשימות אומח_ץ שם ירלהונ ך$רי שנים לשני למד אס

ת״תובפ״ט בפ״הדה׳ הרמכ״ס כ״כ מאחה"לעולם“לבו^ט אח שמגלה עד בגדיו



ותשובות שאלותבנק10

, ..משהינ & ןה}מ ״שהן כ״וע מט

 שהרמב״ן כחן שייך לח אפתמיטתיה ודחי )דל״ע( '•:חות הרמב״ן
 ניי למד אכן בימיו נדפס ילא שעדיין כב״ש לפיני היה לא

 ג״כ שמסופר! יבמתו על הבא ר׳פ הריטב״א ׳שכ מה אשתמיטת׳׳
 בערוה כפוגע הוי מדרבנן רק שאול דלאבא והחליט הב״ש בספק
 על ע״ל ספרי נ״י מעכ׳ת יד תחת יש ואם כהרמב׳ן ידנא

הפ&ר( מדפי ע״ב ל׳ו )דף שם שכתבתי מה יראה •במות
: וחכמים ד׳ה

 היבמה של דינה מה נ״י מטכ״ת הזכיר שלא תמהתי אמנם
גע גס צריכה אס כי בחליצה לה סגי לא שלענ״ד

 שגס מהרש״ל לדעת נם שנחוש מה מפני בלבד לא מהיבם
 להשיטות גם לספק■ שיש מפני גס אלא קונה עדיים בלא בביאה

 שלענ״ד ואף מדרבנן רק או מדאורייתא זה חס עדים דצריכה
 יבמה ביאת שהושוה עדים צריכה שמדאורייתא נועה דעתי ;ותר

 חמור באיסור ובפרט יצאה לא ספק מידי מכ״מ אשה נביחת
 נעשית מדאורייתא אז עדים צריכה מדרבנן חק ואס איש רחשת
 להשואל השבתי ולכן לשוק להתירה ממנו גע וצריכה אשתו

 גע לה שנתן ולאחר לזיקתו וחליצה לביאה גע צריכה ש^ע״ד
 הגדול האח חליצת ודאי ליבום עוד ראויה אינה לו שגס י'
 מטעם מניקתה בימי תחלוץ שלא כן גם קפידא אין ולכן עדיף

 מפני ליבום חזיא לא שעברו לאחר גם שהלא ליבוק עולה שחינה
:יעקב הקטן כנלענ״ד י נן

צירן

כא סיימן
. תרנ״א מרהשון נ״ט ד' יום אלטאנא ב״ר,

 הלוי ב״ב דוב יצחק מו״ה הגאון ונר להרה״ג
• יע״א והגליל ווירצבורג דק"ק הגאב״ד

 שרוצה באחד ג״י מעכ״ת לפני שבאה השאלה בדבר
 פנויה כשהיחה שנתעברה אשה בן והוא אשתו לגרש

 נתעברה שטמנו והיא הוא שהודה לבעל נשאת ואה״ב
 אם הבכור בנו כמשפט אותו פדה וגם לבנו שהשבו
 גם זינתה שמא דניחוש •שהודה כפי אביו שם לכתוב

 מודים והיא דבהוא הרמב״ם שפסק מה כפי אחר עם
 חליצה אשתו וצריכה ספק הוי יכום לענין םכ״מ
 בכל (,מ ם'׳ק ד׳ )סי׳ הב״ש שב׳ מה דלפי וכיון מספק

 גם לכן אהר עם זינתה שמא חוששין דאורייתא מילי
 שם ובשינה הוא אביו לאו שמא לחוש צריך *
 ג״י מעכ״ת דעת ולכן מדאורייתא פסול הגט יו א*

 בלא אביו,דבכתב שם בלא שמו בשתוקי כמו לכתוב
:קב״ט( )בפי׳ כטבו׳ כשר הגט השיטות לכל האב שם

 עכ״ז ,ודכוותי לדידי צרייך לא נ״י שמעכ׳ת חם תשובה
אמנע לא דעתי לשמוע רצה שבענוותנותו אחר

 חוששין דאורייתא דבמילי הב״ש פסק הנה • ענ״ד כפי מלהשיב
 דלא הרמב״ם שפסק ממה נובע אחר עם גס זינתה שמח

 חליצה בלי לשוק להנפא אשתו לפטור וודאי כבנו אותו מחזיקין
 דפסק ממה ה״ה הקשה זה ועל מעלמא דיימי בלא אפילו

 אמר עם זינתה שמא חיישינן דלא ח׳( )פ׳ תרומות ה׳ הרמב׳ס
 מדרבנן רק דאינו בזה״ז מתרומה הרמב״ס איירי דשם הב״ח ותירץ

 ועם חמר עם זינתה שמא לשפק מוששין דאורייתא בכל ולכן
 גדול דוחק הב״ח תירוץ ולענ״ד הב״ש גם הפכים זה חילוק
 שכתב הדינים כל וודאי מכ״מ דרבנן בזה״ז דתרומה דאעי׳ג

 וכנראה דאורייתא תרומה לענין הס סתם תרומות בה' הרמב״ס
 איירי דזינתה דין דהך נימא והאיך דתרומות( ו׳ פ’)ר מדבריו

 הח״מ שהקשה מה קשה ועוד י דווקא דרבנן תרומה לענין
 הפנויה על הבא דכהן ג׳( )ס״ם הרמ״א שפסק ממה הבחירה

 עצמ׳ הפקירה שמא חוששין ואין דבר לכל כהן הבן בנו שהוא ומודה
 איירי דהרמ״א ואפשר בלשון זה על הב״ש שתירץ ומה נאמרים

 הרמ״א דסתם הוא גדול דוחק וודאי כהניס טלם אס נענין
הרא״ש שחמה התמיה עלתה כולס ועל p לכתוב שתק הוה ונא

 דאס מחליצה לפטור ולא לנחלה הוא שבנו שכתב הרמב״ם על
 נאמר היאך וודאי בנו נחשב מיורשים ממון להוציא נחלה לענין

 מה בזה לענ״ד הנכון ולכן הפק הוי מחליצה לפקוור דלענין
 שהוא לומר נאמן האב פ״כ( ב׳ )סי׳ שמעתתא שב בעל הרב שכ׳
 לדברי׳ מאמין אני אמר אם לדידן ספק שהוא בדבר ואפילו בנו

 זה אכן לאחרים• יכירנו מיכיר האמינתו שהתורה נאמן הוא שבני
 נתנה לא לאחרים שנוגע בדבר אבל לבנו שנוגע במה דווקא

 שהוא לומר נאמן אינו חליצה לענין ולכן לאב נאמנות התורה
 אלא הבן לגוף נוגע זה דאין החליצה מן א׳ אשת לפטור בנו

 אמר דאס ואע״ג נאמנות התורה לו נתנה לא זה ולענין לאחר
 דאי מינו מטעם דוקא זה מיבוס אשתו לפטור נאמן בניס לי יש

 מאד נכונה .זו וסברא נוחלין ים בפי כדאמרינן מגרשה בעי
 מה והוא ט״ו( )פ׳ ביאה איסורי ה׳ הרמב״ם דכי מה כ׳ ושוב

 או 'הממזר לפלוני דבאמרה כ״ו( ס׳ ד׳ )פי׳ בשו״ע גם שפסק
 הולד זה הרי ממנו שהוא מודה הפלוני אפילו נבעלתי הנתין
 דאפשר ע״ם אחר עם. זינתה כך זה עם שזינחה כשם ספק

 הזכיר שלא הוא דוחק זה ובאמת לדבריה מאמין שאינו דאיירי
 לכך דחקו מה ידעתי לא אבל זה• תנאי והש״ע כרמב״ס

 כיון שפיר מחורצת זו סתירה גס שהמציא הסברא דלפי
 ולכן לבנו שנוגע מה רק מועיל לח בנו על האב דנאמנות

 בממזר להתירה בת היא אס או בממזרת להתירו לו שמועיל אף
 שהרי להנולד שינשאו לממזר או לממזרת מועיל לא מכ״מ

 עדות מועיל לא ולו כשרה ישראלית לישא שלא מוזהר הממזר
 בממזרת להתירו וודאי ממזר דאינו הרמב״ס פסק ולכן י האב

 אחר עם אכנו זינתה דשמא האב על לסמוך תוכל לא דהממזרת
 דא״ש מתורצות הסתירות כל ובזה • כנלעי״ד הוא כשר וישראל
 והאמינו לבנו■ נוגע דזה לבנו להחזיקו נאמן האב נחלה דלענין
 לכל לכהן ולהחזיקו תרומה לענין נאמן וכן יכיר מכח התורה

 שתנשא להיבמה נוגע דזה נאמן אינו חליצה לענין אבל • דבר
 להתירו לענין וכן • התורה האמינתו לא דידה ולגבי לשוק

 ולגבי לו להנשואים גם נוגע דזה נאמן לא בנתינה או בממזרת
 הענינים דבכל מזה והיוצא • לאב התורה האמינו לא דידהו

 שהוא לומר לאב האמינה התורה כבנו להחזיקו לבן שנוגעים
 הנוגע בדבר אפילו אחר עם זינחה שמא חיישינן ולא בגו

 והרא״ש הרשב״א לשיטת בלבד לא ולכן י דאורייתא לאיסור
 אין פלוני בן אותו לקרוא זה בנידון הרמב״ס על שחולקים

 שהאב כיון מודה הרמב״ס גם זה דבענין אלא • איסור חשש
 להחזיקו נאמן ,האב ואם מנחלה זה גרע לא לבנו החזיקו

 • בנו אותו לקרוא נאמן .יהיה לא איך אחיו לנמול-עס ,למג
 דאורייתא' לאיסור נוגע בגט כאב דשס כיו; נאמר דאם ועוד-

 לתורה אותו קורי; האיך הוא בנו לא שמא חוששין זה לענין
 התורה מן מצוה ג״כ תרחק שקר מדבר הרי פלוני בן בשס
דחיןחוששין אע׳כ“על־חיסוא^קר מספק עוברים ואיך ,היא

 ו :אביו שס על אותו לקרות פלא הוא בנו לאו .שמא
 חב פס לכתוב פסול חשש אי; לענ״ד זה כל בנא

דהטעס כיון לבנו אותו המחזיק האיש בשם המגרש
 הגע מתוך ניכר דאין הוא פסול אביו שם או שמו דשינה
 הפוסקים לשיטות ואפילו הוא אחר ויאמרו המגרש דהוא
 כשר הגט נתינת במקום אחר פס לו והעלה שמו שינה דאס

 קכ״ע )סי' הב״ש הביאו המהרא״י כתב אביו שם בשינה מכ״מ
 לאביו משא״כ אחר שם להעלות יכול דנו דפשול י״ז( ס״ק

 אחר שם להביו שיש ידוע חם דוקא זה לענ״ד אכן ע״ש•
 לאביו אחר שס בעולם אדם לשום ידוע דלא זה בנידון אבל

 תימא אפילו א״כ • אמו בעל בו שנקרא השם אלא המגרש של
 גרע ולא שמו נודע לא הרי אחר אלא הוא אביו לאו זה

 הרי אחר בשס ונקרא הגע כתיבת בשעת אביו שם מנשתקע
 בו נקרא שעתה השס אלא שנשתקע הפס כוחבין לא ודאי
 בעל פס על פלוני 'ב; פלוני שנקרא זה וא״כ • העולם לכל
 הוא דזה ידעי וכו״ע דידיה לגבי אביו שם נשתקע בזה אמו

חשש שאין לענ״ד נראה זה מכל ־ הגע מתוך וניכר המגרש
איסור
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 מי כי הממשלה, את המסירים עונשים שהיו ואע״ם בזה,
 ואח״ב שונאיו ביד יפול ולא יזיק שלא הנביא שיבטיחנו

 הבטחת נשלמה לא יבוקש מידם שדמו אע״פ יפול
 אבל לבאים, אזהרה ולא מצוה אינו הפסוק וזה הנביא,
 בישראל המוליכים ואם שיקרה, ממה הידיעה הקדמת
 ולא רב ביטול הזאת ההבטחה נתבטלה כבר ע״ז, עובדים

 שהודיעו מפרש והר״ן ושלמה. דוד בימי רק נתקיימה
 לגמרי, תפסק ולא תסור לא מלכותם שהתחיל שמעת

 ראוי יהודה בשבט היה שלא לפי קשה לא ומשאול
 מלכותם היתה לא שני בבית והמלכים כמוהו להיות

 דעת ועל ורומי, פרם למלך כפקידים אלא עצמם מצד
 תסור שלא שהבטיחו אחרת דרך כאן יש בסנהדרין חז״ל

 ובין אדמתם על בהיותם בין ממשלה קצת משבטו לעולם
 מזרעו. תורה תפסק שלא הבטיחו וכן בגולה בהיותם

עיי״ש.

 דס״ל דצ״ל שמתרצים, ראיתי הרמב״ן שיטת ולתרץ
שבט יסור לא מקרא דיליף בירושלמי דלמ״ד -

 נאמר זה דפסוק דסובר ע״ב משיחה, איסור לענין הודה
 דעתי "ולפי וז״ל הרמב״ן וכמש״ב לבניו, צוואה בתור

אחרי שבטים משאר ישראל על המולכים המלכים היו

אבות
 וכו׳ נחלה ומעבירים אביהם דעת על עוברים דוד

עכ״ל. בהם". ונענשו הזקן דעת על

 שכתב שס״ב מל״ת בסה״מ הרמב״ם בלשון ג״כ וראה
מספרי ידעת כבר לבד המלכות "אמנם בזה״ל

 כל סוף עד אחריו זרעו וכן דוד בה שזכה הנבואה
 כל אדון משה תורת שיאמין למי מלך אין הדורות,
 מזולת שהוא מי וכל לבד, שלמה מזרע אלא הנביאים

 שכל כמו ביה, קרינא נכרי מלכות לענין הנכבד הזרע זה
 ביה קרינא זר עבודה לענין אהרן זרע בלתי אחר זרע
 ממלכים ברמב״ם וראה עכ״ל. בו". אין ספק מבואר וזה

 מדוע וצ״ע תצ״ח. מצוה ב״חינוך" ועיין ה״ז־ה״י. פ״א
 שבט יסור לא הפסוק את בהלכות הרמב״ם הזכיר לא

 ק״כ. סי׳ אור״ח לב" ב״חקרי מש״כ וראה מיהודה.

 תתמ״ז אות חנוכה בעניני המנהגים" ב״טעמי וראה
במשנה, כלל נזכר לא חנוכה שנס רטעם שכתב,

 המלך דוד מזרע היה המשנה מסדר הקדוש שרבינו לפי
 את שתפסו החשמונאים בית ע״י נעשה חנוכה ונס ע״ה,

 הקדוש, לרבינו הרע וזה דוד מזרע היו ולא המלוכה
 מחיבורו. הנם נשמט הקודש רוח עפ״י המשנה ובכתבו

החת״ס. בשם זאת שהביא עיי״ש

מ סימן

תרחק שקר מדבר

 לאדם "אסור וז״ל ה״ו פ״ב דעות בהל׳ הרמב״ם כתב
אחד יהיה ולא ופיתוי חלקות בדברי עצמו להנהיג

 הדבר הוא שבלב והענין תוכו.כברו אלא בלב ואחד בפה
עכ״ל. שבפה".

I
 ולא בדיבורו ישנה "ולא בזה״ל כתב זז״ז ה׳

בהם". וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא יוסיף
עכ״ל.

 ונאלח נתעב "השקר וז״ל כתב ע״ד במצוה וב״חינוך"
ע״כ ממנו... מאוס דבר אין כל בעיני

 שקר מדבר כמ״ש השקר מן להרחיק התורה הזהירתנו
 מה מיאוסו לרוב רחוק לשון בו הזכירה והנה תרחק,

עכ״ל. האזהרות..." שאר בכל כן הזכירה שלא

 אמת לדבר עשה דמצות שכתב, פ״ד ב״הרדים" וראה
דממונא, דררא בהו דליכא דעלמא במילי אפילו

 אפילו משמע וגו׳, תרחק שקר מדבר כ״ג( )שמות שנאמר
ע״כ. בעלמא. דיבור רק ליכא

 בתוך דאם י״ג, עשה בפתיחה חיים" ב״חפץ וכתב
של תערובת נתערב הרכילות או הרע הלשון

בתורה שכתוב עשה מצות על ג״כ עובר במקצתו שקר

 הסמ״ג לדעת גמורה עשה מצות והיא תרחק שקר מדבר
הדעות. לכל דאורייתא איסור הוא ועכ״פ ק״ז, עשה

 שליח ומתנה מכירה כהל׳ זצ״ל הגר״ז בשו״ע וכתב
בלב ואחד בפה אחד דלדבר ס״ב, ואפוטרופוס

 הין ת״ל מה יהיה, צדק איפת שנאמר התורה מן אסור
 צדק שלך הן שיהא אלא איפה, בכלל הין והלא צדק

צרק. שלך ולאו

 דעל המשנה על פ״א אבות על יונה" "רבנו ובפירוש
הדין על האמת, על עומד, העולם דברים ג׳

 בעלמא דברים סיפור שאפילו הר״י וכתב השלום, ועל
עיי״ש. לשקר. לאדם לו אין

 שונאם הקב״ה דשלושה קי״ג: דף בפסחים בגמ׳ איתא
דגם )ויתכן עיי״ש. בלב. ואחד בפה אחד המדבר

 לנר" וב״ערוך ט״ז: נידה גמ׳ עיין שקרן. לשנוא מותר לנו
ז׳:(. תענית הש״ס גליוני ובמהרש״א, שם

 שמצינו המקומות לבאר נראה להכי דאתינן והשתא
דברי דברו לא הקדושים האבות דלכאורה בהם

לזה. ההיתר היה ומה אמת.



אברת מ סימן ברכת שצח

 תפ״ב סי׳ אור״ח שו״ע על תשובה" ב״שערי כתג א(
יעשנה ואם מצוה לעשות לשניים כשיש בענין

 והביא וכו׳ מצה כזית כגון לעשותה, השני יוכל לא האחד
 5וז״ל~״במה רות מגילת על שמואל" דברי"ה״אגרת את שם

 המואביה,.לפי רות מיד קנותך ביום לגואל בועז שאמר
 שלשלת מחלציה לצאת שעתיד הקודש ברוח שצפה
 הוא שימאן כדי המואביה, אמר לכך דוד בית מלכות
 דאסור ואף ההיא. גדולה לשלשלת ויזכה הוא ויקחנה
 אבל שבממון, בדבר זהו שלו את לקחת חבירו לרמות

 ומילה כיסוי כגון הזוכה מיד ליקח שא״א אף במצוות
 המפוקר כמדבר הם עדיין זכה שלא כל מ״מ וכיוצא,

 ולזכות נפשו את להשלים נצטווה אדם וכל אדם לכל
 ובברכות בבכורה ע״ה אבינו יעקב ענין היה וזה במצוות,

 ; ההי והוא הרע לעשות מכרהת שעשו וידע שראה לפי
 מוה״ר פירש שעד״ז נפשו^וכתב לשלימות זאת צריך

 בושה תכסך אחיך מחמס הכתוב את ז״ל ערמאה מאיר
 שלא יעקב מענייני פניו על לעשו שיוכיחו שהכוונה וגו׳,
 להערים שהוצרך עד לשלימות, שצריך מה בנקל לו באו

 חמס כמו דנדמה דאפשר טצדקי בתחבולות ולעשות
 להחיות בהם לזכות שעה צורך לפי בזה. עצמו הכניס
 בידו אשר לעשו בושה תכסהו ולכן עולם, חיי עצמו
מדבש". מתוקים והדברים ברע, ובחר בטוב ומאס טובו

ס״ד. סי׳ ראש" "שמן שו״ת ועיין עכ״ל.

 בבראשית התוספות" מבעלי זקנים ב״דעת ג״כ וראה
 החסיד יהודה רבי בשם שכתבו ל״ד. פכ״ה,

 וישת ויאכל עדשים ונזיד לחם לעשו נתן "ויעקב עה״פ
 התוס׳ בעלי וכתבו וגו׳ הבכורה" את עשו ויבז וילך ויקם
 ממנו... יעקב לקחה כן ועל אותה מבזה היה "מכבר וז״ל

 מצוה או תורה ספר רשע ביד יש שאם למד אתה מכאן
 נמצא עכ״ל. ממנו". וליטלו לרמותו לצדיק דמותר אחרת,

ודו״ק. הברכות. לגנוב ליעקב היה דמותר

 פרק בראשית עה״ת דבר" "העמק בפירושו ובנצי״ב
טובים" עזים גדיי שני משם לי "וקח ט׳. כ״ז,

 לפי אדם, ממאכל יותר מרובה דהוא דאע״ג כתב וגו׳
 וב״הרחב ידיו. שעל העורות שני בשביל הוא הפשט
 שעירי, שני ר״פ ביומא בגט׳ הכלל דלפי כתב, שם דבר"

 סתם בל״ז דגם לדרשה, מיותר הוא שני דכתיב דננכ״מ
 ובמדרש שני, תיבת מיותר כאן גם וא״כ שניים זה רבים
 נוטל שאתה לך טובים לבניך, וטובים לך טובים איתא

 ביוהכ״פ, ע״י שמתכפרים לבניך וטובים הברכות את ע״י
 לעזאזל. ואחד לה׳ אחד יוהכ״פ שעירי שני והיינו

 אלא יוהכ״פ, לשעירי הגדיים אלו שייכות מה ולכאורה
 היצירה בכלל היא שבעולם רעה מידה דכל הוא הענין
 וכמו טוב, איזה בהם יש וע״כ אותם גם ה׳ שברא

 דנקרא אלא לחולה חיים סם הוא דלפעמים המות סם
 צריך הצורך בעת וגם ממית הוא דלרוב כיון המות סם

 היא רעה מידה כל כך ובדקדוק, בזהירות אותו לתת
להזהר דיש אלא לה כשנצרכים מסויימת לשעה טובה

 לו הגיעה אבינו ויעקב ובדקדוק. בזהירות בה להשתמש
 עבירה וזה וערמימות השקר במידת להשתמש השעה
 שני וכן במצוה, כמו בזמנה היא גדולה אשר לשמה

 קרבן כעין שהוא לעזאזל ואחד קדושה לשם אחד שעירים
 מה וזה מצוה, זוהי מסויימת בשעה אבל הטומאה לכוחות
 יוהכ״ם שעירי ב׳ כמו וגו׳ עזים גדיי שני רבקה שאמרה
 להיפך, וזה לקדושה שזה אע״ג במצותם שווים דשניהם

 מצות בקיום האמת אחד עושה שיעקב המידות שתי כך
 נחשבים דשניהם אביו את שמרמה השקר והשני אימו

 דנענש כתוב ובמדרש הברכות, את ע״י ולהביא למצוה
 ומרה גדולה צעקה שצעק לעשו שגרם על אבינו יעקב

 יעקב נענש למה קשה ולכאורה צעק, שמרדכי הביא וזה
 שחרד הצדיק אביו ליצחק שגרם ממה יותר עשו בצעקת

 בעבירה דלהשתמש הוא הביאור אלא גדולה, חררה
 דמי ולא כלום, ממנה ליהנות שלא להזהר יש לשמה

 .יבמות גט׳ )עיין עומדת במקומה שהמצוה מצוה לעושה
 שעשה לשמה בעבירה וה״נ כ״ג(, דף ונזיר ק״ג. דף

 כ״ז.( ל״ג, בשמות בביאורו מש״כ )וראה עכ״ד נענש.
 ו׳. כ״ז, בבראשית הקדוש החיים" ב״אור מש״כ וראה

"אומרים בזה״ל תשס״ט} בסי׳ זרוע" ב״אור כתב ב(
 על אבינו, יעקב בפרשת יראנו מי טוב רבים

 ידידנו, לזכות אשר יש אולי יביננו טעם הלבן מחשוף
 פצל אשר דמינו, כאשר כן לא כי טעינו, כולנו כי וראיתי

 חסידות תם איש אלא ממנו, ממונו והפקיע לבן בשל
 הדומה ומן הכיעור ומן לנקותינו ומישראל ה׳ למדנו

 אבינו יעקב כי אני ואומר להחשידו, שלא להרחיקנו
 יעשה איך וחשב היה, תחבולות ובעל רמאי שלבן ידע

 טרחו שכר להוציא עליו ויעליל לבן אותו יחשוד שלא
 בכבשים וטלוא נקוד שה שכל לבן עם והתנה מידו,

 שכרו יהיה לבן בעדר יוולד אשר בעיזים ונקוד וטלוא
 בכבשים וטלוא נקוד נולד כבר אשר וגם יעקב, של

 ככתוב־ מיד ויטול שכרו יהיה בעיזים ונקוד וטלוא
 וטלוא נקוד שה כל משם הסר היום, צאנך בכל אעבור

 שהבורא אני יורע כלומר וגו׳. צדקתי. בי וענתה ...
 זה מחלקך, גנבתי כי תאמר ושמא בחלקי ברכה ישלה

 גנוב וטלוא נקוד איננו אשר כל בינינו יהיה התנאי
 ככתוב שניים פי לך לשלם ועלי הוא ושלך אתי הוא

 דבר לו נדמה כדברך יהי ׳לבן ויאמר לך, ישלם שניים
 התיישים את ההוא ביום ויסר עצמו, על וקבל מועט

 והטלואות הנקודות העיזים כל ואת והטלואים העקודים
 שלושת דרך וישם בניו ושמעון ראובן ביד יעקב ויתנם
 של עדרו ובין בניו הרועים יעקב של עדרו בין ימים
 ויקח מעדרו, באו לבן יאמר שלא יעקב הרועה לבן
 ויצג וכו׳ ויפצל וערמון ולוז לח לבנה מקל יעקב לו

 המים ובשקתות ברהטים וכו׳ פצל אשר המקלות את
 הצאן ויחמו בניו ושמעון ראובן שרועים יעקב עדר של
 נקודים עקודים הצאן ותלדנה המקלות אל יעקב של

 לבן בצאן הנולדים וטלואים נקודים והכבשים וטלואים.
. ויש עימו התנה אשר שכר זה כי לבד יעקב הפריד



אבות מ סימן ברכת ת

כם
יותר

 אלא שמשקר, לפי הרבה, יתן ואח״ב מעט אלא לך אתן
 ד.( י״ח, )בבראשית אבינו אברהם שאמר כמו אומר.
 אקבל לא יאמר לא והמקבל וגו׳, מים מעט נא יוקח
 גם )רזה עכ״ל. הרבה". יקבל ואח״ב מעט אלא ממך
 דברת, כאשר תעשה כן אליו שאמרו מהמלאכים נלמד

יותר(. ולא שדיבר מה רק כי דהיינו

 דתנן מהא הקשה עולם" "ברית שם בפירושו ובחיד״א
 שאין מנת על פ״ז: דף בב״מ הפועלים בפרק

 להם יתן שלא הדבר ורחוק וקטנית פת אלא עלי
פת אלא עלי תביעה לכם דאין דהכוונה י״ל ,

עיי״ש. זה. אלא יתן שלא אמר לא אבל וקטניות,

 דברש״י הביא חסידים" ל״ספר חסד" "מקור ובהגהות
מחבירו שדה המקבל בענין ק״ו דף בב״מ

 מקיל בד״ה שם וכתב ובו׳ שעורין וזרעה חיטין לזרעה
 חסר דלא במידי אינש מקפד דלא סבר דמשני דאע״ג ובו׳
 בזה. קפידא דאין הרבה ליתן כשרוצה מכ״ש וא״כ בה

 ותירץ החסיד, יהודה רבי כדברי דלא לכאורה ומשמע
 מעט רק יתן שלא שאמר דבשעה לס״ח דס״ל דצ״ל

 כשרוצה אח״כ אבל שקר, הוי זה יותר ליתן ובדעתו
 לשקר, חשש שום בזה ואין מותר ודאי ולהוסיף לשנות
 ד״ה מ״ג דף במנחות רש״י וראה מ״ט, בב״מ וכה״ג

עיי״ש. וכו׳ וסימנך

"... בזה״ל תתרס״א סי׳ חסידים" ב״ספר איתא י״א(
אומרים אם כ״ג.( )בב״מ שאמרו אע״פ

 אם למדתי, לא לומר יכול פלונית מסכת למדת לאדם
 לאו מן לומר יתכן לא שקר מדבר שאינו הוא אמת איש

 אחרים בדברים יפליגם או ישתוק אלא לאו, ומהן הן
 מכאן ידעתי, לא לומר רצה לא שידע אע״פ אליעזר כר׳
 יודע יאמר בדבר ויודע להודות רוצה אדם שאין דבר כל

עכ״ל. אתכם". להודיע רוצה שאיני אלא אני

 בדפה״ס( תקצ״ד )בדף שם עולם" "חסדי בהגהות וכתב
עה״פ פע״ח רבה מבראשית הוא הדברים דמקור

 על חזרנו אר״א וגו׳ שעירה אדוני אל אבוא אשר עד
 עשו אצל אבינו יעקב שהלך מצינו ולא המקרא כל

 אלא ומרמה, היה אמיתי יעקב אפשר מימיו, שעיר להר
 יתכן דלא נמצא וכו׳. לבוא. לעתיד אצלו יבוא הוא אמתי
 דבר לומר לו דהותר אלא הן, לאו על שיאמר אמת לאיש

נפשיה. דאטעי הוא שעשו אנפין לתרי המשתמע

 אומרים שאתם אע״פ תולדות פ׳ ב״תנחומא" הובא וכן
עשו יעקב, אנוכי אמר אלא שיקר לא יעקב, ששיקר

 שכתב, וישלח ס׳ בחיי" ב״רבנו וראה עיי״ש וכו׳ בכורתך
 להחניף מותר יוחנן א״ר אלוקים פני כראות חז״ל דדרשו

 פדת דר׳ ופליגי וכו׳ כן על כי שנאמר בעוה״ז לרשעים
 עיני, לנגד יכון לא שקרים דובר כתיב פדת ר׳ דאמר
 שמותר יוחנן ר׳ דעת יבוא, חנף לפניו לא כי וכתב

 ר׳ ודעת לעשו, יעקב החניף שכאן הרשע את להחניף
שהחניף ומה וכו׳ שנאמר אסור. היראה מפני שאף פדת

 בעל לשון שהיא לפי מותרת כזאת חנופה לעשו יעקב
 וכן ביזו לשון "ראותי" שהרי וגנאי, שבח משמעויות שתי

 השבח לשון הרשע יבין ואם זרה, עבורה לשון "אלוהים"
 נפשיה מטעא איהו חז״ל שדרשו וכמו בזה, לחוב אין
 דבמקום מ״א: דף סוטה תוס׳ )ועיין ליה, מטעינא לא אנא

 התלמוד" ב״כללי וכ״ב לרשעים, להחניף מותר סכנה
 מותר דאפילו שבע" ה״באר בשם נפרדים" ב״כללים

 דכתב א׳. כ״ז, בראשית זקנים" ב״דעת וראה לשבחו
 לומר לת״ח חכמים התירו וכן בשעתן( לרשעים דמחניפין

 לשון שהוא לפי המכס לו שיניחו כדי אנא, דנורא עבדא
 בו שכתוב לאש שנמשל השי״ת עבד או מולך כגון ע״ז
 מפני פנים לשני הנשמע כזה ולשון הוא, אוכלה אש

 באות לעיל )וראה עכ״ד. פדת. לר׳ אפילו מותר היראה
שכ״כ(. ס״ה דף ביבמות הערול״ג דברי את שהבאנו ה׳

 שאמר כתוב ה׳ סי׳ לך לך פרשת תנחומא במדרש י״ב(
יש במצרים למוכסין ע״ה אבינו אברהם

 עיי״ש. שרה. את בתוכה החביא ובאמת שעורין בתיבה לו
לשנות. מותר סכנה ומפני

ק

 וז״ל י״ט. פכ״ז, תולדות בפרשת ה״חזקוני" כתב י״ג(
שעה צורך שלפי י״מ בכורך, עשו "אנוכי

 הוא, אחי אמר אברהם כגון הדיבור לשנות אפשר
 עם דבריו שבלבל דוד וכגון אליכם ונשובה ונשתחווה

 הולך שהיה אמר גם קדש, הנערים ויהי ואמר אבימלך
עכ״ל. המלך". בשליחות

 דרך כי מפניך לקום אוכל לא ללבן אמרה רחל י״ד(
פרשת אליהו" ב״קול הגר״א ומבאר לי. נשים

 לומר יש שקר משפת רחל את להציל "כדי וז״ל ויצא.
 שהיו התרפים את שלקחה למה ברמז כיוונה שרחל
 דעבודה שבת במסכת חז״ל אמרו שכבר זרה, עבודה

 לי נשים דרך כי רחל שאמרה וזהו כנידה, מטמאית זרה
 מטמאה וא״כ עליהם ושכבה התרפים את לקחה שהרי

עכ״ל. כנידה".

 בית אלמנה שבי לה כשאמר תמר את דחה יהודה ט״ו(
לשלה להשיאה בדעתו היה שלא כיון אביך

 ומבאר האמת? את לה אמר לא למה ולכאורה בנו,
 ותלך איסור על תעבור שלא כדי אריה" ב״גור המהר״ל

יבום. בלא להנשא

 על יהושע רבי דעמד כ״ז: בברכות בגמ׳ איתא ט״ז(
יכול מת והוא חי אני אלמלא ואמר רגליו

 חי והוא חי שאני ועכשיו המת, את להכחיש החי
 היעב״ץ וכתב עיי״ש. החי. את להכחיש החי יכול היאך

 שלום דרכי מפני לשנות לו מותר שהיה ל״ו. דף בבכורות
 בשם שמביאים וראיתי אחרת(. פירש גרשום" )וב״רבינו

 ראלער מרדכי חיים רבי מהגאון מרדכי" חיים "באר שו״ת
 דרכי מפני לשנות רמותר דהא דחידש ו׳ סי׳ אור״ח זצ״ל
 אם ומשו״ה לגלויי עביר דלא בדבר דווקא היינו שלום

חי, שהוא עכשיו משא״ב להכחיש, יכול היה מת היה



תא אבות מא סימן ברכת
 תאמרו כה מותו לפני צוה אביך שאמרו יוסף ובאחי
 לגלויי. עבידא היה לא זה שם וגו׳, נא שא אנא ליוסף

 מהמעשה פי״ב מאבדר״נ ראיה והביא ע״ז שחלק ועיי״ש
 תקס״ה, סי׳ ללב" ב״יפה וראה עיי״ש. הכהן אהרן עם

ה׳. סי׳ אור״ח חיים" "לב

 בני והבנים בנותי הבנות ליעקב ויאמר לבן "ויען י״ז(
הוא" לי רואה אתה אשר וכל צאני והצאן

 להוציא לבן• ראה מה וקשה מ״ג( פל״א, )בראשית וגו׳
 רענן" ב״זית וראיתי כזה. מפורסם שקר שפתיו דל על

 דכל שתירץ, תורה חידושי בליקוטי הספר בסוף ח״ב
 כבר נמצא אשר יש על רק הוא באדם שורה אשר ברכה
 לברכה מקום אין כלל לו אין אם אבל אצלו, מזה קצת

 והנה חנוכה, הל׳ ריש בט״ז מובא בזוה״ק כמש״כ לחול
 המסובבת היא והברכה לברכה המסובב הוא היש הדבר
 דף בקידושין מהגמ׳ שהוכיח ועיי״ש הנמצא, מהיש

 שהגם לבן טען ולכן העיקר, הוא המסבב שהדבר מ׳:
 לא אילו אבל היה, ה׳ מאת יעקב רכש אשר שהרכוש

 לחול מקום לברכה היה לא לבן מבית מעט לו היה
 הירדן, את עבר במקלו ורק כלום לו לית מגרמיה דהא
 בראשונה לך שהיה 'הצאן דהיינו צאני, הצאן אמר ולכן
 שורה היתה לא ה׳ ברכך אשר הברכה וגם ממני, לך היה

 רואה אתה אשר וכל הזוה״ק, כמש״ב צאני מלבעדי עליך
 והוא אני, הוא המסבב ראשית כי יקראו שמי ועל הוא לי

עיי״ש. עימו. להתווכח יעקב היה יכול לא ולכן העיקר.

 שבתחילה ז׳. ג׳, שמות פרשת רבה במדרש עיין י״ח(
אלוקי שהוא אמר למשה הקב״ה כשנגלה

 ואח״ב )עמרם(, אביך אלוקי וגם ויעקב יצחק אברהם
זאת וכששמע אביך, אלוקי לו אמר לא אליו כשנגלה

 אמר לאו, א״ל בשאול, חוטאים יש רבש״ע א״ל משה
 א״ל לא, ועכשיו אבי את הזכרת לשעבר למה א״כ לפניו

 ב״יפה ופירש עיי״ש. אותך. פתיתי שבתחילה הקב״ה
 נמנה שאביו משה שישמח כרי אביו את שהזכיר תואר"

 כיון הזכירו ולא אמת דברי ואילך מכאן אבל האבות, עם
עיי״ש. האבות. בכלל נמנה אינו שבאמת

 ועיין בדיבור, לשנות מותר אדם לשמח דכדי ומבואר
ואליהו ואשתו דר״ע במעשה נ׳. נדרים גמ׳

 בענין שם בשיטמ״ק י״ז. כתובות ובגמ׳ ודו״ק. הנביא.
בעיניו. ישבחנו רע מקח שלקח מי

 וגו׳ הרועים" מיד הצילנו מצרי איש ן "ותאמר י״ט(
דב״ר במדרש איתא י״ט( ב׳, )שמות

 בארצו, נקבר בארצו שהודה מי הקב״ה "א״ל ה׳ פ״ב,
 הודה יוסף בארצו, נקבר אינו בארצו הודה שלא ומי

 אתה אין בארצך הודית שלא את בשכם, קברוהו בארצו
 הצילנו מצרי איש אומרות יתרו בנות כיצד, בארצך. נקבר

ע״ב. הרועים". מיד

 נענש מצרי, איש שכינוהו מחה לא שמשה דכיון מבואר
דאסור ב׳ סעיף קנ״ז סי׳ יו״ד בשו״ע ועיין ע״ז.

 בביאור וראה יהרגוהו. שלא כדי עכו״ם שהוא לומר לאדם
 כתב וברמ״א בירושלמי. בזה דנחלקו שכתב, שם הגר״א
 ועיי״ש אנפין, לתרי דמשתמע לישנא להם לומר דיכול

 סי׳ בתרא הגוזל פרק ב״ק ביש״ש ובמהרש״ל בש״ך,
 ב״פתחי וראה נפשות, סכנת של במקרה דדווקא י״ט

 קט״ו, סי׳ יעקב" "בית תשו׳ בשם י״ח ס״ק תשובה"
 בגמ׳ חיים "תורת י״ד, דף גיטין מהריעב״ץ ובהגהות

 שס״ד סי׳ לשמה" "תורה בשו״ת וראה י״ז:, דף ע״ז
המותרים. השקר אופני כל שביאר

סימן
יסוד בביאור

א

 אל ראובן "וישב עה״פ וישב פרשת רבה במדרש איתא
חטא לא מעולם הקב״ה לו "אמר וז״ל וגו׳ הבור"

 תחילה, בתשובה פתחת ואתה תשובה, ועשה לפני אדם
זה ואיזה תחילה, בתשובה ופותח עומד בנך שבן חייך

עכ״ל. אלוקיך". ה׳ עד ישראל שובה שנאמר הושע,

 פרשת רבה במדרש איתא דהרי תמוהים, והדברים
תשובה עשה כבר דקין כ״ב סו״פ בראשית

 המתנ״ב ומבאר לקין אות עשה דה׳ שם איתא ועוד
 פירוש־דאם תשובה, לבעלי אות דעשאו המדרש שמש״ב

י״ז. דף עירובין בגמ׳ גם וראה יקבלם, הקב״ה ישובו

מא

בגוי תשובה

 ראובן דלא מבואר הרי תשובה. עשה הראשון דאדם
ראשון. תשובה שעשה זה הוא

 לרבי השבים" "תקנת בספר מש״כ עפ״י לבאר ונראה
"... בזה״ל שכתב א׳ באות מלובלין הכהן צדוק

 אבל ואיננו, ישראל עוון שיבוקש הקודם תיקון וזהו
 מצד ע״ה אבינו דאברהם דרגא הוא התשובה התחלת

 כולו העולם לכל אב שהיה עבודתו התחלת ושורש עצמו
 הקודם דלתקן ולהבא, מכאן עכ״פ לעולם רפואה להביא

 ניתנה ולא גויים בימיו שהיו כולו העולם בכל אפשר אי
 הלכות ונתחדשה תורה דניתנה לישראל אלא תשובה

מאמרות בעשרה להרמ״ע כן דראיתי )ונהירנא תשובה,



אברהם ע״ב ט״ז כתובותברכתפ4
 הוה דפרעתי דנראה הרש״ש קושיית לק״מ דכאן נראה ועוד

כפירת ול״ש ופרוטה, פרוטה כל על עצמה בפני טענה
 להאמין אפשר מנה דעל פשוט ובזה לחבירתה, אחת פרוטה

 וע״ע היטב. ודוק מנה. אידך על להאמין א״א אס גס במגו,
 מממון מיגו בענין ע״א( )ב׳ בב״מ עמי׳ס בברכ״א בס״ד מש״כ

זי. אות לממון

 דברי פשטות וכוי. דין בית בלא מאתים דתפסה זמנין רד״ה
איתנוסי, כתד״ה ולא מהני בעדים תפסה דאפי׳ ץדש״י

 ע׳ ברי, בטענת תפיסה ומהני ספק, דהוה לרשי׳י דס״ל וי׳יל
 דבסתמא דכיון ס״ל התום׳ אבל ואוקי(, תד״ה עי׳א )כ׳ לקמן

 טענת ולכן היא, אלמנה הרי בתולה, סי׳ נעשה שלא באופן
 דהא במגו, לא אס כלל, מהני ולא קלושה טענה הוה בתולה

 שנולד קודם דרק שס, פי׳ כאידך כאן דס״ל או אונכנלאשכיח,
 לא ברי בטענת גם שנוה״ם אחר אבל תפיסה, הספק־מהני

 עדים, בלא דחפם רש״י בדעת גס סי׳ הריטב״א מיהו מהני.

הספק. שנולד קודם דמיירי דכתבו ומאירי רמב״ן ועי וצ״ע.

 יש אס בזה, שדן בק״ש ראיתי וכוי. הכלה לפני מרקדין כיצד
החתן של המצוה דעיקר וכתב הכלה לשמח מצוה

 הנהנה כל עי׳ב(, )ו׳ ברכות מגמי ומוכיח פו״ר, על דמיפקד
וכו׳. משמחו ואינו חתן מסעודת

דהמצוה בהדיא מבואר ה״א( פי״ד )אבל ברמבי׳ם אמנם
 פו״ר למצות כלל דל״ש ופשוט והכלה, החתן לשמח

 או בניס, בת אינה שהיא או להוליד, ראוי שאינו באופן דגם
 חתן לשמח מצוה איכא ג״כ הרי פו״ר, מצות קייס שכבר
חתן משמח שהוא הקב״ה על מזכירין ברכות בז׳ וגס וכלה.

וכלה.
 הכלה דלגבי מקחו, לשבח לכלה שבח רק כאן דמזכירין ומה

לשבחו. ואי״צ וכוי, דו טן למיתב טב אמרינן
 מצות על למחול יכולין והכלה החתן אס להסתפק ושמעתי

והאשה ס״ב( ס״ד )סי׳ ברמ״א וע׳ לשמחם. השמחה
 שיכולה אלא ראי׳ אין מזה מיהו שמחתה, על למחול יכולה
 לשמחה. חייב שהוא שקדו, תקנת על בתק״ח אפשי אי לומר

 חתן לשמח מצוה גבי ס״ה ובסי׳ ע״ש. למלאכה, לפנות ולא
 מצות עם הרמב״ס מדכללי׳ ומיהו כן. הרמ״א כתב לא וכלה
 נראה ומי׳מ לחבירו, אדם בין דהוה מחילה, שייך לכאוי חסד,

 נראה כמוך לרעך ואהבת מצות עיקר כל דהא טובא, לדון דיש
 חבירו אין דשוב דנימא ע״ז מוחל אדם אס מידי מהני דלא

 לא שם הכלולים מצות הנך דבכל יתכן וכן באהבתו. מצווה
בזה. וצ״ע מוחל. אם גס המצוה תתבטל

ת״ר. תד״ה וע׳ חתן, כבוד דין גס דיש מוכח בסוגיין והנה
 ילהס״ת מיהו מחול. כבודו ע״ז, מוחל אס לכאו׳ ובזה

 חתן לשמח מצוה מדין זה דגם י״ל דלכאו׳ הכבוד, גדר בעיקר
 דזה נימא אס מיהו השמחה. מצות בדין תולה הכל וא״כ וכלה,
 דאגריפס )סי״א( שמחות ממסכת שהביא מאירי ע׳ מלך, מדין

 בכל כתרי ואני אחת, שעה לפי אלא כתרה אין שזו אמר המלך
שמחל מלך דכמו י״ל ולפ״ז עי׳ש. לה, ותלך כתרה תטול יום,

 דהטעם י״ל התס אמנם בזה. ה״ה מחול, כבודו אין כבודו על
 או בחתן, משא״כ המלוכה, כבוד אלא דידי׳ כבוד דל״ה משוס

 הרה״ג וידידי בחתן. ל״ש וזה עליך, אימתו שתהא מדין דהתם
 מגדר הוא הכבוד דמצות ר״ל שליט״א דינקל אלכסנדר ר׳

 מביאי גבי ע״א( )ל״ג בקידושין כמבואר בשעתה, למצוה כבוד
 ושואלין מפניהם עומדים אומניות בעלי דכל ביכורים
 מצוה דבר דבכל סק״ב( שס״א )יו״ד בט״ז מצינו וכן בשלומם.

 מהך והמקור לפניו, לעמוד צריך בה ומתעסק הולך שאדם
 לגבי מ״ג( פ׳יג )בכורים בברטנורא מצינו וכן דבכוריס.

 ומיהו ס״א(. )רס״ה יו״ד רע״א ע׳ למול, שמביאין התינוק
 בכל אס וצ״ע הקידושין. בשעת ולא בביהכ״נ הנדון הנ״ל בת״י

 שם ד״ה בע״ב משנ״ת וע״ע במצוה. שעוסק נקרא משתה ימי זי
ברמב״ם.

 משנ״ת ע׳ וכלה. חתן לשמח של דרבנן המצוה גדר ובעיקר
הרמב״ס. דברי בביאור ע״ב( )ל״ט בנדרים בע״ה

פט״ז. סוף אליעזר דרבי פרקי וע׳

ע״א י״ן דף

 זה הזכיר לא ברמב״ם הנה תרחק. שקר מדבר אמרה והתורה
פסוק הביא ונטען טוען הל׳ בסוף ומ״מ העשין, בין

 או הדין לעוות כדי שקר טענת לטעון לאדם שאסור לענין זה
 מתוך שם ומשמע עי׳א(, ל״א )שבועות מגמי והוא לעכבו.
 שאומר באופן ולא בזה דנכלל הוא הדין לעיוות דרק הסוגיא

 העשין, בין נמנה )ק״ז( ובסמ״ג כבסוגיין. לחבירו שקר דבר
 )אות יונה לרבנו בשע״ת אמנם שקר. עניני כל שכולל וכתב

 מידה אלא שקר דבר לחבירו שאומר זה דאין משמע קפ״א(
 חיים חפן בספר מש״כ על ותמיהני התורה. איסור ולא מגונה,

 דאורייתא. איסור הוא הדעות שלכל י״ג( עשין )פתיחה

מעורבת דעתו להיות בשקר מקחו לשבח בסוגיין דמותר ומה
 שלום, דרכי משוס דההיתר בריטב״א כתב הבריות, עם

 )ס״ה יבמות בגמי המבואר שלו׳, דרכי דין עיקר גס ומיהו
 מידה אלא דאינו כיון שפיר, אתי יונה דלרבנו נהי צ״ב, ע״ב(

 התורה איסור זה אס אבל מעלה, הוה אדרבה בכה״ג מגונה,
הוה בע״כ ולפ״ז מקרא, ילפינן שם דבגמי הראוני שוב צ״ב.

שלום. דרכי מפני התירה שהתורה אלא שקר בכלל שפיר

 היתר יש אס וב״ה ב״ש מחלוקת בפשטות תרחק, שקר מדבר
 מקרא דילפינן שלום דרכי בשביל כמו חסד בשביל

בזה. הריטב״א וכהשואת ע״ב(, )ס״ה ביבמות
 דגם משמע שם בח״מ וכן סק״ד( )ס״ה שמואל בבית אמנם

רק גמור, שקר מתירין אין כבייה דקי״ל מה לפי
 ג״ז החסד דבלי ונמצא אמת, בדרך ג״כ לפרש ששייך באופן
 הסוגיא ומשמעות מקחו. לשבח כדי לב״ה התירו וזה אסור,

 וגס ישבח. רע מקח שגס אמרו דב״ה אלא כן נראה אינו
 על ההיתר בנה שהרי זה, נגד מבואר נראה הריטב״א מדברי

ושם שלום, דרכי מפני לשקר דמותר מקרא דילפינן הגמ׳ דברי
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פאאברהםע״א י״ז כתובותברכת
 על היתר שזה משמע ע״ב( )כ״ג בב״מ וכן גמור. בשקר מיירי

שקר.
 ס״ל בייש דגם ישבחנו( )דייה בחום׳ משמע גיסא ומאידך

לומר”לקבוע לחכמים היה דלא רק מדינא דמותר
 בגדר דאינו ומשמע תרחק, שקר מדבר אמרה דהתורה כן,

 תמיד, כן לומר יקבעו אס היתר לצורך הוה אס גס הרחקה,
 שלקח מי לדבריכם בייה שאמרו ממה שדייקו וי״ל מנ״ל. וצ״ע
 משמע וכוי, בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח
 מזדמן, אס מדינא אוסרים אינם ב״ש שגם סשיטא דהי׳ מזה

בתמידות. כן קובעין אין דרק פירשו ולכן
)ד׳ גיכוין בהני. דייה ע״ב( )כ״ג בב״מ בס״ד מש״כ וע״ע

הני. תד״ה על ע״ב( )צ״ה ב״ב מודה, תד״ה על ע״א(
אייבו. רד״ה עי׳א( )ד׳ פסחים ועי

 ולא שרק ולא כחל לא הכי ליה שרו לר״ז רבנן סמכו כי
בשעת השירה ענין מה צ״ב וכוי. חן ויעלת פירכוס

 מצינו לא בסמיכה אבל לשמחו דמצוה בחתן בשלמא סמיכה,
 וא״כ מעורבת, דעתו מצד יייל אמירתם דעיקר ונהי כזו, מצוה

וצ״ב. השירה. ענין מה אבל הבריות לשבח היא מעלה

 הבריות, עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם אמרו מכאן
הראיה מה וצ״ע ישבחנה. שאמרו ב״ה מדברי וסירש״י

 מזה אין אבל לשמחו, דמצוה חתן גבי בשלמא ב״ה, מדברי
וצי׳ע. בעלמא, מעורבת תהיה שדעתו ראיה

של מקחו שישבח שאמרו דמזה בגמי לפרש נראה היה ויותר
 ברש״י צ״ל ואולי שפיר אתי וא״כ בשוק, שקנה אדם

• ישבחנה. במקום ישבחנו
■' V?;, j ׳־ , if) *i !Oj? 'יי , •
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 בעלה, על לחבבה כדי שבעה כל כלה בפני להסתכל מותר
ר״ל הסתכלות דהך פשיטא הנה כוותיה. הלכתא ולית

 הר״י ביופיה, להביט או סק״ב( )כ״א ב״ש ועיין הרהור, בלא
 עיניכם, אחרי תתורו לא שנאמר מדאורייתא דאסור כתב

 והרהור קבלה, מדברי לכ״ע ובפנויה מדרבנן, ס״ל והרמב״ס
 אתי הרמב״ס עכ״ללגולפי מדאורייתא, אסור בפנויה אפילו
 אבל גזרו, ולא הקילו בעלה על לחבבה אס דפליגי כאן, שפיר
 מדאורייתא. דאסור בדבר ההיתר עיקר מה צ״ע, יונה לרבנו
הרהור, לידי יבא שמא שהטעם י״ל דרבנן, איסור הוה ואם

 אבל רע, דבר ידע לא מצוה שומר בגדר הוה כאן אבל
וצריך צע״ג. א״כ להסתכל, אסור דמדאורייתא יוגה לרבנו

 בזה. ופליגי דאורייתא אינו יונתן לר׳ שבע״כ לומר
צ״ע, מדאורייתא אסור שזה יונה רבנו בשם שם מש״כ אמנם

 ונשמרת שכתב מי( )ש״ג חשובה בשערי יעוין דהנה
 וכוי, ביום אדם יהרהר שלא ז״ל פירשו רע דבר מכל

 עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא כתב מ״א ובאות
 פשע דבר וכל עבירה לעשות לחשוב שלא בזה והוזהרנו

כתב לא עיניכם מאחרי שילפינן דאע״ס הרי וכוי. וחטא

 בלשון שכתוב וצ״ל המחשבה, על אלא ההסכלות על איסור
 שפיר, אתי ולפ״ז המחשבה. באה שעיייז מפני עיניכם אחרי
 מחשבה, לידי יבא שלא מדרבנן איסורו ההסתכלות דעצם

וכשנ״ח.
 הוזהרנו בלשון פסוק מאותו כתב ששם סייד באות ע״ע מיהו

ונראה עריות. ובשאר איש באשת אדם יסתכל שלא
 זה סותר דבריו שדקדוק מאחר מיהו הב׳יש. דברי מקור שזה
 נראה יונתן ר׳ לפי ועכי׳ס בדוקא, מהם איזה לעיין יש זה את

וכשני׳ת. דרבנן, עצמו דהסתכלוח דצ״ל
ע״א(. )מ״ו לקמן אי״ה יתבאר הרהור איסור וגדר

 קמ״ל מאי צ״ע כלה. ולהכנסת המת להוצאת ת״ת מכטלין
לעשות דא״א דהיכי עוברת, מצוה מכל טפי בזה

 כגון אחרים, ע״י דאפשר ובאופן ת״ת, מבטלין אחרים עייי
 חבירו ילך לא הולך, שהוא ועי״ז במקומו, לילך יכול שאחר
 ובק״ש מבטלין. אין דבאמת פשוט נראה בתי׳ח, עסוק שאינו
 כן ולא מבטלין, אין צרכו מכדי דיותר דהחידוש ר״ל )מי׳ח(
 אבל צרכו, מכדי יותר מבטלין אין הול״ל דא״כ בגמי, משמע

 דמ״מ אופן דאיכא אלא החידוש, שזה משמע וכו׳ מבטלין לשון
 הגאונים דלפי התלמידים, אחד הקשה ועוד מבטלין. אין

 אכתי הא א״כ שיעורא, ליכא כלה דבהכנסת דס״ל בשמ״ק,
וצ׳יע. כלה. להכנסת דמבטלין החידוש מה צ׳יע

הדין בגדר לחקור יש דלכאו׳ מה עפ״י הוא בזה שנראה ומה
 בכה״ג אס דמבטלין, אחרים ע״י לעשות אפשר דבאי

 יהא שלא כדי מבטלין דרק או מצוה, הקיום בשביל מבטלין
ת״ת. מצות קיום עדיף שפיר הקיום מצד אבל מצוה, ביטול
 מצוה קיום דמצד הביטול, מחמת הדחיה דכל פשוט ונראה

פאה.ובשנות בריש כמבואר כולם, כנגד ת״ת הרי
 ילמוד(, דייה עייב )כ״ט בקידושין משנ״ת ועי ע״ש. שם, אליהו

 ניתנה דהתורה טי( )שבת במאירי המובא הירושלמי, כונת וזו
 שוס לבטל שלא שמצווים דהטעס התורה, מתנאי וזה לקיימה,

עדיף. ת״ת הרי הוא, שפטור באופן אבל מצוה,
 מצוה אין דמדאורייתא כתב אבל( )רפי״ד הרמב״ס והנה

ולפ״ז כמוך. לרעך בואהבת דכלול אלא המת, בהוצאת
 וליכא חסדים, גמילות ככל הוה התורה מן המת הוצאת הרי

 במקומו, בתורה יעסוק אלא לגמ׳יח ילך לא אס מצוה ביטול
 בהוצאת חייב ושוב גמורה, למצוה שעשאוהו הס שחכמים אלא

ת״ת. מבטלין ולכן דרבנן. מצוה כבכל כלה והכנסת המת
 לא ת״ת מצות דבמקוס דסד״א די״ל שסיר, אתי ולפ״ז

התורה, עוסקי את סלל חייבו ולא דבריהם העמידו

 במצוה לחלק מקום דיש לזה וראיה שפיר. חייבו דאעפ״כ קמ״ל
 מבטלין, אין תני דלא מאן דעל בסמוך דמבואר מהא דרבנן,

 הוצאת דבשעת להוצאת( )דייה בחום׳ מובא בגמי, מבואר והא
 הטילו לא זה דלגבי ובע״כ לבא. צריכים העיר בני כל המת

וכשנ״ת. בתורה, העוסק על
 רא״ש ע׳ רשות, היינו דמבטלין שיטה הביאו הראשונים והנה

חיוב, יהא מת״ת, עדיף זה אם ממנ״ס וצ״ע, וריטב״א,

החכמה אוצר תבנה ע״י הח*פס94 מס עמוד רפאל שמשון בן אברהם ארלנגר, תנינא מהדורא כתובות ־ אברהם ברכת



h/ ) ר J'S/׳ ר ג,/׳ס/ ׳*ג.
אברהםע״ב כ״ג ב״מ ברכת קמב
 מוכח לכאו׳ במלייהו. דמשנו רבנן עבידי מילי חלת כהני

השקר בעצם איסור דאין מצות, להנך שהותר מזה
 מידה אלא ואינו לחבירו, בזה הזיק שלא באופן מפיו שהוציא
 וע׳ מגונה. מדה ל״ה גם מעלות, הנך לצורך ולכן מגונה,

 שקר דמדבר מקרא דדרשינן מה ע״א( )ל״א בשבועות
 וכ׳ )י״ג( בעשין מנה בפתיחה קייס בחפץ ומיהו תרחק,
 דבריו ולפי וצ״ב. הדיעות. לכל דאר איסורא דהוא בבמ״ח

 דבר מקרי לא צניעות או שלום לצורך דנעשה דבאופן צ״ל
שקר.

 ע״ש לעשה, דמונה ק״ז( )עשין הסמ״ג בשם "כ ומש
נ״מ בזה דיש מהנך הם הדוגמאות שכל נסמ״ג

 לחבירו לספר אבל ראוי שאינו באופן עי״ז ששופטים בדין
 לא אותו לשפוט נוגע ולא מספר, שהוא כמו שאינו דבר

 כתב קע״ט( אות )ח״ג יונה לרבנו ובשע״ת כסמ״ג. מוזכר
 י״ב(. )משלי שקר שפתי ה׳ תועבת בכלל הוה שכה״ג

וקפ״א. ק״ס אות ועע״ש
 תלת, מהנך טפי משנה ת״ח שאינו דמי כאן בגמ׳ משמע גם

שהס ישראל כל על לומר קשה גמור איסור דהוה ואת״ל
 וע״ע דאורייתא. מצוה על עבריינים שהם כשרות, בחזקת
 )י״ז ובכתובות מודה, תד״ה על ע״א( )ד׳ בגיטין מש״כ

בסמוך. וע״ע והתורה, ד״ה ע״א(

ע"א כ"ד דף

 ליה מהדרינן תלת בהני אלא משני, דלא ביה ידעיגן אי
לגזלה חשוד אינו טפי משני אס גס הא וצ״ע, וכר,

 אם הא בטב״ע, מחזירין אין ולמה ולשבועה, לעדות וכשר
 צורבא בכלל שאינו מי דגם ופשיטא גזלן, הוה בזה ישקר

 אבל( ד״ה ע״א י״ט )לעיל והתוס׳ לגזל, חשוד אינו מרבנן
וצ״ע. משקר, אלא טעות חשש דאין כ׳

להורות העולם דרך אבוד, שהחפץ דמאחר דצ״ל ונראה
 שבאמת באופן ובפרט כגזל, להם נראה ולא הימפ

 גזל, חשש רק הוה ושוב שלהם, שזה חולין כיו״ב להם נאבד
 גזל אינו אס דגם מרבנן, וצורבא היתירא, מורי האי כי וכל

שהוא שאומר כיון לזה, לחוש אי״צ שוב השקר, מצד נזהר
האמת. הוא שכן חזקתו בטב״ע, מכיר

מקרא ילפי׳ גוזלים שאינם ע״ז לסמוך דאין זה דבר ועיקר
 ע״ה בין מה להבין כדי הוא ומשנ״ת דרוש, דעד

בזה. לת״ח
ח׳. אות עין טביעות בענין ע״א( )י״ט לעיל מש״כ "ע רע

 העיר, ברוב לתלות הכלל אין ושוב דמוכח בקורבא וקרוב
בטמון. תד״ה וע׳

 די״ל עוד להוסיף ונראה רע״א. משה״ק ע׳ ומודה, תד״ה
מת״ח נאבד אם גס העין, שבעתן שלא מה דכל

 לא שהמוצא שס״ל מפני מתיאש מיהו בטב״ע, שמכירו
 שמכירין בגט משא״כ טב״ע, שיש יחוש שלא מפני יחזיר
 כלל ול״ש טב״ע שיש שאמר ע״ז לסמוך אס הנדון וכל שמו

ליאוש.
 בלא גם טב״ע דשיין להוכיח רצו רק שהתוס׳ דצ״ל ונראה

כדבריהם. מתני׳ ביאור י״ל ושוב העין, שבעתן

 שם מצוים דרבים רה״ר אפילו ומשמע וכו׳ את״ל תד״ה
גם הא רה״ר, מעלת מה צ״ב לכאו׳ להכריז. חייב

 הוא מהוגנים ואנשים מעלי דלא אינשי בין היחס בסימטא
 בסימטא. גס לחוש ראוי להם לחוש באנו ואס לר״ה שוה

דלא אינשי דאיכא איתחזק דברה״ר התוס׳ דסברת ונראה
 אחר במקום משא״כ טפי, מתייאשי ולכן מעלי,

 דאין להו פשיטא איתחזק דלא כל לחוש, מקום שיש דאע״ם
 רבנן דשכיחי דבמקום ומודה בתד״ה מש״כ ועד״ז לחוש.

איתחזק אס דתולה נראה טב״ע בו שיש דבר להכריז צריך
טפי. דחיישינן דשכיח במיעוט תולה ואולי שם,

מעלי דלא אינשי שם דאיתחזק דבמקוס נראה "ז ולס
 שנכרים דביהמ״ד דינא והיינו כרה״ר. דינו לעולם

K שס שימרים•

'*V,׳ ft
 ול״ש מציאה גבי סי׳ רובא בתר דאזיל ליה שמעת מאן

והטעם עכ״ל. למעוטא. דחיישי׳ פלוגתא גבי הא
 לברורי דאיכא הכא שאני בעלמא, חיישינן לא דאפי׳ מבואר

 הכא שאני חיישינן, לעולם אס גס ומאידך לבעלים, ולהשיבה
ופשוט. דמתייאש.

 חיישינן לעולם דאי פלוגחא, מהך גס נפקותא איכא ומ״מ
שניכר ובדבר יאוש, רק ההיתר כל א״כ למיעוטא

 היתר, יהא לא נתייאש שלא דנודע או הוא קטנים דשל
 לתלות יש מייאשי לא אס דגם י״ל ברוב תלינן אס משא״כ

 כמבואר למיעוט, לחוש אי״צ מדאורייתא ועכ״ס לגוי, דשייך
 וע׳ היא. תק״ח דרק חוץ( ד״ה ע״ב )כ״ג ב״ב בתוס׳
 לא כה״ג דמדאו׳ די״ל דס״ל דמשמע קתני מי רד״ה בע״ב

בממונא. רובא בתר אזלינן

 וצ״ב וכו׳, כנענים ברוב רשב״א קאמר כי להו איבעיא
מצויים שרבים במקום שמוצא אמר מ״ט לס"ז

 שפיר הרי כנענים העיר שרוב כיון אחר במקום גם הא שם,
בהם. תולה

 וכיון העיר, בני בכל תולים מצויים שרבים דבמקוס ונראה
רבים במקום שלא אבל בהם, למלות יש גויס דרובס

ברוב ותולה כאן העוברים הס מי בית ובכל שכונה בכל תולה

 דבשעה מדעת שלא יאוש דהוה וי״ל וכו׳ בטמון תד״ה
צ״ע, וכו׳. שנלקחה האובד ידע לא עדיין שלוקחין

 אות מדעת שלא יאוש בענין ע״ב( )כ״א לעיל המבואר לפי
 כשם ולרבא לחצאין, ידיעה דנין דאין הגרע״א בשם ד׳

 שנפל ידע דאילו י״ל ה״ה ממנו, שנפל ידע אילו שדנין
 מי שימצא ידע דאילו דהול״ל נראה לכאו׳ "ז לס בר״ה,
שלא יאוש למ״ד גס וא״כ מתיאש היה לא להכריז שדעתו
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 לו מנתן עדיף דהא מימה בזמן( )ד״ה התוס׳ עליו והקשו
הכל. שיקנה בהדיא שפירש כיון הכל, דקנה פריעה במורת

 ערבוני שא״ל דבד״א י״מ הביא ובר״ן הראשונים, הקשו וכן
 מעות, קצת לו הקדים אלא השדה דמי פשקו שלא ר״ל יקון

 משמע לא ברש״י ומיהו דמוכר. דעתי׳ סמכא לא דבכה״ג
 דמעיקר ברש״י ומשמע בדעתו, כן כ׳ לא איהו וגס כן,

 ערבון וסתם סרעון, תחילת בתורת לא אם לקנות ל״ש הדין
יחזור, שלא ערבון בתורת ניתן אלא פרעון תחילת אינו

זה. יפסיד יחזור ושאם
סק״א( )ק״צ הסמ״ע יסוד עפ״י ידוע רש״י דברי וביאור

ולא פרעון בתורת שניתן באופן דוקא כסף דקנין
 דנימן עפרון משדה דילפינן גרידא, קנין מעשה במורת
גס ערבון בתורת ניתן דהכסף היכי ולכן השדה. שווי במורח

 לא בהם, יחזרו לא אס כסף קנין יחול שעי״ז רוצה
1L .מהני

וחוס׳ דרש״י שמפרש ה״א( פ״א )מכירה האזל באבן ""עיין
 או שווי כסף" אס והט״ז הסמ״ע במחלוקת פליגי

 ,לא עליו שהקשו והתוס׳ כנ״ל, רש״י דטעס קנין, כסף
שיקנה. שכן דכל הקשו לכן הכסף ניתן מה בתורת חילקו
הזכיר ולא כהסמ״ע שמוכיח סק״ב( )כ״ט א״מ על ותמה

ותוס׳. רש״י בזה נחלקו שכאן
כנגד שיקנה דיו יהודה ר׳ אמר מ״ט דלפ״ז צע״ג, אמנם

 כנגדו גס פרעון, בתורת ניתן דלא כיון הא ערבונו,
 וא״כ פרעון, בתורת ניתן שפיר דכנגדו וצ״ל יקנה, לא

שניתן במה סגי לכו״ע הא הכל יקנה לא מ״ט הדק״ל
פרעון. תחילת אלא ל״ה אם גס לשווי,

 לא דערבון ברור זה דהנה רש״י, דברי בביאור והנראה ז(
בודאי יחזרו לא אם דהא קנס, בתורת רק ניתן

 יהודה ר׳ בדברי משמע מזה ויותר פרעון. הוא זה כסף
 לקנין, ניתן שפיר ערבונו כנגד מ״מ מהשאר, יחזרו אס ^;ם ..

עם כספו יפסיד מהשאר הקונה יחזור שאס שקבעו ך>־לא *
 להוסיף חייב מהשאר המוכר יחזור ואם שקנה, בקרקע חלקו

ע״מ וסייעתו ולתיס׳ כסף, ורמב״ס לרש״י ערבונו, בנגד לו ־'
ממעוחיו. כפלים לו מקנה כן

בתורת שניתן דבאופן בזה, הוא דרשב״ג החילוק ויסוד
 פרעון ע״י אלא מהמקח, חלק לפרוע ניתן ערבון

 כל את עי״ז יקנה יחזרו לא שאס רוצה, מהמקח חלק של
 דרק המקח, לשאר פרעון זה דאין כיון א״א וזה המקח,

 אינו מקצת, מהס ופרע זוז באלף לו מכר אבל זה, חלק פרע
 דכיון ן, פרעו מה מקצת אלא ח, המק מ מקצת משלם

 דפרעון הרי זה, מפרעון חלק ומשלם לכולו, הפרעון דנקבע
 גמר ולא חלק רק שילם וממנו המקח, לכל מתייחס שפיר זה

הדמים, כל של פרעון כתחילת ניתן שזה כיון אבל לפרוע,
הפרעון מתייחס שפיר בזה מהמקח, מקצת של לפרעון ולא

חלקי. פרעון המקת לכל להיות
ולפרעון, לשווי שניתן במה סגי דלא רש״י שיטת יסוד ולס"ז

 שפורע מה על רק הוא כסף קנין עיקר דכל אלא
 זה אין החפן שאר לגבי החפץ, מקצת דפורע דהיכי עי״ז,
 אס משא״כ כלל, נפרע לא החפץ דשאר קנין, מעשה לכלל
כולו דעבור הרי הפרעון, גמר שלא אלא החפץ כל פורע

כסף. קנין יסוד זהו כסף, נתן

הסמ״ע, בדרך היטב לבאר יש התוס׳ שיטת גס "ז ולס ח(
 בזה מצאו ולא שיקנה, שכן דכל שהקשו דהתוס׳

 מתנה, עי״ז לקנות כסף שהנותן מודים דלעולס י״ל חסרון,
 וקושיית קנה. קנין,לא מעשה בתורת רק שניתן כיו״ב וכל

 כסף בכלל ג״ז א״כ לשווי, ניתן שפיר שהרי מחמת התוס׳
לקנות יכול שפיר בזה החפץ, מקצת פרע דרק אלא פרעון,

טפי. בזה לקנות שרוצים שפירשו כל טפי,
ולחוס׳ שנפרע, מה אלא נקנה לא לרש״י דבר, של כללו

ופרעון. שווי בתורת דניתן היכי כל הכל, קונה

דכל סק״א סמ״ע מ״ש כתב ס״ב( ק״צ )כסי׳ רהט"ז ט(
 לא קונה, אינו מקח שווי בתורת נתן שלא

 יקנה ערבוני באומר סי״ז רמ״א כתב דהא דבריו, הבנתי
 מעפרון נלמד בכסף דאשה קנין גבי גס הא ועוד הכל, קנה
 אותה קונה דבאשה פשוט וזה קידושין, ריש דאיתא כמו
 עכ״ל. שוה. שהיא מה שווי בתורת לא לחוד, נתינה דרך

 הכל, דקנה בערבון פסק בסי״ז דהרמ״א הט״ז מש״כ והנה
 מש״כ ואולי מעותיו, כנגד שקנה אלא שם כתב דלא צ״ע

 ניתן שלא אע״פ מעותיו, כנגד שקנה ממה גס ראייתו
 למש״כ וכונתו ט״ס, כסי״ז דהציון או פרעון, בתורת

 אפי׳ בעלמא, בערבון אלא לו נתן לא אבל י׳ כסעיף הרמ״א
פירש אא״כ מעותיו, נגד רק קנה לא אזוזי ועייל נפיק לא

ע״ש. הכל. נגד שיקנה
 בערבון גס דהא הט״ז, משה״ק מתיישב שפיר ולפמשנ״ת

וע׳ שווי. בתורת וניתן חלק עכ״ס פרע הא
 המחלוקת בביאור ע״א( )ב׳ קידושין במסכת אצלנו משנ״ת

 להיות דצריך הבין דהט״ז כסף. קידושי לגבי והסמ״ע דט״ז
 לבן דמים ואין החפץ דמי דנחשב דמיו, של פרעון שזה

 דמים דהוה במה דסגי ס״ל והסמ״ע לאישות, וכ״ש חורין,
 הוה מ״מ החפץ, של דמים ל״ה אס גס ההקנאה, עבור

 ענין גס מבואר ולפ״ז ע״ש. הקנאתה, עבור פרעון
 דמיו פרעון ל״ה דהא לו קשה היה הט״ז דרך דלפי ערבון,

 הניתן לפרעון דמים שזה סגי לסמ״ע ומיהו החפץ, שאר של
 רק הוא משלם שהוא שמה ואע״ס זו, הקנאה עבור לתשלום

 אלא הבנתו, לפי אחד כל שפיר ואתי וכשנ״ת, מהשדה חלק
 בתורת דגם וס״ל היסוד כל על הט״ז חולק קושיתו דמכח

 הנ״ל הר״ן דרך עפ״י רש״י דברי את ליישב ויוכל חל. קנין
מקנה. בדעת תלוי דהנדון

ע"א מ"ט דף

אמנה מחוסרי משום בהם יש דברים בענין

 מחוסרי משוס בהם אין אמר רב דברים דאיחמר בגמ׳ א(

מחוסרי משוס בהם יש יוחנן ור׳ אמנה
 הין והלא צדק הין ת״ל מה אומר ריבר״י מיתיבי אמנה.

 שלך ולאו צדק שלך הן שיהא לך לומר אלא היה איפה בכלל
 וכו׳, בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא ההוא אביי אמר צדק,

הסוגיא. כל ע״ש
 אמנה מחוסרי משוס בהס יש דברים בגדר לחקור ויש

ויושר אמת של הנהגה ענין בזה נאמר אם א[
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 דיבורו, לקיים לאדם דראוי והטוב הישר ועשית כמו

 ספרא( רב רד״ה ע״א כ״ד )מכות ספרא ברב וכדמצינו
 ועד״ז קיים, מחשבתו דאפי׳ בלבבו אמת דובר בנפשו שקיים
או לחבירו, דיבורו לקיים לו ראוי אדם שכל כאן נאמר

 עליו שסומך מי לצער שלא לחבירו אדם בין ענין דזה ב[
ומתבדה.

 מצד מועטת ומתנה מרובה מתנה בין חילוק מצינו ובגמ׳
סומך חבירו אין מרובה מתנה בדברים שהמבטיח

 שביארנו, ב׳ כצד היינו ולכאו׳ מועטת, במתנה משא״כ עליו
 זה אין דבריו נתקבלו שלא האי כי דכל דהביאור י״ל מיהו
 אס אבל כהן, שנתקבל הן היינו צדק שלך הן כי דברים, בכלל

 דל״ה שלך הן בכלל זה אין א״כ וכגוזמא, בו כמשטה נתקבל
לקיים. שראוי בזה נאמר ולא כלל הבטחה

רב בין המחלוקת שבהם בתנאים הראשונים נחלקו והנה ב(
 המחלוקת ידבר( שלא )ד״ה לרש״י יוחנן, ור׳

 מעיקרא שהיה כמות נשאר אס אבל השער, שנשתנה באופן
 וריטב״א ולבעהמ״א אמנה, מחוסרי משוס בהם יש לכו״ע

 אמנה, מחוסרי משוס אין"בהס לכו״ע נשתנה אס בשמ״ק
 הרי״ף דברי ופשטות נשתנה. בלא דוקא המחלוקת ועיקר

 ורוב שכתב במאירי ע׳ נחלקו, ענין דבכל והראשונים
ס״ק )ר״ד סמ״ע וע׳ השער, בנשתנה אף כתבוה הפוסקים

י״ב(.
 מצד אלא אינו שער בשנוי דהתירו דהא נראה ובפשטות

באופן אבל והאמת, היושר מצד דהאיסור דס״ל
 שאילו האומדנא כן כי הבטיח, לא כן ע״מ השער שנשתנה

 הא חבירו, צער מצד זה אם אבל מבטיחו, היה לא מזה ידע
 גדול צערו הרי חבירו לטובת השער שנשתנה כל אדרבה,

ודוק. יותר.

צער מצד האיסור דלעולם ולומר לדון יש אכתי אמנם ג(
 מחוייב אינו הפסד שזה דבאופן אלא חבירו,

 במפסיד אבל דכופין, חסר לא וזה נהנה זה כגדר בזה,
 שאינו דכל י״ל ועד״ז קודמת, דאבידתו דין כמו שאני,

 בגרמת אפיו חבירו לצער שלא לדאוג עליו מוטל מפסיד
בכלל דאינו לומר סברא יש שמפסיד באופן אבל דבריו,

חיובו.
 ואפי׳ יפסיד, אס גס מעיקרא היה שדעתו באופן מזה ונ״מ

לו, יתן ג״כ השער ישתנה שאפילו הבטיחו אס
 בדיבורו, לעמוד אי״צ בכה״ג אם אבל ל״ש, הא' דלטעס

מותר.
 דעתא סמכא דלא משוס ההיתר דטעס הר״ן בחדושי שו״ר

בכל מותר ולפ״ז מרובה. כמתנה דהוה ע״ז דחברי׳
הבטיחו. אפילו ענין

דלגבי ע״ב( )י״ג בכורות מגמ׳ הביא מהרש״א בגליון ד(
 בכלל ול״ה דברים מחמת לחזור איסור אין גוי

 כ׳ דכלל זה לדין הרמב״ס השמטת על ותמה אמנה, מחוסרי
 ראוי זה הרי בלבד בדברים ונותן הנושא ה״ח( פ״ז )מכירה
 וכל וכו׳, כלום הדמים מן לקח שלא אע״ס בדיבורו לעמוד
 מי לקבל חייב שאינו אע״פ מוכר, בין לוקח בין בו החוזר
נוחה חכמים רוח ואין אמנה ממחוסרי זה הרי שפרע

לישראל. דרק להזכיר לו והי׳ עכ״ל. הימנו.

 באמת הנהגתו מצד דאי הביאורים, בב׳ תולה ג״ז ולכאו׳
או לגוי נוגע זה אס נ״מ בזה אין בפשטות ויושר

 לצערו, שלא לחבירו אדם בין דין מצד זה אם אבל לישראל,
 דינים וכמה דברים ואונאת אונאה כמו לחלק יש שפיר בזה

 המפורש נגד לאסור לו מנא דצ״ב אלא לרעהו. אלא שאינם
הסוגיות. במחלוקת תולה זה דענין דנימא בכורות, בגמ׳

 מצד דהטעס משנ״ת לפי גס דשם הגמ׳ דברי ליישב ויש
הטעם שם מבואר דהא עצמו, מצד שלא היושר הנהגת

 מה וצ״ע שקר, ימין וימינם שוא דיבר פיהם אשר משום
 נועם דרכי דרכיה מ״מ הא כן, נוהגים שהם בזה איכפ״ל

 לשנות שדרכם זה דמטעס ונראה ואמת. ביושר לנהוג ועלינו
 מרובה מתנה כמו דזה ונמצא אחרים על סומכים הס אין

 שלך, הן בכלל להן גס ושוב ע״ז, סמכי דלא בעיניהם
כשנ״ת.

 ע״א( פ״ו )כתובות דלרש״י כ׳ )רכ״ח( חינוך ובמנחת
שלך הן משוס מצוה בע״ח פריעת של דהטעס

 ואמחר הלואתו, הפקעת אסור עכו״ס כלפי גס א״כ צדק,
 דכלפי כן, דאינו פשוט נראה דבכורות סוגיא הבאנו שכבר

 י״ל בזה וההבנה צדק, שלך דהן זה דין עיקר כל אין עכו״ס
ודוק. כשנ״ת.

נשתנה דבלא דס״ל רש״י שיטת על הקשה והריטב״א ה(
 מחוסרי משום בדברים יש לכו״ע השער

 שיהא צדק דהין מברייתא הראי׳ אביי דחה למה א״כ אמנה
הא בלב, ואחד בפה אחד ידבר שלא על דקאי צדק, שלך הן

 השער. נשתנה בלא ההוא בפשיטות הול״ל
מצד אינו אמנה מחוסר דענין הריטב״א מדברי וחזינן

 דדרשינן ה מצו מכח אלא עצמה הסברא
 שוס אי״צ השער נשתנה שלא דבאופן י״ל ולרש״י מקרא,
לשנות לו שאין לנהוג ראוי שכן דפשיטא לזה דרשה

מהבטחתו.
 רב על מותיב מה דהקשה איפכא, חזינן וברשב״א

לא יוחנן ר׳ גס הא קרא, דדריש מדריבר״י
 )ע׳ אמנה מחוסרי משוס בהם דיש אלא בעשה דעובר אמר
 קנה לא בדברים ונותן הנושא — ע״א מ״ח — לעיל

 סוף במשנה וכן הימנו, נוחה חכמים רוח אין בו והחוזר
 רוח דברו את המקיים וכל — מ״ט פ״י שביעית מסכת
 עשה דאפילו י״ל יוחנן דלר׳ ותירץ הימנו( נוחה חכמים
 דלא לכו״ע, והוא בלב, ואחד בפה אאחד דקאי ומשני איכא,

 להלכה הביא הרי״ף ולכן בעלמא, דברים קיום על כלל קאי
 אין דלמסקנא בלב, ואחד בפה אחד ידבר שלא דאביי הך

צדק. דהין מיוחדת דרשה בזה דיש צ״ל
הריטב״א מקושיית רש״י מתיישב הרשב״א דברי ולפי

 נשתנה אלא קאי דקרא משני לא למה שהקשה הנ״ל,
 דמשמע אמנה, מחוסרי משום בהם יש דלכו״ע השער

אין מסברא אלא דריש קרא מצד לא יוחנן ר׳ דגס בפשטות
וכשנ״ת. הימנו, נוחה חכמים רוח

דפריעת ע״א( )פ״ו בכתובות מש״כ רש״י על צ״ע אמנם ו(
 כן דס״ל הרי צדק, שלך הן מצד הוא מצוה בע״ח

 יוחנן ור׳ ברב תולה דאינו די״ל ונהי למסקנא, האמת לפי
בהם דיש להו אית לכו״ע השער נשתנה דבלא מאחר
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 הא אבל לזה, דומה בע״ח דפריעת וי״ל אמנה, מחוסרי
דעכ״פ ומוכח צדק דהין קרא והביא מצוה שזה מבואר

כן. דרשינן שפיר להלכה
 הימנו נוחה חכמים רוח דאין רק אמרו מ״ט צ״ע "ז לס

נאמר דבכתובוח צע״ג מזה ויותר בעשה. דעובר ולא
 מצות בכל כמו בע״ח לפריעת אותו ומכין אותו דכופין
וצע״ג. כלל. אוחו כופין אין ובמכר מועטת ובמתנה עשה,

ואיכא לדברים ודומה גרע חוב דבבעל נראה היה ובסברא
 אינו ג״ז אבל שפרע, במי דקאי מעות בהדייהו

נפשו. שתצא עד אותו דמכין המצות על כפיה כמו
להקשות כיון ואולי בסוגיין, לגמ׳ ציין שם הש״ס ובגליון

 תמוה א״כ מיהו כופין, ושם כופין דאין ממה
וצע״ג. גמורה סתירה זה דבר הא צע״ק, מש״כ טובא
על קרא דקאי משמע דמסקנא הקשה שס רע״א "ח ובדו

 אלא הנ״ל, הרשב״א כדברי והיינו בפה, אחד
ברא״ש. ע׳ דברים, על דקאי יוחנן לר׳ פי׳ שרש״י דיחכן

מיניה. שמעינן דתרתי משמע ובנמוק״י (
מהין דרשינן אם דמשמע.גס כופין, דאין דסוגיין וטעמא

 דזה אלא מ״ע, ככל מצות בכלל דל״ה נראה צדק
 מידת שכן ועול, יושר ענין והוא הראויה, המידה על גלוי

שאר כל מעל טפי בזה כופין ואין דבריו שיקיים הצדק
סדום. ממידת חוץ המידות

באמה ת״ח של ומתנו משאו הי״ג( פ״ה )דעות ברמב״ם ז(
 וצ״ב הן, הן ועל לאו לאו על אומר ובאמונה

 פסק והא העולם, לכל כן דאין ומשמע ת״ח דרך כ׳ מה
לכולם, אמנה מחוסר בהם יש דדבריס ה״ח( פ״ז )מכירה

 בשעה בלב ואחד בפה אחד על כונתו ואם ד׳, באות כנ״ל
 לאדם אסור ה״ו( )פ״ב לעיל כ׳ כבר הא דיבורו, שאומר
 ואחד בפה אחד יהיה ולא ופחוי חלקות בדברי עצמו להנהיג

עכ״ל. שבפה. הדבר הוא שבלב והענין כברו תוכו אלא בלב
איסור. לשון דכ׳ הרי /

על הנ״ל דברים שציין משפט בעין דהמציין נראה לכן
 הרמב״ם כונת אלא לפשוטו, בזה כיון לא צדק דהן הך

 מוציא שאינו דברים בירור בכל אלא לחבירו בהבטחה אינו
 מציאות אלו בריש שנתבאר וכענין מפיו שקר דבר שוס

 מהנך חוץ במילייהו משני לא מרבנן דצורבא ע״ב( )כ״א
 והתורה ד״ה ע״א( )י״ז ובכתובות שם משנ״ת וע׳ תלת,

 חבירו כלפי עיוות דליכא דבאופן תרחק, שקר מדבר אמרה
גס משנה שאינו ת״ח דדרך כ׳ ושפיר מדינא, איסור זה אין

בכה״ג.

דשייך בדבר דרק כ׳ בסוף סק״י( )ק״ב הרא״ש בשו״ת ח(
 מחוסרי משום בהם יש דברים אמרינן קנין

ממש. בו שאין בדבר ולא לעולם בא שלא בדבר ולא אמנה
הנהגה ענין אינו אמנה דמחוסר סוגיין דענין מזה וחזינץ

 אמנה מחוסר של הלכה אלא בעלמא ומצוה טובה
קנין, על בדיבור דיבורו לקיים שצריך חכמים תקנת זה ואולי

שפרע, מי ב׳ ממש, קנין א׳ בקניניס דרגות ג׳ דיש ויסודו
אמנה. מחוסר ג׳

 מצד דאי יוחנן, לר׳ גס בעשה עובר דאינו נראה "ז ולס
ע״ז דסמכו אלא זה, בכל לחלק נראה אין מצוח

 מכירה שיש וקבעו וממכר במקח הראויה הנהגה שנתגלה
דבריו. לקיים בזה שמצווה אמנה מחוסר לענין ומתנה

 משנ״ת ע׳ וכו׳ בידך לי יש מעשר כור לוי לבן שאמר ישראל
כהונה. מכירי בענין ע״ב( )קכ״ג בב״ב בארוכה

 מקבל ל״ה ודילמא ופרש״י שפרע, מי עליה לקבולי בעי והא
דס״ל רש״י מדברי חזינן הוא. דידיה דזוזי ואישתכח

 מנת שעל הוברר שפרע מי עליו יקבל אס בסוף תלי דמתלי
 היה שהכסף הוברר סחורה, יתן בסוף אס אבל נתן לא כן

מעיקרא. שלו
 יקבל או שומשמין משלם או נמי הכי ד״ה ברש״י כתב וכן

שעדיין מפני כסף לשלם לחייבו צד אין אבל שפרע, מי
 שלו הכסף אין אח״כ, שיקבל לצד אלא שפרע, מי קיבל לא

ופטור.
 שלא זמן דכל דס״ל זה, נגד חזינן ה״ג( )פ״ז וברמב״ם

המוכר חזר אס שומר הוה שפרע מי עליו קיבל
 שלך. את וטול בוא א״ל ואח״כ שפרע מי עליו שיקבל עד

המעות קנה דלא שואל, אלא לוה דל״ה ברמב״ם וחזינן
מעות. קנין בענין ע״ב( )מ״ז לעיל משנ״ת וע׳

 "ב ע "ט מ דף

 מקח וביטול אונאה בגדרי

א׳ ענף

 פחות אפילו דברים שאר דבכל ויראה כ׳( )בסי׳ הרא״ש א(
בו יש אס חבירו את לאנות אסור משתות

 אמר דרחמנא כך, כל שוה מקחו שאין שיודע כיון פרוטה,
 שלא התורה הזהירה ממון שיווי בו שיש דבר בכל תונו אל

 מחילה הוי שתות דעד חכמים שאמרו אלא חבירו, את יאנה
 אינם והמוכר שהלוקח לפי וממכר, מקח דרך שכך לפי

 למחול העולם ודרך בצמצום, המקח דמי לכוין יכולים
 ישומו לא לערער המתאנה יבא אס שאף שתות, עד טעותם
 בו אין יאמר וזה אונאה בו יש יאמר זה בשוה, השמאין
 אבל ומוחל. מערער ואין שתיקה עליו מקבל הלכך אונאה,

 או כך, כל בקי אין והלוקח מחבירו, בערך בקי המוכר אס
 יאנו אל המוכר מן יותר מקחו בערך ובקי תגר הלוקח אם
 שלא זמן כל המטבע מן חוץ שיפרש, לא אס זה, את זה

 אחר שגס ביפה, להוציאה לכתחילה מותר אונאה לכדי הגיע
 דדרך כיון שמא או כלל, הפסד בו ואין ביפה, מידו יקבלנה

 ומוסיף זה במקח חפץ הלוקח דלפעמים בכך, וממכר מקח

 בשומתו מזלזל שהמוכר ופעמים שויו, מכדי יותר דמיס עליו
 דחוק שהוא או עליו ערב זה חפץ שאין לפי בממכרו,
 שס כאן ואין המקח דמי בכלל הוי שתות עד הלכך למעות,
 ומובא עכ״ל. כולם. ידי יצא שמים וירא וצ״ע. כלל, אונאה

ס״ו(. )רכ״ז בשו״ע
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 שמא דרק הרי לו, למכרו האומן אח צוה הכלי כעל או הוא
 וכשלמא גזל, כספק מקילין מ״ט וצ״ע חזקה, ולא הוא

 שחז״ל הוא לקולא ממונא כספק דהכיאור החומים לשיטח
 כעכין ע״נ, כ׳ לעיל, ע׳ — נאסר ודאי גזל שרק קיכלו
 סגי כזה דגם מוכן א״כ — ג׳ אוח נזקין כהרחקח ספק
 א׳ )כלל קוה״ם כעל לפי״ד אכל רשוח שיש לחלוח דיש כמה
 כספק להחמיר הדין הרי כ׳( אוח שס ומכואר^לעיל ס״ו,
 עצמו הוא דכאן וכיון מוחזק, דין ע״י אא״כהוכרע גזל,

 ואין מוחזק, לומר שייך מה שלו החפץ זה שאין מודה
גזל. ספק שזה כדכר ישחמש

שאינו כיודע ל״ש מוחזק דין דיסוד דאע״ג ליישב ונראה
 שרוצה כאופן מיהו הכעלים, עכור ומחזיק שלו,

 וא״כ שלו, הוה השתמשוח לגכי אם הספק א״כ להשתמש,
 דנהי הספק. נתכרר שלא זמן כל זה, לענין הוא מוחזק שפיר
 וכיון ספק, יש השתמשות לגני אכל שלו הגוף שאין דיודע
 שמותר כזה ומוכרע המע״ה, ע״ז נאמר שסיר מסוס שהוא

 )ס״א לקמן וע׳ ודוק. לקולא. ממונא ספק ככל להשתמש
שם. הי״מ לפי אלא אינם כאן ודנרינו ארעמא(, תד״ה ע״כ

י ו12ג4547•אח׳׳ח
ע״ש.

ע"ב מ"ו דף
 הנה וכו׳. דידך את שקול וכו׳ דא״ל ראה ליה משוי חכים ואי

שו״ת הניא קס״ז( )אות לעיל שיעורים נקוכץ
 אפילו שקר טענח לטעון דאסור ס״א( סי׳ )ח״ג הרשכ״א

 עד״ז, חז״ל עצת כאן דמצינו מהא וק״ק אמח, לדין לזכוח
 אינו הרשנ״א יסוד עיקר דכל ונראה הוא. דמותר ומשמע

 שהם הנחות עפ״י סוסקין שעי״ז כנ״ד, שטוען כאופן אלא
 על אזהרה דהוה תרחק, שקר דמדכר כאזהרה דכלול שקר,
 כאופן חנירו לנין נינו אכל ה״ג( פכ״ד עדות )ע׳ נ״ד

מותר. שפיר רמאות דנר מזה יוצא שאין

 ירד נרשותו שלא הרי המערער יזכה ואס וכו׳ הא תד״ה
ננ״מ דאיתא ממה הקשוני וכו׳ החחמונה על וידו

 כשל והראהו נשלו לעשות הפועל אח דהשוכר ע״א( )ע״ו
 יתן לא השדה כעל אס גס א״כ משלם, שכרו לו נוחן חכירו

 ונראה שכרו. לו להשלים יתחייב שהושיכו המחזיק הא לו,
 כשמוריד ונמצא שוחף, כגדר הוא אלא פועל אינו דאריס

 שותף דיהיה לעצמו, שיענוד לו אומר הרי לאריסות אדם
 אלא שכר לו לשלם עצמו על קינל לא ומעולם ושליש, למחצה
 דכעה״כ אקרקפתא מוטל דשכרו פועל ששוכר כאופן

 כשותפות, לעצמו לעכוד מקום לו כמראה אכל השוכרו,
ודוק. ופטור, חיוב, שוס ע״ע קינל לא לעולם

ע"א מ"ז דף

בעדות נוגע ספק בענין

 ע׳ וכו׳, מעיד אינו לה ואמרי מעיד לה אמרי קבלן א(
והממכר הרמכ״ס דמדכרי י״ז( ס״ק )ל״ז ש״ך

קמא
 לה אמרי שכתב העיטור נכעל וכן מעיד, קכלן דאף נראה
 דהיכא ולקולא דר״ל משמע ולקולא, מעיד אינו וא״ל מעיד

 ולכאו׳ ע״ש. דהמע״ה. ומעיד מיקום ארעא דקיימא
 תד״ה ע״נ )ע״כ נכ״ק שמצינו כמו העיטור, ככעל הניאור

 העדים מקנלין שאין אעס״י נמו״ח חסדא דרב דאליכא אין(
 ספק דיש כיון מקכלין שפיר ממון להחזיק אכל ממון להוציא

 כנדו״ד וה״ה להחזיק, לענין נאמנים א״כ הם, כשריש שמא
השחא. דקיימא ממרא נוציא שלא לענין נאמן

 נרשנ״ס דמכואר נוגע, ספק מכל שנא מאי צ׳יע אמנם
אלא להכשיר לנו דאין ומשני( ד״ה ע״נ )מ״ג לעיל

 מיירי המם וגס כלל, נעדוח נוגע דאינו לן דסשיטא עד
 הכרח, אין גופא דנגמ׳ ונהי כדהכא, קרקעות חזקת כעדות

 שהאמח שידוע כגון מיירי לי נוח דהשני שם מפרש דהרי״ף
 והשו״ע עדות( )רפט״ז הרמכ״ם אכל חששא, רק ולא כן,

 סגי לו נוח שזה דיחכן דמון כרשנ״ם כתכו סי״ז( )ל״ז
 כזה. החולקים ראשונים דעת הש״ך הכיא לא ושם לפסלו,

 דמעיד, ראשון כלשון קי״ל דקכלן דס״ל י״ל ונרמנ״ם
 הרמנ״ס לשון כפשטות משמע וכן שם, הכס״מ וכמש״ב

 דמעיד כערב שכלול ומשמע קנלן של מיוחד דין הזכיר שלא
 הא מעיד מספק רק ואילו אחריתי, ארעא לי׳ דאית היכא

 גופא זה ומיהו כחידושים. ננחינות ע״ש גדינא, נ״מ יש
 הזכיר שלא הש״ך כדנרי צ״ע ועכ״פ כל״ק. פסק מ״ט צ״כ

 חזקת על להעיד כשר נוגע ספק גם העיטור דלכעל לעיל
ג״ש.

 נוגע דספק הש״ן מודה דלעולם מזה, מוכרח והנראה כ(
ודאי, פסול הוה נגיעה חשש דכל וס״ל פסול,

 הנאה צד העד לזה ימצא אס סכ״א( )שם הממכר וכלשון
 כה, יעיד לא זה הרי ונפלאה רחוקה נדרך אפי׳ זו כעדות

 דעדות כזה, והטעם ה״ד(, )פט״ז הרמכ״ס מלשון והוא
 אס דדינא ספיקא משא״ה עדוח, נכלל אינו חשש עליו שיש
 כתרי ספק וכן גסוגיין, לשונות נ׳ כמו פסול, או הוא כשר

 דהא נגיעה חשש אין דשמא הוא דהספק נ״ק, כחום׳ ותרי,
 תורת דאיכא הוא נזה הם, מי נודע דלא אלא כשרים איכא
 לחשוד שעלינו כרור דכיו״ב היכא אכל להחזיק. ונאמן ספק,

 נגיעה לפנינו שאין אע״פ הנאה, צד דיש כיון לנגיעה
 עדות נכלל זה א״כ שקיים, נרור הנגיעה צד אכל מנוררח,

 כלשון הלכה שמא ס׳ יש אס רק עדות, דל״ה מפוקפקח
 השקרנים האחרים דשמא נתו״ת או נגיעה, כלל שאינו

ודוק. ספק. דין יש כזה חשד, אין ועליהם

 דאיכא והשתא כ׳ ע״כ( )מ״ג לעיל יונה נרכנו והנה ג(
מקכלין דלא נראה מילחא, נהאי לישני חרי

 קשה והראשון לי נוח השני מטעם לכתחילה סהדומייה•
 הוא כעדות נוגע אס מילתא דמספק״ל ואע״ג הימנו,
 זו זו, אח זו המכחישות עדים כתי כשתי וקי״ל זה, מטעם

 שהיא אע״פ עדות דמקנלין משמע ומעידה, נפנ׳ע כאה
 התם כשרוח, נחזקח הגוף דהעמד משום מוכחשת, ספק
 הא הכא אכל לפסלן, כדי מחזקתן לעדים מסקינן דלא הוא

 שמא דחיישינן אלא עדיות, לשאר לשמעון למפסלי כעינן לא
 נתקנל ואס להעיד,. לו ואסור זה כדכר כעדות נוגע הוא

ל״ה דשמא מספק, מלוי יהודה מפיק דלא נראה עדותו,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס148 מס עמוד רפאל שמשון בן אברהם ארלנגר, בתרא בבא ־ אברהם ברכת



רפט אברהם ע״א צ״ב סנהדרין ברכת
 ושל חסרון של השגה ושוה יקלל, שבעטרה קנאה ושום

 שמלמדים להס, יש זה ורק לקלל, דברים בעלי יהיו שבעבורו
 מלמדין שאין והחסרון ההפסד גודל ומרגישים תור®, אותם

זו. במניעה שיש התורה ובזיון שצריך, למי
כאן אין מקללין, עוברין שאפילו שאמרו מה לפרש ואולי״יש

 אשר ארור יש שבתורה דמאחר אלא, קללה, היתר שוס
 תבוא )כי ,וגו אותם לעשות הזאת התורה דברי את יקים לא

 יקים לא לך ואין יקים, שלא מי מקללת שהתורה הרי כ״ו(, כ״ז
 היותר הגורס כי מלמדה, ואינו תורה ללמד שיכול ממי גדול
 שכלל שפרשי׳י ואע״פ התורה, לימוד הוא התורה, לקיום גדול

 דביותר י״ל ובשבועה, באלה עליהם שקבלוה התורה כל שם
 והקללה זה. בכלל הוא מזה, ונמנע קיום להשפיע שבידו מי על

 אפילו הקללה, יסוד שזה קיטרוג, עליו שיש בבריאה נמצאת
 תורה, ללמוד הצורך מתחיל אמן במעי שכבר עוברין, ע״י

 התורה. לקיום המביא עיקר והיינו הלכה, נאמר ובמיוחד
כל ועצומים עליו נאמר מורה, ואינו להוראה שהגיע ותלמיד

הרוגיה.

 אוכלתו אש בלילה בו נשמעים תורה דברי שאין בית כל
יום שכיר דכל משוס י״ל לכאורה בלילה, שנאמר מה
 וכבר פרנסה של תירוץ אין בלילה אבל היום, כל עבודתו

 אלא סיהרא איברי לא ע״א( ס״ה )עירובין חז״ל אמרו
 וסתם חכם, תלמיד אלא שריד אין דרשו בגמי ומיהו לגירסא.

 עליו מוטל לת״ח שגס ומשמע יום, שכיר שיהא נראה אינו ת״ח
 הי״ג( פ׳יג )ת״ת ברמב׳יס משמע וכן מהיום. יותר הלילה
 רוב לומד אדם אין ובלילה, ביום ללמוד שמצוה אע״פ שכתב

 התורה, בכתר לזכות שרצה מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו
 ואכילה בשינה מהן אחד אפילו יאבד ולא לילותיו, בכל יזהר

 אמרו חכמה, ודברי תורה בתלמוד אלא וכיו״ב ושיחה ושתיה
 העוסק וכל וכוי, שני בלילה אלא תורה של רנה אין חכמים
 בית וכל וכוי, שני ביום עליו נמשך חסד של חוט בלילה בתורה

 וכוי. שני אוכלתו אש בלילה תורה דברי בו נשמעים שאין
 בלילה, ללימוד מיוחדת מעלה שיש בדבריו ומבואר עכ״ל.
 זה, שינצל מיוחדת הקפדה יש ולכן לחכמה. יותר בזה שזוכה

אוכלתו. אש של עונש זה על יש בלילה תורה חסר ואס

ע״א צ״ב דף
_________________י- *5 ׳”׳צ

 בינות עם לא כי שנא׳ עליו לרחם וראס דעת בו שאין אדם כל
יותר אדרבה, הא צ״ב, וגוי. ששהו ירחמנו לא כן על "הוא,’

 מבוקשו מלקיים גדול חסד לך ואין לו, יחסר אשר מחסורו די
 דברים על בקשתו הרי דעת לו שאין מי אבל וחסרונו. .
 אסור זה, על ומתחנן בוכה אס גס לכן ולעולם, לו המזיקים ,

לו נותנים שאין מה על שבוכה קטן, ילד כמו עליו, לרחם <
 ואמו שאביו מתרופות לבלוע שרוצה או סכנה, במקום לטפס

 לרעים, להתחבר שרוצה או מזיקים, הס ולו בהם, משתמשים
 כי עליו, לרחם ואסור הוא, בוכה מבוקשו נעשה שלא וכל

 בכל לכן עבורו, רעה וזה דעתו, חוסר מחמת לבקשתו הסיבה
 שאס פשוט אבל עליו. לרחם אסור דעת חסרון מצד שרוצה מה
 עליו. לרחם וחובה מצוה כיו״ב, וכל בגדים ומחוסר רעב הוא

לשמור בדעת משתמש דאינו דעת, בו שאין מי י״ל, עוד
 אא״כ חוטא אדם אין כי העבירה, מן ולהתרחק המצות

 עומד כי עליו, לרחם אסור זה ובמצב שטות, רוח בו נכנס
 שאין למי פתו שנותן מי מבואר ולפ״ז בו. שיחזור עד לחטוא,

ולא מרשעתו אותו למנוע צריך כי עליו באין יסורין דעה לו
בו. שיחזור עד לו לסייע

 דאסור מנ״ל אבל מרחם, לא ה׳ אס גם קשה, ולכאורה
לו, שרע דבר על דהנדון מובן משנ״ת ולפי לרחם.

 ונימא חסד, מצות יש דמאידך דסד״א עבירה, דבר על או
וקמ״ל ליתן, ומצותו וחיובו עי״ז, שנגרם מה שלו עסק דאינו

לו. לסייע אפור וממילא הראויה ההנהגה כן שלא

 לעולם ברכה סימן רואה אינו שולחנו על פת משייר שאינו כל
מהלחם לשייר דצריך הגמי מלשון לדייק נראה וכוי. שני

 שייך זה אין ובכלל המזון. לברכת לחם שיביא ולא ממנו, שאכל
 הסעודה, נגמרה המזון ברכת שאחר אלא המזון, לברכת

 בברכת דין שזה ולא היום, כל זה להשאיר צריך דאין ומסתבר
פת. כאן שיהא המזון

 בד״ה כתב דרש״י נאמר, הבית לבעל דוקא זה אס לעיין, ויש
הרמייה. וכ״כ לעני. דמזומן בהדייהו שלימה דליכא והא

 בלא״ה כי להשאיר ענין עליו אין אחר אצל דאורח י״ל ולפ״ז
 להיות שישאיר נאמר בעה״ב על ורק אורח. מכניס אורח אין

 מוכן שיהי׳ כדי הכל, לגמור לו אין אורח גס ואולי לעני. מזומן
שנשאר. שניכר שיבא, לעני

 גס אס שבידו, בפרוסה עראי סעודת שאוכל מי לעיין ויש
מקום והיינו שולחנו, על הגמי שלשון שישייר, נאמר עליו

אין. או יש אס היכר ויש קביעות

 זה הנה וכוי. זרה עבודה עובד כאילו בדיבורו המחליף כל
כן ולא מיתה חייב בע״ז שהרי ע״ז, חומר כאן שאין פשוט

 לידי מביא או זה ענין מעין לע״ז דמיון בזה דיש אלא המשקר,
 הקב״ה של דחומתו משוס כתב והמהר״ל כאילו. נחשב ולכן זה,

 לא אבל שקר ש׳ז שכל פשוט זה )מיהו ע״ז. הוא והשקר אמת,
 של חותמו שזה האמת יסוד היפוך זה אבל ע״ז, שקר כל

הקב״ה(.
 אינו אם דאפילו לומר דבאו כתב המשקר, כל אמרו שלא ומה

חלק דיש היינו בו, מעורב שקר מקצת רק שקר, כולו
 אגדות. בחדושי ע׳ זה. בכלל הוא כבר מהאמת, שמוחלף

 האמת כי כתב והמהרש״א 4 )פייב האמת נתיב עולם ובנתיבות
 שזה ועע״ש השקר, וההיפך התורה, בקיום גדול כלל הוא

מגזל. שמירה



אברהם ע״א צ״ג סנהדרין ברכת רצ
 אות )ש״ג יונה לרבנו תשובה בשערי מצינו השקר בענין והנה

שונות. בדרגות שקר של חלקים תשעה קפ״ו( עד קע״ח
 עמ״ס-בנעבותל״ז בברכ״א ביניהם דינים חלוקי כתבנו וכבר

 בהרחבה נתבאר וגס ע״א(. וגיטיקד [3ע״ )כ״ג !ב״מע״א(,
 במאמר ,!השקפות בקמד גי, חלק והדרכות מאמרים בברכ״א
 לחיזוק זיכוני־"לעורר השמים שמן בלבבו, אמת דובר הנקרא

 באופן הוא זרה לעבודה שמדמין הענין דחומר ונראה זו. מדה
 שמשמע שקר ענין כל ולא אדם, לשוס הפסד יש זה ידי שעל

 איסור. ולא מגונה מדה רק דזה דס״ל יונה ברבנו

חלק לגבי כאן הגמי דברי הביא ק״פן אות )ש״ג ובשע״ת
 והיינו מחבירו, טוב למנוע בערמה שבא השלישי

 ונראה הברכות. את מאחיו מנע שעי״ז אבינו, דיעקב דומיא
 זה שגס להוכיח אין הפסד, אדם לשוס שאין דבאופן מיהו
 בדיבורו. המחליף כל הגמי לשון שהרי בזה, וצ״ע עע״ז. כאילו

 מצינו שכן זרה, לעבודה לדמות חז״ל חומרת על לתמוה ואין
הכועס כל ה״ג( פ״ב דעות )הל׳ שאמרו הכעס במדת גס

 חיים לרבנו )ח״א״ש״ב( הקדושה ובשערי ע״ז. עובד כאילו
 מעבירות, חמור המידות שעונש זה ענין גילה כבר ז״ל ויטל

 והמידות האדם, של וגידים אברים תרי״ג נגד העבירות כי
 הק׳ דבריו הבאנו לכל, חיות בא שמזה הנפש הוא בדם

 שלא מה גס יתכן ולפ״ז הנ״ל. והשקפות מדות לספר בהקדמה
 בזה יתכן מ״מ מגונה, מידה מצד רק הדין, עיקר מצד נאסר

חומרא.
שקורי ד״ה ע״א( וצ״ת לקמן )ץש״כ וט״ס

 בברכת מש״כ ע׳ וכו׳. ננערת קשתו בערוה המסתכל כל
ושם הרהור, בענין ע״א( )מ״ו כתובות מסכת על אברהם

 וכבר רשע. רד״ה על ע״בן )נ״ז ובב״ב מותר, ד״ה ע״א( )י״ז
 זה בענין גדול מאמר לכתוב המרובים שמיס בחסדי זכינו

 ושם והשקפות, מדות הנקרא ג׳ חלק והדרכות מאמרים בספר
תשמור. בריתי את ואתה המאמר

ע״א צ״ג דף

 מצינו זה בענין וכו׳. השרת ממלאכי יותר צדיקים גדולים
שמביא פ״י( )ש״א ז״ל מוולאזין להגר״ח החיים בנפש

 או ממלאך גדול האדם אס הראשונים גדולי בין דעות שיש
 מפסוקים מקורות מביא אחד ושכל מהאדם, גדול מלאך

 ודאי כי חיים, אלקיס דברי ואלו דאלו וכתב חז״ל. ומאמרי
 ונפלאות קדושתו ובגודל מהותו, בעצם מהאדם, גדול מלאך

 בזוהר, מקומות וכמה חדש מזוהר מאמר זה על ומביא השגתו,
 יתיר קדישין אנון עילאי מלאכי ע״ב( )קכ״ט תרומה ובזוהר

מינן.

 מהמלאכים לאדם גדול יתרון אחד דבדבר כתב ומאידך
אחד והאורות והכתות העולמות התקשרות בענין

 להסביר הדיבור והרחיב מלאך. שוס בכת אין זה בחבירו,
ע״כ. פי״א. ועע״ש ע״ש. זה, ענין

 הבחירה, כת והיינו במלאכים, שאין באדם מעלה יש ובודאי
זה שאין הבחירה שבכת מה לפעול יכול הוא ובזה

מלאך. בכת

 ממלאכי יותר צדיקים גדולים כאן הגמי דלשון ונראה
מעלתו דכל והיינו האדם. גדול נאמר ולא השרת,

 א״כ צדיקים, והיינו בטוב, בוחר הוא ואס בחירתו, מצד
 גדולה שהשגתם אעפ״י השרת, מלאכי קודם אותו מזכירים

 להם יש בחירתם ע״י ותיקונם פעולתם צדיקים אבל יותר,
 ומתן הבריאה, תכלית זה סוף סוף והרי מיוחדת, חשיבות

תורה.

 חוסם שהאדם ורגע רגע וכל שכתב, מצינו הגר״א ובאגרת
ובריה מלאך שאין הגנוז, לאור בשבילו זוכה פיו,

 להשגה להגיע גס שייך משמע ומדבריו עכ״ל. לשער. יכולים
 בחז״ל מקורות במרגה״י כאן וע״ע המלאך. מהשגת שגדולה

וצ״ב. כיו״ב. על

ע״ב צ״ב דף

 שלו הרבנות מן עצמו את אדם ישנה לא הסכנה בשעת אפילו
היו ועזריה מישאל חנניא שהרי ופרש״י וכו׳. שנאמר

 יראה שלא ישנה, אל לכבשן, כשהושלכו תפארתן בגדי לבושין
 פשוט זה הנה עכ״ל. מפניו. שונאיו ומהביישין ומפוחד, מבוהל

 יועיל שמא ספק קצת רק יש אס ואפילו עצמו, להציל יכול שאס
 לא בכדי לסכנה ליכנס של ענין ח״ו כאן אין להצלה, לו

 לא להנצל, תקוה לו שאין באופן אלא וכיו״ב, מבוהל להראות
 המקום, לכבוד כבוד, דרך אלא ומתבייש, מבוהל באופן ילך

 ע׳ שמים. שם מתקדש ובזה ברצון, גזרותיו מקבלין שאנו
 יראה שלא רש״י על נופף בטעם כן כתב מיהו מהרש״א.
 ונראה ובשמחה. ברצון אלא שמים, דין על ומתאבל כמצטער

 יש עכ״פ גזירה, קבלת על לא ואס עד״ז ברש״י גם לכוון דיש
מתביישין. והן בכבוד שאנו שמיס כבוד בזה

 ביקש וכו׳ ללילה כולו העולם כל את להפוך הקב״ה ביקש
שנסתכל כיון לדם, כולו העולם את להפוך הקב״ה

 משוס ופרש״י דעתו. נתקררה ועזריה מישאל בחנניה
 ע״ב( )צ״ט להלן שאמרו מה כאן גס ומבואר לצלם. שהשתחוו

 לא תנו, לדידהו קרו, לדידהו רבנן, לן אהנו מאי שאומר שמי
 בתורה, פנים מגלה בכלל אלא אפיקורס, בכלל דהוה רק

בעבורם. המקום לכל ונשאתי דכתיב

 אק מציל היה עשרה היו שאילו מצינו אבינו אברהם אצל והנה
ואולי וצ״ב. להציל. יכלו שלשה דגם משמע וכאן סדום,

 שם א״נ תורה, מתן לאחר תורה מתן קודם כין לחלק יש
 העולם כל הנדון היה כאן אבל אחת, מדינה להציל הנדון

הצדיקים. שלשת בשביל כדאי וכולו כולו,

 היו אס כולו העולם דכל ה״א( פ״ג )תשובה וברמב״ם
שני נשחתין הן מיד מזכיותיהן, מרובין עונותיהם

 צדיקים שכמה שם הזכיר ולא האדם, רעת רבה כי ה׳ וירא
מה פירש ז״ל הגרי״ז ומרן העולם. את להציל להועיל יכולים



קמא אברהם ע״א ל״א שבועות ברכת
 תכניס לא ד״ה ע״ב( )ו׳ בסנהדרין שם לשיטתם והתום׳

אלא עשיר על יראה של״ש שמפרשים דבריך, את
 גס מיהו כבוד. לו לחלוק כדי דבריך תכניס אל כלומר “‘’'

 האיסור דכל דעתם ונראה כבוד. של חשבון יש בדבריהם
 שהכל ונמצא לצדק, לדאוג שחייב מפני בשתיקה, כבוד ליתן
תרחק. שקר דמדבר קרא רק הביא )ט׳( ובטור אחד. דבר
 כבוד של חשבון שיש בהוה דיבר לעני זכות שאמר דמה וצ״ל

זכות מלומר שימנע אסור לעני רחמנות ה״ה אבל עשיר,
תרחק. שרק במדבר כלול שהכל ונראה העשיר.

 על גס שעובר הפסוקים ב׳ הביא ה״ב( )פכ״ב והרמב״ם
כסיבות תלוי שאין ג״כ ומשמע זה, על וגס זה

 להביא הדברים חקק ולכן להעיד, שמצווים העיקר המניעה,
 ומיהו אזהרות. כמה שיש מצינו והרבה אמת, ששניהם שניהם

 ול״שר. כבוד או פחד מחמת מניעתו עשה לא שאס מסתבר
רק וא״כ איש, מפני מגורו לא מצד איסורו אין לאיש, כלל

תבניה לה י ופשוט• עובר,בשניהם. ל-^ננמיס

 שמפרשי!
1.כדי יי

 bib עשיר
גס מיהו ■ ■ < 222. ר
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 כדי במאתיס אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו 'לנושה הנין'
וכו? עליו ואגלגל שבועה לי ויתחייב במנה לי שיודה
 על ע״א( )ד׳ 'עמ״ס׳גיטין 6>'»אנ״^'«רמ!י^ףהיטב

 שיפסקו כדי שקר טענת מודהילעניךאשמומרץטעון תד״ה
 המובא ספ״א(, )ח״ג רשב״א שו״ת והבאנו האמת, ב״ד

 הקשינו ואמנם שאישר. קפ״ז( )יאות ב״ב מסכת בהוב״שעל
 להגיע דהעיקר י״ל בטענה אבל מעדות, דהס הראיות על

 ד״ה ע״ב( )מ״ו ב״ב עמ״ס בברכ״א מש״כ וע׳ צדק. לדין
 ב״ד לפני אלא איסור אין הטענה דבעצס דמשמע חכים, ואי

 הבעל על וגם הדיין על שגס דין זה באיסור דנאמר והיינו
שקר. דבר שוס יהיה שלא מוטל דבר

 לאדם אסור ה״ט( פט״ז )טוען הרמב״ס בלשון אמנם
לעכבו, כדי או הדין לעוות כדי שקר טענת לטעון

 ועל וכו׳ במאתיס יטעננו לא מנה בחבירו נושה היה כיצד
 תרחק. שקר מדבר ואמר הכתוב הזהיר וכיו״ב אלו דברים
 כדי אי הדין לעוות כדי הרמב״ס, לשון ומדקדוק עכ״ל.

 הדין יעותו לא שב״ד כדי משקר שנ/ם מנןמע לעכבו,ג
 אבל הזמן, תוך שפרע האמת אס כגון כדין שלא ויחייבוהו

 לצד פורע, אדם שאין חזקה משום נאמן אינו יאמר-כן אם
 אחר שפרע יאמר א״כ ויחייבוהו, נאמן, אינו במגו דגם

 איסור, שאין ברמב״ם משמע כדין, יפטרוהו ועיזז הזמן,
 ושבועה, מקצת חייב כשהוא או שבועה, יחייבו שב״ד רק

 כי במקצת, הודאה ע״י בסחר לו ולשלם הכל, לכפור אסור
חייב. והוא פטור פוסקין כי נכון אינו שפוסקים הדין בזה

 יותר חידוש לומר צריכים שהיו סוגיין, מתוך נראה וכן
יפסקו שעי״ז הוא יודע אס גם שקר יטעון שלא גדול,

 ד״ה ע״א( )י״ז כתובות עמ״ס בברכ״א מש״כ וע׳ האמת.
 בהני ד״ה ע״ב( )כ״ג ב״מ עמ״ס בברכ״א וע״ע והתורה;

תלת.

.ך׳,

 ושמואל בהרשאה, הבא זה אמר רב עשה, טוב לא ואשר
לעיין יש עסיקין. עליה שיש שדה הלוקח זה אמר

 מחמתו, בממון עול לצאת שיכול מצד טוב שלא מה אס
 שהנדון או חבירו, עם הצדק אס גס ממנו מפחד שחבירו
 מתעבר שהזכיר רש״י וע׳ הזה. לריב ליכנס המגונה המדה

 יותר לפשרה ונוח לו נוח הראשון שמא וגם לו, לא ריב על
 והב׳ במדה, נראה א׳ דטעם פשרה, לעשוח יכול שאינו מזה
 ולא חזקו על מטח כתב עסיקין, ולגבי בהפסד. יתכן גס

כ״כ. נתבאר
 בהרשאה הבא כל כתב ה״ה( פ״ג )שלוחין הרמב״ם והנה

בתוך עשה טוב לא ואשר בהן הנאמר בכלל הוא הרי
בשו״ע וכן כן. שיאמר ברמב״ס מצאנו לא ובעסיקין עמיו.

בהרשאה הבא זה בעמיו עשה טוב לא ואשר ט״ו( )קכ״ג
בידינו שהכלל ומאמר כרב שפסקו ומשמע וכו׳. בד״א

ע״ב( מ״ט )בכורות בממונא וכשמואל באיסורא כרב הלכתא
, במדות. דהנדון דמפרש משמע .,

5ו בהרשאה, הבת‘זה ;מר ר; עשה, טוב לא ואשר
 דין. חבירח י ,עבור שעושה דהרשאה י״ל המחלוקת וביאור

 ';>לקנ;יו'לעצמי0יי,???״.«w.wn ־~
 לעצמו, קונה כי עול, בזה דאין עס?קין,\״ל שדה.שיש,עליה
 bLw הדיך כפי לצצמו-‘ טוען והוא 'כדיך ושו^?ידונו?עמו

 זה ולשמןא).גס המערער? נדחה לאל $ עק/נדחה
 אבל /עו^?ש^חות; דבהרשאה הל^משום מך ואןלי,-ק^

המערער. #דנובעל?דברללנצח ננמהנוג>נ;בשש?ק?ן ,?

 דס״ל וי״ל להכריע, בלי שניהם את הביאו ורא״ש ף וברי"
 דבר של דוגמא הזכיר-אחד שכל רק מחלוקת, דאין , . -

זה. שבכלל

 הנהגות בין הרמב״ס הזכיר הי״ג( )ס״ה דעות ובהלכות
יקנה ולא הזמר ולא בהרשאה, יבא ולא ת״ח

 מחלוקת דזה דס״ל כשנ״ת, ומשמע עסיקין, עליה שיש שדה
כרב. ופסק

,. •ימדית. יהידיז י יהמה
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 )י״ח כתובות עמ״ס בברכ״א מש״כ ע׳ בקוביא. משחק
א׳. אות .רשע עצמו משים אדם אין ע״א(.בענין ,

 ועמן בקוביא. רד״ה על ע״א( )כ״ב ר״ה רש״ש וע׳
 )ס״ו ב״מ עמ״ס בברכ״א בס״ד אצלנו מבואר. אסמכתא

•1^ ט
- ׳••י'י־ץז■,׳״»•' ן זי* •^k 4'■1־ י V*“1׳" *»■'
יי׳’י־־*',) ;־״ל:■'7

ךדז׳י׳ל !•?'•■"׳ו ^i־'X'׳•£' ■-׳•‘־..'־ י ?"M ו >-־ ר ך ך.-י
 ואשביענו' במקצת לי שאינו'מודה, שבועה עליו ואגלגל. רד״ה

צריך למה רע״א, והקשה עכ״ל. וכו׳. גלגול ע״י
 מוב״מ ג״כ ויהי׳ לתביעתו ההוא ממון יצרף בשקר, לתבוע

 באחד והודה ושעורין חטין קי״ל הא מינים, ב׳ הוא אס אף
חייב. מהן

 י״ד( ג׳ )טוען הראנ״ד דברי עס״י למרץ שיש ונראה
אין פקדון ואחת מלוה שאחת תביעות דבב׳ דס״ל

 מהוראת הרמב״ס נגד במקצת, מודה דין לעשות מצטרפין
רש״י. דברי על ל״ח ולפ״ז ע״ש. רבותיו.
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בלבבו אמת ודובר

שמים יראת יסוד

מאמר

 החפץ האיש מי אלמדכם. ה׳ יראת לי שמעו בנים לכו י״ב( )ל״ר בתהלים א(
 מזה ומבואר מרמה. מדבר ושפתיך מרע לשונך נצר טוב. לראות ימים אהב חיים

 זוכה ובזה ומרמה, שקר ומדבר הרע מלשון פיו שמירת שייך שמים יראת שלעיקר
 ימים אוהב עוה״ב, חיי חיים החפץ דור, במצודת כמבואר הזה, ולעולם הבא לעולם

 בעוה״ב. האמיתי בשוב לראות טובים, במעשים להרבות העולם ימי אוהב ר״ל
 ומרמה, שקר בענין כלול מה זו, סוגיא .ולברר להתעורר מאד ראוי כן על ואשר
 ירא לכל כראוי אמת דוברי בכלל להיות ראוי וכיצד ממנו, להתרחק מצווים שאנו

שמים.

 חיבר הלשון ושמירת חיים חפץ חיבורו שכתב אחרי ז״ל, וזיים החפץ ומרן
 מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור הנ״ל הפסוק סוף שם על תמים שפת קונטרס
ושקר. אמת מעניני פרקים שבעה ובו מרמה,

 ספרא, רב כגון עסקינן, שמים בירא הכא ע״א( )פ״ח בתרא בבא ובגט׳ ב(
 קריאת קרי הוה ספרא רב ד״ה רשב״ם ופי׳ בלבבו. אמת ודובר בנפשיה דקיים
 מיעוט דמשום וסבר מעות, וכך בכך עסקך לי הב גברא ההוא ליה ואמר שמע,
 אלא לקבל רצה לא תפלתו ולאחר מרובים, דמים לו והעלה שתיק, הוה דמים

 מזה ומבואר עכ״ל. וכו׳ בכך להקנות בלבו דגמר משום הראשונות, מעות במיעוט
 מרחק השקר מן ויתרחק אמת, דבר ודק אך מפיו שיוציא רק לא האמת שמדת
 אפילו מהאמת יזוז שלא לקיים, ראוי והחליט, שהרהר מה בלבו, אפילו אלא גדול,

בלב. שחשב מה בפועל לקיים ידאג בהרהורו

 )ט״ו( בתהלים ושם ספרא, רב של מדותיו משלמות גדולה מדרגה זו ולכאו'
 זה ועל קדשך. בהר ישכון מי באהלך, יגור מי ה׳ לדוד, מזמור הפרק תחילת
 ימוט לא אלה עשה הפרק ובסוף בלבבו. אמת ודבר צדק ופועל תמים הולך ממשיך
 בב״ב הגט׳ לפנינו והרי הי״ת. בקרבת במקדש להיות ראוי זה אדם והרי לעולם.

ירא אלא וחסיד צריק אינו כן שנוהג מי ותואר עסקינן, שמים דבירא הנ״ל,
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קסא אברהם והדרכות מאמרים ברכת

 שנדרש מה זהו בלבו, אפילו שקר יהיה שלא בלבבו, אמת דובר אפילו הרי שמים,
 ה׳ את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה׳ מד. במש״ב וכלול שמים ירא מכל

 המלך שדוד שהתחלנו, במה נראה שמים ירא נקרא שזה ומקוכ-לזה וכו׳. אלקיך
 מדבר ושפתך מרע לשונך נצר אלמדכם, ה׳ יראת לי שמעו בנים לכו אומר

 כללו שפתך נאמר ששם ואע״פ שמים, יראת יסוד הוא המרמה ענין הרי מרמה,
בזה. בלבבו אמת דדובר הך גם חז״ל

 זו מדה ותיקון בירור של הקודש בעבודת להתעסק ראוי בודאי כן, על ואשר
שמים. ירא בתואר כלול ולהיות זו, מעלה לקנות מנת על

תרחק שקר מדבר

 מי שכל תרחק, שקר מדבר של מ״ע )י״ג( בעשין מנה בפתיחה חיים החפץ ג(
 ראי׳ חיים, מים בבאר וכתב זה. על עובר שקר, שום תערובת בדבריו שמערב

 מ״ע והוא שקר, כעין נראה רק אפילו הגם׳ של הציורים שבכל ל״א, משבועות
 הריעות. לכל הוא דאורייתא איסור פנים כל ועל ק״ז( )עשין הסמ״ג לדעת גמורה
ע״ש.

נפש, פקוח בלי שקר, על היתר מקומות בכמה רמצינו ממה צ״ע אמנם ד(
 יכול וכיצד עשה, ממצות פטור זה דעבור נכסיו מחומש יותר של הפסד ובלי

דאורייתא. איסור על לעבור

 במלייהו, דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני ע״ב( )כ״ג מציעא בבבא
 מאמת משגים שחכמים ענינים שלשה דיש ומבואר ובאושפיזא. ובפוריא במסכת,
 מותר בידו, זו מסכת סדורה אם אותו שואלים שאם ופרש״י במסכת, חדא לשקר,

 אכסניא ישבח לא ובאושפיזא צניעות, משום ובפוריא .הענוד. מדת מפני לאו, לומר
 לעבור מותר ובי מהוגנים. שאינם אנשים עליהם להרבות שלא כדי בה, שהתארח

אתמהה. חבירו, ולטובת וצניעות ענוה מדת בשביל דאורייתא עשה מצות על

וגו׳ צוה אביך שנאמר שלום בדבר לשנות לאדם לו מותר ע״ב( )ם״ה וביבמות
 תנא, ישמעאל רבי דברי וכו', מצוד, אומר ר״נ וגו׳, נא שא אנא ליוסף תאמר כד,

 ואני כתיב ולבסוף זקן ואדני כתיב דמעיקרא בו, שינה הקב״ה שאף השלום, גדול
רמזה וי״ל מהאמת. לשנות מותר השלום שלמען דרשות לפנינו והנה זקנתי.
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אברהם כלבבו אמת ודובר ברכת קסב

 לעיק יש ואעפ״כ שלום. מדרכי גדע דלא מילתא, דמדמין ופוירא מסכת גם ילפינן
שלום. דרכי משום היתר בהם מצינו שלא מצות משאר זו מצוה נשתנה מה

 כלה אומרים ב״ש הכלה, לפני מרקרין כיצד ת״ר ע״ב( )ט״ז ובכתובות ח(
 נאה בלה אומרים ב״ה רש״י(, אותה. מקלסין וחשיבותה יפיה )לפי שהיא כמות

 נאה כלה לה אמרים סומא או חגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש להן אמרו וחסודה.
 מי לדבריכם לב״ש, ב״ה להם אמרו תרחק. שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה,

 מכאן בעיניו, ישכחנו אומר הוי יגננו, או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח
הבריות. עם מעורבת אדם של רעתו תהא לעולם חכמים אמרו

 לחכמים להם אין בעיניו דישבחנו אע״ג סברי, וב״ש וכו׳ ישבחנו ד״ה ובתום׳
 מזה ומבואר עכ״ל. תרחק. שקר מרבד אמרה והתורה שקר לומר להזקיקם לתקן

 אדם אלא קבוע סדר של נדון דאין או אפשר דלא ובמקום ביסודו, לב״ש ראפילו
 דרכי מצד לא גם ומשמע בזה. ההיתר מה וצ״ב נשקר, מקחו לשבח מותר לחבית,

וצ״ב. מותר. ג״כ רעים באהבת להרבות לחבית אדם בין שבח כל אלא ממש שלום

השקרים גדרי

 על בביאורו ז״ל, יונה לרבנו תשובה שעת בספר בעיון מתבאר הדבר ופשר ו(
 חלקים לתשעה ומחלקם השקתם כל ובהם השכינה, פני מקבלין שאינם הכתות

 אונאות ותדמית שכיר, ובשכר בעמיתו המכחש הראשון קע״חן אות ג׳ )שער
תכחשו. דלא בלאו שעובר במסחר,

 הוא לנזק, סיבה להיות יתכן אבל הפסד, עצמו השקר באין )קע״ט( השני וחלק

 גם שקר, שפתי ה׳ תועבת כ״בן י״ב )משלי בכלל והוא הנזק ועל השקר על נענש

נזק. שום למעשה יצא לא אם השקר, מצד

 בדיבור המחליף בכלל הוא השקר, ע״י מחבירו סובה במונע השלישי וחלק
 אבי ימושני דאולי מקרא וילפינן ע״א( צ״ב )סנהדרין זרה עבודה עובד כאילו

כמתעתע. בעיניו והייתי

 שאין באופן דברים במקצת המשקר הרביעי, בחלק קפ״א( )באות זה ואחרי
להעיד הזאת המדה ושיביאהו השקר, באהבת ענשו מאד גדול הפסד, אדם לשום
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 טובה ודרישת מצות לקיים התירוהו החלק וזה שם וכתב באחיו, שקר
_ שלום. ודרכי הכלה שבח והזכיר ושלום,

 שזו אלא עשה, שאין נראה וכן בתורה לאו אין זה לחלק כי הדבר, וביאור
 מצווים מגונה במרה שגם ואע״פ מגונה. מרה שזו להלן שם והזכיר מגונה, מרה

 וזה ה״ה(, פ״א )דעות ברמב״ם כמבואר בדרכיו, והלכת של עשה במצות להזהר
 שלום דרכי בשביל נעשה אם אבל הרחמים, מדות מי״ג שהיא האמת, מדת כולל

 כנ״ל הי״ת, דרך גופי׳ שזה מקרא, כן וילפינן טובה מרה אדרבה אז בו, וכיוצא
 מי״ח( )ספ״א אבות על יונה רבנו וע׳ שלום. דרכי משום שינה שהקב״ה ד׳( )באות
 בביאור כתב השלום, ועל האמת ועל הדין על עומד, העולם דברים שלשה על רתנן

לשקר. לאדם לו אין בעלמא דברים סיפור שאפילו בדרכיו, רוהלכת הך האמת

הגדול העונש

 הוו שאם טביומי רב על שאמרו ע״א( )צ״ז בסנהדרין מגט׳ צ״ע ועדיין ז(
 אתרא לההוא איקלע חדא זימנא בדיבוריה. משני ל״ר, דעלמא חללי כל ליה יהבי

 זימניה, בלא מהתם איניש מיית ול״ה בדיבורייהו, משנו ול״ה שמיה, וקושטא

 וקא דביתהו יתבא הוה חד, יומא מינה. בנין תרתין לי והוו מינהון, איתתא נסיבי
 ליתא לה אמר ארעא, אורח לאו סבר אדשא, טרפא שיבבתה, אתאי רישה, חייפא
 אמר האי, מאי ליה אמרו לקמיה, ראתרא אינשי אתו בנין. תרתין ליה שכיבו הכא.
 בהנך מיתנא בהו תגרי ולא מאתרין פוק מינך במטותא א״ל מעשה, הוה הכי להו

הגט׳. עכ״ל אינשי.

 דרכי משום היה השקד וסיבת משקרו, לאדם הפסד שום היה לא הא וצ״ע,

 חפיפת בזמן ארץ דרך שאינו שאמר כמבואר הסיבה, זו גם ובודאי הצניעות,
 לו היה אם שאפילו כך, כל גדול עונש לו שהגיע זה ומה השכנה, שתכנם הראש,
 אע״פ מהמקום גירשוהו וגם ר״ל. הבנים מיתת חייב היה לא גם שקר של עבירה

האמת. במידת ומיוחד צדיק שהיה

ההיתר צמצום

 השקר שער בסוף צדיקים בארחות מש״כ עפ״י הוא הענין בביאור והנראה ח(
הוא ישקר, שלא לעשות יוכל אם לשנות, חכמים שהתירו אלו ובכל )כ״ב(,
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 וכי ישיב, פלונית, מסבתא אתה יודע לו, שואלין אם כגון שישקר, ממה יותר סוב
 מאד. טוב הוא ישקר, שלא בענין השואל לסלק יוכל ואם יודע. שאני סבור אתה

עכ״ל.

 סתם או יכולה, אינה שעכשיו לענות יכול היה טביומי רב שהרי נראה, ולפ״ז
 בכלל להיות המצב וחוזר למקומה, המרה חוזרת לכן מאוחר, יותר שיבאו לבקש

 של הקדושה בשערי כתב וכבר המגונה, המרה שוב בזה יש ועכ״פ ה׳, תועבת
 האדם דם כמו החיות עיקר הם כי מעבירות, חמור המרות שעונש ז״ל מהרח״ו

והגידים. האברים לגבי

להם, המיוחדת המרה שזו במקום כי נחש. ישכנו גדר דהפורץ יסוד יש וגם
 מקטרג והשטן גדר, לפרוץ גדולה והקפדה גדולה סכנה בתכלית, מהדרים היו שבה
הדין. ממדת להנצל וקשה העבודה, במעלות גדר פריצת בכל

האמת למען שקר טענת

 ויגזלו שקר, דין דין הבית יפסקו אמת טענת יטען שאם יודע כשהאדם ט(
 דין בזה ישיג אז שקר, טענת יטען ואם לו, המגיע ממונו לו יפסידו או ממנו

 ראסור )קפ״ז( ב״ב שיעורים בקובץ המובא פ״א(, )ג׳ הרשב״א בשו״ת כתב האמת,
 כנגדו לזייף אסור שטר, נגדו זייפו ואם שקר. להעיד שכן וכל שקר. טענת לטעון
שובר.

 יש אם ושואל ממונו הרוצה שודר נגדו יבא שאם פשוט דנראה צ״ב, ולכאו׳
 שקר לומר נאסר כאן ולמה ממנו, שיגזול ממנו למנוע לו, שאין לומר דמותר לו,

שקר. דין ומניעת האמת למען

 )ט״ז ונשען טוען הלכות סוף הרמב״ם מש״כ עפ״י פשוט נראה זה דבר ובירור
 נושה היה כיצד, לעכבו, כדי או הדין לעות כרי שקר טענת לטעון לאדם אסור ט׳(

 דברים ועל ובו׳ שבועה ויתחייב במנה שיודה כדי במאתים יסעננו לא מנה, בחבירו
 איסור שיש מזה ונראה עכ״ל. תרחק. שקר מדבר ואמר הכתוב הזהיר וכיו״ב אלו

 לעוות שזה באופן מבורר רק שברמב״ם ואע״פ בב"ד, שקר בטענת תורה
 שרוצה הטעם מבואר דבגמ׳ מ״מ וע׳ חייב, כשאינו שבועה הב׳ על ולהטיל הדין,

 אסור, ענין דבכל ס״ל דהרשב״א נראה עכ״פ שבועות, עוד עליו לגלגל להרויח

במקום גם ואסור ה׳, נגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין איסור, שיש ומאחר
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קסה אברהם והדרכות מאמרים ברכת

 לטעון אסור כתב, שם ספר ובקרית הוא. אסור אלא מגונה, מידה רק הדן הפסד,
 תהיה במה כלל תלוי דאינו ומשמע תרחק, שקר מדבר כדכתיב שקר טענת

הרשב״א. דברי הן והן התוצאה,

שקר דבר לשונם למדו

 לי עבידי לה אמר כי דביתהו, ליה מצערא קא הוה רב ע״א( )ס״ג ביבמות >(
 גדל כי טלפוחי, ליה עבדא חימצי קטנית(, )מין חימצי ליה עברא )עדשים(, טלפוחי

 להו אפיכנא דקא הוא אנא א״ל אמך, לך איעליא ליה אמר לה, אפיך בריה, חייא
שקר. דבר לשינם למדו ט׳( )ירמיה שנאמר הכי תעביד לא את א״ל וכו׳

 שלא מבעיא ולא אב, כיבוד של דאורייתא עשה מצות קיים הבן הרי וצ״ב,
 בעלה. רצון עושה שאינה מחטא, אותה גם הציל אלא רע, דבר שום בזה עשה

 דעתו מצד גם לעשות ראיי היה לאביו, היה לא אילו גם הבן, שעשה מה ולכאו׳
הכלה. לשבח כמו הבריות, עם מעורבת

 הנאה קצת שיש התשיעי בחלק קפ״ו( )באות זה פסוק הזכיר ובשע״ת
 בחלק התיר כבר והרי דבר. ללא המשקרים כעונש ענשם שאין כתב וגם בשקרותם,

הכלה. ולשבח שלום לצורך )קפ״א( הרביעי

 רק הנאה, שום לעצמו מרויח ולא אדם, שום רצון נגד אינו דהתם מזה ונראה
 לאב, סובה להרויח ראם, רצון נגד בעשה אבל לחבירו, אדם בין והטובה המצוד■
 שינה ולא תמיד בעצמו שנהג וכמו הטובה, מאשר האמת מידת עדיף שלאביו במצב
 כששאלו אלא אכל, מה כלל לאב איכפת היה שלא יתכן וגם רוצה, מה אמר אלא
 שהיה מה הוא השקר להרגל החשש אבל מהמאכלים. באחד ובחר אמר רוצה מה

 במקרה שרק ממה בקביעות, לשקר יש זה שלפי דבר גרע גם ואולי ליה. איכפת

 שפתינו לשמור מצווים ואנו מעורבת. דעתו שיהי׳ למען השקר לומר יצא
גמור. אמת שאינם דברים לדבר מלהתלמד

ליעקב אמת תתן

 בו מצינו אמת, תודת שהיא התורה. ועמוד האמת עמוד אבינו יעקב יא(
אנכי ופרש״י אלי, דברת כאשר עשיתי בכרך, עשו אנכי י״ט( כ״ז )תולדות שאמר
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 )שם ולהלן אלי. דברת כאשר דברים כמה עשיתי נכרך. הוא ועשו לך, המביא הוא
 אני. אלא עשו, אני אמר לא ופדש״י. אני, אמר עשו בני זה אתה שאלת על כ״ח

 בא שעשו ומפני הבכורה, שקנה מפני לשקר, מותר אם נפש, ממה ביאור, וצריך
 מה מובן נבואה, היתר, שלרבקה ומפני לברך, יצחק רצה ובטעות כדין, שלא

 צד יש ואם עשו. שהוא בהדיא יאמר לא למה א״כ לשקר, מותר והיה שעשה,
 יסתור שלא באופן התיבות לפרש אפשר אם אמת, דיבור נחשב כן וכי איסור,
 שקר נחשב לא זה שבאופן מסתבר וכי שקר, דבר מזה מבין חבירו הא האמת,
 שלא מפרש שהוא כזה פירוש שיחשוב באופן שקד דברי לאחרים לומר ומותר

כפשוטו.

 וכשנ״ת, לשקר, היתר כאן היה בודאי בי היטב, מבוארת הפרשה משנ״ת ולפי
 ומצר צדקותו, מצד ובין הבכורה, קניית מצר בין הברכות לו מגיע שהיה מאחר
 אבל שם. יונתן ובפירוש ה׳( )כ״ז יונתן ובתרגום י״ג(, )כ״ז תרגום ע׳ אמו, נבואת

 ולומר לצמצם טוב לשקר, שמותר באופן שגם צדיקים מאורחות לעיל המבואר לפי
 צד גם יש הפחות שלכל יעקב, אבינו נהג הדרך בזה גמור, שקר יהי׳ שלא באופן
 ישיג למען הצורך כדי אלא השקר, בהדיא יאמר שלא השקר, וצמצם בדיבורו, אמת

היטב. ודוק לו. הראויות הברכות

ה׳ תועבת

 ואע״פ רצונו. אמונה ועשי שקר שפתי ה׳ תועבת כ״ב( )י״ב במשלי (3י
 שום עי״ז שנגרם שקרים אותם לגבי זה פסוק הזכיר קע״ט( )ג׳ תשובה שבשערי

 כל אלא זה, על בדוקא זה שאין רואים אנו משלי על בפירושו אבל לאדם, נזק
 ז״ל שאמרו וכמו ה׳, תועבת ההיא שהמרה כתב שהרי בזה, כלולה השקר מדת

 שקר של רהמרד, מבואר ומזה מ״ב(. )סוטה שכינה פני מקבלות אינן שקרנים כת כי
 הבורים על זה פסוק שהביא )פי״א( ישרים במסילת משמע וכן ה׳. תועבת היא

 כן נזק שום בלי דגם מדבריו וחזינן הבריות, בין שיחה הרבות למען כזבים מלבם
הוא.

 שכתב הגאות, מדת לגבי כ״ז( א׳ )שע״ת יונה ברבנו מצינו זה מושג וחומר
 ליד נמסר הגאוה ובעל לב, גבה כל ה׳ תועבת שנאמר במו חטאת עצמה המרה
 שמי אומר, שגזר הרי עכ״ל. ה׳. תועבת שהוא מאתר עמו, ה׳ עזר אין כי יצרו,

ואיום ונורא יצרו, נגר לעמוד דשמיא הסייעתא מעצמו מסלק ה׳ תועבת שבכלל
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 נוסח אותו והרי יצרו. ביד ונמסר עליו שמוטל מה לקיים זה בלי א״א כי זו, גזרה
 למצב יגיע ח״ו פן בענין, מאד מאד להתחזק וראוי השקר, מדת על כאן נאמר

ה׳. תועבת נאמר שעליו

הבטחות

 מחוסר משום בהם יש דברים יוחנן רבי אמר ע״א( )מ״ט מציעא בבבא >ג<
 ראוי זה הרי בלבד, בדברים ונותן הנושא ה״ח( פ״ז )מכירה ברמב״ם ונפסק אמנה.

 משכון, הניח ולא רשם ולא כלום הדמים מן לקח שלא אע״פ בדבורו, לעמוד לו
 זה הרי שפרע, מי לקבל חייב שאינו אע״פ מוכר, בין לוקח בין בו, החוור וכל

 ר״ד )חו״מ בשו״ע וכ״כ עכ״ל. הימנו. נוחה חכמים רוח ואין אמנה, ממחוסרי

ז׳(.

 לו שיתן לחבירו שאמר מי וכן ח׳( סעיף וש״ע ה״ם )ברמב״ם שם נאמר ועוד
 דעתו סמכה שהרי מועטת, במתנה בר״א אמנה, ממחוסרי זה הרי נתן, ולא מתנה

 זד. האמין לא שהדי אמנה, חסרון בה אין מרובה במתנה אבל כשהבטיחו, מקבל של
בהם. שקונין ברברים אותן שיקנה עד אלו דברים לו שיתן

 אע״פ המטלטלים, משך ולא דמים שנתן מי א׳{ )ר״ד בשו״ע ע״ש ועוד יד<
 לא זה הרי מוכר, בק לוקח בין בו, החוזר כל כשנ״ת, המטלטלים לו נקנו שלא
 דמים. מקצת אלא נתן לא ואפילו שפרע, מי לקבל וחייב ישראל, מעשה עשה

 שפרע מי ואומרים, רץ" בבית אותו אוררין שפרע, מי מקבל כיצד ד' ובסעיף
 שטבעו וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי

 דנ״ל כתבתי בפרישה )סק״ח( ובסמ״ע בדבורו. עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,
 אדם, רבני הרעים מעשים על הי״ת השגחת נתפרסמה רבהני משום הני, דנקט

 מפני בים, שטבעו וממצרים אמרו נמי הכי ומשום מעשיהן לפי בפומבי להן ופרע
 בני להשליך שזדו שבדבר ההשגחיות ובדרך שבניסים גדול היה סוף בים שטביעה

עכ״ל. עליהן. בא לים ישראל

מקיים, ואינו ומבטיח עליו שסומך מי כלפי השקר עונש חומר מזה המתבאר
 ימים לאריכות יזכה שלא אמרו אילו סגי היה ולכאו׳ כך. כל חמודה קללה כדי עד

 וכו׳ נצור טוב, לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי וכמש״כ חולי, לירי ויבא
מהם. נפרע ובגלוי טבע שבשינוי החמורות הנך נקט ולמה מרמה, מדבר ושפתיך
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 וראוי זה, בעבור נעשה טבע שינוי שאפילו הדבר, חומרת על להצניע שבא ונראה
 מוכן הקב״ה כן לשקר, מאמת המציאות ומהפך בדבריו שינה הוא כי חמור, לעונש
זה. על להענישו כדי הטבע להפוך אפילו זה דבר בעבור

כברו 1תוכ

 להם ונתנה הפתח, לשומר סלקוהו היום אותו תנא ע״א( )כ״ח בברכות טס
 תוכו שאין תלמיד כל ואומר, מכריז גמליאל רבן שהיה ליכנס, לתלמידים רשות
וכו׳. ספסלי כמה איתוספו יומא ההוא המדרש, לבית יכנס לא כברו

במעשיו, נאה הגון לתלמיד אלא תורה מלמדין אין ד,"א( פ״ד )ת״ת וברמב״ם
 אותו ומנהיגין למוטב, אותו מחזירין טובה לא בדרך הולך היה אם אבל לתם, או

 אמרו אותו, ומלמדין המדרש לבית אותו מכניסין ואח״ב אותו ובודקין ישרה, בדרך
 עכ״ל. וכו׳. למרקולים אבן זרק כאילו הגון שאינו לתלמיד השונה כל חכמים
 צריך תלמיד שכל לגבי השומר שסילקו דמה לרמב״ם רס״ל פירש משנה ובלחם
 טוב אם לנו ידוע שאינו בתם, וגם צורך, דאין קי״ל בזה כברו, שתוכו ברוק שיהא

 אין להלכה גם הוא, שכן עליו וידוע הגון, שאינו מי אבל אותו, רעד־מכניסין או

מכניסין.

 הגון שאינו תלמיד בגדר הוא לעולם כברו תוכו שאין הגט׳ מדברי המתבאר
 אלא מקומה אין אמת תורת כי תורה, ללמדו ראוי היה לא גמליאל רבן שלדעת

 ורבי אמת. תורת תהיה לא תורתו הרי השקר מידת עליו ששולט ומי אמיתי, באדם
 לשמה שלא שמתוך שס״ל יהוידע בבן ומבואר עליו, חלק אמנם עזריה בן אלעזר

 בן אלעזר שרבי בגס הראו השמים ושמן למוטב, מחזירן שבה והמאור לשמה, בא
 תוכו אין ובזה הזקנים, מן היה כאילו לבן, זקן לו וצמח י״ח, בן שהיה עזריה,
 נודע אם הרמב״ם פסק הרי ואע״פ להם. גם מדרש בית לפתוח שראוי לסימן כברו,
 ןפ״ב דעות הל׳ וע״ע בתשובה. שיחזירוהו עד ללמדו ראוי אינו בזה הגון שאינו

הי״ג(. פ״ה ה״ו,

כברו, שתוכו עי״ז הוא ת״ח ומעלת תורה להשיג שהדרך פנים כל על ונראה
ומעלותיה. התורה יקנה ובזה שבמחשבתו, מה הוא מפיו, שמוציא מה וכל
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ותפלה תשוקה

 חנני. ותורתך ממני, הסר שקר ררך )קי״ט( בתהלים אמר המלך ודוד טז(

 למשפטך כי מאד, עד אמת דבר מפי תצל ואל חיני. בדרכך שוא מראות עיני העבר
 במי קשורה אמת תורת הרי אהבתי. תורתך ואתעבה, שנאתי שקר יחלתי.

לאמת. שמשתוקק

 גם אמת, מחשבותיו כל שיהיו עצמו שמרגיל ומי כתב )כ״ג( צדיקים ובארחות
 מעלה אין אמת והמדבר המלאכים. כמו העתידות וידע אמת, מראות יראה בלילה
 וכהלכתן. אמיתתן על המצוות לעשות שיוכל האמת, וירע תורה וילמד וכו׳, כמוהו

 אשר העליון, לאור להגיע לחדריו, ויביאנו ידריכנו־באמתו, הרחמן הפרק, ומסיים
עכ״ל. תפארתו. וצבי עוזו חביון שם
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אברהם ע״א ק״ג סנהדרין ברכת שר
 לו לשלם שנה כ״ב לו נתן שהקב״ה שאמרו מה בשלמא תשובה,

 משלם גדר היינו אותיות, בכ״ב שניתנה התורה כבוד על
 שיש מי אבל מלוה, שכר לו ושילם להאבידו, פניו על לשונאיו

 ברמב״ס ע׳ תשובה. בלי לכפרה יזכה כיצד עוונותיו, רבוי לו
 שהורגין ב״ד מיתות חייבי דאפילו ה״א( )פ״א תשובה בהל׳

וצע״ג. תשובה. בלי להס מתכפר אין אותם,

שער חכמה בראשית ומובא )פמ״ג( אליעזר דרבי ובפרקי
 ומשמע תשובה עשה שאחאב מבואר )פ״גץ התשובה

 חלק לו דאין ומסוגיין ממתני׳ וצ״ע גמורה. תשובה שנתקבלה
עליו. שנגזרה הגזרה שנדחה מבואר רק ובקרא הבא, לעולם

וצ״ע.
בסה״ע. ע״בץ )ק״ד להלן רשומות כדורשי ס״ל ואולי

ע״א ק״ג דף

 על נוראות ע״א( )נ״ה בשבת ע׳ מיחה. ולא למחות בידו שהיה
אס אפילו כשבידו, מיחה שלא במי הערבות של התביעה

 של מצחן על ורשום לך לגבריאל אמר דהקב״ה מועיל. היה לא
 מצחם ועל חבלה, מלאכי בהם ישלטו שלא דיו, של תיו צדיקים

 אמרה חבלה. מלאכי בהם שישלטו כדי דם של תיו רשעים של
 לה אמר מאלו, אלו נשתנו מה רבש״ע, הקב״ה, לפי הדין מדת
 לפניו, אמרה גמורים. רשעים והללו גמורים צדיקים הללו

 שאס לפני וידוע גלוי א״ל מיחו. ולא למחות בידם היה רבש״ע,
 לפניך אס רבש״ע, לפניו אמרה מהם, יקבלו לא בהם מיחו
 ונשים טף ובתולה בחור זקן דכתיב והיינו גלוי, מי להם גלוי,

וגו׳. למשחית תהרגו

 במאמר ג׳ חלק והדרכות מאמרים ברכ״א בספר מש״כ וע׳
ערבים. ישראל כל הנקרא

 וביד האי. מאי וצ״ב שכינה. פני מקבלות אין כתות ארבע
ויש טובים ומעשים תורה בידם שיש אע״פ כתב, רמ״ה

 להסתכל שכינה פני מקבלות אינם הבא, לעולם חלק להם
 בגמי דמצינו ע״בן )צ״ז לעיל וע׳ עכ״ל. המאירה, באספקלריא

כזה. חילוק

 חלק להם דיש מזה גם ומוכח כיתות, הנך הביא לא וברמב״ם
במתני׳. מוזכרים דלא ממה וכן הבא, לעולם

 מביא. שאינו שמצוי דאגדתא מילי כלל הוה בזה ובדרגות

ג׳ בשער כיתות בהנך הדיבור מאד הרחיב תשובה ובשערי
 וע״ש ג׳( שער סוף שזה רל״א, עד קע״ב )מאות

 לבאר שזכינו מה וע״ש חלקיו. כל וביאור ואחד אחד כל היטב
 אין זה מה הדבר, עיקר ואמנם שע״ת. על השער במאור
 שבנה אחרי זה שכתב וממה ביאר. לא שכינה, פני מקבלין

 לעוה״ב חלק להם שאין לאלו שהגיע עד חומר אחר חומר
 נראה היה לכאורה כיתות, ד׳ אותם הזכיר אח״כ ורק )קמ״גץ.

 מדרגה שזה להדיא כתב לא כאן אבל חומר, עוד בזה דיש
 ובודאי לכאוי. חמור יותר יתכן לא וגס בקודמים, כמו נוספת
באלו קע״א( )באות בהדיא כמש״כ לאלה, גס מועילה השובה

 האבדון. מן נפשם נמלטה שבו שאס לעוה״ב חלק להם שאין
 מהני דלא כן הולי׳ל אבל בפירוש, כן כתב לא כאן ומיהו

 ע״י יגיעו לא שכינה פני קבלת של זו למעלה ואולי תשובה.

 ד״ה ע״א( )מ״ב בסוטה המהרש״א מש״כ וע׳ וצ״ב. תשובה.
וצ״ב. ארבע.

 העומד דבר לך שאין גדול כלל כתב הי״דץ )פ״ג וברמב״ם
ימיו, כל בעיקר כפר אפילו התשובה בפני

 ובקרית היטב. ע״ש הבא, לעולם חלק לו יש שב, ובאחרונה
ה״א(. )פ״א פאה מירושלמי מקור ציין מלך

לצים כת בענין
נמנה שכינה, פני מקבלות שאינן כתות לארבע הראשונה א(

 רב אמר ע״בץ )כ״ה מגילה בגמי הנה לצים. כת
 כוכבים דעבודת מליצנותא בר אסירא ליצנותא כל נחמן

 בשערי יונה ורבנו האיסור. מה וצ״ב וכו׳. דכתיב דשריא
 והרבה קע״ז( עד קע״ד )מאות הדיבור הרחיב תשובה

 ובעל יהיר הוא כי שם מש״כ ולפי הליצנות, בגנות בפסוקים
 שם שכתב ל״ד( אות )ש״ג גאוה באיסור זה לכלול יתכן גאוה,

 וזה הנפש, ומכלות המאבדות החמורות העבירות מן שזה
 הי״ת בחסד זכינו וכבר השער. במאור וע״ש ה׳, תועבת
הנקרא ח״ג והדרכות מאמרים ברכ״א בספר מאמר לכתוב

הזו. הרעה המדה על לבבו, רום לבלתי

בין והלצון השחוק ענין מנה )פ״הץ ישרים והמסילות ב(
יעו״ש. מאד, חמורה בצורה הזהירות מפסידי

 כובד יסוד כל ומחריבה ביותר, מגונה מידה שזו ספק ואין
 ורבה היות לצנו, לומר וידוי בכל כללו וכבר שמיס. ויראת ראש

 איסור אבל רבים, איסורים לידי עוד מביא ובודאי המכשלה,
היראה במדת זה לכלול דיש אלא ידענו, לא לזה מפורש

זה. מכל ההיפוך ליצנות כי בדרכיו, והלכת והאהבה

דע״ז, דליצנותא והיתר זה איסור הובא לא וברמב״ם ג(
מגונה, הנהגה היינו אסירא דהך דס״ל ומשמע

ברמב״ס. מובאים כולם אין טובות ומדות אגדה ודברי

 בעובדי להתלוצץ מותר כתב ס״הץ קמ״ז )יו״ד ערוך ובשולחן
לא אבל לאו, שומע אתה הן שמכלל ואעי׳פ כוכבים.

 כל את גס לכתוב שלא השו״ע דרך ובלא״ה בזה. איסור הביא
דעות. בהלכות עליהם כתב שהרמב״ס המדות

כלול אס ושיתוף, זרה דעבודה באביזרייהו ונסתפקוזי ד(
שכן. ומסתבר בהיתר.

 ופשרניס דעת וקלי ועבריינים עבירות בשאר נסתפקתי וכן
כחמורה, קלה תורה בעול לישא היראה ביסודות שבגדו

 או המועיל, באופן לגנותם כדי להתלוצץ מותר מהם גס האס
לא. עבירות שאר אבל נאמר בדוקא זרה דעבודה

 ובמאור הגאוה, מדת על בדברו )פי״א( ישרים במסילת וע׳
רבות. תולדות ד״ה המסילה
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 החמשה דכל משמע אסירא, ליצנותא כל הגמ׳ ומלשון ה־(

כלול הכל בשעיית, דיבר שעליהם חלקים
באיסור.

 חחונוח על ולא פורים, על היתר נאמר שלא להעיר, יש גם ו(
הבאה מצוה זה אלא ליצנות, ע״י וכלה חתן לשמח

 ליצנותא כל שאמרו בזה שכלולים פשוט ונראה בעבירה.
שחוק שוס בלי וכלה חתן לשמח יש אופנים והרבה אסירא.

מזה. ירחק נפשו והשומר וליצנות. ראש וקלות

 שהשחוק ה״כ( )פ״ו טוב יום בהלכות ברמב״ס היטב ויעויין
ולא וסכלות הוללות אלא שמחה אינו ראש וקלות הרבה

 עבודת בה שיש השמחה על אלא והסכלות ההוללות על נצטוינו
בשמחה אלקיך ה׳ את עבדת לא אשר תחת שנאמר הכל יוצר

 לעבוד אפשר ואי בשמחה, שהעבודה למדת הא לבב, ולטוב י
מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך לא ®השם, *

עכ״ל. שכרות.

 למה לבאר דבא במהרש״א מש״כ יעויין רש״י שיטת ובביאור
רבונס יודעים שהיו כיון לעוה״ב, חלק להם אין

 לה׳ להתקרב קרבנות על כהניס ותורת בו, למרוד ומכוונין
לע״ז. התקרבו והס

 אע״פ ע״ז עבדו כיצד מתיישב המהרש״א דבדברי ונראה
במקומה עדיין הרמ״ה של התמיה אבל תורה, שלמדו

 להרבות ויכלו בע״ז, עוסקים כשהיו תורה, למדו כיצד עומדת,
קונס. את להכעיס ויותר ללמוד, ולא בעבירות

 מתיקות וטעמו ת״ח שהיו דמאחר צ״ל רש״י דלפי ומסתבר
היה חידושים בה ולחדש בתורה לעסוק גס התורה,

 ולהנאת זה, על לוותר אופן בשום רצו שלא גשמי, תענוג להם
 ויותר התורה, חכמת גס הנאות, שאר להם שלקחו כשם עצמם,

כהניס. בתורת בחידושים להתענג להם היה הנאות, משאר

 יעקב עיון בספר מבואר עליהם הגינה לא שהתורה ומה
המודפס יעקב( שבות ושו״ת פסח, בהל׳ יעקב חק )לבעל

ע״ב(. )ט״ו בחגיגה כמש״כ בלבם היה דטינא יעקב, בעין

 ג׳ חלק והדרכות מאמרים בברכ״א מש״כ ע׳ שקרנים. כת
בלבבו. אמת דובר הנקרא במאמר

 כל שכינה פני מקבלות שאין שקרנים כת בכלל אם לעיין ויש
עד קע״ח אות )ש״ג תשובה בשערי שמנה חלקים התשעה

וצ״ב. יעו״ש. הראשונים, ג׳ רק או קפ״ו(

המחליף. כל ד״ה ע״א( )צ״ב לעיל מש״כ וע״ע

 במאמר ח״ג והדרכות מאמרים בברכ״א מש״כ ע׳ חנפים. כת
תחניפו. לא הנקרא

 לשון מספרי כת
חלק

 והדרכות מאמרים בברכ״א מש״כ ע׳ הרע.
הדיבור. כח שמירת הנקרא במאמר .׳

ע״ב ק״ג דף

 פרש״י כהניס. בתורת פנים וחמשה חמשיס שונה היה מנשה
וביד מפלפולו. ודורשו ושנה שנה כל בו מחדש שהיה

 היא, מילתא ולאו זה על כתב אר״ש( סד״ה )בע״א רמייה
ומפלפל, יתיב כהניס תורת עביד, כולהו תועבות הני דהשתא

האריך שונה, שהיה פנים וחמש חמשיס שבזכות מסתבר אלא
שנים. וחמש חמשיס במלכות

 )כ״א בסוטה שאמרו מה עפ׳יי מאד מובנים הרמ״ה ודברי
שנים ג׳ לה תולה אשה של תורה גרמת שזכות ע״א(

 המיס סדר לפי למות ראויה שהיתה בזמן תמות שלא
שנים לרבוי הואיל עצמו תורה שלימוד מבואר ועד״ז המארריס,

גדול. רשע שהיה אעפ״י מלכות, של »

 ולא גיהנס. להם אין דגם ופרש״י נדונין. ולא חיין לא
העבירות כל על וויתור יש וכי יתכן, כיצד נתבאר,

 נימא אא״כ עונש, בלי הבא עולם בשלילת וסגי הנוראות
 שזה רמ״ה ביד היטב ע׳ מיהו הזה. בעולם עונשים דקבלו
 לעלמא למיסק ובעו תתאה בעלמא קיימא כי גדול צער בודאי
 טעם וכתב הגהינס. צער זה אין אבל להו, שבקי ולא דאתי,

להם. גרמו חשובות מצות שכמה מצד לזה

 לפי נידונין, אינן טעם מה תימא וכי רמ״ה, היד וכתב
חובה, מלחמת ונלחמו נפשות, בהצלת שנשתדלו

וכו׳. ישראל של בצערן ונצטערו

 עונותיו( יכבוש השמינית במדה )פ״א דבורה בתומר והנה
)קידושין ליכא עלמא בהאי מצוה שכר זה ומטעם כתב,

 שלפניו ממה לו יתן והיאך ית׳, לפניו שהם מפני ע״ב( לי׳ט
 כדאי אינו כולו העולם כל והרי גשמי, בעולם רוחני שכר

 שוחד יקח לא זה ומטעם לפניו. אשר רוח ולקורת אחת למצוה
 מצוות ארבעים עשה אומר הקב״ה אין בזה, המשל מצות, של

 אלא ח״ו, בעשר עשר וילכו מצות, שלשים נשארו עבירות, ועשר
 שרף כאילו לפניו דומה אחת, עבירה ועשה גמור צדיק אפילו
המצות. כל שכר יקבל ואח״כ חובו, שירצה עד התורה את

 מנכה, שאינו הצדיקים עם הקב״ה שעושה גדול חסד וזה
ית׳, לפניו עד ומתעלות מאד, חשובות שהמצוות מפני

 מחלק הוא העבירה שכר כי העבירות, בשביל מהן ינכה והיאך
 היאך שכינה, זיו מהנכבד שכרו והמצוות מהנבזה, הגיהנס

 ומשכיר העבירות, חוב גובה הקב״ה אלא אלו, בצד אלו ינכה
עכ״ל. וכו׳. המצוות כל שכר

 עבירות על מענישין אין המצוות דמחמת מכאן צ״ע ולכאו׳
דבורה התומר מש״כ לפי ומיהו למצוות. שכר ואין

 אין לעוה״ב, חלק להם שאין רשעים דאותס י״ל הי, חסד שזה
 וזה העבירות, ע״י השכר מנכים ושפיר בעבורם, זו הנהגה

זה. לעומת
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 מן לחומרא אמרת ואי נעבד, להוציא הבקר

 שאמר כמו הוא דין והלא לי, למה הבקר

קודם.

 בתמורה שהקשו מה כפי למידק איכא תו

 )דף בשבת הקשו מה לחומרא, דנילף נשם[

 איפכא ונימא וא״ת צרעת ומה ד״ה ע״א( קלב

 הוי הכי אמרינן אי הא ויעבוד, בהרתו דיקוץ

 ואיו השמר, על עשה בקום דיעבור קולא,

 שאומרים ק״ו בההוא דגם שקול, דהוי לומר

 מילה שיחזה שבת לגבי חומרא יש ,התום

 דאיכא כיון סוף דסוף קשה מ״מ יעבור, ולא

אדוכתיה. תיקו הד כל נימא והכי הכי למימר

 לא איפכא נימא שהקשו דמה לי ויראה

 כוונתם אלא מיניה, דנגמר למימר בעי

 r'p למימר דאיכא דכיון בעצם, להקשות
 אינו או לפרושי לגמ׳ דחקו מי איפכא

 חמורה, דצרעת ממאי למימר ?בעי’דברייתא

 ילפת את פירושו הכי דקאמר אינו דאו ונימא

 אינו או שבת, דוחה דמילה גוונא כהאי ק״ו

 מילה, דוחה דשבת איפכא ק״ו נימא אלא

 אלא מינייהו למילף ליכא אהדדי דסתרן וכיס

 היא שהקשינו שמה הרי ביום, ת״ל מקרא,

ז״ל. התום׳ קושית בעצמה

תצו כלל

 הגאון כתב לחוטר*. טקשינן וחוטר* קולא

וחומרי בקולא דדוקא ז״ל מהרא״ם

 אלא חומרא, איכא והבא דהכא היכא אבל

 אין זוטא ובאידך רבא חומרא ק״ו דבוזד

 אם ד״ה סוף יק נכא, משפטים פ׳ וז״ל לחוש,

 הכא שייך ולא וז״ל לעבוד ורוצה כהן היה

 לקולא למילף ]דאיכא[ היכא כל לומר

 חומרא לי דמה ילפינן, ]לחומרא[ ולחומרא,

דיבמות פ״ק כדאיתא זוטא חומרא לי מה רבא

[I.].

< J ; ■׳ , , תצז כללץ _
להו דתגי חלל בית וחומרי. שמאי בית קולי

 דלפעמים אף היינו מ״א[, ןס״ד בעדיות

 תני חומרא נפיק ב״ש דמיקל קולא בההיא

 J3 קידושין ריש ,התום שכתבו מטעם ליה,
 משום בפרוטה אומרים ב״ש גבי ג״ש[ ד״ה

 לא המדרש, בבית השאלה דכשנשאלה

קולא. בו שיש לצד אלא נשאלה

תצח כלל

 שתולה שקר אומר שהאמורא פעמים קבלח.

אומר פלוני רבי תניא גדול באילן עצמו

 כך, אמר לא תנא אותו האמת ולפי כך

 דליקבלו הוצא התנא בשם p אמר ולכתחלה

 )דף עירובין למעשה, הלכה דינא ההוא מיניה

 יוסי רבי דתניא עלי סמוך ליה אמר ע״א( נא

 תנא ]לא[ היא ולא בגמ׳ וקאמר וכר, אומר

 דליקבלו היכי כי ]אלא[ יוסי בדרבי ליה

עמתקיי[. נמוקו יוסי דרבי מיניה,

דבריו. שתביאו כז כלל השי״ן מערכת כללים חמד ושדי כג, כלל קו״ף מערכת להחיד״א ודכר בעין עיין קח.

בןאל־־הס של!;!■״ איגאז? החכמה אוצר תכצת ע״י הודפס342 מס עמוד אברהם p שלמה אלגאזי, חדשה< >מהדורה הלכות גופי
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התום׳ שהקשו מה יתיישב לע״ד ובזה

 בהני ]»:[ מציאות אלו פ׳ דאמרינן אהא ז״ל

 דהא במסכתא, דמשנו רבנן עבידי מילי תלת

 דברי שיהיו ושננתם ]ל.[ בקידושין אמו״ינן

בפיך. תןרהמחודדץ

&?2i!p2*!S

תצט בלל

 תרתי קרא מחד דריש כי התנא דרך קדימה.

והדרשא למעט, או לרבות דרשות

 לדרוש מקדים מאחרת, טפי מסתבר האחת

 דלא וההיא דקרא, מרישיה דמסתבר ההיא

 והדרך דקרא, מסיפיה דריש כך כל מסתבר

 הוה תיבה, חד אלא קרא כתב לא דאי כן הוא

 כתבתי וכבר טפי, כמסתבר דווקא מוקמינן

 התום׳ כתבוהו הזה שהכלל שמועה ביבין

 וז״ל יום וטבול ד״ה ע״ב( פג )דף בהנשרפין

 הוה ריבויא, חד אלא לאו דאי נמי לתרץ ואין

 דמחוסר משום כפורים במחוסר מוקמינן

 טמא איפכא למימר ליה הוי כן דאם מעשה,

 בו טומאתו עוד כפורים, מחוסר לרבות יהיה

יום. טבול לרבות

פ׳ יבמות בתום׳ ראיה עוד מצאתי וכעת

 הבוגרת לרבות אליו ד״ה נס.[ יבמתו על הבא

 עץ ממוכת טפי לרבות מסתבר בוגרת ח״ל

 לרבות ברישא דכתיב אל? מוקי ולהכי וכו׳,

 למוכת בסוף דכתיב לאיש היתד. ולא הבוגרת,

עץ.

 לרבי )לרבות( בדבריהם למידק ואיכא

מארוסה, טפי לרבות מסתבר דבוגרח מאיר

 ארוסה, וממעט בוגרת מרבה ר״מ אפילו דהא

 לרבות הקרובה ר״מ קאמר היכי כן ואם

 מיבעי איפכא בוגרת, לרבות ואליו ארוסה,

 דמסתבר תחלה בוגרת לרבות הקרובה ליה

 כדכתב חדוש שהוא ארוסה לרבות אל? טפי,

קידושין. היינו הוויה תימא דלא ז״ל, רש״י

טעמא, האי ]איתא[ דאי למידק איכא תו

 לרבות הקרובה דדריש שמעון רבי גבי

 בוגרת, לרבות אל? שנתגרשה, ארוסה

 שנתגרשה ארוסה לרבות הוא הדוש ה?תר

 והא בגמ׳ כדפריך גדול לכהן ראויה שאינה

 טסי וכו׳ גדול לכהן ראויה שמעון ר׳ אמר

 למדרש ליה הוי איפכא כן ואם מבוגרת,

 ארוסה לרבות אליו בוגרת, לרבות הקרובה

 לארוסה. פרט היתה לא אשר שנתגרשה,

 היתה לא דאשר דכיון בדוחק י״ל ושמא

 התנא, אקדמינהו מישתעו, בארוסה והקרובה

קשיא. קמייתא אבל

תק בלל

 אחר זו בפסוק הכתובות תיבות שתי ]קדימה[

הסדר, על שהם הוא הדרך זו,

 או כתיב כי גם ומה לשניה, קודמת וראשונה

 תתננה נכא:[ ופסחים p! בע״ז כדאמרינן

 למכירה. נתינה להקדים מכור או ואכלה

 ירה או יסקל סקול סקילה גבי חדוש ומצעו

 בתחילה נדחין הנסקלין דכל וקיי״ל יירה

 ברייתא, נמה.[ הדין נגמר פ׳ ירה דהיינו

 ירה כן דאם שכדמיה[ מנין ןד״ה התום׳ והקשו

אקרא דסמך ותירצו ברישא, ליכתוב יירה
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 למיגו היא שם תום׳ שכוונת פירשו והאו״ת
 תו״ת. במקום למיגו ולא עדים במקום

 תד״ה על שם להלן בדבריו וכן שם, ורעק״א
 סוברים שתום׳ נקט וכר, נאמנים אינם

 בענק וע״ע תו״ת. במקום מינו מהני ששפיר
 ע״ב ע״ב דף בב״ק בתום׳ תו״ת במקום מינו

 רעק״א בשו״ת וכן ע״ב, ל״א דף ובכ״ב
מ״ט באות ב״ק על ובקו״ש קל״ו, בסי׳

הדבר. לסברות בנוגע —

ראשונים שהביא כאן בשט״מ עיין והנה
 שבהסיפא הנ״ל כדברינו להדיא שמפרשים

 משום תפיסה מהני נ׳ בדף הברייתא של
 מינו לו יש וממילא עדים בפני שלא שתפס

 הרי בהרישא תפיסה מהני דלא דהא והוסיפו
 מיגו בגדר הוא המיגו שבהרישא משום זה

 את שפוסלים העדים דהיינו עדים, במקום
 במקום מיגו זה הרי בהסיפא )אבל השטר
 בד״ה כאן בשט״ט מיהו וכהנ״ל(. תו״ת
 שהביא הרשב״א דברי הובאו וכר, זימנין

 אותו הרשב״א ודתה הנ״ל, הפירוש את
 במקום מיגו הוי לא בהרישא שגם משום
 דהיינו עדים יש להמלוה שגם משום עדים

 מובנים אינם דבריו ולכאורה השטר. עדי
 השטר נתקיים לא שעוד מאחר בהרישא דהא
 אלו הרי בד״ה ע״ב י״וז בדף בתום׳ )עי׳

קיום"(, כלל חשיב ד״לא שכתבו נאמנים
 ועי׳ להמלוה. עדים שיש לומר שייך איך

 שכתבנו במה ס״ו אות ב׳ בחלק בדברינו
דבריו. את ליישב

בא״ד. תטז(
 דאי מיגו דאיכא כגון דאיירי נראה וז״ל,

 הכי לאו דאי כלום בידי אין אמרה בעי
 מיגו שבלי דס״ל הרי עכ״ל. מהימנא אמאי

להבעל עוד יש אלא אלא התפיסה מהני לא

 מהני מאי דא״כ וצ״ע מוחזק. של הכח
 שתפסה ואע״ס להוציא מיגו הוי הלא המיגו

המוחזק. עוד נחשב שהבעל אמרינן הלא

 באות כבר שביארנו מה פי על ליישב ויש
 דינים שני שיש שם ובההערה סק״ו ר״ו

 את ומשנים מוציאין שאין חדא במוחזק,
 מ״ו דף בב״ק וכדאמרינן סיבה בלי המצב

 לי׳ דכאיב שמאן משום הוא שהממע״ה
 למוחזקות שיש וב׳, אסיא, לבי אזיל כאיבא

 י״ל ולפ״ז חיובית. חוקה של הכח גם
 הכח את לבטל מתני שפיר מיגו שבאמת

 שגם רק במוחזק, שיש חיובית חזקה של
 המצב את משנים שלא נשאר הרי זה אחרי

 המיגו מהני שלא אמרינן ולכן סיבה, בלי
 מעתה הרי שתפס היכא וא״כ להוציא,

התופס. ביד הכסף את משאירים

 לפני מרקדין כיצד ר ת" תיז(
וכו/ ־/הכלה

 הכלה לפני מרקדין כיצד דת״ר בגט׳ עי׳
 ובית שהיא כמות כלה אומרים שמאי בית
 הקו״ש וכתב וחסודה. נאה כלה אומרים הלל

 דעיקר זה מלשון משמע לכאורה ה״ל,
 טעם אין אבל הכלה, את לשמח היא המצוה

 ולא ורבו בפרו מפקיד איהו דאדרבה לזה
 ו׳ ברכות הגט׳ מלשון משמע וכן איהי,

 פירש״י כבר אבל המצוה, היא חתן דשמחת
 החתן בשביל והכל לפני׳ אומרים מה כאן

 שלקח מי להלן כמש״ב מקחו את לשבח
 שבתחילה הרי "ל. עב וכו׳ השוק מן מקח
 פרו מצות משום החתן את שמשמחין נקט
 שמוזכר הענין משום שהוא הסיק והדר ורבו
 וצ״ע וכו׳. השוק מן מקח שלקח שמי בגמ׳

 הוא שהטעם בתחילה לומר שרצה מה על
רק מצוה יש הכי ושמשום ורבו פרו משום
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 דעי׳ חייב, הוא רק כי החתן את לשמח
 שגם שכתב מקדש האיש פרק בריש בר״ן

 שמצוה לומר שייך המתקדשת האשה על
 יותר קידושין( המעשה את )לעשות בה

 בזה מצוה מקיימת היא גם כי מבשלווזה
 וא״כ מצוותו, לקיים לבעלה מסייעת שהיא

 בכל אבל ורבו פרו מקיים הבעל שרק נהי
 שהיא בגלל לשמח שייך הכלה את גם זאת

מצוה. עושה

 פרו מצות משום דהוי ס״ד איך צ״ע גם
 שעושה מי כל משמחים לא למה דא״כ ורבו
ורבו. פרו של שנא-חמצוה ומאי מצוה אמו

 אבל מהל׳ בפי״ד ברמב״ם דעי׳ צ״ע עוד
 היא וכלה חתן שמחת שמצות שכתב ה״א

 לרעך מואהבת הלמד חסדים גמילות משום
 שמשטחים בזה יש חסד דאמה וצ״ע כמוך

מצוה. שעושה מי

 דהא הקו״ש דברי על להעיר יש עוד
 הראשונה דרכו עם להשאר יכול הי׳ אכחי

 משום ולא ורבו פרו משום הוא שהטעם
 מרקדים למה ניחא זאת ובכל מקחו לשבח

 לפני׳ שאומרים היא הכוונה כי הכלה לפני
 וכמש׳־כ החתן את לשמח בשביל שבח דברי

הקו״ש. באמת

 רק מצוה שיש שנקט מה על צ״ע ועוד
 דבדברי הכלה את ולא החתן את לשמח

 היא שהמצוה להדיא איתא שם הרמב״ם
 באה״ע ושו״ע בטור וכן הכלה. את גם לשמח

וכלה. חתן לשמח שמצוה נפסק ס״ה סי׳

 רש״י שכוונת ביאר הקו״ש דהנה ועוד
 הכלה את לשבח רק היא המצוה שכל היא

 רק היא המצוה שכל משום החתן בפני
 למה דא״כ צ״ע ומעתה החתן, את לשמח

ומשמחים אחרים שמחה במיני גם עוסקים

 וריקוד. שירה כגון אחרים בדרכים גם אותם
 הט״ז דברי את נביא הבאה בהאות ולהלן
 רש״י שלפי מפרש שהוא מדבריו דנראה

לדבר. רק באמת הוא פירושו דסוגיין מרקדין

 לשבח הוא שהענין הקו״ש כדברי ועכ״ם
 הלל בית דברי מהמשך משמע מקחו

 שהביא וכמו זה ענין שהזכירו בהברייחא
 כתבו למה באמת צ״ע וא״כ עצמו הקו״ש

 לשמח גם פצוה שיש שו״ע והטור הרמב״ם
 על י״ז בדף בהפלאה גם ועי׳ הכלה. את

 הוא שהררך שכתב מעבירין ד״ה רש״י
 על ולחבבה ולשבחה הכלה לפני לרקוד
בעלה.

 והטור הרמב״ם דעת את להסביר ויש
 הכלה את גם לשמח מצוה יש למה והשו״ע

 שהביאו דעיי״ש ח׳, בדף לעיל הסוגיא פי על
 את פי׳ שם ורש״י חתנים, הברכות את

 היא דהכוונה וכלה חתן משמח הברכה
 שאומרים ומה שלפנינו האלו והכלה להחתן

 מקדם עדן בגן יצירך כשמחך החתימה לפני
 וכדכתיב לבדו הראשון לאדם היא הכוונה

 אשר האדם את שם וישם בעדן גן ויטע
 הביא וכו׳ וכתבו בד״ה השט״ם ברם יצר.

 וכלה חתן במשמח שהכוונה ישנה משיטה
 שישמח מהקב״ה דמבקשים וחוה לאדם היא
 והכלה החתן דהיינו אלו האהובים הרעים את

 וחוה אדם את עק בגן ששימח כמו שלפנינו
וכלה. חתן שהיו

 לומר יש השיטה דברי לפי ומעתה
 ממה שחוץ והיינו דינים, שני בזה שנאמרו

 את לשבח כדי החתן את לשמח שצריכים
 עוד יש בעלה( על לחבבה כדי )או מקחו

 מה דוגמת הכלה וגם אותו גם לשמח דין
וחוה אדם את עדן בגן שימח שהקב״ה
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 המצות משום שאי אלא וכלה, חתן שהיו
 לפני הכלה את לשבח דוקא חיוב אין הזאת
 מיני בכל לשמחם היא המצוה אלא החתן

 לשבח של הענין מצד משא״כ שהם, שמחה
 הכלה אח לשבה דוקא היא המצוה מקחו את

החתן. בפני
 דהנה הנ״ל, דרכינו על להעיר יש ברם

 דבי איגרא דאמרינן ע״ב ו׳ דף בברכות עי׳
 שכר קבלת שעיקר ופרש״י מילי, הילולא
 את שמשמחין מה ע״י הוא חתן שמחת
 למאי היא כוונתו ולכאורה במילי, החתן

 וחסודה, נאה כלה שאומרים בסוגיין דאמרינן
 לפי רק שפיר אתי זה הרי הנ״ל לסי מיהו

 שהרמב״ם שהבאנו מה לסי אבל רש״י,
 את גם לשמח מצוה הזכירו והשו״ע והטור
 שהקב״ה מה דוגמת שהוא וביארנו הכלה
 והרי מקדם עדן בגן וחוה אדם את שימח

 למה צ״ע א״כ שמחה מיני בכל מתקיים זה
 שצריכים ממה יותר מצוה עיקר "טילי" הוו

 משום שמחה מיני בכל הכלה את גם לשמח
וצ״ע. דחוה, אדם את שימח שהקב״ה

 שמחת דשאני שנחדש ע״י לבאר ויש
 שמחת של מהחיוב מג״ע שילפינן וכלה חתן

 לשמוח הוא החיוב יו״ט דבשמחת יו״ט,
 זה, ביום שמחים להיות צוה הקב״ה כי

 מתן או מצחם יציאת היא שהסיבה ונהי
 של המצוה את מקיים האדם אבל תורה

 להסיבה השמחה את שיקשר בלי גם שמחה
 מקשר הוא ואם מצרים, יציאת על ויחשוב

 בגדר זה הוי מצרים ליציאת השמחה את
 ע״י מתקיים המצוה עיקר גוף אבל מדריגה,

 הקב״ה כי לשמוח מתכוין שהוא לחוד זה
 חתן בשמחת ברם זה, ביום לשמוח אמר
 שקיבל בגלל דוקא לשמוח צריך החתן וכלה
דוקא לשמוח צריכה הכלה וכן זו כלה

שמא

 דידה שגבי )אע״פ זה חתן שקיבלה בגלל
 ישמחו אם אבל "מקח"(, של מושג אין
 כאן אין לחתונתם השמחה את לקשר בלי

 המצוה ולק וכלה, חתן שמחת של קיום
 שבח דברי דהיינו מילי, ע״י דוקא מתקיימת

 לשמוח להם גורם זה אשר והכלה החתן על
השני. עם אחד

 שמצוה כתב ס״ה סי׳ בריש הטור והנה
 השמיט והמחבר וכלה, חתן לשמח גדולה

 תמה השולחן והערוך גדולה, דמצוה דהוי
 שכוונת ביאר והב״ח זה. דבר השמיט למה

 מבטלין כי גדולה מצוה דהוי היא הטור
 וכמו לחופה כלה להכנסת תורה תלמוד

 מיהו שם. להלן והשו״ע הטור שהביאו
 במבטלין שהכוונה ביארו והט״ז הדרישה

 להכניסה לענין רק היא כלה להכנסת ת״ת
 להחוסה, אותה כשמלוים דהיינו לחופה,

 דרכנו ולפי וכלה. חתן לשמחת הכוונה ואין
 במצוה הטור שכוונת לבאר יש אולי הנ״ל

 מצוה מיקרי וכלה חתן .ששמחת היא גדולה
בג״ע. בזה עסק עצמו שהקב״ה משום גדולה

 לפני מרקדין כיצד תיח(
הכלה.

 עכ״ל. לפני׳ אומרים מה וז״ל, פירש״י
 א׳, דרכים: בב׳ דבריו להבין יש הנה

 כפשוטו, הוא מרקדים של הפירוש שלעולם
 אלא מרקדים, איך אינה השאלה שכוונת רק

 בשעת אומרים דיבורים לאיזה היא הכוונה
 לפרש היא רש״י שכוונת ב׳, הריקודים.

 אמירה הוא פירושו כאן מרקדים שהמלה
 הפירוש ובודאי כפשוטה. ואינה ריקודים ולא

 נראה אבל דוחקו, מחמת מוסרך נראה השני
 אה״ע בשו״ע עי׳ דהנה הט״ז, מפרש שכן
חתן לשמח שמצוה המחבר שכתב ס״ה סי׳
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משה ע״א י״ז כתובות דבר שמב

 וכתב וחסודה, נאה שהיא ולומר ולרקד וכלה
 היינו לאו דהאמירה משמע וד״ל, הט״ז

 מבואר דכתובות בפ״ב ברש״י אבל הריקוד,
 שלפי דס״ל הרי עכ״ל. האמירה היינו דריקוד

 העיר ולכן כלל, רקידה הכא ליכא רש״י
 הטור( גם )וכ״כ המחבר שכתב שמה

כרש״י, דלא זה הרי שמרקדים

 למה )והטור( השו״ע על צ״ע ולכאורה
 מה על נוסף רקידה של הענין את פירט

 דוקא ענין יש דכי לשמח שמצוה שאמרו
לרקוד.

 שהביא שם בסק״ב תשובה בפתחי ועי׳
 אחיזת ע״י הכלה עם לרקוד המנהג את

 ממאי המנהג את וכתק^״לדחות מטפחת,
 תניא ולא הכלה לפני שמרקדין כאן דתניא

 הכלה עם שלרקוד מזה דמשמע הכלה עם
 לפי מיהו כהוגן. אתו מטפחת אחיזת ע״י

 הכוונה כי ראי׳ מכאן אין ברש״י הט״ז הבנת
 תמיד הוי הרי וזה להאמירה היא בריקוד

 ולכן הכלה עם לומר שייך ולא הכלה לפני
 שלפי י״ל אכתי וא״כ הכלה, לפני תניא
 מותר שפיר כפשוטו רקידה עושים אם רש״י

מטפחת. הפסקת ע״י

ע״א י״ז דף
שהיא. כמות כלה תיט(

 א׳, פירושים: ב׳ שכתבו בתוס׳ עי׳
 ב׳, ישתקו. מום בה ש שאם היא שהכוונה

 נאה בדבר אותה שבחו מוס בה יש שאם
בה. שיש

 הגאונים ליקוטי בשם הובאו ובשט״מ
כעורה היא שאם א׳, פירושים: שני עוד

 רק תמיד שיאמרו ב׳, בעורה. שהיא יאמרו
שהיא. כמות כלה המלים את

ובט״ז. במהרש״א וע״ע

 שהיא. כמות כלה תכ<
 בית סליגי במה בענין שונים ביאורים

הלל. ובית שמאי

 דבית בטעמייהו תום׳ של דרכם א.

שמאי.

 בית של שטעמייהו שכתבו בתום׳ עי׳
 לשקר מותר שבודאי דנהי משום הוא שמאי

 בכל אבל הלוקח בעיני המקח את ולשבח
 שבדוקא לתקן צריכים חכמים היו לא זאת

 היו דלא היא כוונתם ולכאורה כן. יעשו
 אבל היתר רק הוי כי לתקן צריכים חכמים

 א״כ מותר ראם צ״ע ברם מצוה. בזה אין
 גמילות של מצוה להיות מתהפך זה אין למה
חסד.

 הם הדברים ששני הוא הדבר שגדר וצ״ל
 לשקר שלא המדריגה דהיינו אחד, משקל על
 חתן דשמחת חסד גמילות לקיים המצוה וכן

 מהם איזה לעשות בידו הרשות ולכן וכלה,
 לחכמים להם היו לא ולכן רוצה, שהוא
מהשני. יותר אחד ולהעדיף לתקן

 לרבי דס״ל ע״ב ס״ה דף ביבמות ועי׳
 מפני לשנות שמותר שמעון ברבי אלעזר

 ויליף לשנות, שמצוה סובר ■נתן ורבי השלום,
 אלך איך שמואל שאמר ממה כן נתן רבי

 לשנות, הקב״ה וצוהו והרגני שאול ושמע
 רק דהוי ראב״ש סובר למה צ״ע שם וגם

 "כ א שמותר מכיון דהא מצוה ולא רשות
 כהנ״ל וי״ל מצוה. להיות מתהפך אינו למה

 הם שקולים הענינים ששני סובר דראב״ש
של הענין וכן לשקר שלא המדריגה דהיינו
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מש ע״א י״ז כתובות שמגדבר

 שירצה, איזה לעשות בידו הרשות ולכן שלום
 את דוחה שלום של שהענק סובר נתן ורבי

לשקר. האיסור

 בהמחלוקת וב״ה ב״ש דפליגי י״ל ולפ״ז
 סובר שמאי דבית ור״נ, ראב״ש שבין הנ״ל

 דהוי סוברים ב״ה ואילו רשות דהוי כראב״ש
כן. לתקן אפשר שפיר ולכן מצוה

 הפרישה דברי פי על ביאור עוד ב.

שמואל. והבית

 שכתב ס״ה בסי׳ שמואל בבית עי׳ והנה
 הוא הלל דבית שטעמייהו הפרישה בשם

 וחסודה בנאה שהכוונה לפרש שיש משום
 הוי דלא משום דמותר כלומר למעשי׳, היא

 לתרי משתמע בגדר הוי אלא גמור שקר
 ביבמות לנר הערוך של כדרכו וזהו אנפין.

 הרי השלום מפני לשנות שמותר שמה שם
 ועיי״ש גמור, שקר שאינו באופן רק דה

 גמור. שקר הי׳ לא שם בהדוגמא איך שביאר
 פליגי הלל ובית שמאי שבית י״ל ולפ״ז
 נאה ש״כלה סוברים שמאי שבית בהא,

 בודאי אלא אנפין לתרי משתמע לא וחסודה"
 סוברים הלל ובית במראי׳, לנאה היא הכוונה
 דבית "נ א אנפין. לתרי משתמע הוי דשפיר
 משתמע של היתר דליכא סוברים שמאי
אנפין. לתרי

 כתב י׳ ל״ג בבראשית בחיי רבינו והנה
 יוחנן רבי אמר אלהים פני ד״ל ודרשו וז״ל,
 שנאמר הזה בעולם לרשעים להחניף מותר

 פרת דרבי ופליגא פניך, ראיתי כן על כי
 לנגד יכון לא שקרים דובר פדת רבי דאמר

 רבי דעת יבא, חנף לפניך לא כי וכתיב עיני
 היראה מפני הרשע את להחניף שמותר יוחנן
 פרת רבי ודעת לעשו, יעקב החניף שכן
שקרים דובר שנאמר אסור היראה מפני שאף

 כזאת חנופה לעשו, יעקב שהחניף ומה וגו׳,
 משמעיות, שני כולל לשון שהיא לפי מותרת
 כמו בזוי לשק ראיתי שהרי ולגנאי. לשבח
 זרה, עבודה לשון אלהים וכן בי, יראו יביטו

 בזה לחוש אין השבח לשון הרשע יבין ואם
 עכ״ל. וכו׳ אנסשי׳ מטעי איהו שדרז״ל וכמו
 אם בענין פרת ורבי יוחנן רבי שפליגי וי״ל

 דרבי אנפין, לתרי משתמע של היתר יש
 אי וממילא כזה היתר יש דשפיר סובר פדת

 להחניף שמותר אבינו מיעקב ללמוד אפשר
 סובר יוחנן רבי ואילו היראה, מפני רשעים

 ללמוד אפשר שפיר וממילא כזה היתר שאין
 מפני רשעים להחניף שמותר אבינו מיעקב
 אינו יוחנן שרבי יוצא לפ״ז מיהו היראה.

 משתמע של היתר שיש הלל כבית סובר
 שיש מודה ר״י שגם י״ל ואולי אנפין. לתרי
 שהוא רק לתרי״ז!נפק, משתמע של היתר
 מספיק הי׳ לא ועשו יעקב גבי שהתם סובר

 ללמוד יש שפיר ולכן אנפין לתרי משמע
להחניף. שמותר משם

 דמייתינן ע״ב מ״א דף בסוטה עי׳ ועכ״ם
 להחניף שמותר לומד לקיש בן שמעון שרבי

 ותרצני אלהים פני מכראות בעוה״ז לרשעים
 לוי רבי דאמר לוי דרבי ופליגא ואמרינן

 לאדם דומה הדבר למה ועשו יעקב של משל
 להורגו שמבקש בו והכיר חבירו את שזימן

 שטעמתי כתבשיל זה תבשיל טעם לו אמר
 מסתפי מלכא, לי׳ ידע אמר המלך, בבית

 הי׳ בלמה אחר ביאור וזהו לי׳, קטיל ולא
פדת. רבי של ביאורו ולא מותר

 אפילו לומר מותר באם דפליגי ג.

השלום. מפני גמור שקר

 ב״ש של בהמחלוקת ביאור עוד י״ל גם
משמע כאן תום׳ מלשון דהנה וב״ה,
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משה ע״א י״ז כתובות דבר שז־מ

 זאת ובכל גמור שקר שפיר דדושיב בפשטות
 ולפ״ז שמואל, והבית כהפרישה ודלא מותר

 אם בענק הלל ובית שמאי בית דפליגי י״ל
 דבית השלום מפגי גמור שקר לומר מותר
 שמותר. סוברים וב״ה שאסור סוברים שמאי
 משמע ב״ה דברי בביאור זה וכדרך

 וז״ל, הלל בית בדעת שכתב כאן מהריטב״א
 משום בו אין שלום דרכי מפני שהוא דבל

עכ״ל. תרחק שקר מדבר

 שי״ל בש״ס מקום עוד שיש ונראה _
 שקר לומר מותר באם אמוראים שפליגי

 דהנה שנבאר, וכמו השלום מפני גמור
 של עונשו כך אמרינן "ט פ דף בסנהדרין

 לו. שומעין אין אמת אמר שאפילו בדאי
 על דהקשו ע״ב ט׳ דף מסוטה להעיר ויש
 שמשון לה שהגיד דלילה שראתה דכתיב הא
 אמר תנין ר׳ ואמר ידעה, דמנא לבו כל את
 אמר ואביי אמת דברי שניכרים משום רב

 נזיר באומרו ה׳ שם את שהזכיר משום
 דברי ניכרים דאם וצ״ע וגר, אני אלוקים

 כשהוא לבדאי שומעין אין למה א״כ אמת
 אומר שהוא ניכר הדבר הלא אמת אומר
אמת.

 הטבע מצר נמי, הכי שאין נראה מיהו
 רק אמת, אומר שהוא ניכר להיות צריך הי׳

 הדבר שאין בדאי של עונשו גופא שזהו
 שומעין שאין ומה לו, שומעים אין ולכן ניכר

 דמן עונש מצד אלא הטבע מצד זה אין לו
אמת. דברי הניכרים את מסלקין השמים

 ואינו שם אביי פליג למה לעיין יש גם
 וכי אמת דברי ניכרים של הדרך את סובר
אמת. דברי ניכרים שאץ וסובר חולק הוא

 אם בענין שם האמוראים דפליגי וי״ל
 הראשונים בהפעמים לשקר רשאי הי׳ שמשון
להשתמט צריך הי׳ האם או בית שלום משום

 לשקר לו אסור שהי׳ סובר דאביי מלענות,
 וממילא בדאי בגדר נעשה ששיקר בזה וא״כ

 אמת דברי ניכרים שאץ העונש לגביו חל
 לו שהאמינה לומר אביי הוצרך ומש״ה
 אמר חנץ רב אבל ה׳, שם שהזכיר משום

 ומש״ה לשקר רשאי הי׳ ששפיר סובר רב
אמת. דברי שניכרים נשאר שפיר

 שהי׳ לומר למה דמילתא, טעמא ובענץ
 דפליגי י״ל לשקר, לשמשץ אסור או מותר

 שקר אפילו לומר מותר האם דהיינו בהנ״ל
 הי׳ שם בשמשון )ו־הא השלום מפני גמור
 רב אמר חנין דרב גמור(, שקר של ציור
שאסור. סובר אביי ואילו שמותר סובר

 שמותר לומר תיתי מהיכי צ״ב אכתי ברם
השלום. מפני גמור שקר לומר

 שקר שלומר שי״ל משום דהיינו וי״ל
 למה הסיבה כל אלא בעצמותו, רע דבר אינו

 משום זה הרי שקר לומר התורה אסרה
 אסור אם ואפילו לחבירו, רע מזה שיוצא

 דעלמא בדברים אפילו לשקר מדאורייתא
 דה גם אבל להלן, שנביא החרדים וכשיטת

 לשקר יתרגל זה שע״י משום רק זה הרי
 כל ומעתה חבירו, לרעת גם ישקר ולבסוף

 רצון מתוך משקר שהוא היכא רק הוא זה
 למצוה משקר שהוא היכא אבל שקר, לומר

 לשקר, יתרגל עי״ז שמא חשש אץ לצורך, או
 מדבר של דאורייתא האיסור כאן אץ וממילא

תרחק. שקר

 בביאור דרכים שלשה עוד ד.

 שלום דדרכי טעמא בלי גם מחלוקתם

 הגר״י ודברי היראים, שיטת )לפי

פערלא(.

 בזה״ל, כתב רל״ה בסי׳ היראים והנה
 מדבר המשפטים ואלה בפרשת יוצרנו צוה

שיוכל שקר מכל להתרחק חייב תרחק, שקר
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שמה משה ע״א י״ז כתובות דבר

 יראי וכל וכו׳ חבירו המק לידי שקרו לבוא
 לידי שקרו לבוא שיוכל להתרחק לב יתגו ה׳

 לא רעה לידי בא שאינו שקר אבל רעה,
 מענינו הלמד דדבר עליו. תורה הזהירה
 מדבר דכתיב מדבר הכתוב לבריות שברשע

"ל. עב וגו׳ תהרוג אל וצדיק ונקי תדחק שקר
 מייתינן בסוגיין דהא היראים הקשה ושוב
 רעה עושה שאינו אע״פ תרחק שקר מדבר

 רעה שעושה מיקרי דשפיר ותי׳ לחבירו,
 חבירו. דעת כגונב נראה הוא כי לחבירו

 י״ל שלפ״ז לבאר כתב ראם ובתועפות
 מיקרי דלא משום היא הלל בית שסברת
 משום ליכא ומש״ה לחבירו רעה שעושה

 דדרכי טעמא בלי )גם תרחק שקר מדבר
שלום(.

 על בפירושו שליט״א קניבסקי והגד״ח
 אחרת דרך כתב ל׳ אות א׳ פרק כותים מס׳

 הלל שבית שי״ל והיינו ראם מהתועפות
 הפסד שיש היכא רק איירי שהפסוק סוברים

לחבירו. רעה בסתם ולא לחבירו ממון
 איירי שהפסוק סוברים הלל שבית י״ל גם

 בסה״מ פערלא הגר״י כתב וכן לדיינים, רק
 רק איירי שהפסוק שי״ל כ״ב במ״ע לרס״ג

 שאר ע״י שקד שאמירת כתב )ועוד בדיינים
 שלך דהין מקרא אסור ממון בעניני אנשים

תורה(. איסור בהם אין דעלמא ושקרים צדק,
 שם לעיל קניבסקי הגר״ח כתב זה וכעין
 מבואר תרחק שקר דמדבר קרא וגם וז״ל,

 ממק ועדות בדין דמיירי א׳ ל״א בשבועות
 ללשק לאזהרה לה מוקי ובמכילתא ע״ש,
 והרמב״ם ע״ש, המינות מן לפרוש או הרע

 דקאי ג״כ דס״ל עצמה בפני למ״ע מנאה לא
 ומרמה בעלמא בדברים במשקר אבל אדינים,

 ובשע״ח בקרא, בהדיא מצינו לא חבירו את
שקרים מיני ט׳ מנה ג׳ שער יונה לרבינו
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 ועל שקר עדות על קאי תכחשו דלא וכתב
 הביא שקר סתם על אבל ומתן, במשא מרמה
עכ״ל. וכו׳ קבלה דדברי קראי

 קבלה מדברי שאיסור ודאי הא ועכ״ם
 יונה ברכינו שמבואר וכמו גווני בכל איכא
 שמותר י״ל שזה רק שם(, ולהלן קע״ח באות
 שהביא וכמו צורך או מצוה או השלום מפני

 בגט׳ לזה מקורות הרבה שם קניבסקי הגר״ח
"׳ש, עיי

 דלא דלא הם הנ״ל השיטות כל ועכ״ם
 וז״ל, שכתב כ״ו אות ממ״ע בפ״ד כהחרדים

 דעלמא במילי אפילו אמת לדבר עשה מצות
 שקר מדבר שנאמר דממונא דררא דליכא
 בעלמא, דיבור רק ליכא אפילו משמע תרחק
 זרה עבודה עובד כאילו דהמשקר ז״ל ואמרו
 מותר שלום לשים אבל מקרא, לה וילפי

 דיבמות, ששי פרק כדאיתא איכא נמי ומצוה
עכ״ל. לרשב״ץ תרי״ג ממנק

 במ״ע בהפתיחה חיים חפץ בספר ועי׳
 שמונים וסייעתו הסמ״ג את שהביא י״ג

 הרמב״ם ואת למ״ע תרחק שקר מדבר
 שאיסור וכתב אותו, מנו שלא וסייעתו

 ומסתימת פסוק מהך לכו״ע איכא דאורייתא
 רק לא איירי שהפסוק דס״ל מבואר דבריו

שקרים. מיני בכל דאיירי וכן בדיינים,

 ולא שרק ולא כחל לא תכא(
חן. ויעלת פרכוס

 כחל. צריכה אינה כחל, לא וז״ל, פירש״י
 פירכוס, הפנים. את המאדים צבע שרק, ולא

 ולא שרקה ולא כחלה לא זו שיער, קליעת
 הנה "ל. עב חן יעלת היא והרי פירכסה
 בשם שמואל הבית על מכאן קשה לכאורה
 סק״ב ת״ב באות לעיל שהבאנו הפרישה

רק וחסודה נאה כלה לומר שמותר שכתב

0 -



309 הנה כב כא עשה דל לרט״ג הניצות ספר
.צדק תבני . יפה המאזנים את צדק . צדק מאזני בספרא .תרדוף דצדק משה מנה דכבר אע״ג ',י-- “I כ ׳* ידרשינן לכס. •ה'׳ צדק והין צדק איפת צדק אבני צדק דלא לאו הגאון רבינו בנינה מה ניר,א בפ׳ייייית וגל״ר

ריתיהורז ויי א-י-י »-«^A ...« . ׳׳ . , יי’ . , * י* י׳■׳-^" '.י
-V-.אזהרה על קאי המת לאד דקרא נימהותה

.שפיר חתי הוה ג״כ .הזכאי את לזנותמחד שוחד

 p״ . p /y מחזני בהפרת
 האיפות את לדק .צדק איפה .יפה המשקלות אה לדק
נקט ומדוע .ע״״ש יפת ההין את צדק . צדק והין י־י-

הפי' דה-הרדודג״ל שייבא לא בזה דהרי
 בהזהרה עיבר הזנתי תת וזנה החייב את וחייב בצדק ד;
אהד למנותו צריך הי׳ לא אנתי דלפ״ז .דז״א אלא .זו

 דגם אמת הן .בלבד לדק אבני דהיינו משקלות רק הגאון
במנין ונן ר״ת( )עשין שלו המצות מנין בקצור הרמב״ם

מאזנים רק נקני גנבה( הלנות )שבריש בקצרה המצות
rאג דקאי . הקח לא דושוחד לאו מנה כבר
ובשלמאבנתיבות1׳ rנד .הזנתי אה לזנות ע״מ

 מוקחינן הוה לא המה דלא קרא לאו דאי די״ל }׳■ק אקרא
 א־צמרינו לנך .מחד בשקיל אלא הקת לא דג־וחד קרא

 לדרני המצית מנין בחשבו; אבל הרווייר!.
אבל .נמבואר שניהם למנות אין ז״ל הגאון

1-

I ״ ׳ י 1 לי' נמי ניחא ועפ״ז .שפיר ניחת ביראים הרא״ס
ע? /דדרי "׳"ה

 תמה דלא ל'י הלאוין במנין לקמן ז״ל הגאון רבינו שמנה
נימה אם אפי׳ .במשפני עול תעשי דלא לאו וגס !.משפע
ולא .נפשומו הוא אביונך משפני המה דלא דקרא דס״ל

 בריש שלו( העשין מנין )בקצור הסמ״ג ונן .עיי״ש ומשקלות
 מה על עצמם המנו רל שהם אלא .ע״״ש נן נקני כפרו

 .הכל וביארו פירשו דשם .בפנים חבורם בתוך שכתבו
 דנאן דמשום ונראה . זה שייך לא רל הגאון לרבינו אבל
 והין איפה ומשקלות מאזנים ז״ל הגאון רבינו לדעת גם

 כיו״ב דבעלמא אע״ג .אחת עשת אלא נמני; אינם נולס
 משוס והיינו .רל לדעתו בפ״ע ופרע פרני כל נמנה

 במקח זא״ז להונות יבואו שלא .ממש הם אחד עני; דנולם
:רק נקני הילנך .,ין משקלות דהיינו אחד רקפרני נקני הילכך .עני; בשום וממנר

כל מזניר הי׳ דים ..kkונו
 ר״מן )סי׳ ביראים הרא״ם ונדעה .המכילתא כדרשת
 יתכן לא וא״כ .ע״״ש רל״א( )סי׳ ופמ״ק ר״ו( )לאוין וסמ״ג

עיל תעשו דלא .שפיר ניחא מ״מ .לעיל שאירצנז מה

וניו". _ ע״נ- מלוה- החד u מנה- נרהה "ה הפרעיס ר״מ(

*י"ש' 16ליהד :ינויחזה משים נמנה במשפט

 ס״א נשך איזהו פרק )ריש בב״מ בגמרת נמי אשכחן
לי למה במשקלות דכתיב מצרים יציאת דאמרינן ע״ב(

כתיב בכדהע׳ 1
על אזהרתו משים נמנה משפני אמה דלא

פרמי. אכולהו מצרים :־את

kנדעה .תמה בלא עבר דבורו( כיונה ז,״ הדח״ח
ד\רו 1AV על^**׳*'״' Hi1כפשוטוהגחון

 נל על דקאי שופעים
הולד! לא אביונך

 בפרשת הנתיב משפני המה דנח לחו
משפני המה דלא לאו אבל .אדם

זה בלחו פק״מדלינא משום .למנותו
לאו׳ בשלשה או בשנים האביון על לעבור {כדי אלא

 שם ובירחיס שם וכמ״ק בכמ״ג כמש"}
.רל הגאון רבינו של ודרכו בפ״ע נמנה

חינו ניו״בוכ
מנה לא דמה״ני

 .עיי״ש ל״ל במשקלות רחמנא דנהב לחו ההם הכד'נן ופן
קושיא קשה ואכולהו ומשורה. מדה נמי נתיבי לאו דבהך אע״ג

Ak שהוא משקלות דנקט וע״נ .לחו רחמנא בהו דנתב ל״ל וו
שנולל הדי לכולהו. וה״ה בקרא נזנרואחד
 אין מיהו .כאן הגאון רבינו וכדברי משקלות בכלל כולם

עיי״ש: פ״ז( )לאוין לקמן שיתבאר וכמו מוכרה זה
 תעשו דלא בלאו הלאוין במנין

 נל הגאון רבינו מנה ובמשורה
 שמנה בהעשה כאן שנא ומאי .בפ״ע בלאו

 שמנה דאחר לכאורה קשה ם
 בנל ז״ל דרכו לפי כלל

דפרנינן דכיו; ונראה .הם
 מג׳ל לי׳ דתיפוק לי למה דמשקלוה לאו שם דב״מ בסיגיא

 משעת ולעבור במלח משקלותיו לניומן דאיצמריך ואונאת.ומשני
 ירתיח. שלא דאיצניריך ההם דרשינן במשורה וכן עיי״ש. עשייה
עליו לעבור כדי ג״כ דהיינו מ״ב( פ״ע )בב״ב התום' וכתבו

דלחייז לתמוה שיש אלא

פרני שמנה ומה .נמשנ"ל יתיס גר משפני תעה דלא לאו ג״כ
פנ הנידו דלח נחו הלאוין במנין הגחון רבינ|

במשקל במדה עול 11 ;
ןיזי״*י

בלבד אחת בעשה כולם
ה לא העשה .גמגום בזה אי; .גדול פני ההדר ולא .דל פני השא ולא
פנים שמכיר אע״פ הוה נדק דמשפני ה״ה קרה לאו אי

)פ׳ בספרא כמבואר .גדול פני ומהדר דל פני ונושר.
למנות שלא כיו״ב מנוה

ליי יילל הלאו למנות לו

 ובסה״מ עיי״ש שופעים( וע׳ )דברים ובספרי קדושים(
 ר״ד( ר״ג. )לאוין ובסמ״ג רע״ז( רע״ה )להוי; וב״ם להר

 כוף )בחו״מ הט״ז ובמש״כ עיי״ש רל״ח( .)רל״ז וביראים
*י*’א דהרי -ו.במקומו לפנינו ויבואר .בזה ואכמ״ל עייש״ה מ׳( סי' z—H1- יי ■)

v **פדיסייעהוהגי רבינו עשו יפה ועכ׳ופ
 שכתב מלותיך( )בנתיב להרש״ך וראיתי .תרדוף דלדק

 שהיא משוס יי עשה מנו שלה וסייעתו הרמב״ם של בעעמו
 לפי נמנית אינה כזו ועשה . כולה התורה כל הכוללת עשה

 ואשתמיטתי׳ ממש. בזה ואי; עי־״ש. ד׳( )שורש הרמב״ם פרשי
!.שהבאתי הספר־ ודברי דסנהדרין הוגיא

.התורה כל הכוללת עשה זו דאין מבואר קרא מהך שדקפו
ככל פרעית עשה אלא

פ״ה(: .('<" mA k\" - I*לק: עוד בזה מש״כ ועי׳ .שנתבהר

UHH __י* י* *ז***ז■

 למ״ג הכוונת הקם לצדקם ומשקלותיך
יהי ויו׳ דה6 הדרי $דד. דייאזוי י יהי׳ וגו׳ לדק אבני לדק דמאזני

מאזני כתיב דבקרא יצע״ק .קדושים בפ׳ דכתיב . לכס

״,ןו״ו- ן ,.׳. ב... .ק ע.
 . עיי״ש הגשמים בימות ולחהד החמה בימות לחחד ימדוד שלח

 וכמש״ש .ואונאה גזל בכלל אינו דכה״ג משוס ע״כ ג״כ והיינו
חדא לאו תלתה דהנך נראה ולפ״ז .עיי״ש שם ברימב״א

־ ׳ י W1 I / / —׳ VH^׳ AKAP/P • IV/ / Pz רייי״ו יייח
 קרא דגלי לאו אי דודאי .בפ״ע לאוין בשלשה למנותם ויש

 שמעינן הוה לא הרתיחה משעה המשורה על להזהיר בהדיא
דהרי .במלח הממנה משעת במשקלות הורה מדאסרה לה

דאב השכחן לא שבתורה חיסורי; שהר
 עשייה משעה •כלאו

דלא לאו כמו . בהדיא

נעבור הורה יה
קר! בהו דגלי חיסורין מקצת. חין

ז״ל ־ח״ם* ־//k—משב
/ | ״ w ׳׳k-f. -kהעשה דלתולאו .כ״א( )במצוה לעיל שהבאתי

 לדעת לך תעשה לא מסכה דאלהי ולאו
 עיי״ש המכילתא ע״פ וג׳( ב׳ )לאוין ובסה״מ ע״ז( מהלכות

 ע״ב( )מ״ו דב״ק בפ״ק בביתך דמים השים דלא לאו יכן
 מייחד לאו בא הני דבכל .להכא דמו לא הני וגס .עיי״ש

כאן משא״כ .האיסור גוה היינו וא״כ .בפ"ע המשיי׳ על

פ"5) הרמב״ס

ft(־ p3׳
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 עלה דכשנשבע למימר לן דאית .כמשה ומכר מפיו שקר
 לשעכר למעכו ר״י מיני' יליף והיפי .שבועתי משוס חייב

 ריבוי משום אלא דחייב קאמר לא ר״ט ואפי' .דפעור
 לר״י מידה היה דבלא״ה משמע .במתני׳ וכמבואר הכתוב

 למטע יש לבוא לעתיד דמשמע להעיב או להרע דמדכחיב
 עשה בו יש אמה דבדבור איתא ואס .דלשעבר שבועה

 דלשטבר לשכוטה מיטיטא שוס למשמע ליכא .דאורייתא
 דלשעבר שבועה אדרבה .להעיב או דלהרע קרא מה־

 ק״ו וכהך .וכדכתיבנא לבא דלעתיד משביעה כק״ו נפקא
 לנשבע במהניתין ע׳א( כ״ז שם )לקמן ריב״ב דן ממש
 שלא הישות אם דמה .דחייב ביעל ולא המניה אח לבעל
 שהוא מנוה .עליו חייב הוא הרי סיני מהר עליו נשבע

 . ט״״ש עלי׳ חייב שיהא דין אינו סיני מהר עלי׳ מושבע
 פירכא משוס אלא התס דריב״ב עלי׳ פלילי לא רבנן ואפי׳
 כהן לאי בה עשה שכן הרשות כשבועת אמרת אס דמה
 וכו׳ רשות העבה מה להטיב או דלהרע מקרא אי .וכו׳

 אק״ו פליגי היו לא רבנן גס לא״ה הא .התם וכדאיחא
 איר,א אס .זה ק״ו לדון הו״ל שפיר הכא וא״כ .דרינ״ב

 דמדבר מקרא שקר באמירת דאורייתא אזהרה לנו דיש
בזה לנו דאין מזה מוכרח ע״כ ודאי אלא תרחק. שקר

: דאורייתא מ׳ע
 ט״א( קמ״ע שמח מי )פרק דבב״ב מסיגיא נראה "רן

בי זוזי אלפי תריסר לי׳ דהוה גיורא דאי׳סור בההיא
 איסיר ולודי דר״א ברי׳ איקא רב לה מתקין( .וכו׳ בא :

 איקפד .וכו׳ באודיחא וליקנינהו נינהו מרי דרב זיזי דהני
 . ע״״ש לי ומפסדי לאינשי עענתא מגמרי קא אמר רבא

 .הוו מרי דרב לאו זוזי הלין דבאמת כיון הרי והשתא
 שהוא נינהו דר*מ זוזי דהלין דלודי איקא רב מתקיף היכי
 מדבר דכתיב דאורייתא עשה טל לכתחילה ויעביר .שקר
 דאגמרי׳ מאי טל אלא הקפיד לא רבא וגס .תרחק שקד

 לעבור דאגמרי' מאי על הקפיד ולא .לי׳ ומפסדי טענתא
 גופי׳ איסור וגס .דאורייתא עשה על ועשה בקוס לכתחילה

 שס לעיל ועי׳ .דאורייתא בעשה וטבק הכי עבד היכי
 הו׳ל דלא ד״ה בתים׳ ע״ב( )מ״ד הבתים חזקת בפרק

 הוא אודיתא דקנין הסוברים לדעה ובפרט .ט״ש״ה וכי'
 בה דמיעקר מילהא רבנן מתקני היכי קשה .דרבנן קני;

 קנ״ד )סי׳ בקציה״ח ועי' .ועשה בקוס דאורייתא עשה
 אחרונים ושאר ב׳( ס״ר מ׳ סי' )חו״מ ובברכ״י ד'( □"ק
 .בזה עמדי יש ראיות הרבה עוד והלה .בזה ואכמ״ל בזה
 כל דאמרינן ע״ב( ל״ד העדות שבועת )פרק בההיא כמו

 ואם .עיי׳ש אדמתי׳ לאו דאינש טלי' רמיא דלא מילהא
 לטבור עסקינן ברש־עי דאעו קשה דאורייתא עשה בזה הי'

 לימא דלא היכי כי אדעתי׳ לרמיי׳ והחל .מה״ח בעשה
 שבועת )פרק לקמן שם וכיו״ב .בעשה ויעבור שיקרא
 כ״ע בורר זה )פרק בההיא וכן .עיי״ש ט׳ב( מ"א הדיינין
 עיי״ש אינשי דכירי לא דכדי מילי כל דאמרי' ע״ב(
 שלא להזהר עליו שמועל כיון דכדי מילי לי' קרי והיכי
אלא .כיו"ב מובא מדוכה׳ ועוד .דאורייתא בעשה יעבור

: בזה להאריך שאין
 דמדברשקר דקרא כדכהיבנא עיקר לענ״ד נראה ,

בעלמא אבל .לדיינים לאזהרה אלא קאי לא תרחק
 לא אזהרת משוס .בעדים אלא דאורייתא איסורא ליכא

 ההיא כמו דברים אינאת משוס או .שקר עד ברעך תענה
מבקשין חמרין היו אס ב(’ע נ״ח הזהב )בפרק דאחרינן

 תבואה מוכר שהיא פלוני אצל לכו להם יאמר לא תבואה
 משים עלה דאתי .עיי״ש מעילם מוכר שאינו בו יודע והוא
 גניבת משוס או .שקר דובר משים ולא תונו דלא לאו

 דיהב ע״א( צ״ד הנשה גיד )פרק דחולין כההיא הדעת.
 לי׳ דאסר עיי״ש וכיו״ב היא דשחיטה וחמר טריפה לי׳

 וכמש״ב .תגנבו לא אזהרת בכלל דהו״ל .הדעת גניבה משוס
 מהתוספתא ראי׳ שם ותביא .התום' בשם ש: ז״ל הריעב״א

 גדול הס גנבים שבעה( )ל״ל שלשה דקתני דב״ק( )פ״ז
 ז״ל המאירי הרב וכ״כ • עיי״ש הבריות דעת גונב שבכולם

 רנ״ה( סי׳ )ביראים ז״ל והרא׳ם לנדרים(. )בהקדמתו
 בדביר יתרו )פ׳ התלמידים במלמד וכ״כ .היטב ע״״ש

 דאורייתא איסורא ודאי זה זולה כל אבל . עיי״ש הגנוב( לא
 מה' )בפ״ב ז״ל הרמי״ם מדברי להדיא נראה וכן .ליכא
 השיבה בשערי ז״ל יונה רבינו ומדברי . עייש״ה ה״ו( דעות
 אינו דרבנן איסורא ואפי׳ .עייש״ה קפ״א( סי׳ שלשי )שער
 ואין בעלמא מיל' פעוח׳ אלא הוי דלא כל בזה אצלי ברור
 אבל .היא מגונה דדבר אלא .אדם לשים כלל הפסד בהן

 מהקב״ה דגמרינן .^והא מדבריהם אפי׳ ליכא איסורה
 . זקנתי ואני שאמר ממה שלום דרכי מפני לשנות שמותר
 מקים הי׳ שלום דרכי מפני לאו דאי משים דהיינו נראה

 זקינה שהיא שרה על שאמר .דברים אונאת משים אישיר
 שאמרה כמו לומר הקב״ה רצה שלא כמו .בזיון לשון שהוא
 בדבר ויש ביזוי שהוא מה״ע זקן שהיא אברהם על שרה

 מה וכן .עיי״ש שם ביבמות כפירש״י .שלום דרכי משים
 ג״נ היינו .וגו׳ צוה אביך יוסף אחי שאמרו ממה שלמדו
 בעיני נחשד שהי׳ מזה שנראה .שבה דברים אונאת משוס
 משום כה יש וגם .עיי״ש ויחי( )פ׳ וכפירש״י . אביו יעקב
 שלים להם שיעשה רצו זה שקר ע״י שהרי הדעה. גניבת
.בקרא כדכתיב דעתם לפי עליהם לו שהי׳ המשטמה תחת

 ג״כ .וגו׳ בידיך תקח בקר עגלת מדכהיב שלמדו מה וכן
 את גנב עי״ז שהרי בדבר. שיש הדעת דנובה דררא משים

 הי׳ ולזה .תחתיו דוד את למשוח לילך להניחו שאול לב
 שקר דבור משום ולא .שלים דרכי משים לאו אי אסור
 חגרת שהיהה הרי לב״ה ב״ש דקאמרי מאי .)וכן לחוד

 שקר מדבר אמרה והתירה וחסודה. נאה כלה לה אומרים
 לגבי הדעת גנבת בדבר שיש משוס דהיינו נראה הרחק.

 זו כיינה דמשוס זה. שקר ע״י בעיניו הן שהבא יבעל
 אסמכתא תרחק שקר דמדבר קרא דנקעי ומאי .כך אומרים
 גם תגנבו דלא אקרא אלא סמיך קרא אהאי ולאו בעלמא

 וס״ל רעך את העשוק דלא אקרא דסמכי לומר אפשר
 משאנ״ן הר״ש וכפי׳ קדושים פ׳ דספרא דברייתא כדס״ד

 קהלת במדרש ועי׳ .טיי׳ש דהחם כמסקנת ס״ל וב״ה שם
 דיכתי בכמה התלמוד וכדרך העשוקים כל את ואראה פ’טה

 וכו׳ בכתיבה בד׳ה ע״ב( )כ״ד בסוכה התום' וכמש״ג
 ס’הש דדרך מתגרשת בכתיבה ד״ה ע״ב( )ע״ו ובעירובין

 אליבא שאינה אע״פ לכאורה טפי הפשוטה הדרשא למינקט
 ונתן בד״ה ע״א( )קכ״ח בשבת כ’וכ .ע״״ש דאמת

 לב״ה ס״ל ומ״מ .עיי״ש ורואה בד״ה ע׳א( )ל׳א ובשבועות
 עם מעורבת אדם של דעתו שתהא כדי שרי וכיו״ב דהכא

 )בפ״ב שם דאמרינן מאי כפשוטו שפיר אתי ובהכי .הבריות
 לאהדורי נפק*מ מאי וכו׳ רבנן טבידי מילי תלת בהני דמציעא(

 מאי דשאיל מאי לתמוה כתבתי דכבר .וכו׳ אבידתא לי׳
 פשוטה נפק״מ והרי .אבידתא לאהדורי לומר והוצרך נפק״מ

שקר. דבור משוס בכך חיסור דאין גופא מילתא להך
דאפי׳
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 לה מי אנמי מדרבנן אלא איסור בזה דלינא תימא ואפי׳

 ־" איסור בהני ואין לנהחילה דשרי לאשמועינן איצטריך
 *׳,ב דודאי .כפשטן הדברים לפמש״כ אבל מדרבנן אפי'

 מדה דמ״מ אלא מדרבנן. אפי׳ כלל איסור י בו כיו״ב׳אין
 קאמר ולזה .ענין בכנ בדבריו לשקר היא ומגרעת מגונה

 בדבר ואין .תלת כהני במיל״הו דמשנו רבנן דעבידי
וז׳ל שם דכתב רש״י כוונת וזהי .מרבנן לצורבא גנאי

. ׳ועי
 צניעות מדת .צאו יהמר מביתך שמשה בפוריא

 משוס והיינו .עיי״ש וכו׳ היא ביובה מדה וכו׳ באושפיזא
 דמותר בזה לומר שייך ולא . כיו׳־ב בכל אין בלא״ה דאיסור

 בעלמא ולאכוקי היא. ביובה מדה או צניעות דמדת אלא
 ויש .היא מגונה מדה מ״מ ליכא דאיסורא נהי כיריב בכל

 .נפק״מ מאי דקשאיל והיינו .מזה להתרחק מרבנן לצורבא
 א״כ .כיו״ב בכל ליכא בלא״ה איסור דשוס דכיון כלומר

 ככל דעתו לפי בעצמו סלסול בה לנהוג לו יש אחד כל
 עבידי מילי תלת דבהני אשמעינן ולמאי .בעיניו הישר

 בה נוהגים בלבד זו ביובה מ־ה רק אביו .וכי' דמשנו
 נפק״מ בזה ויש .וכו׳ לאהדורי דנפק״נז קאמר ולזה .רדת

 אלא משני דלא בי׳ ידעינן אי דקאמר נמי והיינו .לדינא
למימר לן איה בת״ח אפי׳ דמסתמא משוס .וכו׳ בהני

 כיו; בדבר. צורך לו כשיש עניניס בשאר גםדמרני
במילתא: איסורא שוס דליכא

 ע״א( כ״ג יבמתו על הבא )בפרק מדאמרינן נראה לכן
עבידי לה אמר כי דביתהו לי׳ מצערא קא הוה רב

 אפיך ברי' חייא גדל כי .וכי׳ חימצי לי׳ עבדה נולופח׳
 אפיכנא דקא הוא אנא א״ל .אמך לך איעליא א״ל .לה
 דבר לשונס למדו שנאמר הכי העביד לא את כו׳ א״ל .לה

 הי׳ אס מיבעיא לא קשה הדבר ולכאורה .עיי״ש שקד
 מקרה ביפי מייתי לא אמאי דהקשה דאורייתא איסור בדבר

 בדבר יש אס הפי׳ אלא דאורייתא. הרתק שקר דמדבר
 משים אלא לו אסר שלא מה קשה .מדרבנן איסורא מיהת

 בדביר יתרגל כך דע״י כלומר .שקר לדבר לשונו שמלמד
 הך משיס לו אסר לא ואמאי . האסור שקר לידי ויבוא שקר

 .היא שקר דבר גופא מילתא הא דהרי .גופי׳ מילהא
 לה אומר והיא בילופחי רוצה שהוא לאמו להגיד לו צוה דרב

 שלים דרכי משוס בזה אין ע״כ והרי .חימלי רוצה שהיא
 יש דמצוה כיון לו אסר אמאי דאל״כ .לשנית מוהר שיהא
 .ב!ה הרגיש שכנראה בח״א ז״ל להרש״א וראיתי .בדבר
 שלא כדי אלא .שקר לומר ראוי אביו כבוד דמשוס וכתב
 לפ״ז גס דמ״מ אלא .בי"״ש שקר יאמר לא בכך ירגיל
 אינו דרבנן קל איסור אפי׳ בדבר שיש איהא דאס קשה
 דאפי׳ קיי״ל דהא .אביו כבוד משוס אפי׳ לעשותו ראוי

 כמש״כ .ואס אב כביד משוס נדחה אינו דרבנן איסור
 ירד ובביוש״ע הי״ב( ממרים מהלכיה )בפ״ו ז״ל הרמב״ס

 הראה סק״א( קכ״ח )סי׳ או״ח ובפר״ח .ע"״ש ר״מ( )סי׳
 ועי׳ .עיי״ש ע״ב( )ע׳ סו״ח ב; דפרק מסוגיא מקורו
 מזה מוכח ע״כ ודאי אלא .בזה מש״כ מ׳( )סי׳ הה״ד
 וגנאי .היא מגונה מדה אלא .בה לית דרבנן איסור דאפי׳
 אלא .כן עושה הי׳ אביו כבוד משוה ולהכי .שקר לדבר
 להתרגל שלא כדי יותר כ; לעשות שלא עליו לוה דרב
 )מ״ו וערבה לולב בפרק דאמרינן מההיא נראה וכן .בכך

 ולא מידי לך יהיבנא לינוקא אינש לימא לא אר״ז ט״ב(
 לשונם למדו שנאמר שיקרא לאנמורי׳ דאהי משוס לי׳ יהיב
אסיר דבלא״ה לי׳ היפוק לכאורה וקשה .עיי״ש שקר דבר

 ודא• דהא .שקר שאומר גופי׳ הגדול משוס כן לעשות
 אי; אמירה דבשעת .וכו׳ אינש לימא לא מדקאמר משמע
 שקר מדבר משוס ואסור הוא שקר וא״כ .ליתן דעתו

 ה״ח׳ו שבועות מהלכות )בפי״ב ז״ל להרמב״ס וראיתי .הרחק
 דברי לשונם וללמד הרבה בקטנים להזהר צריך וז״ל שכתב
 תמיד להשבע רגילים יהיו שלא כדי שבועה בלא אמה

 ,מלמד ועל אבותיהם על חובה כמו הדבר וזה .כעכו״ס
 וכוונתם . עיי״ש רמ״א( )לאזין בסמ״ג וכ״כ .עכ״ל תינוקות
 לא שס המרשים,בסמ״ג, וכן )והכ״מ . שס דר״ז למימרא

 ר״ז דקאמר מאי מפרשים שהם ומבואר מקורס(. הערו
 משוס הייני .שקר דבר לשונם למדו שנאמר משוס כיעמא

 ולכן .לשקר לישבע למיסרך ואתו קלות דעתם דקטניס
 שקר דבור דמשום מזה ומבואר .ביותר זהירות צריכין
 משים בהם להזהר צריך הי׳ לא שבועה בלא בלחוד

 למיגזר ליכא שקר שבועת משום וגס .בדבר איסור שאין
 דוכהי בכמה מבואר והנה .בגדולים ולא בקטנים אלא

 יבפרק ע״א( )פ״ה הכותב ובפרק . כשיקרא למיחזי דחיישינן
 חיישינן אי הכי דאמוראי פלוגתא איכא ע״ב( )כ״ו הגט כל

 כמאן ז״ל הראשונים איפליגי לדינא וגס .כשיקרא למיחזי
 ודפרק הכותב דפרק הסוגיא בפי׳ תליא ומחלקוהם .ק״"ל

 )סי׳ חו׳ימ בש״ך בזה האריך וכבר .עי"״ש שס הגט כל
 דכ״ז אלא . עיי״ש ם׳( ס״ק מ״ו ובסי' . ל״ת ס"ק ל״ט
 דלא דלאי דררא בה דאית דיינים או עדים גבי דוקא היא

 הרחק שקר דמדבר עשה משום וכן .שקר עד ברעך תענה
 תששא שייבא לא בעלמא אבל .שביארנו כמו אדייניס דקאי

 לתלק ראשונים קצת הברת היטב מהבאר ועפ״ז .זו
 .כשיקרא למיתזי חיישינן לכ״ע אשרהא כגון ב״ד דבמעשה

 דכהובית )בפ״ב התום׳ כמש״ר שערוה בשאר אלא פליגי ולא
 בד״ה ע״ב( )כ״ו דגיטין ובפ״ג כו׳ האמר בד״ה ע״ב( כ״א

 קרא דעיקר משוס והיינו .ראשונים ובשאר עי"״ש ליתא
 וגס .כדכתיבנא אב״ד אלא קאי לא הרחק שקר דמדבר

 .כשיקרא למיחזי חיישינן שטרית בשאר דגס להסיבריס
 הגט כל דפרק בי ולוה וחוזר ופרע בו שלוה שטר וכגון

 נרי גבייה לידי השטר כשיבוא דמ״מ משום ג״כ היינו שס
 מעשה ב״ד עשו כאילו דמיחזי חששא בי׳ שייכא ב״ד

 ומקרא השפיט דבצדק מקרא עלה מוזהרים והס .בשיקרא
 כשיקרא למיחזי חיישינן למ״ד והילכך . הרחק שקר דמדבר

 בלא־ה ומיהו .כך לידי יבוא שלא כדי בו ולוה חיזר אינו
 משוס לא כשיקרא למיהזי דחייש דמאן לומר מקים יש

 שנעשה פסול כשטר דנראה משוס אלא .הוא איסורא
 .בזה לצדד ויש ז״ל הראשונים מדברי משמע וכן .בשקר

 ראיתי אבל .שם ובאחרונים מ״ג( )סי' חו״מ בטוש״ע ועי׳
 שכתב ק״ח( סי׳ פשוט גט )פרק רמה ביד ז״ל להרמ״ה

 בשילה קיימיהו כי לכפרי׳ ר״ה א״ל וכן לספרי׳ רב א״ל וז״ל
 ק״מיהו וכי .בהינו מילי לכו דמסירי אע״ג בשילה כתובו
 ולא .בשילה מילי לכו דמסירי אע״ג .בהינו כתובו בהינו

 אסור ודאי דההוא .כו׳ מעשה הוה דבהינו דכהבי למימרא
 הדבר שקרוב אלא עוד ולא .הרחק שקר מדבר משוס

 משמע .ע״״ש עכ״ל וכו׳ תענה לא משוס אף' שעוברין
 הוא טעמא ההוא משוס כשיקרא דמיחזי דחששא דס״ל

 אבל .הכי דמיחזי בעלמא חששא אלא אינה דשס אלא
 הרחק שקר דמדבר מדבריו נראה וגס .עוברין בודאי בזה
 הרשב״ן וכרעה קאי אכולהו אלא קאי בלבד דיינים על לא

לידי הגיע שוב . יותר בזה להאריך ואין לדחות ויש • ל’ז

ק׳
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 . שלא אפשר איך ז״ל הרשב״ץ שתמה מה ומעתה
קושיא מקום ידענא לא אמה בדבור מ״ע לנו

 אזהרות כמה לנו יש לחבירו אדם שבין בדברים דודאי .כלל
לאו כתיב ובעדים .הרחק שקר מדבר כתיב בדיינים .בחורה

.״וד
A

 יורדין ב״ד מכר לתורה דנחית היכא חבל .משכון ־
גלימא ואפי׳ שבתוכו מה כל ולוקחי! וכו׳ ולמכילעלין יו

כתפ
 , 1׳

<«//*• 
/! <

קחין
דינא ועביד לביתו נכנס מלוה ־אפי'

 הדעת ובגניבה הונו. לא כתיב ים דבר ובאונאת וגו׳. תענה לא
.בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו לא וכתיב תגנבו לח כתיב

 עובד וחינו
מבואר וכן

וכו׳ ביתו אל תבואדלא בלאו

 אף .בעלמא מילי פטימי שהם זה זולת שקק בדבריהבל
 בהו ליה עכ״פ מ״מ . בם לדבר הוא גנאי ודבר מגונה דמדה

 .אסרום דלא נראה מדרבנן ואפי׳ .כלל מה״ת איסורא
המניה מוני על גמגום שים כאן אין וא״כ .שנתבאר כמו

.עיי״ש ר״ת בשם שם הנמוק״י בדברי מבוקר וק . ע
 וז״ל שכתב כ״ח( כעי׳ ל״ז )סי' להטור דראיתי אמת הן

 בטוח להיות במשכנו אלא איירי לא זה כל וכו' ר״ה ולדברי
 ב״ד שליח וכו' מחובו ליפרע כשבא אבל .כי׳ במעותיו

 בע״ח שפריעת .חובו לזה ויפרט למשכני
.עכ״ל לקיימה

לביתו
נפשי שתצא עד אוהו ומכין עשה מצות

 דמדבר זו עשהמנו שלא
 דבצדק עשה מנו וכבר

כאחת אלא זו ואין . תרדוף צדק

שקר
),׳

לבמ בתות סחה

 אלא קאי דלא .הרחק
 דצדק עשה או השפוט
משאר

לביתונכנסב" ח׳Apדרק שכתב הרי

h IX ן *יהורוה’יי ריחי:

 שם בזה״ר ז״ל הרשב״ץ שהעלה מה לבאר נשאר *עדייל
אשר דוהאיש מקרא היינו בע״ח דפריעת דחצוה

 שהמצוה דהיינו . החולה העבוט את אליך יוציא בו נושה אהה
 במספר למנותה העלה ולכן .חובו לפרעין כ; לשות י

זו. עשה מנה לא ׳"יי
*v םל*ו

 ז" הגאון רבינו אמנם .עיי״ש העשין
 וביותר .זו עשה שימנה המצות מוני משאר אחד אין וגם

 ע״ב( )קע״ה לבב״ב ,בחי גופי' דאיהו ז״ל הרמב״ן על יקשה
 ג״כ וכמש״כ . קרא מהך היינו מצוה בע״ח דפריעת העלה

 הכותב ובפרק ע״ב( י״ג )בקידושין ז״ל והריטב״א הרא״ה
 .שלו המצות בחשבון מנאה לא ומ״מ .התום׳ בשם שם

 הרא״ש עפמש״כ לכאורה לי קשה הדבר דבעיקר ובאמת
 חבירו אה המלוה ההם דתנן עלה נרו( כי׳ המקבל )בפרק

משכונו ליטול לביתו יכנס  אלא ימשכננו א
 שמואל אמר בגמרא עלה ואמרינן .תעמוד בחוץ שנאמר

 הרא״ש עלה וכתב .לא משכוני אין נתוחי מנתח ב״ד
שומטן בחוץ עומד והוא כלים לוה של בידו הי׳ אם

ולא .בב״ד

שליח
וזי

צמנו ומתנן מידו

 הרא״ש וכלשון
 רייי׳/״ז (1*'*
״V.. ׳

'ו:ל
 גופי׳ המלוה הפי׳ ודחי ז״ל ר״ת לדעה דהא תמוה והוא

 רבינו הידוע דכפי ובפרט .חיכו לפרעו; לגבות ליכנס רשאי
.הרא״ש פסקי קצור המחבר ניהו היא גופי׳ ז״ל הטורים על

במקומות
י*

 הרא״ש
הוס׳ ב

נזיקין( סדר ריש הרא״ש על לבאירו מתו ,
 כמש״כ העיקר דודאי .כן לימד יתכן לא כאן אבל עיי״ש
פם בקציר

 וה .ז״ל הר״ן בשם ובנמוק״י
 .הטוריס אחרי חברם הרא״ש פסקי דקצור הסוברים קצת
 .שס בטור ממש״כ הרא״ש פסקי בקציר בו דחזר י״ל וא״כ
 כתוב שהי׳ ע״כ שם בטור כן שכתב דכיון לפ״ז דקשה אלא

 על חלק איך וא״כ . לפנינו שכתיב וכמו ברא״ש לפניו כן
 לא וזה .כלל דעהו זכר ולא יד כלאחר ז״ל הרא״ש אביו
 .כן הרא״ש דעת דגם דס״ל לומר אפשר ואולי .יתכן

 אמילתא דקאי משום אלא .דוקא לאו שהזכיר ב״ד ושליח
איה״ל אבל .ב״ד שליח נקט ב״ד בשליח דמיירי דשמואל

) השו״ע לשין הוא וכן .שלפנינו

 ואע״ג .ההדדי סתרי דבריו וא״כ
 לקצור הטור מדברי סתירות אחרים

 ממש״כ בטור בי שהזר משים היינו
אחרונים כמת לדעת . קודם שחיבר!

וי״'ו
׳•וי

)בהק׳

 הישר שבס׳ ר״ת דברי בעיקר כמבואר הרא״ש
לדעת דאי׳ דמזה נראה

מש"'יצמויי״־זי■דה״ה .משכונו ליטול לביתו יכנס לא אבל .לוה
 .לחלוה לפרוע יכפוהו היאך בידו ימצאו לא ואם אימא

 אוהו מכין עשה ומצות .מצוה בע״ח דפריעת קיי״ל ואנן
 מיירי דלא דמפרש ניחא ת’ר ולפי׳ .וכו׳ נפשי שתצא עד

 אבל .במעותיו בטוח להיות שרוצה אלא לפירעון במשכנו
 עכ״ל וממשכנו לביתו נכנס ב״ד שליח מחנו ליפרע כשרוצה

 קרא ההוא מיירי לא ז״ל ר״ת דלפי׳ מזה ומבואר . טיי״ש
 מצוה דליכא בגוונא אלא וגו׳ בי נושה אתה אשר דהאיש

 תבוא לא כתיב קרא דההוא ברישא דהא .בע״ח דפריעת
קרא ומההוא .וגו׳ העמוד בחיץ עבוטו לעבוט ביתו אל

והמיהני . להאריך והי!
 העיר דברי על יה

שלא ז״ל האחרונים
 וסייעתו ר״ת דלדעת מבואר ועיכ״פ .כלום בזה הרגישו

 בו אין וגו׳ נושה אהה אשר דוהאיש קרא הך ע״כ ז״ל
 עשה דמצות כ״כ בפשיטות ז״ל הרשב״ץ החליט ואיך .מצוה

י״דך■ ^•י״ימ3 למנותה וראוי היא גמורה והי
עוד נראה מזה וחוץ .דרבווהא בפלוגהא תלוי

התם דמוכחינן עלה ע״ב( )קע״ה לבב״ב בחי׳ ז״ל הרמב״ן

 אזהרה דילפינן הוא
שם בברייתא כמבואר

א .לביתו יכנס שלא ב״ד לשליה גס
 אלא מיירי לא ע״כ ר״הולפירוש

 מציה בה דלית במעותיו בטוח להיות כדי משכו; ליטול
 נכנס ב״ד שליח ממנו ליפרע כשבא אבל .בע״ח דפריעת

 בע״ח דפריעת עשה מצות בה דיש משום וממשכנו לביתו
 המבואר ולפי .למשכנו וכ״ש נפשו שתצא עד אוהו ומכין

 מוזהר אינו גופי׳ המלוה אפי׳ הרא״ש פסקי בקצור שם
 בטוח להיות למשכנו רק כשבא אלא למשכנו לביתו מליכנס

 הרא״ש בלשון לפניו הי׳ לא הנראה וכפי .טיי״ש בחובו
 דמשמע לביתו נכנס סתם אלא .וכו׳ נכנס ב״ד שליח

 )בספר גופי׳ ז״ל ר״ה בדברי ראיתי וכן . עצמו המלוה
 מתניתין דכולה שס דבריו בתוך וז״ל שכתב הק״ח( סי׳ הישר

מלוה דנחית היכא נתוחי דמנהח דמפרש דשמואל ומימרא

- r.
 הורה דבר מולא מדאמר דאורייתא ש־עבודא ס״ל דלעולא

 יוציא בו נושה אתה אשר והאיש מדכהיב בזיבורית בע״ח
 פחות להוציא בעה״ב של דרכו מה החוצה העבוט את ייי־

דפשיט והא וז״ל . שם הרמב״ן ע״ז וכתב וכו׳ שבכלי!
 בע״ח ד״ת מדקאמר לאו דאורייתא שיעבודא מדעילא

 עיקר אלא כנזקין במיטב ד״ת למימר איכא דהא בזיבורית
 קרא מהאי דאורייתא לאו שיעבודא דמ״ד מילתא דהא

ביתו. 1א' לבא ב״ד לשליח אפי' מנעי׳ דרחמנא קאמר V
 מלוה בע״ח ופריעת .דאורייתא לאו נכסים שיעבוד אלמא

.וגו׳ בו נושה אהה אשר והאיש קרא מההוא היינו דקאמר
 דקרא דפריש ועולא .וכו׳ כן לעשות עניו מניה שהכתוב

 דבר בזיבורית הוא כך שדינו שבכלים פחות שיוציא כדי
 הענין זה נ״ל כך .קאמר דאורייתא שיעבודא אלמא תורה
 הוא ז״ל דבריו ביאור .עיי״ש עכ״ל ופרה כפתור והוא

ראי׳ יהי׳ בזיבורית דינו דבע״ח דמדקאמר לומר אין דודאי
דשיעבו־א



כי עשה ז״ל לרס״ג המצות ספר
 החוב לפרעו! אבל .לביתי ליכנס דאסור הוא בחובו בעוח

 לזה ויפרע למשכנו לביתו ב״ד שליח נכנם זמנו כשהגיע
 החוב בפרטון הכא דהרא׳ש י״ל וא׳'כ .דכ״ט אליבא חובו

 דמלבד ז״א אבל .נכנס ב״ד דשליח כתב ושפיר .מיירי
 .חובו לפרעון נכנס עצמו המלוה אפי׳ ר״ת דלדטת משכ׳ל
 פס הרא״ש כמש״כ היינו ז״ל ר״ת של שעמו הרי בלא״ה
 עד קיומה על אותו ומכי! עשה מצות בע״ח דפריעה משוס
 הכי ר״פ דמסיק למסקנא דוקא היינו וא'כ .נפשו שתצא
 אי ר׳'כ דבעי למאי לס״ד דקאי שס הרא״ש אבל .התם
 ידעינן לא דאכתי .מאי מצוה למיעבד לי ניחא לא אמר

 ממילא . נפשו שתצא עד בגופי׳ אותו דכיפין מילתא הך
 הרא׳ש כחב איך וא״כ .ז״ל ר״ת של לחילוקי מקים אין

 נחית לא דכאן ועכצ׳ל . וכו׳ נכנס ב״ד דשליח בפשיעות
 דברי ובביאור הכא. שייכי דלא ז״ל ר״ת לדברי הרא״ש
 הרשב״א בתשובות וטי׳ .כחשכ״ל לידחק צריך ט״כ הדא״ש

 צ״ע( סי׳ )חו״מ בב״י בקצור שהובאה תחק״ע( סי׳ )ח״א
 ז׳ל להדא״ש דס״ל עכצ״ל וא״כ .בזה צ״ע דבריו דנס

 שיעבודא דלמ״ד וסייעתו ז״ל הרמב״ן כדעה הסברא בעיקר
 דוהאיש מקרא בע״ח לפריעה מלוה למשמע ליכא דאורייתא

 מש״כ ועי׳ .שנתבאר מעעס וגו' בו נושה אחה אפר
 דברי ט״פ לכוון יש דבריו דגס חפ״ד( )סי׳ בחשו׳ הריב״ם
 : בזה ואכמ"ל היעב עיי״ש .שביארנו כמו אלו הרא״ש

דאורייתא שיעבודא דלמ״ד ׳ו שיעה לפי מהבאר £07
וגו׳. בו נושה אהה השר דוהאיש מקרא ונפק״ל

 אתי לא דקרא . בע״ח לפריעת מצוה קרא מהך לנו אץ
fi'ib שירצה טבוע איזה להוציא הלוה ביד דהרשות לומר 
 שנתנה אלא .נכסיו על הפיעבוד חייל מ"מ אבל .היא

 למ״ד רק .שבהס מהגרוע וליהן לברור רשות חורה לו
 על שיעבוד שים לדידי' חייל דלא .דאורייתא לאי שיטבודא
 יוציא בו נישה אחה אשר והאיש דכהיב הא ע״כ .הנכסים

 הורה שהעילה .עשה למצות רק היינו .הטביע את אליך
 . חובו לפרוע ועשה בקיס חיבה . דלוה דגברא הקרקפהא

 שער )ריש התרומות לבעל אחרה שיעה עוד בזה יש והנה
 .וסייעתו ז׳ל הרמב״ן מדעה לקצה מקצה בהיפיך והיא י״ד(

 פריעח דאמרינן דהא ס״ל שם ז״ל המרומות בעל דלהרב
 אבל . דאורייתא שיטבידא למ״ד דוקא היינו מצוה בע״ח
 .מצוה בע״ח פריעת ס״ל לא דאורייתא לאו שיטבודא לח״ד

 לעעמי׳ מצוה בע׳ח פריעת דאמר דר'פ שס כתב ומה״ט
 . עי״ש דאורייתא שיעבידא דקידושין( )בפ״ק דס״ל אזיל

 דלכ״ט חזינן מ’ומ . בזה שאכמ״ל אלא ביאור צריכין ודבריו
 וכיין . דאורייתא שיעבודא אי בפלוגתא הליא מילהא הך

 מהראשונים דהרבה ז״ל רבוותא בה אפליגו להלנה דינא דהך
 נמי ואיכא דאורייתא. שיטבודא כמ״ד דקיי״ל ס״ל ז״ל

 וכבר דאורייתא לאו שיטבודא דקיי״ל דס״ל עובא אחריני
 וא'כ . עיי׳ש ב׳( ס׳ק ל״ע )סי׳ חו״מ בש׳ך בזה האריך

 כל לשאר ולא ז״ל הגאון לרבינו כלל קושיא מקום בזה אין
 בו נישה אחה אשר דוהאיש זו עשה מנו שלא המצות מוני
 שהביא ג(’ת רמז המקבל פרק )ב״מ במרדכי ועי' .וגו׳

 .טיי׳ש דרבנן מצוה אלא אינו בע״ח דפריעת הסמ״ג בפס
 שם המרדכי דברי נעתקו דמשס צ״ג( )עשין דבסמ״ג ואף

 סתס אלא ליהא דשס .לפנינו כן נמצא לא הכמ״ג בפס
 .עיי"ש מדרבנן שהוא ביאר ולא . מצוה בע״ח פריעת

 ועי׳ . המרדכי שלפני בסמיג הנופחא הי' כן ודאי מ״מ
)כי׳ ביראים ז״ל הרא״ס כ’זכ עייש״ה צ״ג( )משין סח׳ג

319 קם

 .מייים היא מדרבנן מצוה בטיח דפריעת בפשיעות רט״ח(
 נפק״ל לא מציה בע״ח דפריטח דס״ל משים שעעמס ונראה

 בפרקהכותב. וכפירש״י לך. יהי׳ צדק דוהין מקרא אלא
 מדבריהם בעלמא אסמכתא אלא שאינו נראה ודאי ולפ״ז

 משמע לא ודאי הכותב דפרק דסיגיא אמה הן כמשכ״ל.
 ולילב דסוכה דקתני מברייתא ראי׳ דמדמייתי . כלל הכי

 בע״ח פריעה מצות דגם מבואר .נפשו שתצא עד אותו כיפין
 מאי כ’דאל .ודלולב דסוכה כעשה היא דאורייתא עשה
 .דרבנן בט״ח לפריעת בחורה דמפורשין ולולב מסוכה ראי׳
 אפשר ואולי עיי״ש. שם ז״ל הרשב״ץ כבר שהוכיח וכמו
 רבנן דתקון כל לומר בזה דשייך וסמ׳ג לרא׳ס דס״ל לומר
 אלא דאינה אע״ג בע׳ח דפריעת .חקון דאורייתא כעין
 עיקר לה יש חשיבא מ״מ . לדעתם דדבריהס מלוה

 וגו׳. העושק את או וגו׳ הגזלה את והשיב דכתיב בדאוריית׳
 שייך והילכך בע״ח בפריעת מצוה רבנן תקנו זה וכעין

 מציה בע״ח דפריעח אע׳ג ולזה .וכו׳ רבנן דחקי; כל בזה
 כסוכה דאורייתא ממצות ראי׳ מייתי שפיר היא דרבנן
 בפ״ק אשכחן וכיו״ב .דרבנן בע"ח דפריטח למצוה ולולב

 יש אבל . עיי״ש ע״ב( )ס״ד !,ונגיע ע״א( )י״א דיבמות
 בתשובותיו ז״ל להרשב״א שראיתי אלא .עובא בזה לפקפק

 דרבנן במצוה דאפי׳ בפשיעות שכתב רס״ד( סי׳ )ח״ד
 אבל שם וז״ל .ויעשה שיקבל או נפשו שתצא עד אוחו מכין
 מלקין דרבנן מצוה ואפי׳ המצוה את לקיים רוצה שאינו למי

 בד׳א ששנינו וכאותה . נפשו שתצא פד ואפי׳ כו׳ אוחו
 טד אותו מכין נועל איני לולב כגון במ״ע אבל במל״ת

 ואינו אביו חובה לפרוע שחייב מי אפי׳ וכן .נפשו שתצא
 .עיי״ש טכ״ל ז״ל חננאל רבינו וכדעת לפרוע רוצה

 היתומים על מצוה אמרו דלא אביו חובה דאפי׳ נראה וכוונתו
 חננאל רבינו דטת מ״מ . מדרבנן אלא אביהם חובת לפרוע

 דס״ל הרי .ולולב כבסוכה נפשו שתצא עד אוהו דתכין ז״ל
 במצוה ה״ה אלא דוקא לאו בברייתא דקהני ולולב דסוכה
 היא דזו י״ל ודאי וא*כ .ז״ל ר״ח דעה ישזהו.גס דרבנן

 הרא״ם דעת חזינן טכ״פ .וסמ״ג הרא״ס דעת ג״כ
 . דרבנן אלא אינה בע״ח פרימת דמצות והסמ״ג ביראים

 מהלכות )בפ*א ממש״כ ז״ל הרמב״ס דעת לכאורה נראה וכן
 חבירו ממון לכבוש ללוה אסור וז׳ל ה״ג( ולוה מלוה

 אל שנאמר לו שיש והוא ושוב לך לו ולומר שבידו
 וז״ל שם הה״מ עלה וכתב .עכ״ל ושוב לך לרעך תאמר
 שכר שהכובש המקבל בפרק ואמרו פשוע הלוה איסור
 שנאמר משוס השהא בל משוס עובר הראשון יוס אחר שכיר

 דפריטה איתא ואס .טיי״ש עכ״ל ושוב לך לרעך תאמר אל
 להביא להרמב׳ס לו הי' לא דאורייתא מ״ע בה יש בע״ח
 :דאורייתא אעשה דעכר לי׳ דהיפוק .קבלה דדנרי מקרא

דפרק הסוגיא מגוף כן להוכיח מקום יש ולכאורה
.שס הה״מ שהביא ע"ב( )ק״י המקבל

 בל משוס עובר רב אמר מאי ואילך מכאן החס דאמרינן
 לך לרטך תאמר אל קראה מאי יוסף רב אמר .השהא

 יש בט״ח דפריעת איתא אם והשתא .טיי״ש .וגו׳ ושוב
 משוס לי׳ תיפול! קבלה דדברי קרא ל״ל דאורייתא עשה בה

 חוב משאר שכיר דשכר חוב גרע לא דהא .דאורייתא עשה
 ט״א( קי״א )לקמן התם דאמרינן בההיא קשה וכן .בעלמא

 ידעי מידע חלין בל משים עברי לא דסורא שוקאי הני
 ודאי תשהא בל משים אבל .כמיכי דבוקא יומא דעל

מינה דטדיפא למימר הו״ל קשה והשתא .טיי״ש עובר
עורר ד



כב עשה ז״ל לרס״ג המצות ספר 320

 דעשה הסוכרים לדעה ולכאורה .דאורייתא כעשה דעוכר
 עי נושה אתה אשר דוהאיש מקרא לן נפקא בע״ח דפריעה

 כהנואה אלא עשה לנו דאק לומר קלח מקום הי' .וגו'
 דכתיב קרא דההוא ברישא דהא .שכיר בשכר ולא בלבד

 )לקמן התם דרשינן .וגו׳ עבוטו לעבוט ביתו אל הבא לא
 לשכר נכנם אתה אבל נכנם אתה אי לביתו ע״ח( קט״ו
 משאת ת״ל במלוה זקפן אפי' יכיל .וכו׳ חמר לשכר כתף

 של בחוב אלא קרא ההוא מיירי דלא הרי .עיי״ש מאומה
 מיעט דלת ז״א מיהו .אחרים בחובות ולא בלבד הלואה

 כדי אלא הלואה בדרך שלא שבאו אחרים חובות קרא
 מותר שיהא לענין הלואה. של מבחיב יותר בהם להחמיר

 יעביר שלא לענין להקל לא אבל .למשכנו לביתו ליכנם
 בארעא יציבא הו׳ל דאל״כ .יפרענו כשלא מיהת בעשה

 אל תבוא דלא בלאו עליו המלוה שהוזהר דבהלואה .וכו'
 שכיר בשכר כ״ש פורע כשאינו בעשה עובר וגו׳ ביתו

 לן דאית בע״כ משכונו ליטול לביתו ליכנס אפי׳ שמותר
 לדחות לדוחה מקום שיש אלא .זו בעשה דעובר למימר
 רחמנא לי התירה שלא כיון דבהלואה .הנותנת דהיא ולומר
 ב״ד שליח ואפי׳ בע'כ משכונו ליטול לוה לבית ליכנס
 מעצמו לפרוע הלוה על מצוה תורה הטילה הילכך .אסור

 חובות משחר וכיו״ב שכיר שכר משא״כ .למלוה חובו את
 וליטול לביתו, ליכנם להם שהותרה כיו; הלואה. ע״י שלא

 הנתבע על מצוה הודה הטילה שלא אפשר .בזרוע משכונו
 .נתבע של בע״כ ליפרע התובע של דבידו כיון .לפרוע

 וא״כ .מדעתו לו יפרע לא אס לנפשי׳ דינא למיעבד ומצי
 ז״ל הרמב׳ס מדברי אבל .כ״כ הקפה לא דגמרא מסוגיא

 דנימא לא אס קשה. ודאי הלוהה לענין גם כן שכתב
היא. בעלמא דרבנן מצוה בע״ת דפריעת להרמב״ס דס׳ל

:שהבאתי וסמ״ג הרא׳ס כדעת
 לן נפקא בע״ח דפריעת דעשה להסובריס איברא

 אם ודאי לכאורה .לך יהי׳ צדק דוהין מקרא
 סוגיה מעיקר תקשה היא דאורייתא גמורה דמשה איתא

 חוב בין לחלק לכאורה מקום אין ודאי דלפ״ז .שם הגמרא
 למינקט לו למה וא״כ .שכיר שכר של לחוב הלואה של

 .דאורייתא עשה בה דאית לי׳ חיפוק .דבריהם של לאו
 דעשה לומר תמצא אס דאפי׳ לומר אפשר הי' ולזה

 שלא והחליט בדעתו כשגמר דוקא היינו .היא דאורייתא
 לך לו שאומר אלא לפרוע כשדעתו אבל כלל. עוד לפרוע

 דאל מקרא דבריהם של לאו אלא ליכא .אתן ומחר ושוב
 דא״כ' קשה דלפ״ז אלא ומתר__אתן\ ב י יש לך; לרעך חמרה

 לא מדכתיב בה אית נמי דאורייתא לאו אזהרת )אפי׳
 מהלכות )בפ״א ז״ל הרמב״ם וכמש״כ .רעך את תעשק

 לתוך!' חבירו ממון שבת זה עושק איזהו וז׳ל ה״ד( גזלה
 בחזקה אצלו הממון כבש שהבעיה! וכיון . הבטלים ברצון ידי
 שכירות או הלואה חבירו ביד לו שהי' כגון .החזירו ולא
 וכ .עיי׳ש עכ״ל רעך את העשק לא נאמר וע״ז .וכו׳

 דלו לאו דגם כתב ושם .רמ״ז( )לאוין מ’בסה מבואר
 דנקנ ושכיר .הלואה נמי כולל ואביון עני שניר תעשק

 טע" .ממון לך נתן שלא שכיר דאפי׳ לרבותא היינו קרא
 וכ״כ .ע״׳ש בלאו הכתיב עליו הזהיר לו שנתתייבת אחר

 לאוין )בזה״ר והרשב״ץ רכ״ח( מציה קדושים )פ׳ בחינוך
 בהלואה יש שם החינוך דברי ולפי .עיי״ש ט״ז( סי׳ ל״א
 דכתובות בסוגיא אבל .בדבריו עיי״ש תגזול דלא לאו גם

עשה אלא ליכא בע״ח דבפריעת משמע הכותב( )פרק

 אלא לפרוע כשדעתו דהתם ועכצ׳ל היטב. עיי״ש לחוד
 .אתן ומחר ושוב בלך ומדחהו בזמנו לפרוע רוצת שאינו

 תעשוק. דלא לאו ולא תגזול אלא לאו לא אכלי בזה1
 ובדברי עייש״ה ע״א( )קי״א המקבל דפרק בסוגיא וכמבואר

 לפרוע רוצה בשאינו היינו דעושק .שהבאתי ז״ל הראשונים
 .ע״״ש ע״ב( כ״ט דסיכה )סופ״ב פירש׳י וכן .כלל

 דכתובית מסוגיא מיהו . לדוכתה קושיא הדרא א״כ ומעתה
 בלבד עשה אלא בע״ח בפריטת יהי׳ שלא הכרע אי; שם

 בד״א בד״ה ע״ב( )קל״ב לחולין בחי׳ הר״ן לפמש״כ
 מקים הי׳ אלו הר״ן דברי ולפי .בזה להאריך ואין .עיי״ש
 הכוונה אין בע״ח דפריעת דמצוה .בזה שלשית סברא לומר
 תעשק. דלא לאו דהיינו ל״ת. למצות אלא למ״ע כלל

 דברי ע״פ לפ״ז גס שפיר מתפרשת שם דכחובות וסוגיא
 שלא מה בפשיטות שפיר אתי הוה ולפ״ז .שם ז״ל הר״ן

 כבר באמת שהרי .בע״ח דפריעת מצוה המצות מוני מנו
 דלהרמב״ן אלא .חעשק דלא לאו הלאוין במנין כולם מנו
 בע״ה דפריעת דמצות דעתו שהרי .זה יתכן לא ז״ל

 כמשכיל וגו׳ בו נושה אתה אשר דוהאיש מקרא עשה היינו
בזה: להאריך ואין

 דפריעת דעשה הסוברים לדעת דבלא״ה נראה
 מקום אין לך יהי׳ צדק דהין מקרא נפק״ל בעיה

 לכשגמר בתחילה שקבע בזמנו פורע כשאינו בין בזה לחלק
 בזמנו פירע כשאינו גס דהא .כלל לפריט שלא בדעתו
 ודאי וא״כ .זו בעשה ועובר צדק שלו הן אין עמו שהתנו

 איסור אדנקט קשת המקבל דפרק הסיגיא בגוף גס
 נראה מיהו . דאורייתא עשה למינקט הו״ל טפי . דדבריתס

 למ״ד דדוקא לעיל שהבאתי התרומות בעל דעת דלפי
 למ״ד אבל מצוה בע׳ח פריעת לי׳ אית דאורייתא שיעבודא
 א״כ .מציה בע״ח פריטת לי׳ לית דאורייתא לאו שיעבודא

 דם״ל לטעמי' ורב .דרב אליבא דקיימינן שם המקבל בפרק
 לית וא״כ . דאורייתא לאו דשיעבודא פשוט( גט )סו״פ

 בל איסור אלא נקט לא להכי .מלוה בע״ח פריעת לי׳
 קשה. אכתי ז״ל ראשונים לשאר ואמנם דרבנן. תשהא
 לא שנאמר ממשמע ת״ר .החס דאמרינן מאי ט״פ ונראה

 בוקר עד ת״ל מה .בוקר שעד יודע איני' שכיר פעולת חלין
 מכאן .בלבד ראשון בוקר עד אלא עובר שאינו מלמד
 .עיי״ש וכו׳ תשהא בל משום עובר רב אמר .מאי ואילך
 הוא תלין בל לאיסור דדוקא ונ׳ל וז״ל שם בש״מ וכתב
 חיוני לשאר אבל .ואילך ראשון מבקר עליו עובר דאינו

 כתיב ולא הואיל .לעולם עובר הבע לא ואפי׳ דשכירות
 והר״ן .שיטה .ואילך ראשון מיום למעוטינהו ייתור בהו

 ראשון בוקר עד אלא עובר שאינו וז״ל שכתב .בזה חולק
 החן ביומו משוס עובר שאיני לילה לשכיר וה״ה .וכו' בלבד
 וכן .משמו בנמיק״י וכ״כ .בלבד ראשון ביום אלא שכרו
 היכי דכי לומר אפשר ולפ״ז . עיי״ש ל’עכ וכו׳ הרמ׳ך דעת

 נחי הכי .תלין דבל מאיסורא ראשון יום אחר דאימעיט
 .מיעיטא בה דלית אע״ג .בע״ח דפריעת מעשה אימעיט
 ולאו שכרו חתן דביומו עשה לענין והר״ן להרמ״ך וכדס״ל

 ואילך דמכאן רב קאמר שפיר ולהכי .השמש עליו חבא דלא
 שכר גבי הוא ונזה׳כ .בלבד תשהא בל משום אלא עובר אינו

 אבל .שם דגמרא בסוגיא אלא שייך לא זה ואמנם .שכיר
 .בהלואה דמיירי מלוה( מהלכות )בפ״א שם הרמב״ס בדברי

 תיפוק דדבריהם. תשהא בל לאיסור לו למה קשה ודא'
 שנאמר לא חס . בע״ח דפריעת דאורייתא בעשה דעובר לי׳

דס״ל
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 ובלידה .מדבריהם אלא אינה בע״ח דפריעת דמנוה דה״ל

 . צדק דהין מקרא אלא נפקא לא במ״ח דפריעת עפה אם
 אלא אינה דרפא ההיא הרמב״ם דלדעה לעיל הבאתי כבר

 ומ'מ .יותר כאן בזה להאריך ואין . בעלמא אסמכתא
 בפשיעות .דרבנן בע״ח פריעת דמנות :וברים
הע: במספר ■מנאוה שלא מה

 דמכות בפ״ג כמו דוכהי בכמה
 בלא גס גזלה בהשבת עשה מנות דאיכא א(’ע

שנית לאי לי׳ השיב דמה״ע

 )קמ״א ובחולין ט״א( )ע״ז
.שבועה בלא

הרגיש וכבר .גי""ש

לדעה
מחא -—.

להר׳ וראיתי
 אש מלוה בע״ח
חורה של מלוה

 ע מלות . חשובה
 אשר הגזלה את
אש הפקדון את אי

,זה על בתירוצו מובניםה: אלי

 שכתב הר׳י( ׳,ם )ח״ב בהשו׳ ז״ל ־ב״ז
פריעת דאמרינן הא על ממני שאלה

 ואת״ל .מדרבנן או ההורה מן מלוה היא
 המלות. בכלל אותה מנו לא למה

והשיב דכהיב היא תורה u
ח: העשק את הו גזל

)הרמב״ם( הרב וכתב אתו. הפקד
 או העושק או הגוזל אחד ואבדה( גזלה מהלכות )פ״ז

ש הרי .וכו׳ שהלוה( או הגונב
 ההלכית ובהחלת בכתוב הנזכרים
 א הגזלה את והשיב שנאמר .להחזיר

 להשיב מ״ע דהוי היכי וכי . כ’ע
 . מ׳ע מנה ולא .בכלל והלואה בכתוב

והגנבה הגזל השבת למנוח לריר הי׳

ממה

 הדברים לשאר הלואה ז״ל וה
3ית

■a״
-k

 שתם
זו גזל

גזל
מלות

k-k׳״ ׳״ ✓
החוב ־וע
והוהעו

 המלות וירבו בפ״ע אחד כל . וההלואה והאבדה
 שבה הגזלה להשיב מ״ע מנה ולפיכך .התביעות

.ממון אצלו לחבירו שיש מי לכל וה״ה .הכתוב

 חייב
 עשה
 :נזכר

> שק

פתח
כחיזה

)?מבירדמדברמ.. ש’עיי עמל וכו׳ להשיב נרע שיהי׳ ךדר
.לעיל שהבאתי דל הראשוניםדברי כלדאשתמיעהי׳ דל
 הרמב״ם בדברי מלא דמה .אצלי תמוהים דבריו עיקר וגם
 כתיב בהדיא דהרי .בקרא בהדיא שמבואר ממה יותר דל

הו בפקדון בעמיתו וכחש הפקדון( שבועת )בפרשת נקרא
הלואההיינו יד והשומה וגו׳ כגזל או יד בתשומת

iz'׳l 
ודברי

ועכל״ל
A'

k..*k
תו

והש

דמייתורה
V-

 והשמעת חסרון שם שיש ומבותר
כאן. דברינו ע״פ דבריו ,!

בתר כתיב דמכדי .הכי לן
לחי

יו
וגו׳ הגזלה
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 מבוארים ם’הרמב
 הפק שבועת )ר״פ

 דברי על שם הה״מ
וכו׳ מקומות בהרבה

 ובגמרא במשנה מבואר וכן .
 וכ״כ .עיי"ש בכלל הלואה

 ובגמרא בכתוב מפורש זה .
עשה בקרא לנו אין ומ״מ
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 והשיב כדכתיב .ובאבדה ובפקדון ובעושק בגזל אלא בהשבה
 את או עשק אשר העושק את או גזל אשר הגזלה אה

 לא יד בתשומת אבל .וגו׳ האבדה את או וגו' הפקדון
 ממש׳־כ הרדב׳יז מ״תי ראי׳ ואיזה בקרא. עשה אשכחן

 זו גזל אשר הגזלה דוהשיב גזלה( הלכות )ריש הרחבים
 מאי תמוה והוא .להלואה דה״ה מוכיח ומזה .עפה מלוה
 תבל .בקרא עשה מפורש דבגזילה נהי .לזה זה עני;

 ימהוכא .בקרא עפה ליכא הלואה דהיינו יד בתשומת
 ויקרא( )פ׳ בספרא דתניא אמה ה; .עשת בה לן חיתי
 אשר מכל או ת״ל .למעה למעלה האמור אח ליתן סכין

 יד תשומת נמי דריבה הרי .עיי׳ש לשקר עליו ישבע
 אלא יד תשומת קרא ריבה דלא י״ל מ'מ .למעלה שנזכר

 .כפירתו על שקר על כשנשבע הפקדון שבועת על להתחייב
 אחריני ואינך בגזל נם דבאמת . נשבע כשלא לעשה לא אכל

 עשה הך הרי לכאורה קשה בקרא בהדיא עשה בהן שנכתב
 .שקר על שנשבע אחר הפקדון בשבועה אלא כהיבא לא

 דודא• ואע״ג שקר. על שנשבע קודם עשה דאיכא וחנ״ל
 כשנשבע גם דאל״כ .לשלם מדינא חייב שנשבע קודם גס

 הכלל זה הפקדון( ;
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 ודא הלח .וגו׳
 הה א״כ והשתא .שבועה
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 כגון חסדת ות׳־ר
 כפר דאילו .דפקדון דומיא דהוי

 וניתנה הואיל שבועה קרב; דדחייב
 לא ואי לעשקו לי
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להלואתו לו יחד

בסוגיא עיי״ש עכ׳ל ואבדה גזל ו!
אלא .כלל הלואה של בחוב קרא
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 תשומת לי׳ קרי ולא

דס*ל לר׳י ואפי׳

והפקידו וחזר ממנו בשנעלו קרא התם מוקמינן דלפ״ז .קינה
 גויני והריאצלו
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A5 Aננעלו  wp והפקידו וחזר
 בשאינו מיירי לדידי׳ וגם .מעותיו

וא״כ . עיי״ש שם כמבואר הכלי הלא

לה

 תשומת גס וגו׳ ישבע אשר דמכל קיא ;
 דהכא .עצמה הלואה בפרעוןעפה לנו

במעותיו. הכלי לו נקנה "כבר !
 במש״כ ה׳א( נשך איזהו )ר״פ פ״י הר״ב העלה דמה״ע
 שתמה .לקי שכיר שכר דכובש וכו׳ לעבור בד״ה שם התום׳

 הגזלה חת והשיב דכתיב לעשה ניתק 'הדל דהא הרש״א
 לאו גזל נמי חשיב דמה׳יע .וגו׳ העושק אה תו גזל אפר

לי׳ דמוקמינן דכיון התום׳ דדעת פס וכתב .לעשה הניתק

פקדון כעין דהו״ל שחני

.אצלו והפקידו וחזר בשנעלו ולר׳י׳ל .לעשקוכלי שיחד
 עושק אבל .ממש

 עשה ליכא דלפ״ז
 דכל אמת הן .וכדכתיבנא טעמא מהאי גופא בהלואה נמי
 הראב״ד דעת וכן .שם והתום׳ רש׳י לדעת אלא אינו זה

 בשבועת מיחייב דלא פס. ובש״ח בריע״א מובא דל
 .הכלי והובעו ולננשקו להלואתו כלי לו בשיחד אלא הפקדון

 מדברי נראה וכן .מיחייב לא גופא ועושק בהלואה אבל
 דעת אבל .עיי״ש ויקרא( )פ׳ זונורהא ופסיקתא השאילתות

 דעת וכן ויקרא( )פ׳ לספרא בפירושו ז״ל משחנן הר״ש
 חייב בה וכפר מלוה תבעו דאפי׳ והר״ן והרשביא הרמנ׳ן

קרבן

פקדו;’הו כ’א קונות.מעות לר״י
הד .עיי״ש כלל לעשה ניתק לא עצמו
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 חבל .עיי״ש שם בש״מ כמבואר הפקדון שטפח קיט
 בהני מיידי לה דקרא כיון מ״מ .לסברתם דחפי׳ נדחה
 וחידה ופקדון דגזל דומיה .כלי ובתבעו כלי ביחיד חלה

 אפי׳ שסעיי״ש.א״כ דל בדבריהם וכמבואר .דבצי;
 עשה לני אין מ״מ .אהלואה נמי קאי דהשבה דהעשה נימא

 הדל כלי דיחוד מלוה. ע״י שבא בפקדון אלא בקרא
 •עשה ליכא הלואה פרעו; בעיקר אבל .וכמשכ״ל כפקדון

 בלא גם דעכ״פ דכיון לומר מקום יש זו לשיטה מיהו
 משמעות בכלל הוא זה דגם צ״ל ע״כ .חייב כלי יחוד

בלא הלואה עיקר מל גס העשה קאי וא״כ .הכתוב
: כלי יחוד

 הזכיר ולא דר״ח מילתא השמיט דל הרמב״ס והנה
וע״ב . יד בתשומה ולא בעשק לא כלי יחוד כלל

 חייב כלי יחוד בלא דגם הסוברים כדעה דס״ל צ״ל לכאורה
 לדידי ואמנם .אחרונים קצה וכמש״כ .הפקדון שבועת משום

 כפשטא הרמב״ס דדעת הימא דאפי׳ מוכרח זה אי;
 יחוד בלא דלר״ח וסייעתו כפירש״י . הזהב דפרק דסוגיא

 .אזיל לטעמי׳ דל דהרמב״ס י״ל מ״מ .מיחייב לא כלי
 איפוך וספרי דספרא כברייתא לעיקר דנקט דרכו שכן

 בתומת ימש״כ .אהדדי דפליגי במקום התלמוד סוגיה
 בלח״מ ועי׳ דוכתי בכמה מביאר וזה .ק״ע( )סי׳ ישרים
 סנהדרין מהלכות )ובפ״ג מזבח( איסורי מהלכות ה״ה )פ״ד
 ש״ד( )לאוין ובסמ״ג רכ״א( )סי׳ מהרי׳ל ובתשי׳ .ה״א(

 )פ׳ דספרא ברייתא על לו סמך כאן גס ולהכי . עיי״ש
 לו שאי! מיוחד פקדי! מה אי ההם דהניא פכ״ב( ויקרא
 או ה״ל מנין להוציאו רשות לו שיש מלוה .להוציאו רשות

 מרשות נוטל שאינו שכיר שכר הכובש .וכו׳ יד בתשומת
 משאנץ הר״ש ופירש .וכו׳ עשק או ה״ל .מני; הבעלים

 כלי לו בשיחד ר״ח לה דמוקי אתלמודי; פליגא דע״כ שם
 רשות לו אין הלואה גס הרי דא״כ .ולערקו להלואהו
 בכובש גס וכן .לר״ח מיירי הכלי בתביעת דהא .להוציאו

 לה דמוקי למאי הוא הבעלים מרשות נוטל שכיר שכר
 והילכך .בדבריו עיי״ש אצלו והפקידו והזר בשנטלו ר״ת
 ואין .דספרא כברייתא אלא כר״ח דלא הרמב״ס פסק

 אלא דל הרדב״ז לדברי מקום הי׳ לפ״ז וא״כ בזה. כמ״ל
 לפריעת בקרא עשה כאן לנו דאין ביארנו כבר דבלא״ה

.מכאן העשה הביאו שלא דל הראשונים עשו ויפה .בע״ח

בס עשה דל .
 שלא כשהחליט אלא בע־ח בפרישת ששה יה" לא לפא יה

 לפרוע כשדעתו לא אבל .קרא מיידי דבהכי .כלל לפרוע
ואין .ושוב בלך ומדחהו מיני' משתמיט דאישתמוטי אלא

: להאריך וחין כמשכ״ל נראה זה
 שלא מה על טעם לימן דבריו לפי עוד שם מש״כ
מנה ולא וז״ל בע״ח דפריעה עשה הרמב״ס מנה

 הגזל השבת למנות צריך הי׳ שא״כ .החוב לפרוע מ״ע
 .בפ״ע אחת כל וההליאה והאבדה והפקדון והעשק והגנבה

 תמוהים דבריו .עכ״ל וכו׳ התביעות פרטי כפי המצות וירבו
 דודאי .התביעות כל לפרטי זה ענין דמאין .טובא אצלי

 הקרא בכלל דה; דאף למנותן שייך לא התביעות כל פרטי
 דממילא אלא .בפ״ע בקרא עשה מצות בהן בא לא מ״מ

 עשה בה; ואין .בכתוב המפורשים הענינים באות; נכללו
 פרטים בהנך משא״כ .בפ״ע למנותה שנוכל בתורה ביחוד

 ופרט פרט כל נמנה לא אמאי בקרא בהדיא המפורשים
 אחת כל יד ותשומת ועשק ופקדו; גזל השבת ויהיו בפ״ע
 למנותה שייך לא ודאי הרדב״ז שהשב גנבה אבל .בפ״ע עשה

 נזכרה ולא .בפ״ע עשה בגנבה בכתיב י בא לא שהרי
 נמנה וחיך . גזלה בכנל שנכלנה אלא כלל כאן בכתוב

 לדבריו צריך הי׳ לא באמת אבל .כלל בתורה שאינה עשה
 )שורש בסה״ח ז״ל הרמב״ס בדברי מפורש דבהדיא .כלל אלו

 בעשה או בל״ה פרטים הרבה כשבאו כיו״ב דבכל השיעי(
 שמנה ומה . עיי״ש אחת טמאוה אלא כולן נמנין אין אחת
 עשה בתורה בה שבא משים היינו . בפ״ע דאבדה עשה

 קרא ומהך . לאחיך תשיבם השב דכהיב . בפ״ע מיוחדת
 צריך ואין .•עיי״ש ר״ד( )עשין הרמב״ם שמנאה הוא
 למנות הוצרך ולא ־5וד .זה לתרץ הרדב״ז שנדחק למה

 לידו. שהבא לקודם אלא בפ״ע מצוה אבדה השבת
 הגזלה את והשיב בכלל הדל לידו שבאה אחר אבל

 בזה״ר להדיא מבואר וכן .עיי״ש עכ״ל הוא ופשוט
 . עייי״ש כדכתיבנא כ״ג( ובעשין תשיעי )בשורש להרשב״ן

 )בב״מ בש״מ למש״כ זא׳ז סותרים אלו הרדב״ז דברי גם
 שנטלה אחר דגם דס״ל דמבואר .עיי״ש בשמו ע״ב( כ״ו

 הגזלה אה דוהשיב עשה בלא אבדה דהשבח עשה שייכא
 נתבאר ומ״מ .יותר בזה להאריך ואין .בדבריו עיי״ש

שאר על וגס דל הגאון רבינו על הלינה מקים שוס דאין
: בע״ח דפריעת זו עשה מנו שלא המצות מוני



כב כא עשה ז״ל לרס״ג הפצות ספר
 דלא לאו הגאון רטנו שנונה מה ניהא בפשיטיית ןא״כ

.הרדוף דצדק עשה מנה דכבר אע׳יג משפע העה
 דלקיחת אזהרה על קאי העה דלא דקרא נימא ואפי׳
 .שפיר אתי הוה ג״כ .הזכאי את לזניה ע״מ מהד שוחד
 אפי׳ דהרי . תרדוף דצדק עשה ג״כ שיישא לא בזה דהרי

 באזהרה עובר הזכאי את וזכה החייב את וחייב בצדק דן
 אהר למנותו צריך הי׳ לא חכתי דלפ״ז .דדא אלא .זו

 משניהם בדשק־ל אפי׳ דקאי . הקת לא דושוחד לאו מנה שכבר
 ובשלמא . שם בכתובות כדמהקינן .הזכאי אה לזכות ע״מ

 מיקמינן הוה לא העה דלא קרא לאו דאי די״ל ל׳יח אקרא
 איצעריכו לכך .מחד בשקיל אלא הקת לא דשוחד קרא

 רבינו של לדרכו המצות מני; בחשבון אבל . תרווייהו
 דברי ע״פ ■אבל .כמבואר שניהם למנות אין דל הגאון

 מה שפיר נמי ניחא ועפ״ז .שפיר ניחא ביראים הרא״ס
 תעה דלא לי'ו הלאוי; במנין לקמן ז״ל הגאון רבינו שמנה

 נימא אם אפי׳ .במשפע עול תעשי דלא לאו וגם .משפע
 ולא .כפשועו הוא אביונך משפע העה דלא דקרא דס״ל

 ר״מ( )הי׳ ביראים הרא״ס וכדעת .המכילתא כדרשת
 יתכן לא וא״כ .עיי״ש רל״א( )סי׳ והמ״ק ר״ו( ין )לא וסמ״ג

 עול תעשו דלא . שפיר ניחא מ״מ .לעיל שתירצנו מה
 ולאו .כמשכ״ל הדין לעינוי אזהרה משום נמנה במשפע

 דמשעת .הדביר על אזהרתו משים נמנה משפע תעה דלא
 כוונה ולפ״ז .דל הרא״ס כדעת .תעה בלא עבר דבורו
 בפרשת הכתוב משפע העה דלא לאו על כפשוטו שם הגאון

 משפע העה דלא לאו אבל .אדם כל על דקאי שופעים
 זה בלאו נפק״מ דליכא משוס .למנותו הוצרך לא אביונך

 .לאוין בשלשה או בשנים האביון על לעבור כדי אלא
 אינו כיו״ב וכל .שם וביראיס שם וסמ״ק בסמ״ג כמש״ב

 מנה לא דמה׳ע .דל הגאון רבינו של ודרכו בפ״ע נמנה
 שמנה ומה .כמשכ״ל יתיס גר משפע תעה דלא לאו ג*כ

 . פניה הכירו דלא לאו הלאוין במנין הגאון רטנו
 .גמגום בזה אין .גדול פני תהדר ולא .דל פני השא ולא
 פנים שמכיר אע״פ הוא צדק דמשפע ה״א קרא לאו דאי

 )פ׳ בספרא כמבואר .גדול פני ומהדר דל פני ונושא
 ובסה׳מ עיי״ש שופעים( ופ׳ )דברים ובספרי קדושים(

 ר״ד( .ר״ג )לאוין ובסמ״ג רע״ז( רע״־ה )לאוין להרמטס
 סוף מ’)בהו הע״ז ובמש״כ עיי״ש רל׳יח( .)רל״ז וביראים

 .כמקומו לפנינו ויבואר .טה ואכמ״ל עייש״ה ע׳( פי׳
 זי עשה למנות ז״ל יסייעהו הגאון רטנו עשו יפה ועכ״פ
 שכתב מלותיך( )בנתיב להרש״ך וראיתי .הרדוף דצדק

 שהיא משוס יו עשה מנו שלא וסייעתו הרמב״ם של בטעמו
 לפי נמנית אינה כזו ועשה . כולה ההורה כל הכוללת עשה

 ואשחמיעתי׳ ממש. בזה ואין עיי״ש. ד׳( )שורש הרמב״ם פרשי
 מה כל דלפי .שהבאתי הספר־ ודברי דסנהדרין סוגיא

 .ההורה כל הכוללת עשה זו דאי; מבואר קרא מהן■ שדרשו
 כמו בפ״ע הנמנות עשין שאר ככל פרעית עשה אלא

:פ״ה( . ל״ע )לאוין לקמן עוד בזה מש״כ ועי׳ .שנתבאר

ומשקלותיך

ר* עשה
למ״ע הכוונה הקם לצדקם

יהי׳ וגו׳ צדק אבני לדק דמאזני
מאזני כתיב דבקרא ולע״ק .קדושים ׳בפ דכתיב . לכם
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 ודרשינן .לכס יהי׳ צדק והי; צדק איפת צדק אבני צדק
 .צדק אבני . יפה המאזנים את צדק . צדק מאזני בספרא

 האיפות את צדק .צדק איפת .יפה המשקלות את צדק
 נקע ומדוע .ש”עי יפה ההין אה צדק . צדק והין .יפה

 דגם אמת הן .בלבד צדק אבני דהיינו משקלות רק הגאון
 במנין וכן ר״ח( )עשין שלו המצות מנין בקצור הרחב״ם

 מאזנים רק נקע גנבת( הלכות )שבריש בקצרה המצות
 בריש שלו( העישין מנין )בקצור הסמ״ג וכן .עיי״ש ומשקלות

 מה על עצמם סמכו דל שהם אלא .עיי״ש כן נקע ספרו
 .הכל וביארו פירשו דשם .בפנים הבורם בתוך שכתבו

 דכאן דמשוס ונראה . זה שייך לא דל הגאון לרבינו אבל
 והין איפה ומשקלות מאזנים ז״ל הגאון רטנו לדעת גם

 כיו״ב דבעלמא אע״ג .אחת עשה אלא נמנין אינם כולס
 משוס והיינו .דל לדעתו בפ״ע ופרע פרע כל נמנה

 במקח זא״ז להונות יבואו שלא .ממש הם אהד עני; דכולם
 משקלות דהיינו אחד פרע רק נקע הילכך .ענין בשום וממכר

 כל. מזכיר הי' דדם .הפרטיים שאר בהם וכולל .בלבד
 וכיו״ב .בפ״ע במצוה אחד כל שמנה נראה הי׳ הפרטיים

 פ״א נשך איזהו פרק )ריש בב/מ בגמרא נמי אשכחן
 לי למה במשקלות דכתיב מצרים יציאת דאמרינן ע״ב(

 פרעי. אכולהו מצרים יציאת כתיב דבקרא אע״ג . עיי״ש
 ל"לעיי״ש. במשקלות רחמנא דכתב לאו התם אמרינן וכן

 קושיא קשה ואכולהו ומשורה. מדה נמי כתיבי לאו דבהך אע״ג
 שהוא משקלות דנקטי וע״כ .לאו רחמנא בהו דכתב ל״ל זו

 שכולל הרי לכולהו. וה״ה בקרא שנזכרו הפרטיים מן אחד
 אין מיהו .כאן הגאון רבינו וכדברי משקלות בכלל כולם

 עיי״ש: פ״ז( )לאוין לקמן שיתבאר וכמו מוכרח זה
תעשו דלא בלאו הלאוין במנין דלקמן לתמוה שיש אלא

 כל הגאון רבינו מנה ובמשורה במשקל במדה עול
 שמנה בהעשה כאן שנא ומאי .בפ״ע בלאו ופרע פרטי
 שהנה דאחר לכאורה קשה גם .בלבד אחה בעשה כולם

 בכל ז״ל דרכו לפי כלל הלאו למנות לו הי׳ לא העשה
 דפרכינן דכיון ונראה .שניהם למנות שלא כיו״ב מצוה

 מגזל לי׳ דתיפוק לי למה דמשקלוה לאו שם דב״מ בסיגיא
 משעת ולעבור במלח משקלותיו לטיומן דאיצטיריך ואונאהממשני

 ירתיח. שלא דאיצטיריך ההם דרשינן במשורה וכן עיי״ש. עשייה
 עליו נעבור כדי ג״כ דהיינו מ״ב( פ״ע )בב״ב התום' וכתבו
 קרקע מדת לעני; התם דרשו במדה וכן עיי״ש. הרתיחה משעת

 .עי"ש הגשמים בימות ולאחד החמה בימות לאחד ימדוד שלא
 וכמש־כ .ואונאה גזל בכלל אינו דכה״ג משוס ע״כ ג״כ והיינו

 הדת לאו תלתה דהנך נראה ולפ״ז .עיי״ש שם בריעב״א
 .נינהי לגמרי נפרדים ענינים שלשה אלא .נינהו עניינא

 קרא דגלי לתו אי דודאי .בפ״ע לאוין בשלשה למנותם ויש
 שמעינן הוה לא הרתיחה משעה המשורה על להזהיר בהדיא

 דהרי .במלח הטימנה משעת במשקלות הורה מדאסרה לה
 נעבור הורה דאסרה אשכחן לא שבתורה איסורי; שאר בכל

 קרא בהו דגלי איסורי; מקלה. חיץ . עשייה משעת בלאו
 דל הרא״ם -לדעת משפע תעה דלא לאו כמו . בהדיא

 פסל לך תעשה דלא ולאו .כ״א( )במצוה לעיל שהבאתי
 )בפ״י הרמב״ם לדעת לך תעשה לא מסכה דאלהי ולאו

 .עיי״ש המכילתא ע״פ וג׳( ב׳ )לאוין ובסה״מ ע״ז( מהלכות
 ע״ב( )ע״ו דב״ק בפ״ק בביתך דמים השים דלא לאו וכן

 מייחד לאו בא הני דבכל .להכא דמו לא הני וגם .עיי״ש
כאן משא״כ .האישור גוף היינו וא״ב .בפ"ע העשיי׳ על

דעיקד
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לר: המצות ספר510
 הלא .ומשורה משקל ע״י אונאה על הוא זו אזהרה דעיקר

 באזהרה קאי עשייה משעת דמי־ לן גלי דקרא דייתידא
 דלה ההיא ומיהו . האיסור גיף עשה לא שעדיין אע״פ .זו

 ועכ״ש .דהכא להך ממש דמי רל להרא״ם משפע תעה
 רחמנא דכתב לאו ואי .חידושו אלא בו לך ואי; הוא חידוש
 דבמא׳ למימר הו״ל בפ״ע ובמשורה בפ״ע במשקל אזהרה

 קרא דגלי והשתא .גלי לא גל־ דלא ובמאי גלי קרא דגלי
 דהרי . בפ״ע הד כל לאיין בשה׳ למנותם לנו יש בתרווייהו

 ילבש דלא ללאו׳ דמי ולה .נינהי נפשייהו באנפי ענייני
 אלא הגאון רבינו לדעת הפי׳ נמען דאין דכלאים יעלה ולא

 ממש ההד עע; והעלאה לבישה ודאי דההם .אחד בלתו
 כמש": .הענין להשלוה אלא הלאוין שני באו ולא הס

 דשני כה; משא": .עיי״ש השיעי( )בשורש רל הרמב״ן
 לקמן ולפנינו .בפ״ע הד כל מנאן ולכן . הס לגמרי עניניס

:בזה עוד יתבאר במקומו
 עשה בכלל נכללו לא לאוין דהנך לפ׳ז מבואר *ממילא

לעשה ליהא עשייה דמשעת .משקלות דצדוק
 לאידך עעס צריך דהכהי אלה . להודי׳ לאו אלא בה ולית
 לעש"' הפי' הזהרה שכילל הלאו שנמנה דאהר . גיסא
 למעת רל דרכו לפי .העשה למנות רל לגאון הי׳ לא להוד

 .מהשני יותר שכולל משניהס איזה . העשה או הלאו רק
 ע״א( )פ״ע בב״ב בברייתא דתניא מאי לפי נראה אבל
 מן ולפחות שגודשין במקיס מוחק הריני המר שאס מנין

 על לו ולהוסיף שמוחקין במקים גודש והריני .הקמים
 לך יהי׳ וצדק שלמה איפה ת״ל לו שומעי; שאי; הדמים

 שמכריעין במקום מעיין הריני המר שאס ומנין וכר.
 שמעייען במקום מכריע והריני הדמים. מן לו ולפחות

 שלמה אב; ת״ל .לו שומעי; שאין הדמים על לו ולהוסיף
 .ע״״ש מ״מ וצדק אתי לעפויי דוצדק ופירשב"ס .וצדק

 מדעת בכך הותנו דאפי׳ רל״א( סי׳ )חו״מ בעוש״ע ומבואר
 שיש מבואר דבב״ב( )ספ״ה ובאו״ז .ע״״ש אסור שניהם

 דמכלל מבואר הרי . עיי״ש ז״ל הראשונים בין מחלוקת בזה
 ממנהג שניהם מדעת אפי׳ לשניה איכורא שמעינן זו עשה

 שינה ואס .הלאו בכלל זה ואי; . ובמדית במשקלות השקום
 הגאי; רביע עשה יפה ולכן .בלבד בעשה אלא עבר לא

 נכלל שאינו מה אחד בכל ד־ש .הלאו וגס העשה שמנה
 ולפ״ז .שניהם נמנין רל לדרכו גם כיו״ב ובכל .בשני
 זו לעשה כוונתו .לצדקס ומשקלוהיך כאן ז״ל רביגו מך:
 בפ׳ )דכהיב לך יהי׳ וצדק שלמה איפה וצדק שלמה דאב;
 מקרא ולא .ההם לה דילפינן הוא קרא דחהך .תצא(

 מלשון מיהו .קדושים( )דפ׳ וגו׳ צדק אבני צדק דמאזני
 דפרשה דמקרא נראה ק״ב( שאילתא קדושים )פ׳ השאילתות

מגומגמים שם שדבריו הלא .עיי״ש לה ילפינן קדושים
:בזה להאריך ואין עיי״ש קצת

שאינו הגאון רבינו שכהב הקם לשון גס יתפרש ועפ"•
 מאידאמרינן ע״פ לומר נראה הי׳ ולכאורה מובן.

 .עיי׳ש למדוה אגרדמין שמעמידין מלמד לך יהי׳ שם( )סב״ב
 בספרא וכ״ה וכצ״ל. רל הראשונים בכל שם הגירסא כן

 .הוא ס’כי לך יהי' לא שם דאיהא ומאי פ״ח( קדושים )פ׳
 .הקם לצדקס ומשקלותיך הגאון וזש״כ .טיי״ש שם ד״ס ועי׳

 הוה ובזה המשקלית צדוק על להשגיח ממונה איש שיקימו
 ואדרבה .הלאו שמנה מה מלבד העשה שמנה מה ג״כ ניחא
 שיש במצוה דדרכו דמשוס .אזיל לכיעמי׳ בזה הגאון רבינו

יותר שכולל מהם האחד אלא למנות שלא ועשה ל״ת בה

‘הר *"ה *
 .בלבד הלאו הלא למנות ראוי הי׳ לא כאן וא״כ .מהשני

 להעמיד ב״ד שח״בין לעני; רק העשה כאן כתב ולכן
 .היא והיא למדות וה״ה בצדק שיהיו המשקלות על אג־דמין

 ולא בצבור רק הנוהגת מ״ע הו״ל דא״כ יקשה דלפ״ז אלא
 והיינו . עי"״ש מזהיר קא דלב״ד שם יכפירשב״ס ביחיד

 לא ב״ד דהא .בידם והיכולה הצבור במקום שעומדין ב״ד
 חל וממילא הכתוב. דיבר ישראל לכל אלה בקרא כתיב

 אלא .כאן זו מצוה מקום אין וא״: .הב״ד על החיוב
 ורבינו וסייעתו הבה״ג דרך לפי שהם הפרשיות במספר

 אפשר ומיהו .לצביר המכורים ומצית חוקים רל הגאון
 אינה אגרדמין להעמיד הב״ד שעל זו דחובה דכיון לומר
 אבע צדק מאזני מדכהיב משקלות דצדוק עשה מכה אלא
 גם מרבינן לך יהי׳ ק־א דמדמם־ים . לך יהי׳ וגו׳ צדק
החנויות על מחזירין שיהיו אגרדמי; שיעמידו זי למצוה ב״ד

 הרמב״ם כמש״כ .המדיה ואת המאזנים את ומצדקין
 ביחיד נוהגת זי מצוה וא״כ .עיי״ש גניבה( מהלכות )סיפ״ח
 בי; מקומה ולכן .היא יחיד מצות המציה ועיקר .כבלבור
 נמנו לא הפרשיות דבמספר . היחיד שעל העשין מספר

 .היחיד על ולא הצביר על רק חובה המועלות עשין הלא
 .הפרשיות במספר לקמן הגאון רבינו שמנה הנך בכל כמבואר
 כוונת ביה לפרש מקום יש שפיר וא״כ .בזה לקמן ויתבאר

:רל הגאון רבינו
 הקם לשי; לפרש יראה לעיל דכהיבנא מאי לפי *אצג□

מעמדם על להעמידם דר״ל הגאון רבינו שכתב
 אפי' יכריע לא שמעיינים דבמקום .לעולם ישתנו ילא

 אפילו יעיין לא שמכריעי; ובמקום .הדמים על להוסיף
 ^הנה דוצדק ;?קרא בברייתא וכדילפינן . הדמים מן לפחית
 הינין צידוק העשין במספר מנה להבה״ג המצות ברזנין

 מדה רל הזקן הר״א באזהרות וכ״כ .ע״״ש מדות ושילום
 הבה״ג שמנה העשין שתי ה! והן . עיי״ש הי; צדק השלם
 .הנהלת אהה בהזהרות כתב וכן .מדות ושלים .הינק צדוק
 מפשועו הנראה ולפי .ע״״ש להאמין ומדות לצדק הינין

 דכהיב קדושים( )דפ׳ לקרא הינין דצדוק בעשה כוונתם
 ועשה .לכם יהי׳ צדק והין צדק איפת צדק אבני צדק מאזני

 וצדק שלמה אבן תצא( )בפ׳ מדכתיב היינו מדות דשלום
 משין שהי למנות דעתם ולפ״ז .לך יהי׳ וצדק שלמה היפה

 מוני ושאר והרמב״ס ז״ל הגאון רבינו כדעת ושלא .במדות
 במצוית אמאי לפ״ז מיבן ואינו תמוה הדבר הבל .המצות

 מאזנים נמי כתיב דבקרא אע״ג .הין רק נקעו דצדוק עשה
 אע״ג .סתם מדות נקעו דשלום ובמ״ע .והיפות ואבנים
 בכלל המדות כל לכלול באו שאם .ואיפה אבן כתיב דבקרא

 המרות כל לכליל הו״ל דצדוק בעשה נמי הכי .זו עשה
 דכיינת לי נראה מדות.]ולכו ושלים מדות לדוק ולכתוב
 אלא דמדות לאנעשה הינין דצדוק בעשה וסייעתו הבה״ג

 בב״ח לה ומייתי פ״ח( קדושים )פרשת בכפרא דתניא למאי
 מה אומר יהודה ברבי יוסי רבי ע״א( מ״ע הזהב )פרק

 לך לומר אלא .הי׳ איפה בכלל הין והלא . צדק הין ת״ל
 גס מנה וכבר .ע"״ש צדק שלך ולאו צדק שלך הין שיה־׳

 )בפי׳ ושם .קנ״ע( )עשק בזה״ר זו מציה רל הרשב״ן
 שקר דמדבר בקרח זו מנוה שנכפלה כתב בפנים נ״ע(

 שבועות ובפרק )במכילתא בו דרשו דרשות והרבה .הרחק
 ועוד .המצות בחנין זה יכנס שלא אפשר והיאך .העדות(

 שהיא ומזה . אמת בדביר מציה לנו תהי׳ שלא אפשר היאך
שהרגיש ותפני .עיי״ש עכת״ד העשין במנין נמנית מלוה

דחפשר



בב עשה די לרס״ג המצות ספר
 בעלמא אסמכתא דרשות הנך דכל לדחות דאפשר

 דרך )במסכת מדתניא ראיה שש הביא לכן . נינהו
 למה מש א״ל ע״א( )י״ז דכתובות ובפ״ב ארן(

 . וחסידה נאה כלה לה יאמרו וסומא חגרת אף לדבריכם
 דמ״ט מבואר וא״כ .הרחק שקר מדבר אמרה והתורה

 כחב ושם . טיי״ש עכח״ד אמה בדביר היא דאורייתא
 המלות במנין שהכניסוה המלות מוני לקלת מצא ן עוד

והסמ״ק ק״ו( )בטשין שמנאה להסמ״ג כוונתו ונראה .עיי״ש
:עיי״ש רכ״ו( )בסי׳

 והחינוך. והרימב״ן הרמב״ס וכן .ז״ל הגאון רבינו אמנם
דס״ל ונראה .מאי עעמא ול״ע .מנאוה לא

 דר״י־ דרשא הוא בעלמא אסמכתא ודאי לדק דהין דקרא
 במדה אלא מתפרש לח דקרא פשעי׳ דודאי .יהודה בדבי
 הן. ולא כתיב דהין ועוד .הוא מענינו הלמד ודבר .ההין

 . שס הזהב דפרק סוגיא מעיקר ע״כ מוכרח נראה וכן
 משוס בהס אין אמר רב דברים איתמר החס דאמרינן
 מחוסרי משוס בהס יש אמר יוחנן ורבי . אמנה מחוסרי

 לומר אלא .וכו' לדק הין ת״ל מה אומר ריב״י מיתיבי . אמנה
 אחד ידבר שלא ההוא אביי אמר .וכי' צדק שלך הן שיהא לך

 מהך פריך דלא מזה ומבואר .עיי״ש בלב ואחד בפה
 דברים למ״ד אלא דאב״ איקימתא להך צריך ולא ברייחא

 דברים דאמר לר״י אבל .אמנה מחוסר משוס בהס אין
 מההיא מידי לי' קשה לא אמנה מחוסר משוס בהס יש

 ובשעה מדבריו בחוזר אפי׳ כפשעה ברייחא וההיא . ברייתא
 פיו והיו .כ’הח לשנות בדעתו הי' לא הדבור שאמר

 יהודה ברבי דר״י דרשא דהך איתא אס וא״ב .שוין ולבי
 יש דאורייתא גמורה ועשה היא מדאורייתא גמורה דרשא

 קאמר לא ר״י אפי׳ הרי .ניחא מי ולר״י קשה א״כ .בה
 לי׳ היפוק והשתא .אמנה מחוסר משוס בהס דיש אלא

 אותו ומכין בעשה ועבר דאורייתא עשה מלות בה דאיח
 בחי׳ דלפמש״כ אמת הן .בי׳ ליהדר דלא נפשו שתצא עד

 וכחב .פריך נמי דלר״י דמילחא לקישטא היא כן שס הר״ן
 גמורה עשה דלכ״ט דס״ל שס ומבואר .הרי״ף בדעת גס כן

 שס והרא״ש ז״ל הרז״ה לדעת אבל .טיי״ש היא דאורייתא
 בעלמא אסמכתא אלא גמורה עשה בזה דאין ט״כ מוכח

 והש״ח הריטב״א שהביא הראב״ד מדברי מיהו . עייש״ה היא
 דאורייתא דטשה דס״ל מבואר שס הנמוק״י מדברי וכן שם
 .טיי״ש בלב ואחד נפה אחד לדבר שלא לעני] פ עב׳ היא
 שס והרע״ב שביעית( סוף )בפיה״ח הרמב״ס מדברי אבל

 במשיכה נקנין המעלעלים כל ההס דתנן מאי על שכתבו
 דהיינו . הימנו נוחה חכמים רוח דברו אח המקיים וכל

 עיי׳ש. וכו׳ לדק שלך הן שיהא לדק והין צדק איפת מדחניא
 רוח מאי דאל״כ .הוא בעלמא דאסמכתא דס״ל כ’ט מבואר
 עלה ועומד דמושבע לי׳ תיפוק .דקהני הימנו נוחה חכמיה

 את מקיים אינו אס דאורייתא בעשה ועובר .סיני מהר
 .גמור קנין דקינה הול״ל משיכה בלא גס דא״כ ועוד .דברו
 טד תוהו מכין א״כ דאורייתא גמורה בעשה קא'7 דכיון

 כמו דעהייהו סמכא כ’א1 עליו. שיקבל או נפשו שתצא
 אסמכתא והרע״ב להרמב״ם ודאי אלא . גמור בקנין

 דאכמכהא בפשיטות יו״ט חוס׳ הר״ב שס וכ״כ . הוא בעלמא
 להרמב״ם מוכרחים דבריו ובודאי .טיי״ש הוא בעלמא

 פשיט ולא מוסכם זה אין דמ״מ אלא .כמוש״ה יהרע״ב
: דכתיבנא ממאי כמתבאר .כ״כ

נד״ה ע״א( 1)פ״ בכתובות שפירש״י במה מתבאר עפ״ז1

311 קנו

 דכתיב דבריו לאמת עליו שמלוה מלוה בע״ח פריעת
 .עיי״ש צדק שלך ולאו צדק שלך ה; שיהא לדק הי;

 עליו תמה ע״ב( י״ג )ובקידושין התום׳ בשס שם ובריטב״א
 ואחד בפה אחד ידבר שלא לה דמוקמינן שם דב״מ מסוגיא

 אחרינא מקרא דנפק״ל וכתבו פירש״י דחו ולזה .בלב
 )בחי׳ ז״ל הרמב״ן וכ״כ .שס ז״ל הרא״ה וכ״כ .עיי״ש

 שם דהרי .לכאורה תמוהים ודבריהם .טיי״ש בב׳ב( סוף
 בהס אין דבריס דאמר דרב אליבא אלא הכי מוקמינן לא

 יש דדברים כווחי׳ דקיי״ל לר״י אבל אמנה מחוסרי משוס
 והרי .כפשעה ברייתא אתיא אמנה מחיסרי משוס בהם

 הרי״ף טל שם ז׳ל הראשונים כל תמהו עעמא מהאי אדרבה
 דקלת ואף .כר״י דקיי״ל כיון דאביי זו אוקימחא שהביא

 מקוס שים כאן אין מ״מ . הרי״ף דברי ליישב טרחו ראשיניס
 דגמרא דסוגיא פשטא כמשמעות ס״ל אס פירש"י על גמגום

 קדושים( )פרשת זוטרהי הפסיקתא לדעת מוכרח כ’ע וכן . שם
 דברי לפמש״כ אבל .בדבריו עיי״ש לדק דמאזני זה קרא על

 מאי לפי דל לפירש״י הוקשו ויפת .נכונים ז״ל הראשונים
 לדידך לר'פ ר״כ א״ל שם( דכחובות )בסיגיא דאמרינן
 דאעביד לי' ניחא לא אמר מציה כע״ח פריטת דאמרת

 עשה במלות אבל ל״ת במצות בד׳א הנינא א״ל .מאי מלוה
 עושה ואינו לולב טישה ואינו סוכה עשה לו שאומרים כנו;
 דפריעת מזה ומבואר .עיי״ש נפשי שחלא עד אוהו מכין

 . וכיו״ב וכלולב כסוכה היא דאורייתא גמירה מלוה בע״ח
 ודרשינן לדק הין מדכהיב נפק״ל זו דמציה לפירש״י כ’וא

 היא. מדאורייתא גמורה דדרשא עכל״ל לדק שלך הן יהי׳
 דרשא הך מיתוקמא לא לר״י דגם לומר מוכרח ט״כ ולפ״ז
 שס דאב" ואוקימהא .שווין ולבו פיו שיהיו לכננין אלא
 אליבא ראשונים קלה שכתבו וכמי דר״י אליבא גס היא

 יש דברים ר״י קאמר איך דאל״כ .כמשכיל שם דהרי״ף
 מדאורייתא. בעשה דעבר לי' תיפוק אמנה מחוסרי משוס בהס
 וא״כ גמור. כקנין והו״ל נפשו שהלא עד אוהו מכין וגס

 וטפ״ז .ז״ל הראשונים הוקשו ושפיר .יבי' מיני' הכתירה
 הר״י בשם יונה רבינו תלמידי דברי בפיר אללי מובנים

 .וז"ל שכתב שם בכתובות באס״ז שהביא דל מקורביל
 עליו והקשה .וכו' לדק והין מדכהיב דנפק״ל ז״ל פירש״י

 בהם יש דברים לן נפקא קרא מהאי דהא מקורביל הר״י
 זו קישיא דמשוס .עיי״ש טכ״ל וכו׳ אמנה מחוסרי משוס

 הוקשה דמאי לכאורה הרכה כתומים והדברים .פירש״י דחו
 יש דדברים דאמרינן דהא כיון אדרבה הרי .מזה להם
 שפיר .דנפק״ל הוא קרא מהאי אמנה מחוסרי משים בהס

 נפק״ל. קרא מהאי מלוה בע״ח דפריעת הא דגם פירש״י
 כפשטות דס״ל ברורים. דבריהם דכהיבנא מאי טס אבל

 .לרב אלא דריב״י מברייתא פריך דלא שס דב״מ הסוגיא
 דאביי ושינויה .לר״י היא סייטהא ואדרבה מ’לק לר״י אבל

 אליבא רק אזלא .שווין ולבו פיו שיהיו לטנין אלא דאינו
 . אמנה מחוסרי משוס בהן אין דברים דאמר דרב
 מילהא הך דנפק״ל הוא ומשם .כפשטה ברייתא לר״י אכל

 להרמב״ס וכדס״ל .אמנה מחוסרי משוס בהם יש דדבריס
 מוכרח ט״כ דא״כ אלא .שהבאתי ז״ל וסייעתם והרע"ב

 ואין היא בעלמא אסמכתא צדק דהין דרשא דההיא לומר
 שס והרי .שביארנו וכמו מדאורייתא גמורה עשה כאן

 גמורה מ״ע בע״ח דפריעת מלוה דהך מבואר בכתובות
 לדק דהין קרא מהך לאו ט״כ וא״כ .היא מדאורייתא

הס דל ודבריו .ז״ל מקורביל הר״י הקשה ושפיר .נפקא
בברים



מציעא בבאדכרות

 משונה רושם עושה שהמגוני מה אבל סימן הוא חברו
 הרבה ביד יהיו דהרי משום סימן אינו אחר מחנוני
 הוא החנוני רושם גס ולרש״י ההוא, רוכס לוקחים

 נגד הם מעטים רק הלוקחים כל שמכ״פ כיון סימן
 אף מעט רק שהם וכיון החנונים משאר הנוקחים

 נתלות דאין סימן הוא אחרים אצג גם כזה סימן שיש
 שרק כיון זה סימן להם שיש מהמעטים אחר שאבד

 שיש הוא שהסימן מפורש ברש״י הא אבל תונע. זה
 רושם מצד ונא פתוחה אותה שנושאין ויש שרושמין

 רשימתו שעושה בעה״ב הא וגם זה. חנוני של משונה
 לצורך שנוקח בבעה״ב איירי לא התום׳ שכתבי משונה

 שמוכר היין שעישה בעה״ב אלא מהחנוני ביתו
 שאם ינמצא אביי ד״ה בתוס׳ כמפורש להחנונים

 סימן הוא מיוחד רושם עושה ממנו שלוקח החנוני
 ונמצא הביות יותר עני שהוא בעה״ב מרושם עדיף

 שהוסיפו רק שמחזיר התום׳ גם יודו דפרש״י שברושם
 שייך היה שגא דוחק שזה מחזיר דבעה״ב ברושם שגם
 נדינא שמודו מאחר נראה אינו שפרש״י ע״ז נומר

 דבעה״ב ברושם גה נהחזיר שיש פמוסיפין אף דידיה
צ״ע. רש״י דברי ולכן מזה. גרוע סימן שהוא

 הא בעצמו י דרש" נהקשות דיש בהא נפרש יש ואולי
סימן זה אין סומקי או חיורי כ״ז בדף כתב

 סימן הוא שרשום כאן כתב ואיך יש כאנו שהרבה
 גם הקשה מנוח והחכמת יש, כאלו הרבה ג״כ הא
 עג נהעיד דרק נומרי וצריך כלום. ע״ז תיק ולא זה

 דאף הוא מי ידוע שלא משום סימן אינו המת
 היה שמעון שנם אפשר הא חיורי לבוש היה שראובן

 תובע ואח־ חיורי כנים בנמצאו אבל חיורי, לבוש
 אינם ואחרים חיורי כנים אבד שהוא באמרו אותם

 שנא נפימן זה נהחשיב תביעתו עושה תובעים
 אבד אחר נשמא או חיורי ג״כ אחר אבד לשמא לחוש
 אין ואחרים שאבד ברי טיטן שהוא דכיון משקר והוא

 הוא זה ומטעם ההכרזה שמעו הם שגם אף תובעין
 שהוא טוען וזה רשום הבית בנמצא הכא סימן,
 שנא סימן הוא תובעין אינם ואחרים רשום חבית שכח
 היא שהסימן מאחר ונכן לו. ומחזירין לאחרים לחוש
 שבפתיחה רש״י מפרש תובעין אינם שאחרים בזה

 דמה אפשר הרי מיד למיכרה שנושאין החביות שהוא

 שכבר נחשוב שטועין משוס הוא תובעין אין שאחרים
 שזה חיבע שזה מה רק ונשאר החבית אותה מכרו

 ברור סימן שאינו מאחר משקר דאולי סימן אינו כבד
יש. כאלו שהרבה

שיו

יו הערה

 רקתא רבנן אמרו מ״ט קמא בלישנא מרי דא״ר הא
טעם וכי נכאורה תמוה סימן, הוי לא דנהרא

 מאות שם ם שמניחי מקום הוא הא זה על צריך
 שכתבתי למה ונראה סימן. שיהיה ס״ד איך אנשים

 במקום באומר אלא סימן הוי לא שמקום י״ד בהערה
 בערך צמצום שהוא בדרומו או בצפונר כגון מסוים

 זוכר ואינו הגדול מקום באותו שהניח באומר ולא
 המקום שצמצם הכא איירי דנכן ממנו, מקום באיזה
 שימן שאינו זביד א״ר ומ״מ דנהרא ברקתא שהניח

 דנהרא דברקחא שהטעם מרי וא״ר טעם הוצרך וע״ז
 דכיון משום סימן אינו בערך המקום בצמצם גם

 נתברך. גם זה מקום איתרמי אפשר שם מניחין דהרבה
 מרי דר׳ בתרא בכישנא שפרש״י מה יקשה "כ א אבל

 הוי לא מסוים מושבה מקום ואמר כוון דאפילו
 הוי המקום בצמצם קמא שללישנא שמשמע סימן,
 סימן אינו צמצם בנא ורק דנהרא, ברקתא אף סימן
 ננישנא אף דודאי נומר וצריך טעם. א״צ זה שעל
 כהא בערך בצמצם אף דנהרא ברקתא סימן אינו קמא

 שבשאר אף באמצע או בסוף או הרקתא דבראש
 משום הטעם מרי א״ר וע״ז סימן הוא כה״ג מקום

 אבל בערך שם איתרמי אפשר שם מניחים דהרבה
 ברקתא אף סימן דהוא סובר ממש המקום בצמצם

 מקום בצמצם דאף מרי ר׳ סובר בתרא ולישנא דנהרא,
 כיון דנהרא ברקתא סימן הוי לא נמי ממש מושבה

 שם הניחו כבר נמי ממש המצומצם הזה שבמקום
 בערך רק אף ואוני כה״ג אחר במקום אבל אחרים,

 ר׳ יפנוג דגא סימן מקום יהיה בתרא לנישנא גם
 בשט״מ ועיין סימן. הוי מקים שפסק רבא על מרי

 שאמר בחרא בלישנא אף מרי שר׳ נרש״י כתב שג״כ
דנהרא. ברקתא דוקא איירי מקום סתם

—_______________________

יח הערה

 ענ שכבת שאנוהו שאה בפוריא התום׳ דפירשו הא
קרי בה יראה פן כן נו יאמר לא זו מטה

 לא תרומה לאכילת אף הא לכאורה תמוה ויתמה,
 גא וגם הרגיש, ונח בלינה קרי ראה שמא מיישינן

 הפשר היה נא חוששין היו דאם קרבנות נהקרבת
 צריכים דהיו קרבנוה להקריב בנינה שישנו לכהנים

 ישנים שהיו תמיד ריש איתא ובפירוש שמש הערב
 הוא והטעם למחר, להקריב שהוכנו הכהניס בלילה
ולא בשנתו קרי שיראה כזה דבר שכיחא דלא משוס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס321 מס עמוד דוד בן משה פיינשטיין, א מציעא בבא ־ משה דברות



משהמציעא בבאדברותשיח
K.

 שם ימצא שמא לחשוש צו שאין נ״ש ירגיש,"וא״כ
 מר מ׳ תירץ שפיר ולכאורה הרגיש. כשלא קרי

 לאחריו או לפניו שכב שמא לחוש לו שיש נ״י חאראן
 הוא■ ויתמה בהרגשה קרי ראה שהוא אחר איש

 נמצא אבל הקרי. ראה שהוא שיאמרו מזה הנשאל
 לשנות לו אץ אחר איש שם שכב שלא יודע שאם לפ״ז
 יש אולי ולכן קצת. דוחק שזה בקלי, הרגיש לא אם

 ולא בלילה קרי ראה לשמא חיישינן שלא דמה לומר
 בתר שאזלינן מדין הוא החזקה שינתו מצד הרגיש
 שלא יש דמיעוט זרע בהוצאת משנתם שמקיצין רוסא

 מ״ג דף בנדה כדמשמע זרע הוצאת בהרגשת ניקצין
 בשרו ומצא ועמד בלילה דמהרהר הא ר״ה דחרגמא

 בלא לשמש דא״א בחלומו מעשו במשמש טמא חס
 הקיץ שלא אף ארגיש, ודאי נפק דאי ופרש״י הרגשה

 דבכל תרומה ולאכול קרבנות להקריב מותר ולכן מזה
 רובא מדין שהוא וכיון רובא, בתר אזלינן התורה דיני
 בנ״א ומעשה לצדכי ולא התורה, לדיני ח׳דוש רק הוא

 למיעוט לחוש לאדם שאץ נאמר לא שע״ז לעניניהס
 החזקה, נגד וגס למיעוט לחוש עכיניו בכל ורשאי
 דיני מצד שלא עצמו מצרכי הוא יחגנה שלא יזה ודבר

 קרי ראה שמא להמיעוע לחוש רשאי ולכן התורה,
 דבר והוא יתבזה שלא כדי ולשנות מזה הקיץ ולא

לע״ד. ונכון חדוש

יט הערה

 טוב אורח בברכות דאמרינן דהא התום׳
 אלא טרח לא בעה״ב שטרח מה כל אומר

 בשביל ומדמלקי בנ״א בין כן שאומר הוא בשבילי
 בקול רעהו מברך בערכין דאמרינן דהא לפרש זה

 רק הוא לו תחשב קללה בערב השכם בבקר גדול
 דמסתבר טובא תמוה מהוגנים, שאינם בנ״א בין

 בנ״א ישמעו דשמא לומר אין מהוגנים בנ״א בין דאף
 והא והגנר, הקרא אמר וסתמא מהוגנים שאינם
 ובמחשבתו בלבו כן שאומר פירושו אומר טוב דאורח

 טובה ומכיר השתילו היה בעה״ב שטרח מה שכל
וצ״נג ביותר להבעה״ב

 קבלו אם אושפיזו על שאלוהו דאם דפרש״י והא
היא, טובה מדה לאו ואמר יפות פנים בסבר

 פנים בסבר קבלו שלא שיאמר כפשוטו לפרש אין
 לגנוח הוא שהרי מדאורייתא שאסור ברור שזה יפות,

 לשון באיסור אמת היה אס אף שאסור הבעה״ב
דרש״י הכוונה אלא שאסור. לגנותו לשקר וכ״ש הרע

 ידעו ואם זו. באושפיזא היה שלא לאו שיאמר הוא
 שלא לומר לו דעוב נראה זו באושפיזא שהיה ודאי

 ־ואם עצמו, משל לו שהיה בעה״ב משל לאכול הוצרך
 מוכרח שיהיה נראה ידעו בעה״ב משל שאכל זה גם

 אף לגנותו ולא יפות פנים בסבר שקבלו האמת לומר
רש״י. ובלשון לדינא צ״ע ועדיין לטובתו שכוונתו

כ הערה

 לו דהמזירו דרבב״ח מהא הוכיחו התום׳ כד. דה
העין שבעתו לא שגט אף בטב״ע הגע

 שבעתן בלא אף דמכריזץ כרבנן דסובר משוס דהוא _
 אות רעק״א בתוספות כדהקשה תמוה והוא העין,

 דמכיר יאמר הת״ח אם לרשב״א אף דאפשר י״ז
 מהימנינן העין שבעתן שלא דבר שהוא אף בעב״ע

 לא אבל כאלו בכלים אף עב״ע דיש מציאות דיש לו
 וממילא בטב״ע שיכירו מצוי דלא משום להכריז מחייב

 שלא כיון דמייאש משום כשמכיר אף להחזיר 5א״
 שני בטעם ג״כ שכתב הרועים במלא )ועיין יכריזו,

 צריך לא מ״מ לו מאמינים הת״ח מכירם שאם דאף
 הת״ח סטר דהיה מייאש יאושי דמעיקרא להחזיר

 את שמכיר הת״ח כי מסתבר נא וזה יכירם, שלא
 ולא דיכירהו שיראהו קודם גם יודע בטב״ע חפצו

 דכיון דמתייאש פשוט הא אך זה, בשביל יתייאש
 שבעתן שנא משום יכירו דלא לחשוב לו יש דהמוצא

 מתייאש וממילא להכריז א״צ שיכירו מצוי שלא העין
 שלא בגט ולכן לתבוע(, ממי האובד ידע לא דהא
 רבב״ח שאבד הגע שהוא אך דאם יאוש ענין שייך
 ראיה וליכא לרשב״א אף לו החזירו כשר גט הוא
 ומחייבין פליגי דרבנן מחמת שהוא דרבב״ח מהא

בצ״ע. ונשאר העין, שבעתן בלא אף להכרת

 דכל כ״ג בדף לשיטתייהו דהחוס׳־ לע״ד ונראה
לבעלים ממון להשיב נתקן דאפשר כי׳כא

 שמכיר נאמן היה אם ולכן מתקנינן, הכרזה ע״י
 לן היה בטב״ע יכירו שגם מציאות שאיכא משום
 להכריז מחייב ומדלא יכירו דשמא להכריז לחייבו

 בטב״ע שיכירו כלל מנוי שלא רשב״א שסובר ש״מ
 יסמכו לא שמכיר הת״ח יאמר אם ואף האלו, כלים
 כדמפרש מכיר ואינו להכיר וסבור שטעה שנימא עליו

 שבמלא א׳ כטעם דמשקר ראיה שהוא או בנ״י,
 לא ואי שכתב הרא״ש מלשון כן וכדמשמע הרועים
 לצורבא ליה קים לא דסא שלו אנו הרי העין שבעתן
מכיר שאינו ולאי בלשון נקע הרי בגויה, מרבנן

החכמה אוצר תכנת
מס עמוד דדו־ בן פייגשט^משה א מציעא משה^א דברות



fDM wn אגדות יבשת
 אף פקר בדבר עצמם ו5זרצי7 םנ*ק אומי הנביא אגל

 אמרו זאת ובכל להעוח נלאו שנגר דידינו נלאו שמנוה

ז בעצמו תשקר לממן שקר

#Q מעביר לא את פיהו מצפן טעמא עינן מפיק 
 הקשה * סקר דבי לשינס לעדו שנאמר סכי

ומי * שלום דדכי מפט לשכות עותר דהא העהיש״א יותר והעמדה כגופו אשמו אם האוהב ש״ב דה
• Atmm imw נטג״א והובא גש״ח עפט״ש ניאה וכעת • נזה כתבתי מליו למיריע מהיר *יי™ יריד

 מקא טא שלום דרגי מפני לשטח דעומל קנ״והא שי׳

 ומי יש חילוק רמה ביאור וציין צא להבא אבל לשעבר

 עימם ששמעתי מה ע*פ לי נראה וכעת * בזה כתבתי
 הדין על עומד העולם דניים פלסלשה דאערו בהא אחד נכון וצא עמס שצם

סניחצריכין דעמודןסמעמידץ דכמו ואמר ושלום ואמת וידעת נאמר וע״ז מגופו יותר שיכבד הזהיר וע*כ בבריתם

הביא וכשיהיה נשוה שוה הניח מעעידין העמודים שיהי׳ טן ופקדח ואז מחסורם כל שימלא הייט אהלן שלים כי

ויהיס הניח ל1יפ עבהבח ביותר אחד עמוד על כשטן עופו אשתו את אוהב לאפר הוא והעטן • חסנוא ולא
נשוה מעמודים אחד, כל להחזיק צליכין כן כמו הבטן הוא והערב ומועיל ערב טוב האהבות חלקו כנר דהנה

דבריך יאה לו ואמרתי השלום בשביל האמה יתבטל ולא שארס כמו החוזרת אהבה נקרא והוא עצמו את שאוהב

דבדי
. י ק2345ע1»)וי׳ו

 מגמות על שטזהר עד ימרה בקדושה כמקדש רמכהן אס

 שצורתם עכו״ס גיורת אבל דישראל בעריות דוקא היינו

 1ו» בה הכהן שיאשר עד כצל נפש נקרא ואינו חלושה
 לאחר וגפרע נהעה כנפש ומה נפלא ענין הוא כי

 ; ישראלית ונעשית צורתה נתעלה וא״כ שנמניירו

 ממר והעמדה כגופו אשמו את האוהב ש״ב
 עליו צפירקן שי£ץי ובטחיו בטו והמשיא מגופו

 ע״ישלא כי הטונה • אהלן שלום פ וידעת אומר הכתוב

 כמאמרם מדיבוח נצמח עי״ז ולחמם טרפם חק ישלים

 שנוא׳ בני הבטס ועי״כ שערי שלמו מכי בביתא מגרא

לא לבנם בעוד שיולדו ע״י הלב

> איי

 הוא השלימה והאהבה עצמו להנאה פטועס תרנגול אוהב

 ג״כ להיות יוכל אשתו אהבת וסנה הנאהב את שיאהב

 המורה אמרה וע״כ עצמית לאהבת או שיתענג עצמו לאהבת

 אוהב שאדם כמו עצמיות אהבה דכייט במוך ליען ואהבת

 אהבה רק החוזרת אהבת להיות יוכל לא עצמו אח

 מה וזים רעהו את שיאהב המורה הזהירה ובן עצמיות

 צא עצמיות אהבה דהיינו תעביד לא לחברך סט דעלך

 דהייט בנופו אשתו את האוהב אמר ונרכ החוזרות אהבה

 מתטין שאיט מגופו יומר מכבדה וע״כ עצמיות אהבה

 ופקדת נאמר עיז העין קיום אל כיא בתעטגיס ילאהבה“'”*•"

ודויק ד׳ גיד זיע שיוליד מחטא ולא טך  p מעביד לא את עיט עאצפך טעמא מינך דנפיק סיג דףז
לכאורה נלאו העוה שקר דני לשונם צעדו שנאמר 1

 מפני טי וכאן לשטח מותי שלום דרכי דעפט קי״ל הא

 מכאן ולפעניד כן תעביד צא ואת גו אמר ולמה שלום דרכי

 שכנר נדברים דדוקא סי׳תכיו חסידי׳ בספר לע״ש ראי׳

 נדבר ולא שלום דרכי מפני לשטח דמויזר טא עבר

 ומאין בעי טעמא ולכאורה קניו סי׳ נמ״א וטנא דצהבא

 לדבריו ראי׳ דמכאן כתבתי שלי חסידים ספר בגלית אן

 נדבר דבשלמא לומר יש חסידי׳ ספר טעם דבאמת

 עבר דכבר שקר נדבר עצמו שירגיל שייך לא דלעבר

 נתיר אס דלהבא נדבר אגל דאתי יזדמן ועתי הדבר

 דרכי מפני שטא הדבר על לאמור לו עהנקל אז לשטת לו

וירגיל שלום בדרכי ויחלה ינים היצה״ר ופתויי השלום

 טצוה ולאפיקייסיס דלרשעיס דפשיטא ונכוחים טוניס

 שלום ואין השלו© נעמוד להחזיק ולא עמהס להתקוטט

 דמוחל להא נעשה מס אן * לרשעים ד* אמר

 בדבריו להחזיק דיש אמרתי וע״ז • שלום דיני מפני לשנות

 נתבטל מר דאז נלענר דרוקא הנ*ל הסיח דבלי עיס

 מותר לכך זקן ואדוני אמרה שמל נשיה כמו האמת,

 אבל עבר דמר האמת נתבטל זה בשביל דלא לשטח

 בשביל והכי השלום דרכי מפני לשנות אפשר אי להבא

 על דהיה שם ומעמה • ממקומו ינמק האמת צור השלום

 דלמרו אסר ועיז כן מעביד לא ואת אמר שפיל להבא

 הסקי אבל שלום דיס•׳ דניהו הייט שקר דבי לשונם

־׳' : ודו״ק אפשר אי זזה יתגבר

 שטמינו ימי שנאמר שט אטעיטי דוד נימי סיד דף
• משה אמר רזה מוס* עיין שנה שנעים נהם 1

 מצד מהראוי הי׳ דדוד הזהר למ״ש ראיה ולפענידמזה

 אדהיר חיי טסט לו שניתן ורק נפל להיות תולדתו

 עוד לו ונמסר שטס אלף חיה לא שלכך שנה שבעים

 ימי שנאמר שני אמעיטו דוד בימי זזים שנה שנעים

 לו ונתן חיות צו היה שלא שכיון שבעים נהם שט־זיט

 שנה שבעים על הוא עולם שבשני ספחוש ע״כשאף שטם

: וז״ב ענידחי׳ מס שנס שנעים שאליכ

 למצטת הוא הגון אם עליו שואל שאתה עד ע״ו לח
 לאו אם נקהל לבוא ראוי אב עליו שאל לאו אס ’

 עצי ואיל דוד של בחיקו יושב רחנעס שסי׳ עלמי וט*

הנמצאות כחוב החס וכו׳ האלו מקראות שתי נאמרו ועליך כאן צו שאסר מה לדעתי וזה קן אין עד נשקר עצמו

כל וט׳ משחתיו קדשי בשמן מבדי דוד מצאתי כתיב הכא שקר דני לשונם לעדו לו אמר ולזה להבא על דטא

 הדורות כל ער האץ אפשר דאיך ותמוה מוקשה העטן יש ובזה אסור חס שקר בדבר עצמם שירגילו והייט

לבוא ראוי אם סדין נתברר לא דוד ועד שעבועז האלי נלאו סעוה שקר דבר לשונם למדו בשם הכתוב לפרש

ועיין הקהל מפסולי ונשא טעז עבר איך ונס בקהל ולרמות לגטב אחרי׳ לגב להטות שקר שאוערי׳ דיש סייט

 יצא ישי דהא לי תמוה ונס אגדות בחידושי מהרס״א קוחר בשם כיא שקר דבר נשם מגודר אינו וזה וכדומה

נאוכלסא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס148 מס עמוד הלוי ליבוש אריה בן שאול יוסף נתנזון, אגדות חידושי - שאול דברי



ספר

שלום דברי

רביעי חלק

 בש״ס שונים בענינים ופלפולים חידושים כולל

 מקום מראה הכולל לש״ס ציונים קונטרס ובסופו

 וכן בש״ס שונים בענינים ואחרונים לראשונים

בש״ס שונים בענינים ביאור לכאורה הצריכים דברים

מאת

יודייקין הכהן גד יצחק שמואל

ברק בני

לפ״ק תשנ״א שנת



שלום לב סימן דברי עח

 קבע שינת בין חילוק בזה איכא אי וצ״ב מיחה
 בין חילוק בזה איכא אי צ״ב ועוד ארעי לשינת
ביום. שינה לבין הלילה שינת

 איתמר קיב. דף בשבת איתא והנה
 חייב חדא תני וסנדל מנעל רצועות התיר

 ותניא אסור אבל פטור אידך ותניא חטאת
 אמגעל מנעל קשיא לכתחילה מותר אידך
 הא קשיא לא אמנעל מנעל אסנדל סנדל קשיא

 וז״ל רש״י ופי׳ בדאושפכי חטאת חייב דקתני
 הרצועה כשתוחב עושה שהאושכף בקשר

 לצאת תוכל שלא מתוכו קשר קושר במנעל
 אסור אבל פעור עכ״ל לעולם קיים והוא

 רגלים סביב כשקושרים וז״ל רש״י ופי׳ בדרבנן
 כשהוא שחולצו שפעמים בדוחק קושרין אין

 של קשר ומיהו קשור כשהוא ונועלו קשור
 אותו מתירין הטיט שבשעת הוי לא קיימא

 וישמט בטיט ידבק שלא בדוחק אותו וקושרין
 שבת הל׳ התרומה ובספר וכו׳ עכ״ל מרגליו

 וז״ל אחר באופן רבנן של מנעל פ׳ רמג אות
 אותו כורכין רבנן של מנעל מפרש רבינו ומורי
 מנעליהן חולצין אין אלא וקושרין בחוזק

 הלילות בכל שלומדין לפי שבת ליל עד מרגליהן
 הלכך בלבושיהן מעט ושוכבין החול ימות של

 שס הר״ן בחדושי וכ״כ עכ״ל אסור אבל פטור
 שבת הל׳ ובאו״ז קל אות פט״ו שבת ובאגודה

 יומא רש״ש ועיין ע״ש סה ל״ת ובסמ״ג סז אות
 דמאתמול אמרינן לא סנדל וז״ל דהקשה עח:

 על תמה אני מזה וכו׳ שמואל דאמר ליה עבדי
 שיז סי׳ באו״ח הב״י שהביא התרומות ספר

ימות כל ישנים שת״ח בסק״ו שס והגר״א

 מנעלים היינו ומסאני במנעליהס השבוע
וצ״ב. עכ״ל לעיל כדמוכח

 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
 אפשר לא דסנדל עח: ביומא דאיתא בהא

 מאן האי שמואל דאמר ליה עבדי דמאתמול
 ליסייס דמיתוחא טעמא למיטעם דבעי

 אפשר לא וז״ל רש״י כתב וליגני מסאני
 עכ״ל ברגליו והס הלילה כל ישן ויהא מאתמול

 דהל״ל הלילה כל דכתב רש״י בלשון לדקדק ויש
 נראה רש״י ומלשון ברגליו והס בלילה ישן ויהא
 דבעי דמאן שמואל דקדאמר דהא דס״ל

 וליגני תאני ליסייס דמיתותא טעמא למיטעס
 ורק הלילה כל נעליו לובש כאשר דנקא היינו
 טעים אזי הלילה כל נעליו עם ישן כאשר

 חלק רק דישן דהיכא ומינה דמיתותא טעמא
 טעמא טעים לא בכה״ג הלילה כל ולא מהלילה

דמיתותא.
 על הרש״ש דהקשה הא לק״מ ולפי״ז

 כל ישנים היו דת״ח דכתב התרומה ספר
 דקאמר להא חשו ולא במנעליהס השבוע
 ספר דהרי דמיתותא טעמא דטעים שמואל

 הלילות בכל שלומדין לפי להדיא כתב התרומה
 לא וא״כ וכו׳ בלבושיהן מעט ושוכבין חול של

 אדרבה אלא במנעליהס הלילה כל הת״ח ישנו
 מעט ישנו ורק ולמדו ערים היו הלילה רוב

 בנעלים הלילה כל ישן דלא ובכה״ג בנעליהם
שפיר. ואתי דמיתותא טעמא טעים לא

 דבשינת מבואר רש״י שיטת לפי וא״כ
 בשינת ואף כלל זה על להקפיד אין היום

 במנעליו הלילה כל דישן היכא דוקא הלילה
דמיתותא. טעמא טעים
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לג סימן
שקר ידבר שלא בענין

 קאזיל הוה בב״ח רבה נג: ברכות
 היכי אמר בריך ולא ואשמלי אכל בשיירחא

 לי אמרי לברך אנשאי להו אמינא אי אעביד
 מוטב מברכת לרחמנא דמברכת היכא כל בריך

 יונה )שכחתי דדהבא יונה אנשאי להו דאמינא
 יונה דאנשאי לי אנטרו להו אמר זהב( של

 וכו׳ דדהבא יונה ואשכח ובריך אזיל דדהבא
 שס והעיון־יעקב יהוידע הבן תמהו וכבר ע״ש

וצ״ב. מפיו שקר בב״ח רבה הוציא דהיאך
 אחוה בר רב ד. בפסחים איתא והנה

 אחיו רב של אביו )אייבו אחתיה ובר חייא דר׳
 של אמו שהיתה ואימא האב מן היה חייא ר׳ של
 כי האס( מן היתה חייא רבי של אחותו רב

 ר׳ שהיה לא״י מבבל מעירו )רב להתס סליק
 קייס אייבו לרב( חייא )ר׳ ליה אמר שם( חייא
 קיימת איתא ליה אמר קיימת אימא ליה אמר
 דכתב ברש״י וע״ש וכו׳ קייס אייבו ליה אמר
 קייס הוא אביך אייבו לרב חייא ר׳ אמר ח״ל
 עד כלומר שאילה בלשון קיימת אימא רב א״ל

 היא שאף אמי על שאל אבי על משאיל שאתה
 אחותי ואימא לרב חייא ר׳ עול לו אמר אחותך
 כלום ואבי קייס אייבו רב ליה אמר קיימת

 ומאיליו עליו השיבותיך לא עדיין הוא קיים
 מי על רב משיבו היה בניחותא וי״א הבין

 בעיני וקשה הכלל מן שיבין כדי שואל שאינו
 וצ״ב עכ״ל מפיו שקר לבר לב שיוציא לומר

מפיו. שקר הוציא לרב הי״א סברת
נחמיה רב אמר כח: בביצה איתא והנה

 לרבא קמיה קאימנא הוא יוסף דרב בריה
 דדקולא אפומא לסכינא מעבר קא והוה

 לחדדה ליה ואמרי הסל( פי על סכין )משפשף
 לי ואמר שמנוניתה להעביר או מר עביל קא

 דלחדדה לדעתיה וחזיתי שמנוניתה להעביר
 )הלכה כן מורין ואין הלכה וקסבר עביד קא

 אין אבל לעשות איש כל ומותר יהודה כרבי
 כשאפשר אף יזלזלו שלא כן לרבים מורין

 קאימנא הוה אביי ואמר יום( מבעוד לעשותו
 אשפתא סכינא מעבר קא והוה דמר קמיה

 או מר בעי קא לחדדה ליה ואמריה לרחיא
 להעביר לי ואמר שמנוניתה להעביר

 עביד קא דלחדדה לדעתיה וחזיתי שמנוניתה
 היאך וצ״ב ע״ש כן מורין ואין הלכה וקסבר

מפיהם. שקר הוציאו ומר רבא
 אחת פעם כח. בתענית איתא והנה

 יביאו שלא ישראל על גזירה המלכות גזרה
 לירושלים בכורים יביאו ושלא למערכה עצים

 כדרך הדרכים על )שומרים( פרוזדאות והושיבו
 לרגל ישראל יעלו שלא נבט בן ירבעם שהושיב

 הדור שבאותו חטא ויראי כשרין עשו מה
 )תאנים בקציעות וחיפום בכורים סלי הביאו
 עגולין( מהן ועושין אותן כותשין יבשים

 אצל שהגיעו וכיון כתפיהן על ועלי ונטלום
 הולכין אתם להיכן להם אמרו פרוזדאות

 דבילה עיגולי שני לעשות להם אומרים
 כיון כתפינו שעל ובעלי שלפנינו במכתשת

והביאום בסלים עיטרוס מהן שעברו
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 גזירה המלכות גזרה אחת פעם וכו׳ לירושלים
 והושיבו למערכה עלים יביאו שלא ישראל על

 בן ירבעם שהושיב כדרך הדרכים על פרוזדאות
 מה לרגל ישראל יעלו שלא הדרכים על נבט
 גזיריהן הביאו הדור שבאותו חטא יראי עשו

 להם והלכו כתפיהם על והגיחו סולמות ועשו
 אתם להיכן להם אמרו אצלן שהגיעו כיון

 משובך גוזלות להביא להם אמרו הולכין
 שעברו כיון כתפינו שעל ובסולמות שלפנינו

 לירושלים והעלום והביאום פירקוס מהן
 צדיק זכר אומר הוא בהם כיוצא ועל ועליהם
 שקר הוציאו היאך וצ״ב ע״ש וכו׳ לברכה

מפיהם.
 אילעא וא״ר סה: ביבמות איתא והנה

 לאדם לו מותר שמעון בר׳ אלעזר רבי משוס
 כה וגו׳ צוה אביך שנאמר השלום בדבר לשגות
 צוה לא )יעקב וגו׳ נא שא אנא ליוסף תאמרו

 בערוך וע״ש שלום( דרכי מפני שינו הס אלא
 לשקר מותר איך באמת ק״ק וז״ל לנרדהקשה

וצ״ב. עכ״ל תרחק שקר מדבר כתיב הא
 רבי מכריז עז: בכתובות איתא והנה

 )זבובים ראתן בעלי של מזבובי הזהרו יוחנן
 איש על חולי אותו להביא קשות עליו השוכנים

 )במקום בזיקיה יתיב הוה לא זירא רבי אחר(
 לא אלעזר רבי שניהם( על אחת רוח שתנשב

 אכלי הוו לא אסי ורב אמי רבי באהליה עייל
 )נדבק בהו מיכרך ריב״ל מבואה דההיא מביעי
 אצלו ומושיבן בתורה שעוסק בשעה אצלם

 יוזק( ולא עליו התורה שתגין הוא ומובטח
 חן ויעלת אהבים אילת אמר בתורה ועסיק

 כי מגנא לא אגוני לומדיה על מעלה חן אס
 ליה אמרו ליפטר( זמנו )כשהגיע שכיב הוה

אזל רעותיה ליה עביד זיל המות למלאך

שלום

 לגן )הוליכני דוכתאי לי אחוי א״ל ליה אתחזי
 לי הב א״ל לחיי ליה אמר מקומי( עק־והראגי

 יהבה באורחא לי מבעתת דלמא סכינך
 ליה מחוי קא דלייה להתס מטא כי ניהליה

 בקרנא נקטיה גיסא לההוא נפל )קפץ( שוור
 אמר אתינא דלא בשבועתא א״ל דגלימיה

 )אס אשבועתא איתשיל אי הוא בריך קודשא
 להתירה( עליה ונשאל מעולם בשבועה נשבע
 סכינאי לי הב ליה אמר ניהדר לא לא אי ניהדר

 ואמרה קלא בת נפקא ליה יהיב קא הוה לא
 מכריז לברייתא דמיתבעא ניהליה הב ליה

 מקום פנו ליואי לבר מקום פנו קמיה אליהו
 יוחאי בן שמעון לר׳ אשכחיה אזל ליואי לבר

 אמר פיזא תכטקי עשר תלת על יתיב דהוה
 נראתה הן ליה אמר ליואי בר הוא את ליה

 בר אתה אי כן אס הן ליה אמר בימיך קשת
 שומע שאני זה לכרוז ראוי אתה )אין ליואי

 יחרב שלא ברית אות אלא אינו שהקשת
 אות( צריך אין בדור גמור צדיק יש ואס העולם

 הקשת נראתה )לא מידי הואי דלא היא ולא
 לגפשאי טיבותא אחזיק לא סבר אלא בימיו(

 וז״ל להקשה יב דרוש דבש ביערות ועיין ע״ש
 הא כן נאמר איך דקשוט בעלמא רבים ותמהו
 עכ״ל עיני לנגד יכון לא שקרים דובר כתיב
וצ״ב.

 שבוייתא הנך פא. בקדושין איתא והנה
 עמרם רב לבי אסקינהו לנהרדעא דאתאי
 לקא בהדי מקמייהו דרגא אשקולו חסידא
 פי אצל עוברת )שהיתה מינייהו חדא חלפה

 באיפומא נהורא נפל לבית( העליה שמן ארובה
 פניה שהיו העליה פי דרך בבית אור )נפל

 הוו ללא לדרגא עמרם רב שקליה מאירות(
סליק לחודיה דלייא למדלייא עשרה בי יכלין
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 איפשח דרגא לפלגא מטא כי )לתובעה( ואזיל
 בחזקה במקומו לעמוד רגליו ופיסק )הרחיב

 עמרס בי נורא קלא רמא יצרו( על להתגבר
 לכבות ולבא ליאסף השכונה בני )הזעיק
 אתו מהן( שיתבייש מיצרו שיחדל כדי הדליקה

 אמרו דליקה( שס שהיה סבוריס )שהיו רבנן
 בי תיכספו מוטב להו אמר כסיפתינן ליה

 לעלמא מיניה תכספו ולא הדין בעלמא עמרס
 דכתב שס במהרש״א וע״ש ע״ש וכו׳ דאתי
וצ״ב. מפיו שקר הוציא עמרס ר׳ היאך

 אוצרות פתח רבי ח. בב״ב איתא והנה
 בעלי מקרא בעלי יכנסו אמר בצורת בשני

 אבל הגדה בעלי הלכה בעלי גמרא בעלי משנה
 עמרס בן יונתן רבי דחק יכנסו אל הארץ עמי

 קרית בני לו אמר פרנסני רבי לו אמר ונכנס
 בתה א״כ לאו לו אמר שנית לאו לו אמר

 פרנסיה וכעורב ככלב פרנסני א״ל אפרנסך
 לי אוי ואמר מצטער וקא רבי יתיב דנפק בתר

 שמעון ר׳ לפניו אמר הארץ לעס פתי שנתתי
 הוא תלמידך עמרס בן יונתן שמא רבי בר

 בדקו מימיו תורה מכבוד ליהנות רוצה שאינו
 ז( )ח, בראשית דבר בהרחב ועיין וכו׳ ואשכח
 שקר הוציא עמרם בן יונתן רבי היאך דכתב
וצ״ב. מפיו

 מאי רבא דרש טז. בב״ב איתא והנה
 ארנין אלמנה ולב תבא עלי אובד ברכת דכתיב
 גוזל שהיה מלמד תבא עלי אובד ברכת )איוב(

 ולב להן ומחזירה ומשביחה מיתומים שדה
 הוו דלא אלמנה דהוה היכא דכל ארנין אלמנה

 )אומר עילווה שמיה שדי אזיל הוה לה נסבי
 והוו להשיאנה( בה מדבר או קרובתו שהיא
 שקר הוציא איוב היאך וצ״ב ע״ש לה נסבי אתו
קרובתו. שהיא ואמר מפיו

 רבינא ואמר לו: במנחות איתא והנה
והניח ומשך אשי דרב קמיה יתיבנא הוה

 דלאו לדעתיה וחזיתיה אין לי ואמר מר להו
 כן מורין ואין הלכה קסבר אלא הוא לשמרן
 כן מורין ואין הוא תפילין זמן דלילה )הלכה

 הכתב תמה וכבר בהן( וישן ישכחס שמא
 הוציא אשי רב היאך כ( _)מד,ראשיתב והקבלה

וצ״ב. מפיו שקר
 דברים עשרה לב. בתמיד איתא והנה

 וכו׳ הנגב זקני את מוקדון אלכסגדרוס שאל
 אמרו האיץ או תחלה נבראו שמיס להן אמר

 ברא בראשית שנאמר תחלה נבראו שמיס
 אור להן אמר הארץ ואת השמים את אלקיס
 אין דא מילתא לו אמרו חשך או תחלה נברא

 בעולס אדם שוס אין ששאלת זה )דבר פתר לה
 תחלה נברא חשך ליה ונימרו לפוטרה( שיודע
 והדר וחשך ובהו תהו היתה והארץ דכתיב
 דלמא סברי אור ויהי אור יהי אלקיס ויאמר

 לפנים מה למטה ומה למעלה מה לשיולי אתי
 לשיולי אתא הרי לי אמרו אי )סברו לאמור ומה
 ליה השיבו והילכך למטה ומה למעלה מה

 ישאלם ולא וימנע פתר ליה לית דא מילתא
 לא גמי שמיס הכי אי בראשית( ממעשה עוד

 הוא בעלמא אקראי סבור מעיקרא ליה נימרו
 לא סברי שאיל דקהדר דחזו כיון שייל דקא
 מה למעלה מה לשיולי אתי דלמא ליה נימא

 כתב וכבר וכו׳ לאחור ומה לפנים מה למטה
 מפיהם שקר הוציאו יאךה הראב״ד פ׳3 שם

וצ״ב. ע״ש
 הגדול אליעזר דרבי בפרקי איתא והנה

 אצל והלך הורקנוס( בן אליעזר )ר׳ עמד פ״א
לו אמר בוכה והיה לו ישב זכאי בן יוחנן רבן
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מבקש שאגי מפני לו אמר בוכה אתה מה מפני
 לו הגיל ולא אתה מי בן לו אמר תורה ללמוד

 ולא תפלה ולא ק״ש למדת לא מימיך לו אמר
 ואלמדך עמוד לו אמר לאו לו אמר המזון ברכת

 מה מפני בני לו אמר בוכה והיה ישב שלשתן
 תורה ללמוד מבקש שאני לו אמר בוכה אתה
 והיה השבוע ימי כל הלכות שתי לו אומר והיה
 ולא ימים שמונה עשה ומדבקן עליהן לו חוזר
 ריב״ז לפני פיו ריח שעלה עד כלום טעם

 מפני לו אמר בוכה והיה ישב מלפניו והעמידו
 שהעמדתני מפני לו אמר בוכה אתה מה

 אמר שחין מוכה מלפניו שמעמיד כאדם מפניך
 ריח יעלה כך מלפני פיך ריח שעלה כשם בני לו

 אתה מי בן בני א״ל לשמים מפיך תורה חקי
 עולם גדולי בן והלא א״ל אני הורקנוס בן א״ל

 אתה היום חייך א״ל לי מגיד היית ולא אתה
 שלי אכסניא אצל סעדתי כבר א״ל אצלי סועד

 בן יהושע רבי א״ל שלך אכסניא הוא ומי א״ל
 שלו אכסניא ושאל שלח הכהן יוסי ור׳ חנניה

 לאו א״ל היום אליעזר סעד אצלכם להם אמר
 וכו׳ כלום טעם שלא ימים שמונה לו יש והלא
 לא כדק הרד״ל בביאור שם עמד וכבר ע״ש

 שקר הוציא הורקנוס בן אליעזר ר׳ דהיאך
וצ״ב. ע״ש מפיו

 ה״ד פ״ה שקלים בירושלמי איתא והנה
 כאן כתיב אין לדל נותן אשר יונה רבי אמר
 מסתכל שהוא זה דל אל משכיל אשרי אלא

 יונה רבי היה כיצד לעשותה היאך במצוה
 שירד טובים בן עני רואה כשהיה עושה

 ששמעתי בשביל בני לו אומר היה מנכסיו
 פורע ואת טול אחר ממקום ירושה לך שנפלה

 ע״ש לך היא מתנה א״ל הוה נסיב דהוה מן
מפיו. שקר מוציא היה יונה ר׳ היאך וצ״ב

 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
 סי׳ ג׳ שער תשובה בשערי יונה רבינו כתב
 חלקים לתשעה נחלק שקרים דכת קעח

 ירע אשר כזב איש הוא ביותר החמור והחלק
 בעמיתו המכחש כמו פיו במענה וישחית
 וכן שכיר בשכר או יד בתשומת או בפקדון
 התרמית כל זה ובכלל שקר עד ברעהו העונה

 ע״ש וכו׳ ובשותפות במסמרים והאונאות
 הרביעי החלק וז״ל כתב שם קפא ובסי׳

 ומחליף שמע אשר הדברים בספור המשקר
 ולא בשקריו תועלת לו ואין במתכוין קצתם
 שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו הפסד
 מלבו בודה שהוא ופעמים סלה צדק מדבר
 מצד ענשו יקל הזה והאיש כולו הדברים ספור
 ופחזותו בשקריו לאיש הפסד אין כי על אחד
 השקר ואהבת פניו בעז עונשו מאוד גדול אבל

 ואמר ועלתת לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד
 פירוש שקר עד כזבים יפיח השלום עליו שלמה

 בשיחתו כזבים יפיח אשר אדם תראה אס
 הזאת המדה תביאהו כי תדע דבריו וספור
 אחרי סרה בו ולענות באחיו שקר להעיד
 מצות לקים התירוהו החלק וזה השקר אהבתו
 לשבח מותר כי אמרו ושלום טובה ודרישת

 וחסידה נאה שהיא ולאמר החתן לפני הכלה
 בדברי לשנות מותר ואמרו כן שאינו אע״פ
 כה לאמר מותו לפני צוה אביך שנאמר שלום

 וכו׳ אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו
עכ״ל.

 דאינו שקר דכל יונה ברבינו ומבואר
 לקייס בכדי הותר אחרים להפסיד או להתעות

 שפיר אתי והשתא ושלוס טובה ודרישת מצות
 מצות קיום משוס או הוו דכולהו הנ״ל הגת׳ כל
בגמ׳ דהנה ושלום טובה דרישת משוס או
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 בכלי מפיו שקר הוציא בב״ח רבה הנ״ל ברכות
 פסחים ובגת׳ במקומו בהמ״ז מצות לקיים
 בכדי מפיו שקר הוציא רב הי״א לשיטת הנ״ל
 ובגת׳ כסיל הוא לבה מוציא בכלל יהא שלא

 כלי מפיהם שקר הוציאו ומר רבא הנ״ל ביצה
 תענית ובגת׳ יו״ט בקדושת לזלזל יבואו שלא
 הדור שבאותו החטא ויראי הכשרין הנ״ל

 מצות לקיים בכלי מפיהם שקר הוציאו
 יבמות ובגת׳ למערכה עצים ולהביא ביכורים

 ובגת׳ השלום מפני היינו שינו יוסף לאחי הנ״ל
 בכלי מפיו שקר הוציא ריב״ל הנ״ל כתובות

 קדושין ובגת׳ לנפשאי טיבותא להחזיק שלא
בכדי מפיו שקר הוציא חסידא עמרם ר׳ הנ״ל

 בן יונתן ר׳ הנ״ל ב״ב ובגמ׳ יצרו את לכבוש
 ליהנות שלא בכלי מפיו שקל הוציא עמרם
 הוציא איוב הנ״ל טז. ב״ב ובגת׳ התורה מכבול

 מנחות ובגמ׳ האלמנות להשיא כדי מפיו שקר
 שלא בכדי מפיו שקר הוציא אשי רב הנ״ל

 בהם לישון ויבואו עליהם תפילין בלילה ישכחו
 שקר הוציאו הנגב זקני הנ״ל תמיד ובגת׳

 במעשה שאלות ישאלס שלא בכדי מפיהם
 הוציא דר״א ובפרקי לו למסור שאסור בראשית

 מתענה שהוא ידעו שלא בכלי מפיו שקר ר״א
 מפיו שקר יונה ר׳ הוציא שקלים ובירושלמי

 לבייש בלי כשלימות צדקה מצות לקיים בכלי
שפיר. ואמי המקבל את

לד סימן
הנ״ל בענין עוד

 )רבי נתארחתי אמת פעם נג: עירובין
 לי עשתה אחת אכסניא אצל חנניה( בן יהושע
 מהן שיירתי ולא אכלתים ראשון ביום פולין
 שלישי ביום כלום מהן שיירתי ולא שנייה כלום

 יותר מלח בו נמנה )כלומר במלח הקליחתן
 לי אמרה מהן ידי משכתי שטעמתי כיון מלאי(

 כבר לה אמרתי סועד אינך מה מפני רבי
 למשוך לך היה לי אמרה יום מבעוד סעדתי

 פאה הנחת לא שמא רבי לי אמרה הפת מן ידיך
 משיירין אין חכמים אמרו כך ולא בראשונים

 בקערה פאה משיירין אבל באילפס פאה
 אין הקערה לתוך האילפס מן מערה )כשהשמש

 אחד כל אבל לצורכו כלום באילפס להניח דרך
 מאכל והוא לשמש ומחזירה בקערה פאה מניח
חנניה בן יהושע רבי היאך וצ״ב ע״ש שמש(

 מבעוד סעדתי כבר ואמר מפיו שקר הוציא
יום.

 אין ת״ר יא. בסנהדרין איתא והנה
 )שהזמינן לה במזומנין אלא השנה את מעברין
 שאמר גמליאל ברבן מעשה מבערב( הנשיא

 שמונה ומצא השכים לעלייה שבעה לי השכימו
 עמד ירד ברשות שלא שעלה הוא מי אמר

 שלא שעליתי הוא אני ואמר הקטן שמואל
 ללמוד אלא עליתי השנה לעבר ולא ברשות
 שב בני שב לו אמר הוצרכתי למעשה הלכה

 אלא ידך על להתעבר כולן השנים כל ראויות
 אלא השנה את מעברין אין חכמים אמרו

 איניש אלא הוה הקטן שמואל ולא לה במזומנין
 הא כי דעבד הוא כיסופא ומחמת אחרינא

מי אמר שוס ריח והריח דריש וקא רבי דיתיב
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כולן עמדו ויצא חייא רבי עמל יצא שוס שאכל
 חייא לרבי ב״ר שמעון רבי מצאו בשחר ויצאו
 צא לו אמר לאבא שציערת הוא אתה ליה אמר
 פניו להלבין שלא כדי )אלא בישראל כזאת תהא

 ולא כולם שיצאו כדי יצאתי השוס אוכל של
 מרבי לה נמיר מהיכא חייא ורבי הוא( מי יבינו
 לבית שבאתה אחת באשה מעשה דתניא מאיר

 קדשני מכם אחד רבי לו אמרה ר״ת של מדרשו
 כריתות גט לה וכתב מאיר רבי עמל בביאה

 ור״ת לה ונתנו כולס כתבו עמלו לה ונתן
 הקטן ושמואל הקטן משמואל לה גמיר מהיכא
 ויען לכתיב יחיאל בן משכניה לה גמיר מהיכא
 לעזרא ויאמר עילם מבני יחיאל בן שכניה
 נכריות נשיס ונושב באלקינו מעלנו אנחנו
 זאת על לישראל מקוה יש ועתה האר־ן מעמי
 שלא בכלל עצמו והכניס נכרית נשא לא )והוא

 גמר מהיכא יחיאל בן ושכניה פניהם( להלבין
 קום יהושע אל ה׳ ויאמר דכתיב מיהושע לה
 ישראל חטא פניך על נופל אתה זה למה לך

 החוטא הוא מי לו לגלות הקב״ה רצה )שלא
 ישראל חטא שנאמר בכלל כולן את והכניס
 חטא מי רבש״ע לפניו אמר דעכן( במעשה

 גורלות הטל לך אני דילטור וכי לו אתר
 תאנתס אנה עד דכתיב ממשה אימא ואיבעית

 אלא ללקוט יצאו לא כולון והרי בכלל )כולן
 ע״ש ללקוט( העם מן יצאו דכתיב מקצת

 מהפה ולהוציא לשקר הותר היאך צ״ב ובכולהו
היה. שלא דבר

 איתקלשת ר״ע נ. בנדרים איתא והנה
 שבוע כלבא שמע שבוע דכלבא ברתיה ליה

 ליה ואיתנסיבה אזלא נכסיה מכל הנאה אדרה
 תיבנא בי גנו הוו החורף( )בימות בסיתוא

כריס להס היו שלא התבן בין ישנים )היו

 מזייה מן תיבנא ליה מנקיט קא הוה וכסתות(
 אמר בשערו( לו שנאחז ממה התבן מלקט )היה

 )אס דדהבא ירושלים ליך רמינא צי הואי אי לה
 של תכשיט לך אעשה שאתעשר ספוק לי יהיה
 אידמי אליהו אתא בה( מצוייר שירושלים זהב
 לי הבו להו אמר אבבא קרי וקא כאנשא להון

 מידעם לי ולית אתתי דילדת דתיבנא פורתא
 גברא חזי לאנתתיה ר״ע לה אמר לאגונה
 וצ״ב ע״ש וכו׳ ליה אית לא תיבנא דאפילו

 שאשתו ואמר מפיו שקר אליהו הוציא היאך
וכו׳. ילדה

 חוליות חתכו נט: דף בב״מ איתא והנה
 מטהר ר״א לחוליא חוליא בין חול ונתן

 עכנאי של תנורו הוא וזה מטמאין וחכמים
 שמואל אמר יהודה רב אמר עכנאי מאי

 תנא וטמאוהו זו כעכנא דברים שהקיפו
 תשובות כל אליעזר רבי השיב היום באותו

 הלכה אם להם אמר הימנו קיבלו ולא שבעולם
 ממקומו חרוב נעקר יוכיח זה חרוב כמותי
 אמרו אמה מאות ארבע לה ואמרי אמה מאה

 להם ואמר חזר החרוב מן ראיה מביאין אין לו
 אמת חזרו יוכיחו המיס אמת כמותי הלכה אם

 ראיה מביאגן אין לו אמרו לאחוריהם המים
 כמותי הלכה אס להם ואמר חזר המיס מאמת
 בית כותלי הטו יוכיחו המדרש בית כותלי

 להם אמר יהושע רבי בהם גער ליפול המדרש
 בהלכה זה את זה מנצחים חכמים תלמידי אס

 רבי של כבודו תפני נפלו לא טיבכם מה אתם
 ועדיין ר״א של כבודו מפני זקפו ולא יהושע
 כמותי הלכה אס להם ואמר חזר ועומדין מטין

 מה ואמרה קול בת יצאתה יוכיחו השמים מן
 רבי עמד בכ״מ כמותו שהלכה ר״א אצל לכס

לא מאי היא בשמים לא ואמר רגליו על יהושע
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 ניחנה שכבר ירמיה רבי אחר היא בשמים
 קול בבת חשגימין אנו אין סיני מהר תורה
 רבים אחרי בתורה סיני בהר כתבת שכבר

 מאי א״ל לאליהו נתן רבי אשכהיה להטות
 ואמר חייך קא א״ל שעתא בההיא קוב״ה עביד

 הביאו היום אותו אמרו בני נצחוני בני נצחוני
 ונמנו באש ושרפום ר״א שטיהר טהרות כל

 להם אמר ויודיעו ילך מי ואמרו וברכוהו עליו
 הגון שאינו אדס ילך שמא אלך אני ר״ע

 מה כולו העולם כל את מחריב ונמצא ויודיעו
 וישב שחורים ונתעטף שחורים לבש ר״ע עשה
 עקיבא ר״א לו אמר אמות ארבע ברחוק לפניו

 לי כמדומה רבי לו אמר מיומיים יום מה
 בגדיו קרע הוא אף ממך בדילים שחביריס

 זלגו קרקע ע״ג וישב ונשמט מנעליו וחלץ
 ר״ע דקאמר הא וצ״ע ע״ש וכר דמעות עיניו

 י״ע דהא ממך בדלים שחבירים לי כמדומה
ממנו. בדלים דחביריס ודאי ידע

 פרק משלי שמעוני בילקוט איתא והנה
 מאיר בר׳ היה מעשה וז״ל חיל אשת עה״פ לא

 בניו שני ומתו ודורש בשבת במנחה יושב שהיה
 המטה על שניהם הניחה אמן עשתה מה

 רבי בא שבת במוצאי עליהם סדין ופירשה
 בני שני היכן ■לה אמר המדרש מבית מאיר
 צפיתי לה אמר הלכו המדרש לבית לו אמרה
 של הכוס לו נתנה ראיתים ולא המדרש בבית

 בני שני היכן לה ואמר וחזר והבדיל הבדלה
 ועכשיו פלוני למקום שהלכו פעמים לו אמרה

 שאכל לאחר לאכול לפניו הקריבה באים הס
 אמרי א״ל לשאול לי יש שאלה רבי לו אמרה

 ונתן אחד בא היום קודם רבי לו אמרה שאלתך
 לא או לו אחזיר ליטול בא ועכשיו פקדון לי

דרך אינו פקדון לו שיש מי בתי לה אמר

 הייתי לא מדעתך חוץ לו אמרה לרבו להחזיר
 בידו אותו תפשה עשתה מה אותו מחזרת
 ונטלה למטה אותו והקריבה לחדר והעלהו
 מונחים מתים שניהם וראה מעליהם הסדין

 רבי רבי בני בני ואומר בוכה התחיל המטה על
 בתורתן עיני מאירין שהיו ורבי אר־ן בדרך בני

 לי אמרת כך לא רבי ליה אמרה שעה באותה
 וה׳ נתן ה' כך לרבו פקדון להחזיר צריכין שאנו
 זה בדבר חנינא א״ר מבורך ה׳ שם יהי לקח

 מי חיל אשת נאמר לכך דעתו ונתישבה נחמתו
 בניו מתו מה מפני חנינא בר חמא א״ר ימצא

 רגילים שהיו מפני אחת בבת מאיר ר׳ של
 ושתיה באכילה ועוסקים המדרש בית להניח
 הוציאה מאיר ר׳ אשת היאך ביאור וצריך עכ״ל
 המדרש לבית הלכו שבניה ואמרה מפיה שקר

באים. הם ועכשיו פלוני למקום שהלכו וכן
 וכן ד אות אמור בתנחומא איתא והנה

 להלחם שהלך כיון המלך בדוד מוצא אתה
 אל ללכת תוכל לא שאול א״ל הפלשתי בגלית

 והוא אתה נער כי עמו להלחם הזה הפלשתי
 היה רועה דוד א״ל מנעוריו מלחמה איש

 ונשא הדוב ואת הארי ובא בצאן לאביו עבדך
 והצלתי והכיתיו אחריו ויצאתי מהעדר שה

 הכה הדוב גס הארי את גס וגו׳ עלי ויקס מפיו
 מהם כאחד הזה הערל הפלשתי והיה עבדך
 להרוג יכול שאתה לך אמר ומי שאול ליה אמר
 הארי מיד הצלני אשר ה׳ דוד השיבו מיד אותו
 מיד הזה הפלשתי מיד יצלני הוא הדוב ומיד

 משכמו בשאול וכתיב מדיו דוד את שאול וילבש
 בגדיו שהלבישו כיון העם מכל גבוה ומעלה

 צרה עין בו הכניס מיד לו שעשויין וראה
 אוכל לא א״ל שאול פני שהלבין כן דוד כשראה

מעליו דוד ויסירם נסיתי לא כי באלה ללכת
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שלום לד סימן דברי פו

 סימן ה ?רק ליעקב אמת ממן וכספר ע״ש וט׳
 היה שלא הגס כן דוד דאמר דמשמע כתב יא

 וצ״ב ע״ש שאול פני שהלבין שראה מכיון אמת
מפיו. שקר דוד הוציא היאך

 יוסף ורב רבה נא. בעירובין איתא והנה
 תהא יוסף לרב רבה א״ל באולחא אזלי קא הוו

 אחר )אילן אמוה דסביל דיקלא תומי שביתתנו
 דפריק דיקלא תותי לה ואמרי עליו( נסמך היה

 ומוכרן הרבה פירות )עוען מכרגא מריה
 )איני ליה ידענא לא א״ל המס( מהן ופורע
 ר׳ דמניא עלי סמוך ליה אמר אילן( אותו מכיר
 ואחד מכיר אחד שנים היו אס אומר יוסי

 שביתתו מוסר מכיר שאינו זה מכיר שאינו
 אומר שמכיר זה עמך( שביתתי )אומר למכיר
 )הא היא ולא פלוני במקום שביתתו תהא

 תניא דלא לימא יוסי דר׳ משמיה ליה דאמר
 לעיל ליה תניא סתמא אלא יוסי ר׳ בשם ליה

 היכי כי יוסי ר׳ בשס אמרה הכי ומשום
 אלא יוסי כר׳ ליה תנא לא מיניה( דלקבליה

 עמו נימוקו יוסי דר׳ משום מיניה דליקבל כדי
 ואמר מפיו שקר רבה הוציא היאך וצ״ב ע״ש
 בש״ס סובא בדוכתי מצינו )וכה״ג יוסי ר׳ בשם
 היכי כי לשקר הותר היאך בכולהו וצ״ב

מיניה(. דליקבלו
 מעשה ת״ר מה. דף בנדה איתא והנה

 ר׳ לו אמרה ר״ע לפני שבאת אחת באשה
 אמר לכהונה אני מה שנים שלש בתוך נבעלתי

 לך אמשול רבי לו אמרה לכהונה את כשרה לה
 לו שסמנו לתינוק דומה הדבר למה משל

 בה גוער ושניה ראשונה פעם בדבש אצבעו
 סעם טעמתי אני אף )כלומר מצצה שלישית

 ראה לכהונה את פסולה כן אס לה אמר זנות(
למה להם אתר בזה זה מסתכלים התלמידים

 שכל כשס ליה אמרו בעיניכם קשה הדבר
 מבת פחותה כך מסיני למשה הלכה התורה

 מסיני למשה הלכה לכהונה כשרה שנים שלש
 פסולה דקאמר )הא אמרה לא ר״ע ואף

 ע״ש התלמידים את בה למדד אלא לכהונה(
 ואמר מפיו שקר הוציא ר״ע היאך וצ״ב

 סובא בדוכתי מציגו )וכה״ג לכהונה דפסולה
 בכדי לשקר הותר היאך בכולהו וצ״ב בש״ס
התלמידים(. לחדד

 אחתיה בני סב: בזבחים איתא והנה
 )ולא סרפון דרבי קמיה יתבי הא סרפון דרבי

 ויוסף שידברו( )כדי ואמר פתח מידי( אמרי הוו
 )מילתא יוחגי ושמה אשה ויקח אברהם
 אמרי פיהם( לפתוח כדי דקאמר הוא בעלמא

 קטורה בני עליהם קרי כתיב קטורה ליה
 היאך וצ״ב ע״ש בהלכה( לדבר יודעים )אינם

 לקח דאברהס ואמר מפיו שקר הוציא טרפון ר׳
יוחני. ששמה אשה

 בסימן הובא יונה רבינו מש״כ ולפי
 להפסיד או להתעות דאינו שקר דכל הקודם
 טובה ודרישת מצות לקיים בכדי הותר אחרים
 משום הוו דכולהו הג״ל כל שפיר אתי ושלום
 בגת׳ דהנה ושלום טובה ודרישת מצות קיום

 בן יהושע רבי רצה שלא באופן איירי בעירובין
 דרישת משום והוי שלו במאחרת לפגוע חנניה
 איירי בסנהדרין והגמ׳ דשרי ושלום טובה
 נדרין! ובגת׳ אחרים לבייש שלא בכדי דשקר
 להם שהראה בזה אותם לנחם כדי שקר אליהו

 כדי שקר ר״ע ב״מ ובגת׳ מהם יותר עניים שיש
 בקפידתו העולם כל את ר״א יחריב שלא

 כדי לו שקרה מאיר ר׳ של אשתו משלי ובילקוט
 שקר דוד אמור ובתנחומא דעתו את ליישב
עירובין ובגמ׳ שאול אף חרון את להסיר בכדי



פז ם ו ל ש לד סימן דברי

 בהלכה עליו יסמוך יוסף שרב בנלי שקר רבה
 קיום בשביל לשקר הותר דוכתא בכל ובכה״ג
 את לחדד בכדי שקר ר״ע נדה ובכת׳ ההלכה

גמ׳5 ואף ללימוד טפי ולעוררם התלמידים

 בבני ענין לעורר בכלי שקר טרפון ר׳ בזבחים
 משום הוא ובכולהו ומאחר ללימוד אחותו
 בכולהו הותר ושלום טובה ודרישת מצות קיום

לשקר.

לה סימן
הנ״ל בענין שבע הבאר שיטת

 הוו יוסי ור׳ יהודה ור׳ מאיר ר׳ פג: יומא
 בשמא דייק הוה מאיר ר׳ באורחא א־ולי קא

 ר׳ כעור( אם נאה אם הבית בעל של )בשמו
 מטו כי בשמא דייקו הוו לא יוסי ור׳ יהודה
 לו אמרו להו יהבו אושפיזא בעו דוכתא לההוא

 רשע אדם ש״מ אמר כידור להו אמר שמך מה
 יהודה ר׳ המה תהפוכות דור כי שנאמר הוא
 היה שבת )ערב כיסייהו ליה אשלימו יוסי ור׳

 ליה אשלים לא ר״מ כיסס( אצלו והפקידו
 בי וקבריה בכדא אותביה ר״מ אזיל כיסיה
 ליה אתחזי ברישיה גברא דההוא קברי

 לההוא ארישא דמנח כיסא שקיל תא בחלמיה
 גחלמאי לי אתחזי הכי להו אמר למחר גברא
 שבתות( ערבי )של שמשי דבי חלמא ליה אמרי

 מהרהר במנוחה שאדם )מתוך ממשא בהו לית
 ילך שלא ללחותו היה ומתכוין חלומות ורואה

 ואייתיה יומא כולי ונטריה ר״מ אזל ויטלנו(
 היו לא להו אמר כיסן לן הב לו אמרו למחר

 דייקיתו לא אמאי ר״מ להו אמר מעולם לברים
 אמר מר לן אמרת לא אמאי ליה אמרו בשמא

 אחרי מי אחזוקי חששא אנא לאמרי אימר להו
 חזו חמרא אשקיוה לחנותא ועיילוהו משכוהו
 אזלו שפמו( על עדשים )ראו אשפמיה טלפחי
שתתני אמר )בעליך לדביתהו סימנא ויהבו

 היום שאכלתם סימן לך וזה כיסינו לנו
 איהו אזל ואחתו לכיסייהו ושקלוהו עדשים(
 הוציאו היאך וצ״ב ע״ש ונו׳ לאיתתיה וקטליה

 שתתני אמר שבעליך לה ואמרו מפיהם שקר
כיסינו. לנו

 שמואל להו אמר לד: בסוכה איתא והנה
 בשוה )מכרו וזבינו אשוו אסא למזבני להנהו

 מכס שמבקשים מפני דמיהם על תעלו ואל
 )משויתו( לא ואי ושלימים( הלסין שלשה

 בקטומין( )למכשר טרפון כרבי לכו דרישנא
 ס״ל לא עצמו דשמואל דכתבו בתוס׳ וע״ש וכו׳

 כרבי לכו דדרישגא דקאמר והא טרפון כרבי
 ליה סבר דלא במידי להפחידם היינו טרפון

 וז״ל התום׳ על הקשה שם הריטב״א ובח׳ ע״ש
 גונב שמואל דלהוי אפשר דהיכי כלל נראה ולא

וצ״ב. עכ״ל וכו׳ בשקר להפחיד דעתם
 ליה הוה ששת רב יל. בגיטין איתא והנה

 סרבלים שנתן )הקפה דסרבלי אשרתא
 במחוזא קבוע( לזמן המעות לו לתת באשראי

 אייתינהו דאתית בהדי חמא בר יוסף לרב א״ל
 מינך ניקני ליה אמרי ליה יהביגהו אזל ניהלי

 ליהדר לא מינך מיתנסי דאי דאורחא )אונסא
 לסוף אעשה( )כן אין להו אמר לתובען(

שפיר ליה אמר לגביה אתא כי להו אישתמיט
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שלום לה סימן דברי פח

 הכי עבד היכי גופי׳ איסור וגס דאורייתא מלוה לאיש לוה עבד נפשך שוית ללא עבדת
הוציא 6חמ בר יוסף רב היאך וצ״ב ע״ש וכו׳

מפיו. שקר

 גיורא איסור קמט. בב״ב איתא והנה
 שנתגייר קולס שמואל מר בת רחל על בא )הוא

 רחל בר מרי רב את בגיות הימנו ונתעברה
 ליה והוה מרי רב נולד ואח״כ נתגייר כך ובתוך
 ליה הוה בקדושה( ולידתו בקדושה שלא הורתו
 הורתו בריה מרי רב רבא בי זוזי אלפי תריסר

 הוה רב ובי הואי בקדושה ולידתו בקדושה שלא
 אי זוזי להני מרי רב ניקנינהו היכי רבא אמר

 מתנת במתנה אי הוא ירושה בר לאו בירושה
 היכא כל רבנן שויוה כירושה מרע שכיב

 היכא כל במתנה איתיה בירושה דאיתיה
 במשיכה אי במתנה ליתיה בירושה דליתיה
 נקנה מטבע אין בחליפין אי גביה ליתנהו

 אי ארעא ליה לית קרקע אגב אי בחליפין
 מתקיף אזלינא לא לי שלח אי שלשתן במעמד

 איסור ולולי אמאי אמי דרב בריה איקא רב לה
 באודיתא וליקנינהו נינהו מרי דרב זוזי דהלין

 שנאמר )מתוך איסור מבי אודיתא נפק אדהכי
 כן( לטעון ולימדוהו הקול יצא המדרש בבית

 לאינשי טענתא מגמרי קא אמר רבא איקפד
 פעלרא הגרי״פ הקשה וכבר ע״ש לי ומפסדי

 כיון הרי והשתא וז״ל כב עשה לרס״ג סה״מ3
 היכי הוו מרי דרב לאו זוזי הלין דבאמת
 מרי דרב זוזי דהלין דלודי איקא רב מתקיף

 עשה על לכתחילה ויעבור שקר שהוא נינהו
 רבא וגס תרחק שקר מדבר דכתיב דאורייתא

 טענתא דאגמרי׳ מאי על אלא הקפיד לא
 דאגמרי׳ מאי על הקפיד ולא לי׳ ומפסדי
עשה על ועשה בקוס לכתחילה לעבור

וצ״ב. עכ״ל דאורייתא בעשה ועבר
שאמר בשעה מג: בסנהדרין איתא והנה

 לפניו אמר ישראל חטא ליהושע הקב״ה
 לך אני דליטור וכי ליה אמר חטא מי רבש״ע

 על הגורל ונפל גורלות והפיל הלך גורלות הפל
 אתה עלי בא אתה בגורל יהושע לו אמר עכן

 אני אם אתם הדור גדולי שני הכהן ואלעזר
 אמר נופל הוא מכס אמד על גורל עליכם מפיל

 הגורלות על לעז תוציא אל ממך בבקשה לו
 שנאמר בגורל שתתחלק ישראל איז שעתידה

 רבינא אמר תודה תן הארץ את יחלק בגורל אך
 אלא ממך נבקש כלום במילי שחדיה שחודי

 את עכן ויען מיד והיפטר תודה לו תן הודאה
 אלקי לה׳ חטאתי אנכי אמנה ויאמר יהושע
 וכבר ע״ש וכו׳ עשיתי וכזאת וכזאת ישראל
 וז״ל יב אות שם הים מרגליות בס׳ הקשה

 האמת נביא שיהושע לחשוב 15מפלי לכאורה
 שיפטר לעכן להגיד מפיו שקר דבר ח״ו יוציא
 עכ״ל יהרגוהו הודאתו אחרי כי שידע בעוד
וצ״ב.

 )סבי א״ל ח: דף בכורות איתא והנה
 לן אימא חנניה( בן יהושע לרבי אתונא דבי

 אמר כזב( דברי וי״ג רוח )דברי דכדיבי מילי
 והוה דילידא )פרידה( כודניתא ההיא הוה להו
 וכתב הוולד( בצוואר )שטר פיתקא ליה תלי
 ליה אמרו זוזי אלפי מאה אבא בבי דמסיק ביה

 דכדי מילי ניהו הי להו אמר ילדה מי וכודניתא
 שם הישר ובס׳_אור ע״ש רוח( דברי הן )אלו

 שם תמה ובפרט זו אגדה על לתמוה האריך
 שקר לומר חנניא בן יהושע דר׳ לבו מלאו איך

וצ״ב. ע״ש תרחק שקר מדבר על ולעבור
דהנה לומר נראה הדברים ובביאור



פט שלום לה סימן דברי

 )מן בקערה שעלו דגים קיא: בחולין אימא
 שאכלו הקערה לתוך נתנן רותחין ושהיו הצלי

 בו )שיש בכותח לאכלן אסור אמר רב בשר( בה
 לאכלן מותר אמר ושמואל דחלבא( נסיובי
 למר קמיה קאיס הוה אלעזר רבי וכו׳ בכותח
 וקא בקערה שעלו לגיס לקמיה אייתו שמואל

 )רב לרבך א״ל אכל ולא ליה יהיב בכותח אכיל
 לא ואת ואכל ליה יהיבי שאסור( ממנו שלמלת

 מר ביה הלר א״ל לרב לקמיה אתא אכלת
 אבא בר לאבא לזרעיה ליה חס א״ל משמעתיה

 היה('לילספי גלול וחסיל הוה לשמואל )אבוה
 לברים היו )ולא לי סבירא ללא מילי לי

 היאך המפרשים תמהו וכבר ע״ש מעולם(
 את להטעות כלי מפיו שקר לבר שמואל הוציא

 ועיין ללעתו האסור לבר להאכילו אלעזר רבי
 לומר אפשר היה וכבר וז״ל לכתב שבע בבאר
 לרבי שמואל שאמר למה זו הלכה בתקון
 כלי אמר לא ואכל יהבי׳ לרבך אלעזר

 ליה סבירא ללא מאי להאכילו להטעותו
 אלעזר רבי על שנסתפק מפני אלא חלילה
 אי ליליה אי נפשיה על לאסר איסורא בהאי

 הקפיל כי לנסותו כן אמר ס״ל לא וליה לרביה
 לעבל הוא ללב יקרא משוס לאי זה על שמואל

 להואיל הכי למעבל ליה הוה לא ס״ל לא וליה
 לשמואל ליקרא לחוש לו היה רב בפני היה ולא

 קאיס מלהוה רבו היה שמואל שגם בפניו שהיה
 שלא וכלי כלפרש״י בסעולה ומשמש קמיה
 ס״ל הכי נמי ללליליה לומר אלעזר רבי ישנה
 עליו יקפיל שלא כלי אלא ס״ל ללא אע״ג

 אליו בא הלכך באמת שהקפיל כמו שמואל
 לו ואמר בלבבו אשר את ללעת בחכמה לנסותו

 עמל זה ועס ואכל יהבי׳ זה ללין שלמלך לרבך
יקרא משום לאי שבלבו מה אמיתות תוכן על

 אכיל הוה השתא למיכל בעי הוי ללא הוה לרב
 לשמואל ליקרא לאלרבה כלל איסורא וליכא
 ואי למיכל ליה הוה כלאמרן לפניו גס שלמל
 אכיל הוה לא ולאי הכי ס״ל נמי ללליליה משום

 הא הכי ס״ל השתא על ואיהו רב ביה הלר לאי
 אלעזר רבי אכל ללא והיינו איסורא עליה שויה
 ולא שחשש מפני לא שמואל לברי כל עם

 ס״ל נמי ללליליה מפני אלא חלילה האמינו
 לומר לוחק ואין איסורא עליה ושויה הכי

 להכי לרביה ס״ל ללא מאי התלמיל לסבר
 הוו אשי בר חייא ורב הונא לרב התם איתא
 לחבריה א״ל מר וכו׳ למברא גיסי אתרי יתבי

 יתמא לחבריה א״ל ומר הכי רבך עבל יתמא
 כשמואל אנא לחבריה א״ל מר הכי רבך עבל
 כרבם ללא ותרוייהו וכו׳ לחבריה א״ל ומר ס״ל

 מפומיה שיקרא נפיק היכי קשה לא והשתא
 אלא אינו השקר ותכלית הואיל לשמואל
 מלבו להוציא נסיון בלרך האמת על לעמול

עכ״ל. כנזכר עליה לקפיל מאי
 שתכליתו שקר לכל בלבריו ומבואר

 זה לרך ועל יסוראא ביה כאלי לאמת .להביא
 מלור סוף ח״א מכתב_מאליהו בספר כתב

 ולרצון לטוב שמביא מה הוא אמת לגלר ראשון
 הנ״ל הגמ׳ כל קשיא לא והשתא ע״ש הבורא

 לבגמ׳ לאמת להביא בשביל השקר הוי לבכולהו
 בשביל הבית לבעלת שקר אמרו הנ״ל יומא
 מהס גנב הבית שבעל כיסס את בחזרה לקבל
 בכלי שקר שמואל קאמר הג״ל סוכה ובגת׳

 יותר שהעלו המחירים את יוזילו שהסוחרים
 בשוויים ימכרו ההלסיס ועי״ז למיהס מכלי

 חמא בר יוסף רב הנ״ל גיטין ובגת׳ האמיתי
 את מחוזא מאנשי להוציא בכלי שקל אתר

לא אחל ובאופן ששת לר׳ לסרבלי האשרתא
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 ר״י בהגהות שם כדכמב זאת לעשות יכל
 ליאמר איקא רב קאמר ב״נ ובגת׳ ע״ש עמדין
 תגיע באמת שהיה שהכסף בכדי שקר איסור

 ובגת׳ לידיו יגיע אכן רחל בר מרי לרב
 שיתברר כלי שקר יהושע קאמר סנהדרין

 ר׳ קאמר בבכורות ובגת׳ בחרם מעל מי האמת
 סבי את להעמיד שקר חנניה בן יהושע

 בח׳ כמבואר הדת בעניני האמת על דאתונא
 הוי לא בכולהו והלכך ע״ש שם למהר״ל אגדות

דשקר. איסורא

 השלום עמול סוכה ׳בשל״החס איברא
 לאמת להביא שתכליתו לשקר דאף משמע

 נאמר זה על מ״מ לשקר איסורא בהו ליכא
 איסורא איכא זה ומשום שקר לבר לשונם למדו
 יבמתו על הבא ׳בפ איתא וז״ל שם כתב להגה

 אמר כי לביתהו ליה מצערא קא הוה רב סג לף
 חימצי חימצי ליה עבדא עלופחי לי עבילי לה

 לה אפיך בריה חייא גדל כי טלופחי ליה עבדא
 הוא אנא ליה אמר אמך לך איעליא ליה אמר
 אמרי לקא היינו ליה אמר לה אפיכנא דקא

 שהבן )פעמים מלפך טעמא מינך לנפיק אינשי
 לא את כן( לעשות לי היה אני אביו את מחכים
 שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי מעביד
 לשונם ללמדו קרא להביא והא ע״ש וגו׳ העוה

 לשקר שלא אחריני קראי הביא ולא וגו׳ לבר
 אתה לבנו אמר רב כי הוא הענין לכזב ושלא

 אזי חמצי לאכול חשקי יהיה באם עצה למדתני
 כרצוני חמצי תבשל ממילא טלופחי לבשל אצוה

 שחשקי אף כי שקר מלבר לא ואני להיפך וכן
שייך מה טלופחי תבשל מדבר ואני לחמצי

 אומר כשאני אתה אבל שקר מלבר שאני בכאן
 מתהפך ואתה חמצי לבשל לאמך תאמר לך

 אזי טלופחי לבשל צוה אבי לאמך ותאמר בשמי
 כלי היא כוונתך שאמת אף שקר מלבר אתה

 מ״מ אמת שהענין אף צויתי אשר כפי שתעשה
 לא של הפסוק הביא לא ע״כ שקר הדיבור
 וכתיב שקר הדיבור רק אמת כוונתו כי תשקרו

 חכמה אומי למדת אבל וגו׳ דבר לשונם למדו
עכ״ל. וכו׳ בדיבורי שקר אין כי

 לשכם עובלא גבי וישלח ס״פ וברלב״ג
 שלם לאדם ראוי לאין כתב הו׳ בתועלת ודינה

 תכליתו שהשקר אף שקר לבר מפיו שיוציא
 הוא הו׳ התועלת וז״ל האמת אל להביא
 לבר שיוציא לשלם ראוי שאין והוא במדות
 שיכוין שראוי מה אל לכוין אפילו מפיו מרמה

 ולזאת שוים ולבו פיו שיהיו ראוי אבל אליו
 ולחמור לשכם לענות יעקב רצה לא הסבה

 שזה לפי שיענוהו ההסכמה שהיתה מה אביו
 לא ספק בלי כי האמת לפי היה לא המענה

 שיסכימו ואע״פ לשכם אחותם למת יאותו
 להמול בהסכימם להם יספיק לא כי להמול
 אבל ע״ז עובדי עם אחד לעם עמהם להיות
 לפי לאשה לו דינה מנתינת ימלטו שבזה חשבו
 אל סבה זה ויהיה להמול להם יקשה שכבר

 לתת יסכימו לא כאשר התנצלות להם שיהיה
 זה יעקב בני ענו הסבה לזאת והנה אחותס לו

 עזות להם היה לא כי אביהם לפני המענה
 לענות הסכים לא כי לולי בפניו לענות מצח
עכ״ל. וכו׳ בפיו המענה זה כמו
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לו סימן
תרחק שקר מדבר בענין

 איניש לימא לא זירא א״ר מו: סוכה
 משום ליה יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא
 לשונם למדו שנאמר שיקרא לאגמוריה דאתי

 יש ת״ל הקשה שם לנר ובערוך ע״ש שקר לבר
 למימר לי׳ למה גופא זירא ר׳ בדברי להקשות

 קאמר ולא לתינוק שקר שמלמד משום התעם
 עכ״ל תרחק שקר מדבר שבתורה אעשה דעובר

 לסה״ת בביאורו פערלא הגרי״פ הקשה וכן
 ליה תיפוק לכאורה וקשה וז״ל רב עשה לרס״ג

 נופי׳ הגדול משום כן לעשות אסור דבלא״ה
 לא מדקאמר משמע ודאי להא שקר שאומר

 ליתן דעתו אין אמירה לבשעת וכו׳ אינש לימא
 תרחק שקר מדבר משוס ואסור הוא שקר וא״כ
וצ״ב. עכ״ל

 ארבעה ת״ר יל: בחגיגה איתא והנה
 ואלו שם( ע״י לרקיע עלו )רש״י, בפרדס נכנסו

 אמר עקיבא ורבי אחר זומא ובן עזאי בן הן
 אבני אצל מגיעין כשאתם עקיבא רבי להם
 שאל הזהרו צלולין( כמיס )מבהיק טהור שיש

 משוס נלך( איך כאן )יש מים מים תאמרו
 וכו׳ עיני לנגד יכון לא שקרים דובר שנאמר

 אעשה לעובר קאמר לא ר״ע אמאי וצ״ב ע״ש
תרחק. שקר למדבר שבתורה

 קא הוה רב סג. ביבמות איתא והנה
 לי עבידי לה אמר כי דביתהו ליה מצערא
 )מין חימצי ליה עבדא )עדשים( טלופחי
 חייא גדל כי טלופחי ליה עבדא חיתצי קטנית(

אמור לבנו האב אומר )היה לה אפיך בריה

 חמצי עשי לה אומר והוא עדשים לעשות לאמך
 אמך לך איעליא ליה אמר עדשים( עושה והיא
 ליה אמר לה אפיכנא דקא הוא אנא ליה אמר
 טעמא מינך לנפיק אינשי אמרי לקא היינו
 היה אני אביו את מחכים שהבן )פעמים מלפך

 למדו שנאמר הכי תעביד לא את כן( לעשות לי
 הקשה וכבר ע״ש וגו׳ העוה שקר לבר לשונם

 עשה לרס״ג לסה״ת בביאורו פערלא הגרי״פ
 מייתי לא אמאי קשה הדבר ולכאורה ת״ל כב

 דאורייתא תרחק שקר למדבר מקרא טפי
וצ״ב. עכ״ל

 אילן הקונה פא. דף בב״ב איתא והנה
 לפי קורא ואינו מביא חבירו של בתוך אחל
 דף שם ובגת׳ וכו׳ ר״מ לברי קרקע קנה שלא
 אשי לרב אויא דרב בריה אחא רב א״ל פב.

 מספק שתביא )כמו ליקרי נינהו פסוקי מכדי
 בתורה( שקורא כאדם מספק קורא יהא כך

 דכתב ברשב״ם וע״ש כשקרא למחזי משוס א״ל
 הבאת בשביל שהרי כשקרא למחזי משוס וז״ל

 גדלו שלו בקרקע לאו ושמא קרי קא ביכורים
 לנגד יכון לא שקרים דובר וכתיב משקר וקא
 כשקרא מיחזי לא בתורה כשקורא אבל עיני

 משקר לקא כתב הרשב״ס אמאי וצ״ע עכ״ל
 ולא עיני לנגד יכון לא שקרים דובר וכתיב
 דמלבר דאורייתא אעשה בזה דעובר קאמר

תרחק. שקר

 לו אשר ובא לה( )יד, בויקרא כתיב והנה
בבית לי נראה כנגע לאמר לכהן והגיל הבית
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הארח וכ״כ ע״ש ו־ב א פרקים ח״א ב כלל ב נר שהוא שיודע ת״ח אפי׳ ח״ל דכתב ברש״י וע״ש
לי נראה נגע לו׳ ברור דבר יפסוק לא ודאי נגע
 למהר״ל אריה ובגור עכ״ל לי נראה כנגע אלא
 נראה נגע יאמר שאס הטעם אין ח״ל כתב שם
 אין דודאי טמא שבבית כל יהיה בבית לי

 הדבר טעם אבל כהן פי על רק בית של טומאה
 לו נזקק שלא זמן כל דהא יכון לא שקרים דובר
 לי נראה נגע יאמר ואיך הוא נגע לאו הכהן
 פי״ב נגעים בתיו״ט דבריו והובאו עכ״ל בבית
 סק״א ט׳ סי׳ עמישריסארר ובס׳ ע״ש מ״ה

 לי נראה נגע יאמר שלא קאמר אמאי הקשה
 כתב ולא יכון לא שקרים דובר משום בבית
וצ״ב. ע״ש תרחק שקר מדבר משום

 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
 כלל הביאו לא והחינוך והרמב״ן הרמב״ם

 ועיין תרחק שקר דמדבר הא המצות במנין
 כב עשה לרס״ג לסה״מ פערלא הגרי״פ בביאור
 דשאר נראה אמנם שיטתס?ז״ל לבאר דכתב
 מהך דגם ס״ל זו עשה מנו דלא המצות מוני
 משוס אמת בדבור עשה ללמוד לנו אין קרא

 לבית באזהרה אלא מיירי לא דקרא דפשטיה
 הוא מענינו הלמד ודבר שקר דין לדון שלא דין

 אל וצדיק ונקי קרא וכדמסייס מיירי דבדיינין
 נדרשת שהתורה מדות מי״ג אחת וזו תהרוג

 לדיינין להזהיר אלא הכתוב בא לא וא״כ בהן
 ז״ל הראב״ע וכ״כ בדין שקר מדבר שיתרחקו

 צדק דין לדון לדיינין יתירה עשה אלא זו דאין
 כל גס וא״כ עמיתך תשפוט דבדצדק קרא כתו
 ובפרק במכילתא קרא מהך שדרשו דרשות הנך

 או נינהו בעלמא אסמכתא העדות שבועת
 קרא הך על ואסמכינהו אחריני מקראי דנפקי
 טובא מדוכתי כן להוכיח דהאריך וע״ש עכ״ל
המאור במנורת להדיא משמע וכדבריו בש״ס

 כתיב שקר בענין וז״ל סק״א ט סימן מישרים
 אכן בעמיתו איש תשקרו ולא קדושים בפרשת

 הא גס ממון בענין שקר על לנשבע אזהרה הוא
 משפטים בפרשת תרחק שקר מדבר דכתיב

 והעדים הדיינים ענין על לקרא מוקמינן
 הלמד דבר בשניהם והוי ל דף בשבועות

 דעלמא במילי שקר שדובר מי וא״כ מענינו
 בלאו לא עובר דאינו נראה דאמרן בפה״ג שלא
 מדע הקטנה היד וכ״כ עכ״ל וכו׳ בעשה ולא
ע״ש. פ״י דעות הל׳

 דכתיב דהא בדבריהם להדיא ומבואר
 שלא לדיינים אזהרה היינו תרחק שקר מדבר

 דעלמא במידי אשקר קאי ולא שקר דין לדון
 לא הנ״ל הגת׳ דבכל הא שפיר אתי ולפי״ז
 הגת׳ דהנה תרחק שקר דמדבר הפסוק הביאו
 לינוקא אינש לימא לא דקאמר הנ״ל בסוכה

 בזה ליכא והלכך כלל בדיינים איירי לא וכו׳
 דעובר קאמר לא ומשו״ה דאורייתא איסורא

 ומ״מ תרחק שקר דמדבר דאורייתא בעשה
 דבר לשונם דלמדו משום כן יעשה דלא קאמר

 בדיינים איירי לא הנ״ל חגיגה בגת׳ וכן שקר
 מים יאמרו דלא ר״ע להו קאמר והלכך כלל
 וכן עיני לנגד יכון לא שקרים דובר משום מים
 והלכך כלל בדיינים איירי לא סג. יבמות הגת׳

 משוס כן יעשה דלא בריה חייא לר׳ רב קאמר
 הא שפיר נמי ואתי שקר דבר לשונם למדו

 משוס הפסוקים יקרא דלא ב״ב הרשב״ס דכתב
 דמדבר העשה הביא ולא יכון לא שקרים דובר
 בדיינים בלל שם איירי דלא משוס תרחק שקר

 דכתב הא שפיר אתי נמי טעמא ומהאי
אלא בבית לי נראה נגע יאמר דלא המהר״ל
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 לנגד ינון לא שקרים דובר משום לי נראה כנגע
עיני.

 נע( גבירול בן ר״ש באזהרות והנה
 וגם אימותים ותק וז״ל כתב )קנט־קסו(

 עכ״ל נמכרים ומליון שמתים ומוצא מדותים
 שמתים ומוצא בל״ה שם לרשב״ץ הרקיע ובזהר
 שהרמב״ן כתבתי כבר שמתים ומוצא וז״ל כתב
 כלל והרז״ל הדיוט בנדרי מצוה עשאה ז״ל

 סן ב״תן למעלה וכתבתיו גבוה בנדרי אותה
 שיש ג״ל נדר בלא ואמי׳ ונדרים" נדבות תלבט
 והרבה תרחק שקר מדבר והיא עשה מצות

 העלות שבועת בס׳ שבועות במס׳ בו לרשות
 במנין זה יכנס שלא אסשר והיאך במכילתא וכן

 מצות לנו תהיה שלא אסשר היאך ועוד המצות
מכתובות ובמ״ב ל״א ובמס׳ אמת בדבור עשה

צג שלום

 מגלת אף לדבריכם לב״ה ב״ש להם אמרו
 והתורה וחסודה נאה כלה לה יאמרו וסומא
 אלמא עכ״ל וכו׳ תרחק שקר מדבר אמרה
 מהא אמת לדבר לאורייתא עשה דאיכא לס״ל

 החרדים להדיא וכ״כ תרחק שקר מלבר לכתיב
 ובקנה במה התלויות מהתורה מ״ע ס״ד

 עשה מצות וז״ל כו אות יום בכל לקיימן ואסשר
 בהו דליכא דעלמא במילי אסילו אמת לדבר
 תרחק שקר מדבר שנאמר לממונא לררא

 ז״ל ואמרו בעלמא דבור רק ליכא אמי׳ משמע
 מקרא לה וילסי ע״ז עובד כאלו דהמשקר

 לשיטת עמל^והנה לרשב״ץ תרי״ג ממנין
 אמאי לדוכתא קושיא הלרא והחרדים הרשב״־ן

 אעשה דעבר להדיא אמרו לא הנ״ל הגת׳ בכל
וצ״ע. תרחק שקר למדבר דאורייתא

לז סימן
הנ״ל בענין ומדרשים פסוקים ביאורי

 הקריב כאשר ויהי יא־יג( )יב, בראשית
 נא הנה אשתו שרי אל ויאמר מצרימה לבוא

 יראו כי והיה את מראה ימת אשה כי ידעתי
 אותי והרגו זאת אשתו ואמרו המצרים אותך

 לי ייטב למען את אחותי גא אמרי יחיו ואותך
 במושב וע״ש בגללך נמשי וחיתה בעבורך

 אמרי לומר לו היה מימה וז״ל לכתב זקנים
 ותי׳ אני אחותו אמרי לומר לו היה או הוא אחי

 ולא אחותו שהיא לומר משרה בקש אברהם
 אומר אס מבקשך אני לה אמר אז לשקר רצתה

 מה״ר ותשתקי אותי תכסרי שלא היא אחותי
 מאי אברהם וצ״ב עכ״ל מגרמייזא אליעזר
קסברה. מאי ושרה קסבר

 בבקר אברהם וישכס ג( )כב, בראשית
 כתבו שם ובילקוט כב אות שם ובתגחומא וגו׳
 לשרה אגלה אס אעשה מה אברהם אמר וז״ל

 בדבר כ״ש קטן בדבר עליהן קלה דעתן נשים
 ממנה ואגנבנו לה אגלה לא ואס כזה גדול
 מה עצמה את תהרוג אותו תראה שלא בעת
 ומשתה מאכל לנו תקני לשרה אמר עשה

 ומה מיומיס היום מה לו אמרה ונשמח ונאכל
 נולד כמותינו זקנים א״ל זו שממה של טיבה
 ולשמוח ולשתות לאכול כדי בזקנותם בן להם

 המאכל בתוך כשהיו המאכל ותקנה הלכה
 הכרתי שנים ג׳ בן כשאני יודעת את לה אמר
ויש נחנך ולא גדול הזה והנער בוראי את
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ואל להן שאתודע מוטב בלבו יוסף אמר את מחנכין ששם מעט ממנו רחוק אחד מקום
 לך לו אמרה שם ואחנכגו אקחנו הנערים

 בבקר ולמה בבקר אברהם וישנס מיל לשלום
 תניחני ולא בדבורה תחזור שרה שמא אמר

 וצ״ב ענ״ל היא שתקום קודם בהשכמה אקום
 לשרה ואמר מפיו שקר הוציא אברהם היאך

לחנכו. יצחק את דלוקח
 שטן בא וז״ל בילקוט התם איתא ועוד

 אתה להיכן א״ל לזקן לו ונדמה לפניו ועמל
 ומאכלת והאש והעצים א״ל להתפלל א״ל הולך
 לאפות ויומיים יום אשהה שמא א״ל למה

 לו שניתן בנו יאבד שכמותך אדם א״ל ולאכול
 א״ל בדין ותתחייב נשמה ותאבד בזקנותו
 אברהם היאך וצ״ב ע״ש וכו׳ לי אמר הקב״ה
 הולך שהוא לזקן ואמר מפיו שקר הוציא

 והמאכלת האש העצים לוקח ושהוא להתפלל
ולאכול. לאפית בשביל

 אל אברהם ויאמר ה( )כב, בראשית
 והנער ואני החמור עם פה לכס שבו נעריו
 וכבר אליכם ונשובה ונשתחוה כה עד נלכה
 ונשובה אברהם קאמר היאך המפרשים תמהו

וצ״ב. אליכם
 את אלקים ויזכור כב־כג( )ל, בראשית

 רחמה את ויפתח אלקיס אליה וישמע רחל
 חרפתי את אלקיס אסף ותאמר בן ותלד ותהר

 איתא ה אות עג פרשה שם רבה ובבראשית
 הסרחון האשה תלד שלא עד זכריה בן לוי א״ר

 אכל מאן בבנה תלוי שתלד לאחר בה נתלה
 אלא מקמתא הדא תבר מאן ברך מקמתא הדא
 להוציא האשה יכולה היאך וצ״ב עכ״ל ברך
בבנה. סרחונה ולתלות מפיה שקר

 שראה כיון וז״ל ה אות ויגש תנחומא
מצרים את להחריב דעתם שהסכימה יוסף

 כך לא יוסף להן אמר מצרים את יחריבו
 אקראגו קניתיו אני מת זה של שאחיו אמרתם

 בא יעקב בן יוסף קורא התחיל אצלכם ויבא
 אחיך עם ודבר אצלי בא יעקב בן יוסף אצלי

 פנות בארבע עיניהם נושאין והיו שמכרוך
 לכאן מסתכלים אתם למה יוסף א״ל הבית
 היאך וצ״ב ע״ש וכו׳ אחיכם יוסף אני ולכאן
קניתיו. אני ואמר מפיו שקר יוסף הוציא

 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
 לדבר עשה מצות איכא אי נחלקו ושרה אברהם

 דררא בהו דליכא דעלמא במילי אפי׳ אמת
 עשה בזה דליכא סבר דאברהס דממונא

 בדעת האחרונים )וכדכתבו דאורייתא
 העשה מנו דלא והחינוך והרמב״ן הרמב״ם

 בסימן וכנ״ל המצות במנין תרחק שקר דמדבר
 סתם לשנות דאין דהנס ס״ל הוי והלכך לו(

 לקיים בכדי לשנות הותר מ״מ דעלמא במילי
 משרה בקש והלכך ושלום טובה ודרישת מצות
 איברא אני אחותו או הוא אחי ולומר לשקר
 אפי׳ אמת לדבר עשה מצות דאיכא סברא שרה

 דממונא דררא בהו דליכא דעלמא במילי
 דבריהם הובאו ולחרדיס לתשנ״ץ )וכדס״ל

 הימר שוס דליכא סברה והלכך לו( סי׳ לעיל
 סי׳ מישרים ארח בס׳ וכדכתב שקר דבר לומר

 לאו איסור היה דאם סק״א בביאור א סעיף ט
 הא כל מתירים היו לא שקר בדבור עשה או

 לא והלכך ע״ש בהם לשנות דמותר דמצינו
 אני אחותו או הוא אחי לומר שרה הסכימה

 יאמר אס דעכ״פ אברהם מתנה בקש והלכך
אותו. תכפור ולא שתשתוק היא אחותי

 מ״ע דליכא דס״ל לשיטתו ואברהם
בהו דליכא דעלמא במילי אפי׳ אמת לדבר
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הותר לעלמא במיצי דשקר ס״ל נמי להבר״ר בכלי לשנות מותר ובכה״ג לממונא לררא
 לשרה קאמר ושלום טובה ולרישת מצות לקיים
 שלא בכלי לחנכו כלי יצחק את הוא ללוקח
 קאמר ומה״ט מצותו לעשות עליו תעכב

 והעצים להתפלל הוא שהולך לזקן אברהם
 בכלי ואכילה אפיה לצורך הם והמאכלת והאש
 ומהאי המצוה לקיים הליכתו עליו יעכב שלא

 ונשובה לנעריו אברהם קאמר גופא טעמא
 שם וכ״כ נעריו בו ימחו שלא כלי אליכם

בזה. מש״כ שם במלבי״ס וע״ע בספורט
 הנ״ל הבר״ר לבאר נמי נראה ובזה

בבנה סרחונה לתלות יכולה להאשה לס״ל

 והלכך ושלום טובה ולרישת מצות לקיים בכלי
 שיהא בכלי בבנה סרחוגה לתלות לאשה הותר
בעלה. לבין בינה שלום

 ואמר שקר יוסף גופא טעמא ומהאי
 בפתע לאם לחשש משוס קניתיו אני לאחיו

 יוסף הוא ריבם בעל שהשליט ישמעו פתאום
 תחילה שישמעו ע״י אבל מאול ויבהלו יבושו

 הוא כי להם כשיאמר כך כל יבהלו לא בחיותו
 טובה לרישת להוי לשקר הותר ובכה״ג זה

ושלום.

לח סימן
הכלה לפני מרקדין כיצד גבי יז. כתובות וב״ה ב״ש מחלוקת ביאור בענין

 לפני מרקלין כיצל ת״ר יז. כתובות
 שהיא כמות כלה אומרים שמאי בית הכלה
 להן אמרו וחסולה נאה כלה אומרים הלל ובית
 סומא או חיגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש

 אמרה והתורה וחסולה נאה כלה לה אומרים
 לב״ש ב״ה להם אמרו תרחק שקר מלבר

 ישבחנה השוק מן רע מקח שלקח מי ללבריכם
 ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו או בעיניו
 לעתו תהא לעולם חכמים אמרו מכאן בעיניו

 במאי וצ״ב ע״ש הבריות עם מעורבת אלם של
וב״ה. ב״ש פליגי

 ב״ה בלעת כתב שם הריטב״א והנה
 משוס בו אין שלום לרכי מפני שהוא לכל וז״ל

 יהוילע בבן שם ועיין תרחק שקר מלבר
 כל טעם נתן ז״ל הריטב״א אמנם וז״ל להקשה

שקר מלבר חשש בו אין שלום לרכי משום שהוא

 לב״ש ב״ה השיבו למה י״ל ולפי״ז תרחק
 למשוס זו הלכה להם יאמרו העולם ממנהג

 מוכרח זה ולין איסורא ליכא שלום לרכי
 ומהאי שלום לרכי מפני הקב״ה שינה למציגו
 מפני לשנות למצוה ליבמות בגמ׳ אמרו טעמא

וצ״ב. עכ״ל השלום לרכי
 ב״ש על להקשה שם יעקב בעיון ועיין

 ילעו לא וכי תרחק שקר ממלבר הקשו למאי
 לומר ולוחק ע״ש השלום בלבר לשנות למותר

 מפני לשגות היתרא לליכא וס״ל פליגי לב״ש
 ובשאר ביבמות לה ילפינן מקראי להרי השלום
וצ״ב. בהא לפליג מאן וליכא לוכתי

 כ סעיף ג כלל שפתים ניב בספר ועיין
 שאמרו מה ביאור וצריך וז״ל להקשה בחלושים

 עצם לעל משמע סומא או חיגרת אפי׳ ב״ש
לא וחסולה נאה שהיא לומר שהתירו ב״ה לברי
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 צ״ב וזה תרחק שקר מדבר מהכתיב להו קשיא
עכ״לוצ״ב. שקר זה גס הא

 להנה לומר נראה הדברים ובביאור
 מחלוקת דאיכא לו בסי׳ לעיל נתבאר כבר

 לדבר דאורייתא עשה איכא אי בראשונים
 דממונא דררא בהו דליכא דעלמא במילי אמת

 עשה דאיכא ס״ל והחרדים דהתשב״ז
 דעלמא במילי אפי׳ אמת לדבר דאורייתא

 יונה רבינו ואילו לממונא לררא בהו דליכא
 הרמב״ס דעת נראה )וכן המאור ומנורת

 דאורייתא עשה דליכא ס״ל והחינוך( והרמב״ן
 דררא בהו דליכא דעלמא במילי אמת לדבר

דממונא.
 וב״ה ב״ש פליגי גופא זה לבדבר ונראה

 אמת לדבר דאורייתא מ״ע לאיכא ס״ל דב״ש
 דממונא דררא בהו דליכא דעלמא במילי אפי׳

 שמאי בית מדברי לה יליף כן דס״ל )והתשכ״ץ
 מצי להיאך לב״ה קאמרו והלכך בסוגיין( כאן

 וחסודה נאה להיא וסומא חיגרת על למימר
 ב״ה איברא תרחק שקר מלבר אמרה והתורה

 ליכא לממונא דררא בהו דליכא דבמידי ס״ל
 וסומא חיגרת על דאף ס״ל והלכך כלל עשה
 נראה ולכאורה וחסודה נאה כלה למימר איכא

 לאיתא מהא וב״ה ב״ש פליגי דבהא להוכיח
 לפני מרקלין כיצד וז״ל פ״י רבתי כלה מם׳ב

 וב״ה שהיא כמות כלה אומרים ב״ש הכלה
 ב״ש להם אמר וחסודה נאה כלה אומרים

 שקר מלבר הכתיב סומא או חיגרת היא אפילו
 או בעיניו ישבחנו רע מקח ב״ה א״ל תרחק
 אומר ב״ה לפיכך בעיניו ישבחנו בעיניו יגננו
 הבריות עם מעורבת אלם של לעתו תהא
 במעשיה נאה דלמא נאה הכא ליכא נמי וב״ה
לאחזוקי בדנפשיה וחסידה אבות מבתי גאה

 כתיב מי אומר וב״ש מחזיקינן לא בבישתא
 כי אומר וב״ה סתם אפי׳ מדבר הרחק משקר
 הא וצדיק ונקי משוס שקר מדבר רחמנא אמר

 מבואר ולכאורה עמל, וכו׳ למי שפיר לקיומי
 שקר למדבר משוס לב״ה לטעמא להדיא
 דקרא דסיפא דומיא אלא מיירי לא תרחק
 ומשום בדיינין דהיינו וכו׳ וצדיק ונקי לכתיב
 בל״מ וה״ה וצדיק נקי להרוג לבוא יוכלו דעי״ז
 בשאר אבל החייב את ולזכות הזכאי את לחייב
 נינהו בעלמא מילי לפטומי שקר בדברי אינשי
 הזהיר לא מ״מ לשקר הוא מגונה לדבר אע״ג
 כלומר לקיומי הא לקאמר והיינו הכתוב עלה

 ולשפוט נקי להרוג שיבוא חשש דאין בעלמא
 לא דמדאורייתא כלומר דמי שפיר בצדק שלא

 רבנן ואסרוה היא רעה למדה אלא איתסר
 לעת ומשא״כ אסרו לא ובכה״ג הרחקה משום

 מילי פטומי אפי׳ שקר של דבור כל דאף ב״ש
תרחק. שקר מדבר מלכתיב אסירי נמי בעלמא

 וא״ר סה: דף ביבמות איתא והנה
 לו מותר שמעון בר׳ אלעזר רבי משוס אילעא
 צוה אביך שנאמר השלום בדבר לשנות לאלם

 )יעקב וגו׳ נא שא אנא ליוסף תאמרו כה וגו׳
 נתן ר׳ שלום( דרכי מפני שינו הס אלא צוה לא

 אלך איך שמואל ויאמר שנאמר מצוה אומר
 עגלת ה׳ ויאמר )וכתיב וגו׳ והרגני שאול ושמע

 צוה הקב״ה וגו׳ לזבוח ואמרת בידך תקח בקר
 תאמרו כה ל״ה שם לנר ערוךוב וכו׳ לשנות(
 לשקר מותר איך באמת ק״ק וז״ל כתב ליוסף

 לשון מה ועוד תרחק שקר מדבר כתיב הא
 וי״ל השלום מפני לשקר תותר הל״ל לשגות
 לדקדק ליש שקר דברו לא יעקב בני לודאי
 שצוה כמו בעצמם דברו ולא ליוסף שלחו דלמה
תאמרו כה שאמר דבריהם ע״פ אביהם להם



צז שלום לח סימן דברי

 ששקר יוסף יבין שמזה לירא להם והי׳ ליוסף
 לגבר כיון מיותר תאמרו לכה י״ל ועול הוא

 לישנא אמרו שהם י״ל ולכן לאמר כתיב
 אביך רק שלמו לא לבאמת אפי לתרי למשתמע

 שצוה בזה כוונתם יהי׳ לאמר מותו לפני צוה
 ועול בניו את לצות ויכל כלכתיב שצוה מה

 כן שיאמרו ליוסף תאמרו כה לשלוחים הוסיפו
 אבל כן צוה שאביו בפי׳ אמרו לא ובזה מעצמם

 ולכן זה על גס קאי צוה שאביו יסבור יוסף
 לגנוב שאסור כיון אכן בעצמם אמרו ולא שלחו
 לטעות שיש לשון ואמרו שנו והס הבריות לעת

 ומה השלום מפני לשנות שמותר הוכיח מזה בו
 עשו זה גם מותו לפני לשלוח להוסיפו
 יעקב הלא ליוסף יקשה שהרי יוסף להטעות

 האומר לכל שהחרימו מהמכירה כלל ילע לא
 מותו לפני הוסיפו ולכן עמהס שכינה וצרפו

 להצליקיס לילוע יגועון רוחם תוסיף לרך על
 שלא מה מיתה בשעת הקולש ברוח מסתכלים

 להגס בלבריו ומבואר עכ״ל בחייהם ראו
 לוקא היינו השלום מפני לשנות מותר לאמרו
 יכוין ובלבבו אפי לתרי המשתמע לבר למימר

 בכך לו אין וטעה שמע השומעו ואס האמת על
 השלום מפני אף אסור גמור שקר לשקר אך

 וז״ל כג: ב״מ יעקב העין על יוסף הענף וכ״כ
 לשנות מותר סה: ביבמות אמרו זה אופן ועל

 וגס לשקר ולא לשנות לוקא שלום לרכי מפני
 וכלומה שלום לבר על מצוה לשם לוקא זאת
 כתב וכן עכ״ל אסור לשגות גם זה בלא אבל

 בראשית לול לברי התורה על בפירושו הט״ז
 שקר לבר לומר אין לולאי ונראה וז״ל טו( )יח,

 מעלה של בפמליא שקר אין כי השלום מפני
 תוכל וגס תפתה צא נאמר גבות גבי שהרי

מילתא לומר יש אלא ממחיצתי צא להיינו

 מ״מ אבל יטעה והטועה אפי לתרי למתפרשא
עכ״ל. אחר בפירוש אמת להיות יכול

 כתב להגה מוסכם זה לבר אין איברא
 ח סעיף א כלל רכילות הל׳ ח״ב חיים החפץ

 ליבר מה שואלו אס להשיב מה ולענין וז״ל
 להשיבו עצה לו יש אס בזה תלוי אולותי פלוני
 יהיה לא וגס גמור שקר יהיה שלא באופן

 מפיו שקר יוציא ולא זה באופן ישיבהו רכילות
 לתשובה זה יקבל לא שחבירו מבין הוא ואם

 עמל השלוס מפני גמור שקר לומר מותר
 מפני גמור שקר לומר אף להותר לס״ל אלמא

 באבות לאיתא מהא להוכיח יש וכן השלום
 להיה הכהן אהרן גבי ג אות פי״ב נתן לרבי
 מריבה שעשו אלס בני שני וכן וז״ל שלום אוהב

 אמר מהם אחל אצל וישב אהרן הלך זה עם זה
 לבו את מטרף אותר מהו חברך ראה בני לו

 את אשא היאך לי אוי אומר בגליו את וקורע
 הוא שאגי הימנו בושתי חברי את ואראה עיני

 שמסיר על אצלו יושב הוא עליו שסרחתי
 וא״ל האחר אצל ויושב אהרן והולך מלבו קנאה

 לבו את מטרף אומר מהו חברך ראה בני
 את אשא היאך לי אוי ואומר בגליו את וקורע

 הוא שאני הימנו בושתי חברי את ואראה עיני
 שמסיר על אצלו יושב הוא עליו שסרחתי

 זה ונשקו גפפו בזה זה וכשנפגשו מלבו קנאה
 כל יום שלשים אהרן את ויבכו נאמר לכך לזה
 משקר היה לאהרן עכ״ל^אלמא ישראל בית
 אלס^וכן בני בין שלום להטיל כלי גמור שקר

 התם לאיתא כ. לף ביצה בגת׳ לכאורה מוכח
 לעזרה עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה ת״ר

 שתאי תלמילי עליו חברו ביו״ט עליה לסמוך
 להם אמר זו בהמה של טיבה מה לו אמרו הזקן

שלמים ולזבחי נקבה( עולה )שאין היא נקבה
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 להטעותן )כלי בזנבה להם כשכש הבאתיה
 ע״ש להם והלכו נקבה( שהיא סבורים שיהיו
 הבאתיה שלתיס ולזבחי בד״ה רש״י שם וכתב
 מפני משנה היה הלל של ענותנותו מרוב וז״ל

 מפני גמור שקר שקר להלל אלמא עכ״ל השלום
השלום.

 שקר אי נחלקו וב״ה ב״ש לאף ונראה
 דס״ל לב״ש שלום לרכי מפני הותר גמור

 במילי אפי׳ אמת לדבר לאורייתא עשה לאיכא
 להעשה ס״ל לממונא לררא בהו לליכא דעלמא

 והלכך שלום לרכי מפני הותר לא לאורייתא
 והא שלום לרכי מפני גמור שקר לומר אסור

 לשגות לוקא היינו שלום לרכי מפני להותר
 אפי לתרי למתפרשא מילתא לומר כלומר

 אמת להיות יכול מ״מ אבל יעעה והטועה
 עשה דליכא דס״ל ב״ה איברא אחר בפירוש

 לליכא לעלמא בחילי אמת לדבר לאורייתא
 גמור שקר אף להותר ס״ל לממונא לררא בהו

שלום. לרכי מפני
 יעקב העיון להקשה הא לק״מ והשתא

 שקר מלבר לכתיב מהא ב״ש הקשו למאי
 לאה״ג השלום בלבר לשנות מותר והרי תרחק

 אך השלום בלבר לשנות למותר מולו ב״ש אף
 דלהגיד ס״ל וב״ש לשקר ולא לשגות לוקא היינו

 והיינו וחסולה נאה להיא חיגרת או סומא על
 שלום לרכי מפגי הותר לא ובכה״ג גמור שקר

 שקר מלבר כתיב והרי ב״ש לקאמרי היינו
 מפגי הותר גמור שקר לאף לס״ל ולב״ה תרחק
 לא והלכך ב״ש להקשו הא לק״מ שלום לרכי
 אמרה להתורה ב״ש לטענת ב״ה כלל חשו

 מסברא ראיה שהביאו אלא תרחק שקר מלבר
 כלומר וכו׳ השוק תן רע מקח שלקח למי לשרי
וצריך אלם בני של ומנהגן איץ ירך הוא שכך

 הבריות עם מעורבת אלם של לעתו שתהי׳
ע״ש. הגאונים בשם שם כתובות בשטמ״ק וכ״כ

 ניב בספר להקשה הא לק״מ ומעתה
 סומא או חיגרת אפי׳ ב״ש שאמרו מה שפתים
 לומר שהתירו ב״ה לברי עצם לעל למשמע

 מהכתוב להו קשיא לא וחסודה נאה שהיא
 שקר זה גם הא צ״ב וזה תרחק שקר מלבר

 לומר ללוקא ס״ל דב״ש שפיל אתי דלפמש״כ
 הוי וחסודה נאה להיא סומא או חיגרת על

 שלום לרכי מפני הותר לא ובכה״ג גמור שקר
 וחסולה נאה שהיא ב״ה לברי עצם על תשא״כ

 מה אחת בכל מצינו לשפיר גמור שקר חשיב לא
 לישנא הוי ובכה״ג בה וחסולה בה נאה שהיא

 חיגרת על ורק לשריא אפי לתרי למשתמע
 כלל היתרא ליכא וע״ז גמור שקר חשיב וסומא

תרחק. שקר מלבר אמרה להתורה

 ב״ש מחלוקת לבאר אפשר אחר ובאופן
 מפני הותר לא גמור לשקר ס״ל לכ״ע וב״ה
 על לומר אי וב״ה ב״ש דפליגי אלא שלום דרכי

 כשקר חשיב וחסולה נאה סומה או חיגרת
 אפי לתרי למשתמע כלישגא לחשיב או גמור
 להיא סומא או חיגרת על דלומר ס״ל לב״ש
 הותר לא והלכך גמור שקר הוי וחסולה נאה
 לומר לאף ס״ל ב״ה ואילו שלום לרכי מפני אף
 הוי לא וחסולה נאה להיא סומא או חיגרת על

 אפי לתרי למשתמע לישנא אלא גמור שקר
 מפרשים לב״ה פ״י רבתי כלה במס׳ וכלאיתא

 אבות מבתי נאה במעשיה נאה היינו לנאה
 לחן משום ועוד ע״ש וכו׳ בדנפשיה וחסידה

 והלכך שם המהרש״א וכלכתב בעלה על אשה
 וב״ה ומאחר שלום דרכי מפני כך לומר הותר
דלא גמור שקר להוא לס״ל ב״ש מלברי הבינו
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 ב״ה השיבו צא הלכך שלום דרכי מפני הותר
 אמרו אלא שלום לדרכי היתרא לאיכא צב״ש
 דלומיא וכו׳ השוק מן רע מקח שלקח דמי להם

 משוס וע״כ הקונה בעיני המקח לישבח להמם
קונה היה לא דאל״כ בעיניו חן נשא דהקנין

 מוצאת הימה לא אס סומא או חיגרת האי ה״נ
 שקר זה אין והלכך לוקחה היה לא בעיניו חן

 להוא אלא וחסודה נאה שהיא לומר גמור
 דרכי מפני דהותר אפי לתרי למשתמע לישנא
שלוס.

לט סימן
השלום מפני לשנות מצור, או מותר בענין

 רבי משוס אילעא וא״ר סה: יבמות
 בלבר לשנות לאדם לו מותר שמעון בר׳ אלעזר
 ליוסף תאמרו כה וגו׳ צוה אביך שנאמר השלום

 שנאמר מצוה אומר נתן ר׳ וגו׳ נא שא אנא
 וגו׳ והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר

 שאף השלום גדול תנא ישמעאל רבי לבי
 זקן ואלוני כתיב למעיקרא בו שינה הקב״ה
 במאי ע״ש^וצ״ב זקנתי ואני כתיב ולבסוף

 לשגות מצוה או מותר אי נתן ור׳ ראב״ש פליגי
 נתן ר׳ לראיית ראב״ש יענה ומה השלום מפני

 )ולכאורה השלום מפני לשנות מצוה לאיכא
 דכל הש״ס בכללי דקיי״ל מהא לפליגי מוכח
 הגת׳ אומר החכמים בין מחלוקת שיש מקום
 שמו שמקדים כלומר אומר ופלוני אחרון בחכם

פלוני(. אמר יאמר ולא לאמירתו
 אמר וז״ל כתב פ״ו סוף שם הרי״ף והנה

 מותר שמעון בר׳ יהודה רבי משוס אלעא רבי
 ליוסף תאמרו כה שנאמר שלום בדברי לשנות

 שמואל ויאמר שנאמר מצוה אומר נתן ר׳ וגו׳
 בידך תקח בקר עגלת ויאמר וגו׳ אלך איך

 לאינו משמע הדעות ב׳ הרי״ף עכ״צ^ומדהביא
 בב״מ הרי״ף כתב והנה במחלוקת כלל מכריע

בפרק גרסינן וז״ל הרי״ף( בדפי יג. )לף פ״ב

 יהודה ר׳ משום אילעא א״ר יבמתו על הבא
 שנאמר שלום בדברי לשגות מותר שמואל ב״ר
 אומר נתן ר׳ וגו׳ נא שא אנא ליוסף תאמרו כה

 ושמע אלך איך שמואל ויאמר שנאמר מצוה
 בידך תקח בקר עגלת ה׳ ויאמר והרגני שאול

 בהדי הא חשיב ללא דהאי לן ומסתברא וגו׳
 משוס בליבוריהו( רבנן )למשני מילי תלת הנך

 כי היא למצוה ליה איצנוריכא לא דהאי
 מעיקרא עכ״ל^והנה דרשות הנך ליה איצטריך

 מכריע דאינו למשמע הדעות ב׳ הרי״ף הביא
 מפני לשגות דמצוה כתב ולבסוף במחלוקת

 למצוה כמ״ל במחלוקת להכריע אלמא השלום
 הביא אמאי צ״ב וא״כ השלום מפני לשנות
 דרכי מפני לשנות למותר דס״ל ראב״ש דעת
 השלום מפני לשנות למצוה ס״ל לאי שלום

וצ״ב. השלום מפני לשנות למותר פשיטא

 כא סימן פ״ו שם ביבמות הרא״ש והנה
 בר יהודה רבי משוס אילעא רבי אתר וז״ל כתב

 כה שנאמר השלום בדברי לשנות מותר שמעון
 שנאמר מצוה אומר נתן רבי וגו׳ ליוסף תאמרו
 והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר
 ומשמע עכ״ל בידך תקח בקר עגלת ה׳ ויאמר

במחלוקת כלל הכריע דצא הדעות ב׳ מלהביא
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 מצוה ח״ל כתב שם הרא״ש פסקי ובקיצור
 מאחר וצ״ב עכ״ל השלום בדברי לשנות

 הקיצור אמאי במחלוקת הכריע לא דהרא״ש
 מפני לשנות דמצוה כמ״ד הכריע הרא״ש פסקי

השלום.
 כתב יח( )יש, ויקרא יוסף דסהפר והנה

 שאמר ז״ל אריה השאגת בשם וראיתי ח״ל
 והציע ללמוד חשק בהם לעורר לתלמידיו

 במעלה גבוהי שעומד ת״ח מעלת לפניהם
 בתולה למשל הנאות הרבה לו ויש הארץ מעם

 הנחה עשאו ולת״ח תעור ולא תקום לא כ׳
 ת״ח אינו בנחש ונוער נוקם שאינו ת״ח מעע

 לפי אינו אם ולת״ח עשה מצות אבידה השבת
 ע״ה מתעלס שאתה פעמים היתר יש כבודו
 ע״ה עין בשביעות נאמן ות״ח סימנים צריך

 ות״ח אופן ובכל מקום בכל שקר לומר אסור
 וע״ש וכו׳ השלום מפני שקר לומר מותר

 בין חילוק שום נזכר דלא דתמה יוסף בפרדס
 מפני לשנות דמותר הא בענין לע״ה ת״ח

בזה. אריה השאגת דברי וצ״ב השלום
 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור

 קפא אות ג׳ שער תשובה בשערי יונה רבינו
 בספור המשקר הרביעי החלק וז״ל כתב

 במתכוין קצתם ומחליף שמע אשר הדברים
 אבל לזולתו הפסד ולא בשקריו תועלת לו ואין
 סלה צדק מדבר שקר מאהבתו משפשו כה

 כולו הדברים ספור מלבו בודה שהוא ופעמים
 אין כי על אחד מצד עונשו יקל הזה והאיש
 מאד גדול אבל ופחזותו בשקריו לאיש הפסד
 כי עונו ויכבד השקר ואהבת פניו בעז ענשו

 יפיח ע״ה שלמה ואמר תועלת לבלי יאהבהו
 יפיח אשר אדם מראה אס פי׳ שקר עד כזבים
תביאהו כי תדע דנריו וספור בשיחתו כזבים

 בו ולענות באחיו שקר להעיד הזאת המדה
 ברכינו ומבואר עכ״ל השקר אהבתו אחרי סרה
 דררא בהו דליכא דעלמא במילי דשקר יונה

 שקר להעיד יבוא דעי״ז משום אסור דממונא
 חלק ב כלל ב נר המאור במנורת כתב זה וכעין

 השקר בדברי שיש הקל ואפי׳ ח״ל א פרק א
 בני יש מאורעות והגדת דברים בספור שהוא
 אין וגם להם הנאה מאין בהם שמחליפים אדם

 להם שנראה אלא אחר לאדם בו הפסד
 ובהחליף שקר בדברם הגאה שמקבלים

 שהוא אמרו זה על ואף כן לא אשר הדברים
 נלאו העוה שקר דבר לשונם למדו משוס אסור

 להתעות המשקרים כעונש עונשן שאין ואע״פ
עכ״ל. אחרים להפסיד או

 לסה״מ בביאורו פערלא הגרי״פ איברא
 דאיכא כלל ברור דלא כתב כב עשה לרס״ג

 מילי פעומי דהוי בכה״ג מדרבנן אפי׳ איסורא
 וז״ל אדם לשום כלל הפסד בהם ואין בעלמא

 כל בזה אצלי ברור אינו דרבנן איסורא ואפי׳
 בהן ואין בעלמא מילי פעומי אלא הוי דלא

 הוא מגונה דדנר אלא אדם לשוס כלל הפסד
 והא מדבריהם אפי׳ ליכא איסורא אבל

 דרכי מפני לשנות שמותר מהקב״ה דגמרינן
 דהיינו נראה זקנתי ואני שאמר ממה שלום
 מקום היה שלום דרכי מפני לאו דאי משום
 שרה על שאמר דברים אונאת משום איסור
 רצה שלא כמו בזיון לשון שהוא זקינה שהיא

 אברהם על שרה שאמרה כתו לומר הקב״ה
 משום בדבר ויש ביזוי שהוא מה״נו זקן שהוא
 שלמדו תה וכן שם ביבמות כפירש״י שלום דרכי
 ג״כ היינו וגו׳ צוה אביך יוסף אחי שאמרו ממה

 שהיה מזה שנראה שבה דברים אונאת משום
וגס ויחי פ׳ וכפרש״י אביו יעקב בעיני נחשד



קא שלום לט סימן דברי

 רצו זה שקר ע״י שהרי דעת גניבת משום בה יש
 לו שהיה המשטמה תחת שלום להם שיעשה
 מה וכן בקרא כדכתיב דעתם לפי עליהם
 ג״כ וגו׳ בידך תקח בקר עגלת מדכתיב שלמדו
 שהרי בדבר שיש הדעת דגנבת דררא משום
 את למשוח לילך להניחו שאול לב את גנב עי״ז
 דרכי משום לאו אי אסור היה ולזה תחתיו דוד

 מאי וכן בלחוד שקר דבור משוס ולא שלום
 חיגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש דקאמרי
 מדבר אמרה וחסודה נאה כלה לה אומרים

 בדבר שיש משום דהיינו נראה תרחק שקר
 ע״י בעיניו חן שתשא הבעל לגבי דעת גנבת
 ומאי כך אומרים זו כוונה דמשום זה שקר

 אסמכתא תרחק שקר דמדבר קרא דנקטי
 דלא אקרא אלא סמיך קרא אהאי ולאו בעלמא
עכ״ל. וכו׳ תגנובו

ור׳ ראב״ש מחלוקת לבאר נראה ובזה
 מצוה או שלום דרכי מפני לשנות מותר אי נתן

 כהיראים ס״ל דראב״ש שלום דרכי מפני לשנות
 בעלמא מילי דפטומי דשקר המאור ומנורת

 שלא דהיינו שקר דבר לשונם למדו משוס אסור
 זה דאיסור ס״ל והלכך לשקר להתרגל יבואו
 שקר משקר דאם דהיינו שלום דרכי מפני הותר

 לא שלום דרכי משום בעלמא •מילי דפטומי
 הוא ומגמתו מאחר לשקר ילמד דעי״ז מיישינן
 למעט שאפשר כמה עדיף דמ״מ איברא השלום
 היד להדיא וכ״כ לשקר יתלמד שלא בכדי בשקר

 בכל אף אבל וז״ל מדע פ״י דעות הל׳ הקטנה
 טוב יותר הוא לשקר שלא לעשות יכול אם אלו
 ולסלק לדחות יראה הענין לפי הכל הכלל וכו׳

 עוד לו שאין לא אם ישקר שלא בענין לשואל
 מותר אז בשקר אם כי תרופה ושום מנוס שום

האורחות וכ״כ עכ״ל חכמים שהתירו במקום

 שהתירו ופעמים וז״ל השקר שער סוף צדיקים
 אדם בין שלום לעשות כגון לשקר חכמים
 לשגות חכמים שהמירו אלו ובכל וכו׳ לחבירו

 ממה יותר טוב הוא ישקר שלא לעשות יוכל אם
 דמותר לישנא ראב״ש נקט והלכך עכ״ל שישקר
 ליכא איסורא דבכה״ג לאשמועינן לשקר

 עדיף בשקר למעט שיוכל כמה דמ״מ איברא
 פערלא הגרי״פ כדכתב ס״ל נתן ר׳ איברא טפי
 ליכא בעלמא מילי פטומי אלא הוי דלא דכל

 דבמקוס ס״ל והלכך מדרבנן אפי׳ איסורא
לשנות. מצוה איכא שלום דעושה

 לשנות דמותר דס״ל דלראב״ש ונראה
 מה לק״מ ליכא מצוה אך שלום דרכי תפני
 דמצוה נתן ר׳ מינה דיליף הפסוק אס יעשה
 קרא דהאי משום שלום דרכי מפני לשגות

 והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל דקאמר
 התורה כל דדוחה נפש פקוח חשש דהיה איירי
 דהיכי ח דף פסחים בגת׳ מזה וכדיליף כולה

 אין מצוה שלוחי אמרינן לא היזקא דשכיח
 לשקר לו הותר נפש פקוח משוס והלכך גיזוקין

 מפני לשגות דמצוה מינה דיליף נתן )ולר׳
 היזקא דשכיח היכא דאפי׳ דס״ל י״ל השלום
 תנאי דפליגי ניזוקין אין מצוה שלוחי אמרינן

 כתב ועוד שם ביבמות לגר הערוך וכ״כ בזה
 צ״ל נתן דלר׳ תפה סי׳ חיים שלמת בשו״ת
 כל צב. בסנהדרין שאמרו לפי רחוק בדרך

 ופרש״י עכו״ם עובד כאילו בדבורו המחליף
 זה הוי וא״כ ע״כ נכר יהיה שלא בדיבורו משנה
 יעבור ואל דיהרג ואביזרייהו עבו״ז בכלל

 לשנות מצוה השלום דמפני ראיה מביא ולהכי
הנביא(. דשחואל מהא

 הנ״ל הרי״ף שיטת לבאר נראה ובזה
ס״ל דאיהו אע״ג הדעות ב׳ הביא דהרי״ף



שלום מב סימן דברי קו

 דמותר דאמרו דהא דס״ל להדיא ומבואר
 אך באקראי לוקא היינו שלום בדברי לשנות
הותר. לא ברגילות לשנות

 בספר )הובא ה סי׳ ח״א חיים לב ובספר
 הקשה ג( סי׳ ספרים אוסף ליעקב אמת תתן
 קשים לדבריו ותו וז״ל שלמה של הים על

 השלום מפני לשנות התירו רז״ל לאם לשמוע
 לגדול משום מלוה מקיים שהוא לומר והפליגו
 קפרא בר בפמ״ח בב״ר רז״ל וכמ״ש השלום

 דברו הכתובים דאפילו השלום גדול אמר
 ואדרבה יע״ש וכו׳ שלום להטיל בשביל בלויים

 הותר לא מה ועל מה על א״נ ע״ז שכר להם יש
 דמשנה ופעם פעם דבכל כיון ברגילות לשנות

וצ״ב. עכ״ל וכו׳ השלום מפני צריך הוא
 ב כלל שפתים ניב בספר הקשה ועוד

 לר״נ באבות דאיתא מהא בחידושים י סעיף
 בני שני וכן וז״ל הכהן אהרן גבי ג אות פי״ב
 וישב אהרן הלך זה עם זה מריבה שעשו אלם
 מהו חברך ראה בני לו אמר מהם אחד אצל

 אומר בגדיו את וקורע לבו את מטרף אומר
 חברי את ואראה עיני את אשא היאך לי אוי

 הוא עליו שסרחתי הוא שאני הימנו בושתי
 אהרן והולך מלבו קנאה שמסיר עד אצלו יושב

 מהו חברך ראה בני וא״ל האחר אצל ויושב
 ואומר בגדיו את וקורע לבו את מטרף אומר

 חברי את ואראה עיני את אשא היאך לי אוי
 הוא עליו שסרחתי הוא שאני הימנו בושתי

 זה וכשנפגשו מלבו קנאה שמסיר על אצלו יושב
 את ויבכו נאמר לכך לזה זה ונשקו גפפו בזה

 ומשמע עכ״ל ישראל בית כל יום שלשים אהרן
וצ״ב. שלמה של כהים ודלא בזה רגיל להיה

 איתא להגה לומר נראה דבריו ובביאור
דביתהו ליה מצערא קא הוה רב סג. ביבמות

 חימצי ליה עבדא טלופחי לי עבידי לה אמר כי
 בריה חייא גדל כי טלופחי ליה עבדא חימצי
 ליה אמר אמך לך איעליא ליה אמר לה אפיך
 לקא היינו ליה אמר לה אפיכנא דקא הוא אנא

 לא את מלפך טעמא מינך דגפיק אינשי אמרי
 שקר לבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד
 לאמאי הקשה שם ובמאירי ע״ש וגו׳ העוה
 הכי תעביד לא לאת בריה לחייא רב ליה קאמר

 ונראה ע״ש שלום בדברי לשגות מותר והרי
 ומכח שלמה של לים ליה קשיא הוי זו דקושיא
 לשנות למותר לאמרו דהגם למד זו קושיא
 אך באקראי דוקא היינו מ״מ השלום מפני

 לשקר יתרגל דעי״ז ומשוס הותר לא ברגילות
 ומשו״ה שלום דרכי משום לא אף לשקר ויבוא
 משום כך לומר בריה לחייא רב ליה קאסר
 שקר לדבר לשונו ילמד ועי״ז ברגילות דהוה

 של הים בדברי להדיא מפורשים והדברים
 שהוא דבר לוקא ונראה וז״ל שם שלמה

 לא לאמו אביו בין שהוא שליחות אבל באקראי
 שמצינו כמו השלום מפני במשנה אפי׳ ישנה
 וא״ל בריה חייא על רב שהקפיד פירקא בהאי

 קרא האי דא״ל והיינו וכו׳ תעביד לא את
 שהקפיד כלומר וגו׳ שקר דבר לשונם דלמדו

עכ״ל. בכך לשונו ילמוד שלא
 שיטת בביאור הקודם בסימן והנה

 מפני לשנות דהותר דהא דס״ל חסידים הספר
 לברי הובאו הדבר עבר בשכבר היינו השלום
 לא שלעבר בדבר כי וז״ל דכתב שאול הדברי

 הדבר עבר דכבר שקר בדבר עצמו שירגיל שייך
 אז לשגות לו נתיר אם דלהבא בדבר אבל

 דרכי מפני שהוא לבר כל על לאמר לו מהנקל
 עכ״ל ק׳ן אין עד לשקר עצמו וירגיל שלום

שירגיל שייך לא שלעבר דבדבר בדבריו ומבואר



קזשלוםמב סימןדברי

 הניב להקשה הא קשיא לא ולפי״ז לשקל עצמו
 הכהן לאהרן חהא שלמה של הים על שפמים
 איירי להמם מפני לשנוח רגיל להיה למשמע

 בין ריב היה לכבר באופן לאיירי בלשעבר רק
 לעשות הכהן אהרן בא הריב ואחר אנשים

 להוי אפי׳ בלשעבר רק לאיירי ומאמר שלום
 לשקר ילמד זה לבאופן מיישינן לא ברגילות

שאול. הלברי וכלכמב הדבל עבר דכבר משום
 להא דס״ל שלמה של הים וכדברי

 דוקא היינו שלום לרכי מפני לשנות דהותר
 במנורת להליא משמע ברגילות ולא באקראי
 שם כתב דהנה פ״א 6 חלק ב כלל ב נר המאור

 בספור שהוא שקר בלברי שיש הקל ואפי׳ ודל
 אלם בני יש מאורעות והגדת לברים

 אין וגס להם הנאה מאין בהם שמחליפים
להם שנראה אלא אחר לאדם בו הפסל

 ובהחליף שקר בדברם הנאה שמקבלים
 שהוא אמרו זה על ואף כן לא אשר הדברים

 נלאו העוה שקר לבר לשונם למדו משוס אסור
 מותר שלום דרכי בדבר יש אם זה כל ועם וכו׳

 על הבא פרק בסוף כלאמרינן בדבורו לשנות
 ברבי יהודה רבי משום אלעאי רבי אמר יבמתו
 אביך שנאמר השלום מפני לשגות מותר שמעון

 כן פי על ואף וכו׳ מצוה אומר נתן רבי וגו׳ צוה
 בדבורי אפי׳ דברו בשנות עצמו אלם ירגיל אל

 עכ״ל וכו׳ לשקר לשונו ילמד לבל הבאי
 שלום דרכי מפני לשקר למותר הא ומדהביא

 עצמו אדם ירגיל אל דאעפ״כ זה על כתב ומיד
 כדכתב דס״ל להדיא משמע וכו׳ דברו בשנות

 דרכי מפני לשנות דהותר להגס שלמה של הים
 ברגילות אך באקראי דוקא היינו מ״מ שלום

שקר. לדבר לשונו ילמד שלא משום הותר לא

מג סימן
מילה בברית נרות הדלקת בענין

 הלך תרדף צלק צלק ת״ר לב: סנהדרין
 רבן אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה ב״ל אמר
 ריחייס קול תנא חיל לברור זכאי בן יוחנן

 מילה ברית )רש״י, הבן שבוע הבן שבוע בבורני
 אור שבוע( לסוף שהוא שם על הבן שבוע קרי
 צלק ת״ר שם משתה שם משתה מיל בברור הנר
 ר׳ אחר לישיבה חכמים אחר הלך תרלף צדק

 חיל לברור זכאי בן יוחנן רבן אחר ללוד אליעזר
 גמליאל רבן אחר לפקיעין יהושע רבי אחר

 מתיא רבי אמר ברק לבני ר״ע אחר ליבנה
 אחר לסיכני תרליון בן חנניא רבי אחר לרומי

בתירה בן יהודה רבי אחר לצפורי יוסי ר׳

 לבית רבי אחר לגולה יהושע רבי אחר לנציבין
 והנה ע״ש הגזית ללשכת חכמים אחר שערים

 וכו׳ בבורני רימייס לקול הא הביאו אמאי צ״ב
 ביד ועיין תרדוף צלק לצלק הדרשות באמצא

 הכא דאדכרינן ואיידי וז״ל לכתב שם רמה
 אחריתי מתניתא האי אייתינן חיל ברור

 מ״מ עכ״ל וכו׳ בבורני ריחייס קול בה לקתני
 צורך דהיה מתניתא הא קמ״ל מאי קשה אכתי

הקודמת. הברייתא אגב להביאו

 ריחייס קול וז״ל רש״י שם כתב והנה
 הבן שבוע הבן שבוע מקום בבורני שנשמעין

ואומר כמכריז מילה ברית שם שיש הוא סימן



שלום לט סימן דברי קב

 לאשמועינן השלום מפני לשנות דמצוה כמ״ד
 איסורא דליכא אמרינן אי דוקא תימא ללא
 מצוה איכא בעלמא מילי בפטומי לשקר כלל

 למ״ד איברא שלום דרכי מפני לשנות ומותר
 מילי בפטומי אפי׳ לשקר איסורא דאיכא

 איסורא שלום דרכי מפני אפי׳ א״כ בעלמא
 הדעות ב׳ הרי״ף נתב להכי קאי במקומו

 לאיכא למ״ד אף דהיינו דלכו״ע לאשמועיגן
 מ״מ בעלמא מילי בפטומי לשקר איסורא

 הרי״ף ומ״מ שלום דרכי מפני לשקר הותר
 דרכי מפני לשנות למצוה נתן כר׳ ס״ל עצמו
שלום.

 ג״כ משמע הדעות ב׳ הרא״ש ומדכתב
 להביא והא השלום מפני לשגות למצוה דס״ל

 היינו השלום מפני לשנות למותר הדעה גם
 מותר דלכו״ע לאשמועינן דהרי״ף כטעמא

כתב שפיר וא״כ שלום דרכי מפני לשנות

 מפיני לשנות למצוה רק הרא״ש פסקי בקיצור
שלום. דרכי

 מפני לשנות דהותר הא להמבואר והנה
 מילי בפטומי לשקר להאיסור היינו שלום דרכי

 הותר לשקר יתלמד שלא משום לאסור בעלמא
 השלום ומגמתו למאחר ומשוס השלום במקום

 נראה ולפי״ו לשקר יתרגל דבכה״ג חיישינן לא
 להותר להא אריה השאגת לכתב הא לבאר

 ולא לת״ח דוקא היינו השלום מפגי לשנות
 השלום מפני למשנה ת״ח ללוקא משום לע״ה

 לשקר מזה ילמד ולא השלום על לדעתו אמרינן
 לו נתיר לאם חיישינן בע״ה איברא אחר באופן
 היתר להורות ילמד שלום דרכי מפני לשקר

 לשלום נוגע לאינו במקום אף לשקר לעצמו
 לשאגת ס״ל והלכך המקרים בין יחלק ולא

 דרכי מפני לשגות כלל התירו לא דלע״ה אריה
שלום.

מ סימן
השלום מפני לשנות בענין

 שהביא הזקן בהלל מעשה ת״ר ב. ביצה
 עליו חברו ביו״ט עליה לסמוך לעזרה עולתו

 של טיבה מה לו אמרו הזקן שמאי תלמידי
 עולה )שאין היא נקבה להם אמר זו בהמה
 להם כשכש הבאתיה שלמים ולזבחי נקבה(
 שהיא סבורים שיהיו להטעותן )כדי בזנבה
 בד״ה ברש״י וע״ש וכו׳ להם והלכו נקבה(
 מרוב וז״ל לכתב הבאתיה שלמים ולזבחי

 השלום מפני משנה היה הלל של ענותנותו
 של ענותנותו דמרוב רש״י מש״כ וצ״ב עכ״ל
 מצוה איכא דהרי ענוה כאן שייך למה וכו׳ הלל

סה: דף ביבמות כדאיתא השלום מפני לשנות

 קא הוה רב סג. ביבמות איתא והנה
 לי עבידי לה אמר כי דביתהו ליה מצערא
 )מן חימצי ליה עבדא )עדשים( טלופחי
 חייא גדל כי טלופחי ליה עבדא חימצי קטנית(

 אמור לבנו האב אומר )היה לה אפיך בריה
 חמצי עשי לה אותר והוא עדשים לעשות לאמך
 אמך לך איעליא ליה אמר עדשים( עושה והיא
 ליה אמר לה אפיכנא לקא הוא‘אנא ליה אמר
 טעמא מנך דנפיק אינשי אמרי דקא היינו
 היה אני אביו את מחכים שהבן )פעמים מלפך

 למדו שנאמר הכי תעביד לא את כן( לעשות לי
כתב שם ובמאירי וגו׳ העוה שקר דבר לשונם



קג שלום מ סימן דברי

 לשנות מותר סה: לקמן שאמרו ואע״פ וז״ל
 נפיק משנה אינו שאם בדבר לוקא שלום בדברי
 על לעבור יודע אני זו אבל מורבא מיניה
 היא תעמול ומועב מקפיד ואיני פשעה

 הא שקרים לדבר עצמך אתה משתרגיל במרדה
 לשלום מקום ומניח לה סובל שהיה למלת
 שאמרו ואע״פ המאירי כתב אמאי וצ״ב עכ״ל
 קאמר ולא שלום בדברי לשנות מותר לקמן

 שלום בדברי לשנות מצוה לקמן שאמרו ואע״פ
 מפני לשנות למצוה כמ״ד ס״ל המאירי להא

 כג: לב״מ בחדושיו להדיא כתב לכן השלום
 יבמות במס׳ מתבאר וכן וז״ל איזהו בל״ה
 ומוסיפין שלום בהבאת לשנות ת״ח שדרך

 וכל לזה זה בין אהבה להכניס כדי וגורעין
 ולא כלל פוגמו בדבורו שינוי אין בזה שכיוצא

וצ״ב. עכ״ל מצוה שלום שבהבאת שזו אלא עוד
 רכילות הל׳ ח״ב חיים החפץ כתב והנה

 אס להשיב מה ולענין וז״ל ח סעיף א כלל
 יש אם בזה תלוי אולותי פלוני דיבר מה שואלו

 גמור שקר יהיה שלא באופן להשיבו עצה לו
 ולא זה באופן ישיבהו רכילות יהיה לא וגם

 לא שחבירו מבין הוא ואס מפיו שקר יוציא
 מפני גמור שקר לומר מותר לתשובה זה יקבל

 בשביל לשקר וחלילה חס ישבע לא אבל השלום
 ומ״ש וז״ל כתב שם חיים מיס ובבאר ע״ש זה

 פסקה כבר דהלא וכו׳ מבין הוא דאם בפנים
 השלום מפני לשנות דמצוה ביבמות הגת׳

 דב״מ ובפ״ב והרא״ש הרי״ף כן שם ופסקו
 חיים מיס בבאר דכתב מאחר וצ״ב עכ״ל

 השלום מפני לשנות למצוה להלכה דנפסק
 תפני גמור שקר לשקר מותר בפנים כתב אמאי

 מפני גמור שקר לשקר מצוה הל״ל השלום
וצ״ב. השלום

 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
 החפץ דברי הביא תפה סי׳ חיים שלמת בשו״ת

 בפנים במש״כ דבריו לבאר וכתב הנ״ל חיים
 דמצוה כתב ולא השלום מפני לשנות דמותר
 דמה משוס וי״ל וז״ל השלום מפגי לשנות

 שמואל ויאמר לשגות דמצוה ראיה שם שהביאו
 אמר והקב״ה וגו׳ והרגני שאול ושמע אלך איך

 להקריב בשביל שבא ויאמר קרבן איזה שיקח לו
 באמת דהרי גמור שקר אמר לא התם הנה
 הבריות דעת גונב רק הוי דזה אלא כן עשה
 משם ראיה אין מפיו גמור שקר להוציא אבל
 ממה דמותר ראיה שם יש אבל מצוה דיש

 לשנות לאדם לו מותר לזה קודם שם דאיתא
 תאמרו כה וכו׳ צוה אביך שנאמר השלום בדבר
 ומר חדא אמר דמר י״ל אולי ועד״ז וגו׳ ליוסף
 היתר רק הוי גמור דבשקר פליגי ולא חדא אמר

 דרכי מפני מצוה גס הוי לבד דעת ובגנבת
עכ״ל. שלום

 דמצוה למ״ד דאף בדבריו ומבואר
 לשנות דוקא היינו מ״מ השלום מפני לשנות
 ובלבבו אפי לתרי המשתמע דבר לומר דהיינו

 בזה ליכא גמור שקר לומר אבל האמת אל יכוין
 מפני גמור שקר לומר מותר מ״מ אבל מצוה

 ביצה רש״י דכתב הא שפיר אתי והשתא השלום
 תפני משגה היה הלל של ענותנותו דמרוב כ.

 גמור שקר הלל קאמר התם דהנה השלום
 להם וקאמר זו בהמה של עיבה מה דשאלוהו

 והאמת הבאתיה שלמים ולזבחי היא נקבה
 שקר דהוי ובכה״ג לעולה והובא זכר דהיה היא

 אלא השלום מפגי לשנות מצוה ליכא גמור
 היכא דכל לעיל הובא וכבר היתרא רק דאיכא
 יכול אס מ״ח השלום מפני לשנות דהותר
שישקר ממה יותר עוב הוא ישקר שלא לעשות



שלום מא סימן דברי קד

 גמור שקר שיקר דהלל דהא רש״י כתב והלכך
 היינו בשקר למעש שיותר כמה דעליף הגס

 דמחמת הלל של ענותנותו רוב -משום
 בכדי שיכול מה כל עשה הלל של ענותנותו

 לשקר בהיתר השתמש והלכך שלום שיהיה
 היא נקבה זו לבהמה ואמר השלום מפני

הבאתיה. ולשלמים

המאירי להקשה הא נמי מבואר זה ולפי

 השלום מפגי לשנות מותר דהרי סג. יבמות
 השלום מפני לשנות מצוה להרי הקשה ולא

 לאמו ואמר גמור שקר שקר חייא דהתם
 ושקר מבקש היה שאביו ממה ההפך לעשות

 רק אלא השלום מפני לומר מצוה ליכא גמור
 והיינו השלום מפני גמור שקר לשקר דהותר

 תייא על רב קאסר דאמאי המאירי שם להקשה
 לשנות מותר והרי כך לעשות להמשיך בריה
השלום. מפני

מא סימן
הנ״ל בענין חסידים הספר שיטת ביאור

 דע וז״ל תכו סי׳ חסידים הספר כתב
 אם שלום בדברי לשנות מותר שאמרו אע״פ

 מעות לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי יבא
 אינו לו יפרע לא פן ירא ני ברצון לו מלוה ואינו
 לשנות שמותר שאמרו מה כי לי אין לומר יכול

 וכבר עכ״ל הדבר עבר בשכבר זה שלום בדברי
 דמותר זה ענין מקור דהנה האחרונים הקשו

 בגת׳ פסוקים מכמה נלמד השלום מפני לשנות
 ובלהבא בהווה איירי וכולהו סה: דף יבמות

 בר׳ אלעזר רבי דהנה הדבר עבר בשכבר ולא
 אביך יוסף אחי דקאמרו מהא לה יליף שמעון

 להווה דנוגע דבר והיינו וכו׳ מותו לפני צוה
 וכדאיתא אותם שונא דיוסף מששו דעתה

 הזמינם לא שוב יעקב מיתת דלאחר במדרשים
 מהלוית שבחזרתם ועוד עמו לסעוד יוסף
 שהשליכוהו בבור והסתכל יוסף הלך יעקב
 אחיו עכשיו דמששו ומאחר וכו׳ לתוכו אחיו

 לפני צוה אביך לו אמרו לכך יוסף משנאת
גבי לכתיב מה לה יליף נתן ור׳ לאמר מותו

 שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר שמואל
 בידך תקח בקר עגלת לו אמר וה׳ והרגני
 בלהבא דאיירי אלמא באתי לה׳ לזבוח ואמרת

 שם דהובא הא וכן הדבר עבר בשכבר ולא
 שאף השלום לגדול ישמעאל רבי דבי לרשת

 זקן ואלוני כתיב דמעיקרא בו שינה הקב״ה
 איירי נמי ע״ש זקנתי ואני כתיב ולבסוף
וצ״ב. הדבר עבר בשכבו ולא בהווה

 וז״ל כתב שסל סי׳ לשמה תורה ובשו״ת
 אעפ״י דע תכו סי׳ חסידים בספר וכתב

 נכרי יבא אם שלום בדרכי לשנות מותר שאמרו
 ואינו מעות לי הלוה לאדם ויאמר יהודי או

 יכול אינו לו יפרע לא פן ירא כי ברצון לו מלוה
 שלום בדברי לשקר שמותר מה כי לי אין לומר

 סתומים ודבריו עכ״ל הדבר עבר בשכבר זהו
 לחלק איכא טעם דמה זה בחילוק וחתומים

וצ״ב. עכ״ל בזה
 ב סעיף קנו סי׳ או״ח הרב ובשו״ע

שקר יבטיח לא השלום מפני ואפי׳ וז״ל כתב



קה שלום מא סימן

 זה בשביל לשנות יתכן לא לו ללוות רוצה
עכ״ל. מפיו שקר ולהוציא

 דברי בספר כתב בזה החילוק וטעם
 טעמי בספר )הובא יבמות עמ״ס ח״א שאול

 לא שלעבר בדבר כי וז״ל תקס( עת׳ המנהגים
 הדבר עבר דכבר שקר בדבר עצמו שירגיל שייך
 אז לשנות לו נתיר אם דלהבא בדבר אבל

 דרכי מפני שהוא דבר כל על לאמר לו מהנקל
עכ״ל. קץ אין עד בשקר עצמו וירגיל שלום

 השו״ע דהקשה הא קשיא לא זה ולפי
 דרכך בכל ע״ד להבא לשנות ג״כ דנתיר הרב

 בכל שייך דעהו דרכיך דבכל דהיתרא דעהו
 מעשה כל ולטין עצמו לשמור דיכול לגופו אדם

 כללי באופן לומר אך עושה שהוא ומעשה
 בלהבא שלום דרכי מפני לשקר דמותר לכו״ע

 ע״ד דיהיה בפ״ע ואחד אחד כל על ונסמוך
 חיישינן דשפיר ליתא זה דעהו דרכך בכל

 דהוא דבר כל על היתר לעצמם יורו דאינשי
 בשקרים להתרגל ויבואו שלום דרכי מפני

 שלום דרכי מפגי לשקר כלל התירו לא והלכך
 לא דבכה״ג בלשעבר התירו ורק בלהבא
 עבר דכבר מאחר לשקר עצמו דירגיל חיישינן
הדבר.

דברי

 השלום מפני לשנות מומי אמרו ולא לחבירו
 בדבר ולא עברו שכבר דברים בסיפור אלא

 צ״ע ומ״מ וז״ל כתב שם ובהג״ה וכו׳ שלהבא
 כמ״ש המצות מכל גדול שהשלום כיון קצת

 ובגת׳ ורדפהו שלום בקש עה״פ חוקת פ׳ במ״ר
 אלו פ׳ והרי״ף השלום מפני דבורו לשנות התיר

 א״כ מצוה אלא הוא היתר דלאו כתב מציאות
 להתיר יש שמא אסור בלהבא דלשנות מנלן
 וע׳ סג. דף דברכות פ״ב דעהו דרכיך בכל ע״ד

וצ״ב. עכ״ל וכו׳ פ״א בראשית פ׳ במד״ר
 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור

 ספר על מרגליות( ראובן )לר׳ חסד מקורב
 מהגיר הס״ח על הקשה סק״ב הנ״ל חסידים
 דכתב החס״ל דברי שם והביא וכנ״ל ביבמות

 רבינו דכוונת וז״ל חסידים הספר כוונת ליישב
 כהנך לשנות רשאי עבר שכבר דבר שבשביל

 שהוצרכו יוסף באחי שם ביבמות דמייתי כולהו
 שמואל וכן כבר שהיתה השנאה ע״ד לפייסו
 מאורע בשביל ממנו מתיירא שהיה לשאול
 להודיע רצה לא שהשי״ת שרה וכן היה שכבר

 שלהבא דבר בשביל משא״כ אמרה שכבר מה
 לו הלוה שלא מה על חבירו מפייס אם כגון

 אס אבל לשנותו השלום למען רשאי אתמול
אינו טעם איזה ובשביל ממנו ללוות בא חבירו

׳"׳ווו׳

מב סימן
הנ״ל בענין שלמה של הים שיטת ביאור בענין

 שישי פרק סוף ביבמות שלמה של הים
 בר יהודא ר׳ משוס אילעא א״ר וז״ל כתב

 כה שנאמר שלום בדברי לשנות מותר שמעון
שנאמר מצוה אומר נתן ר׳ וגו׳ ליוסף תאמרו

 בקר עגלת ויאמר וגו׳ אלך איך שמואל ויאמר
 שהוא דבר דוקא ונראה וגו׳ בידך תקח

 לא לאמו אביו בין שהוא שליחות אבל באקראי
עכ״ל וכו׳ שלום משוס דמשנה אפי׳ ישנה



יחזקאל דליות שבב

 חכם להקרא קרוב ויותר היושר, אחרי נמשכת נפשו אין אם היושר שמכיר מי ישר
 למד שלא אע״פ בהנהגותיו, דבריו וקיום החכמה חפץ אחרי נמשכת שנפשו מי

קצת(. בשינוי כ״ד, כ״ג, )שם חכמה. ולמד התאוה, אחרי הנמשך מן חכמה

 אנשי ראה אם אלא מדעותיהם דעותיו ירחיק שלא הצבור. מן תפרוש אל ל(
 ומהלך אורחותם לומד שמא עמהם ישנו אם ודואג דעותיהם נפסדו מדינתו

 אחרת למדינה מביניהם לאלתר לצאת צריך חיים מדרך ונטרד הרעים בדרכיהם
 קרובת מדינה מצא לא ]ואם הישרות. האמצעיות הדעות ודעותם יפה יושבי׳ שמנהג

 יתנני מי ע״ח ירמי׳ כמ״ש מצרין ב״א שאין מקום במדבר ילך מצא לא לרחוקה ילך

אורחים.[ מלון במדבר

 כל את הממציא ויתנשא יתרומם האל והוא הראשון המצוי ידיעת אמת. לא(
חיו ובטובו נמצאו שמרוחו וידע שביניהם והברואים הארץ ועד משמים נבראים

י״ח(. משנה פ״א )ספ״ט כלם. הברואים אמתת וידע

 וענין השכל. לאהבת חמדות וקצת השכליות המעלות כולל והאמת. לב(
 ואוהב לאמת יקנא אך לבריות יחניף ולא רע ולטוב טוב לרע יאמר שלא האמת:

און. ואנשי רשעים ושפלות צדיקים כבוד

 ובכל ולאוהב, לנכבד פנים ישא שלא אדם, בני בין שישפוט האמת: ענין ובכלל
הרשע. את וירשיע הצדיק את יצדיק ומחלוקת מריבה דבר

עליו. יודה באמת וינצחהו חבירו עם יחלוק שאם האמת: ענין ובכלל

 כ?, לו נראה ואם העדים לחקור ירבה עדים עפ״י אדם בני ישפוט אם בכלל: וכן
יחתכנו. ולא אותו יחמיץ לפניו מרומה הדין

 בדברי יאמין פן שישמע מה כל יאמין ולא הרע לשון יקבל שלא בכללו: וכן
אצלו. נחקרים היותם עד בספק הדברים ישים אך שקרים

 ומן המשובשות הדעות מן יזהר כי האמת: בכלל השכליות המעלות וכן
 ירבה יתבונן אשר אמונה דברי ובכל יעסוק אשר חכמה ובכל הנפסדות הסברות

 דבר לבו יקחהו פן לנפשו ויירא ייגע ולא ייעף לא במחקרו ילאה לא האמת, לחקור
שקר.

 גבולה ולהרחיב האמת במדת מאד להתחזק האדם חייב בלבבו. אמת דובר
 בלבו האדם יאמר אם וגם הש״י, מלפני ודרושה אהובה האמת מדת היות מרוב
 לשלמות להגיע המשתדלים מן האיש אם יתרים בדמים חפץ לקנות או מתנה לתת

 שהי׳ ע״א( פ״ח )ב״ב ספרא רב כגון בלבו, גמר אשר את בפועל וקיים שמים יראת
 אשר איש כל כי חסידות למדת ענין זה ואין בלבבו. אמת ודובר שכתוב מה מקיים
השי״ת. לפני נכון איננו אשר ענין כל להניח יתחייב עליו שמיס מורא

if
ן
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 שאנן שלמה ח. רבי
נתניה אב״ד

דיין או דין בעל מצד הטעיה

 בממונו, פגיעה ולמנוע זכויותיו על לעמוד בכדי לאדם, מותר האם
 מבחינת הרצויה לתוצאה שיביאו טענות ולטעון חבירו, את להטעות
חבירו. לטובת אף כך לעשות מותר האם האמת.

הרבים. את או היחיד את להטעות לביה״ד מותר מתי

עוול למנוע כדי הטעיה א.

לאמת להגיע בכדי שקר טענות ב.
משבועה להפטר בכדי ׳אינ״ודע׳ טענת ג.
ההרכב שיוגדל בכדי יודע' 'איני האומר ד״ן ד.
גמור שקר לבין יודע׳ ׳איני אמירת בין ההבדל ה.
נזק למניעת עצמית דין עשיית מכוח הטעיה ו.
עבירות למנוע בכדי ביה״ד ע"׳ הטעיה ז.

מחירים הפקעת למניעת ביה״ד ע"׳ הטעיה ח.

 עצמית דין עשיית שהותרה במקום שלא הטעיה ט.
 אסור חברו שלדעת יודע אך מותר הדבר כשלדעתו י.

 האוסרים ע"׳ גם להיתר שיפסק לגרום ורוצה מותר הדבר כשלדעתו יא.

 מתשלום פטור לבין ממון הוצאת בין בהטעיה ההבדל יב.
הטעיה להיתר נוספים תנאים יג.
 לנישואין קודם גילוי וחובת נישואין למטרת הטעיה יד.
סיכום טו.

־7C. | עוול למנוע כדי הטעיה
r

 שמותר ספק אין לכאורה חברו, נגד דבר כדין שלא ועושה מעוות אחד כאשר א.
 זה דבר ללמוד ניתן ולכאורה זממו. את אחד מאותו למנוע כדי לשקר אף

 הגון שאין יבם לפני נפלה פפא דרב חמוה "בר ע״א(: קו )יבמות ערוכה מסוגיא
 דאביי הרי כונסה." אתה ובכך לה, חלוץ לה: אמר דאביי, לקמיה אתא לה,

פפא רב ואף לה, הגון היה שלא האשה את ייבם שלא כדי היבם את הטעה



שאגן שלמה ח. רבי רסד

 להערים, היה אפשר אי הנדון שבמקרה מפני הוא לכנוס, מנת על בחולץ שנחלק
 עצמו הוא אף אבל כשירה׳. אינה מהלש שלא ש׳חליצה היא וההלכה היות
 לטעון כך ואחר זוז. מאתים לך שתתן מנת על לה חלוץ ליבם לומר התיר

מהתשלום. ולהפטר בך׳ הייתי ׳משטה
 בדברים אותו והטעו היבם על הערימו ואביי פפא שרב למדנו הרי כן ואם

 רצונה. נגד ייבמה ולא ליבמה היבם שיחלוץ לגרום כדי זאת וכל אמת, שאינם
 עליהן "שוכר ע״ב(: עה מציעא )בבא בגמרא שנפסק מוצאים אנו דומה דבר

 מטען." או נזק[ לו וגורמים עבודתם באמצע החוזרים פועליו על הבית ]בעל
 כלום. ליתן מתכוין שאינו שיודע אע״פ הרבה לפועלים להבטיח שרשאי הרי
 א״ל מחרפי קא דהוה "כיון ע״א(: )קטו שבת עיין איסור, מניעת לענין נראה וכן

דאסיר." יוחנן דר׳ משמיה ממערבא איגרתא אתא

לאמת להגיע בכדי שקר טענות

 מהפסוק ע״א( לא )שבועות חז״ל למדו שהרי צ״ב, זה דין שלכאורה אלא ב.
 לי נותנים שאם בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד "מנין תרחק׳: שקר ׳מדבר

 כן ועל אחד." עד אלא עליו לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה, איני מנה מאה
 לא אף כן ואם דבר, יאמר ולא העד אותו ליד שיעמוד מהתלמיד הרב מבקש
 שני יש שלתובע יחשוב שהנתבע בכך עליו יערים אלא מפיו, שקו דבר יוציא
 לנושה "מנין אמרו: וכן תרחק׳. שקר ׳מדבר שנאמר אסור זה דבר ואפילו עדים,

 עליו ואגלגל מנה לי שיודה כדי במאתים אטעננו יאמר שלא מנה, בחבירו
שבועה."

 כן ואם כדין, ]שלא מאתיים ותובעו מנה, בחבירו לנושה "מנין חז״ל: אמרו עוד
 דין, בבית אכפרנו יאמר שלא במקצת׳[ ׳מודה שבועת לחייבו רוצה נושה אותו

 יגלגל ולא במקצת׳[ ]׳מודה שבועה לו אתחייב שלא כדי לבי״ד מחוץ לו ואודה
 עה )חו״מ הש״ך פסק וכן תרחק׳." שקר ׳מדבר לומר תלמוד שבועה, עלי

סק״א(.
 אחד עד לענין סק״ט( כח סי׳ חו״מ בפ״ת הובא קב, )סי׳ צהלון מהרי״ט ובשו״ת
 את ולשמת לענוש שיש שפסקו עדותו, פי על ממון המוציאים בערכאות המעיד

 היה ישראל בדיני דנים היו ואילו העדתי׳ ׳אמת העד לטעון שיכול ואע״פ העד,
 לא שהתורה "שכיון שקר: משבועת מנעתי טוען כן ואם לשקר, נשבע או משלם

על להתחכם לו ואין לשקר לישבע לו יניח שבועה אלא חייב ואין האמינתו
בוראו."



רסה דיין או דין בעל מעד הטעיה

 וממון שבועה מחיוב להנצל האדם שיכול אע״פ האלו המקרים שבכל הרי
 תובעו שחבירו שיודע שבועה מחיוב ולהפטר שקר וע״י במזיד לו גורם שחברו

 כדין שלא עליו שנכפה מהדבר שיפטר הטעיה ע״י לגרום רשאי אינו כדין, שלא
1 חבירו. מתביעת ולהפטר

משבועה להפטר בכדי יודע׳ ׳איני טענת

 אותו יודע שהוא דבר על לומר לאדם שהתירו מוצאים אנו מאידך אמנם ג.
 הש״ך כותב וכך משבועה. להפטר כדי וזאת יודע׳ ׳איני לטעון היינו ׳שמא׳,
 ׳איני יאמר היורש אם שהדין מיורש, שתובע מי לגבי נז( ס״ק עה סי׳ )חו״מ

 רשאי בשבועה, יתחייב שיודע יאמר ואם משבועה, פטור מורישי׳ מעסקי -יודע
 לענין שכתב הראב״ד פי על שהוא וכתב עצמו. ולפטור יודע׳ ׳איני לומר היורש
 ׳ברי׳ טוען אם שבועה, עליו שמגלגלים שמי ההלכה שם ]שאף שבועה גלגול
 ורואה שבועה שנתחייב מי "שכל פטור[: ׳שמא׳ טוען ואם שבועה, חייב

 משבועה ויפטר יודע׳ ׳איני הגלגולים על אומר הוא פקח אם עליו, שמגלגלים
 בדבר. איסור כשיהיה עצה יהיב לא דהראב״ד ופשיטא ]דאוריתא[." המורה

 עצמו לפטור כדי אמת, אומר שאין ואף יודע׳ ׳איני לומר לאדם שהתירו הרי
 כשהאמת יודע׳ ׳איני האומר ובעניין כדין. נעשה שהחיוב אף שבועה מחיוב
בהרחבה(. ע״ב מג כט, )סי׳ יוסף בית עיין ככפרן נחשב האם יודע, שהוא

ההרכב שיוגדל בכדי יודע׳ ׳איני האומר דיין

 רשאי האם האחרונים מחלוקת הביא סק״ד( יה סי׳ )חו״מ תשובה בפתחי ד.
 יגרום כך ידי ועל יודע׳, ׳איני לומר הדין מעוותים הדיינים שחבריו הרואה דיין

 שהברכי והביא בזה, מלדון לצאת הוא יוכל או נוספים, שניים להוסיף שיוכרחו
 האחרים השנים אם בין לחלק הפת״ש וכתב שקר. איסור משום לאסור דן יוסף

 אינה שסברתם חושב אם לבין יודע׳ ׳איני לומר רשאי שאז קרנות, יושבי הם
כן. לומר רשאי אינו שאז נכונה,
 אמירתו ידי שעל והוא השקר, לאמירת נוסף חסרון יש האחרון במקרה אמנם
עי״ש. להכריע, יכולים שאינם הדין בית כל על ללעז גורם

 - איתו׳ שהאמת הסבור דין בעל ׳הנהגת שליט״א, פרבשטין מרדכי משה רבי של מאמרו ראה י
]העורך[ ואילך. רעה עמ׳ ג׳ כרך משפט דברי



שאגן שלמה ח. רבי רסו

גמור שקר לבין יודע׳ ׳איני אמירת בין ההבדל

v'"<
א

 שאמרו וכדרך גמור. שקר לבין יודע׳ ׳איני אמירת בין לחלק יש ושמא ה.
 ואף ותאחז." תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך "למד ע״א(: ד )ברכות בגמרא
 שרשאי פשוטו, מידי יוצא אינו מקום מכל העתיד, לגבי הוא בסוגיא שהנדון

 דבר על זו מימרא שהביאו ע״א( ל )קדושין מתום׳ נראה וכן יודע, איני לומר
 )שם( בסוגיא במאירי וביותר, לזה. זה בין נפ״מ מה ברור שאין אלא הווה,
 שאם הרי פקפוק." בלא הדבר לך ברור כן אם אלא וכו׳ לשונך "למד כותב:
 ללמד שאין לומר, ]ניתן יודע. איני לומר רשאי אינו פקפוק בלא הדבר ברור

בדבר.[ איסור אין אבל כך, לומר לשונו
 גיורא לאיסור התיר אמי דרב בריה איקא שרב ע״א( )קמט בתרא בבא ]ועיין

 ז( סי׳ )יו״ד לציון אור בספר ועיין מרי. רב של הם המעות שאלו בשקר להודות
 לבעלה לומר טהורה אשה שרשאית טהרה, בהלכות ]נידונו להלכה למד שמכאן
 שאדם הודאה שלגבי טבילתה[ להקדים לגרום ובכך עצמה, לאסור אני׳ ׳טמאה
 אין יודע׳ ׳איני באמירת האם לדון, יש וא״כ לשיקרא, לחוש אין עצמו מחייב

דחוקים.[ הדברים אבל עצמו, חיוב משום בזה

נזק למניעת עצמית דין עשיית מכוח הטעיה

 לנפשיה׳ דינא איניש ׳עביר מדין אמת, לומר לא שהתירו לומר ניתן ולכאורה ו.
 המניח בריש כמבואר נזק, מעצמו למנוע כדי לעצמו דין לעשות רשאי שאדם
 וכפי אחרת, בדרך לזכות יכול שאין בתנאי והוא ד(. סי׳ )חו״מ בשו״ע ונפסק
 הנזק, לאחר דין בבית לגבות יבוא שאם שבמקום )שם( המשפט הנתיבות שכתב

 מחבירו למנוע רשאי גרמא, אלא חיובו שאין משום פטור הנתבע יהיה
 איסור אין ובודאי אחרת, דרך כשאין להכותו יכול ואף מלהזיקו מלכתחילה

 שלו. הוא שלוקח שמה לברר שיכול נוסף ותנאי שקר, מאיסור יותר קל הכאה
 הכאה, ידי על ואפילו נזק של ׳גרמא׳ לו מלעשות חברו את למנוע רשאי כן יעל
הגרמא. נזק נעשה שכבר אחרי ממנו לתפוס רשאי אין זבל
 עצמו לפטור הבא יורש או שבועה׳, מ׳גלגול עצמו לפטור הבא כן על

 בעל רשאי וכן ׳שמא׳. לומר רשאי בי״ד, פי על בה שחויב טרם היסת׳ ן׳שבועת
 ע״י לעצמם, דין עושים אלו שכל ולהטעות, פועלים עליהם לשכור ׳בית

ניעה.
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עבירות למנוע בכדי ביה״ד ע״י הטעיה

 לפי לאחרים, שעושים אע״פ היבם את להטעות בי״ד שרשאים בחליצה וה״ה ז.
 לו ראויה שאינה מי יבעל זה אם עבירה ויש עבירה, למנוע מוטל הדין בית שעל
 כשבויות ישראל בנות "אין פי״ד(: )אישות הרמב״ם שכתב וכדרך ברחה. בעל
 רשאין וע״כ היבמה, עגון למנוע מוטל עליהם וכן להן." למאוס להבעל חרב

 דבר זה אין שהרי יודע׳, ׳איני לומר יכול הדיין האם הדיון ]ומובן להטעותו.
 באופן גם האם והשאלה לדון, החובה עליו מוטלת הרי ומאידך עצמו, לו הנוגע

לדון.[ חובה עליו יש זה

מחירים הפקעת למניעת ביה״ד ע״י הטעיה

 כדי הלכה, שאינה הלכה, לפרסם רשאים הדין שבית מוצאים אנו כן, על יתר ח.
 עליה שיש "האשה ע״א(: ח )כריתות במשנה שנינו וכן מחירים. הפקעת למנוע
 בזבחים ואוכלת אחד קרבן מביאה ודאות לידות וחמש ודאיות זיבות חמש

 שמעון רבן אמר זהב, בדינר בירושלים קינין ועמדו מעשה חובה, עליה והשאר
 הדין לבית נכנס בדינרין." שיהיה עד הלילה אלין לא הזה המעון גמליאל בן

 קרבן מביאה ודאות זיבות וחמש ודאות, לידות חמש עליה שיש "האשה ולימד:
 ההוא ביום קינין ועמדו חובה, עליה השאר ואין בזבחים ואוכלת אחד

 וכו׳." הוא לה׳ לעשות עת תורה, דברי על שהיקל "אע״פ וברש״י: ברבעתים."
 להנהו שמואל להו "אמר ע״ב(: )לד סוכה במסכת מוצאים אנו דומה דבר

 כרבי לכו דרשינן לא, ואי ההדסים[ ממחיר ]הורידו זבינכו אשוו אסא דמזבני
 פירש )שם( ובתום׳ כשר[." קטומין שלשתן שאפילו הדס, בדיני ]שמיקל טרפון
 הפקעת למנוע כדי עשה זאת וכל טרפון. כרבי פוסק שאינו אע״פ כך שאמר

 )ב״ב בש״ס וכמבואר מחירים, הפקעת למנוע מוטל ביה״ד שעל משום המחיר,
 מלהביא הנשים יבטלו שלא לגרום עליהם מוטל וכן ועוד( הספינה, פרק סוף

קרבנם.
 מחבריו, ולא מחברו כרבי הלכה שמואל "קסבר ע״א(: )כז פסחים גם ]ועיין
 לאיסורא." רבנן דניקום היכי כי איפכא אתנייא וסבר מחבריו, אפילו ובהא

 דבעלמא." להתיר רבים אחרי אדם בני ילכו שלא כדי לה, הפך "ואיהו וברש״י:
 אלא כמותם, יפסקו וע״כ כן סוברים שחכמים שיטעו שרצה לא רש״י ולפי

הגירסא.[ הפך כן ועל רבים, נגד כרבי שיפסקו בעלמא החשש
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עצמית דין עשיית שהותרה במקום שלא הטעיה

 עד ליד לעמוד תלמיד רשאי לא אבל לעצמו, והיחיד דק^ציבור, בית זה וכל ט.
 אלא דין לעשות רשאי אדם שאין עדים, שני נגדו שיש הנתבע שיחשוב כדי אחר
 במקום מועיל חוב׳ לבעל ׳תופס שאין וכדרך חבירו. עבור ולא עצמו, עבור
לאחרים׳. ש׳חב
 שאחד כיון בשבועה, יתחייב שלא כדי המאתים כל לכפור רשאי אין ולכן

 לא וכאן עמו, שהדין להוכיח כשיכול הוא עצמית דין עשיית להיתר התנאים
 היא החוב מתשלום להפטר ממנו הנדרשת וההוכחה הואיל זה, תנאי מתקיים

 לו. אין הרי ועדים מהשבועה, להפטר רוצה הרי וזה שבועה, או עדים
 לא שעדיין משום יודע׳, ׳איני לומר הראב״ד שהתיר שבועה׳ ׳גלגול ובדין

 התובע של זכות אלא ׳גלגול׳ ואין החיוב. את מעצמו למנוע ורשאי נתחייב
 בא חיובו אין שבועה גלגול כי עוד, ]ואפשר אחרות. טענות עבור ׳אגב׳ לתבוע
 )הלכות שמח אור ועיין דין, בעל לתביעת זקוקים הרמב״ם לדעת אלא מאליו,

 וכלל א(. צד כשו״ע ושלא ה״ט, פי״א שכירות רמב״ם בדעת הי״ב פ״א טוען
 נכון זה הסבר שאין אלא לרמב״ם.[ מסכים הוא הרי משיג, הראב״ר כשאין הוא

 שיאמר ע״י שבועה מחיוב עצמו למנוע יכול יורש שאף הפוסק הש״ך לדעת
יודע׳. ׳איני
 לגרום שבא כגון האמת, בדרך שלא אבל אמיתית, לתוצאה לגרום שבא מי ואכן

 אסור אחר, לטובת והנדון האמת דין כללי ע״פ יפסוק לא שיפסוק שהדיין
 שנפסק מהדין ללמוד יש וזאת כך. על אותו שמשמתים מצינו ואף כן, לעשות
 גוי לטובת גוים של דין בבית להעיד הבא אחד עד ס״ג( כח סי׳ )חו״מ בשו״ע
 אותו. משמתין העיד ואם להעיד, לו אסור אמת, הם שדבריו שיודע שאע״פ
 ׳אמת לומר שיכול לפי מלשלם, פטור מקום שמכל הוסיף )שם( והרמ״א
 או קרוב שהוא כגון עד, ׳שם׳ לו אין שאם הוסיף, החושן ובקצות העדתי׳.

 הנ״ל ולפי אחר. מטעם המשפט בנתיבות עמו והסכים לשלם. חייב אף פסול,
 שכן וכל דין, ע״פ להוציא יכול אין שהרי להעיד רשאי שאין להסביר ניתן

עצמו. לו נוגע הדבר כשאין
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אסור חברו שלדעת יודע אך מותר הדבר כשלדעתו

 את לגרום שבא שמי היינו, אמיתית. לגורם, הנראית לתוצאה לחבירו לגרום י.
 אחרת חושב שחבירו יודע בזמן בו אבל מותר, זה שדבר ופוסק חושב התוצאה

אסור. זה שדבר וסובר
 כדבריהם עשו הלל ובית שמאי בית האם שדנו ביבמות בסוגיא מצינו כך על

 בצרות וב״ה ב״ש שנחלקו "אע״פ ע״ב(: יד )יבמות ואמרו שנחלקו, במחלוקות
 מזה." זה נשים מלישא נמנעו לא וכו׳ איש אשת ובספק ישן בגט ובאחיות

 ואין בזה. זה נהגו ורעות שאהבה להם" מודיעים שהיו "לפי בגמרא: ופירשו
 לזרעיה ליה "חס ע״ב(: קיא )חולין אמרו שהרי חסידות, דברי רק שזה לומר
 בר נ״ט בדין למחלוקת ]בנוגע לי" סבירא דלא מידי לי דליספי אבא בר דאבא
כן. לעשות שאסור פשוט שהדבר שנראה הרי נ״טן.

 דבר שאוסר למי בידים לספות שאסור זו מסוגיא למד שם( )יבמות ובריטב״א
 עושה אם חבירו ביד למחות צריך אין הדין שמן אלא מותר. שהוא נראה שלשני
 זה דבר על שאף וב״ה ב״ש מעלת היתה וזו מותר, חבירו שלדעת דבר בשוגג

לדבריהם. האסור מדבר אותם ומנעו לזה זה מודיעים היו
 לאסור שנוהג למי שמתיר הי״ו( פ״ט אישות הרמב״ם )על המלך בשער ועיין

היתר. שנוהג למי לתתה חלב, בנר שהודלקה סיגריה לעשן

האוסרים ע״י גם להיתר שיפסק לגרום ורוצה מותר הדבר כשלדעתו

 הדין שיפסק גרימה ע״י אחרים, לטובת דעתו, לפי אמיתית לתוצאה ולגרום יא.
אחרת. שסובר מי ע״י דעתו כפי

 לעשותו, אסור הנ״ל הריטב״א שלדברי בידים׳ ׳למספי בגדר זה הרי לכאורה
אחרת: סוגיות בשתי לכאורה מוצאים שאנו אלא

 האם ישראל בת על הבא ועבד נכרי בדין אמוראים נחלקו ע״א( )מה ביבמות
 לקמיה אתא דכי להיתרא בה מורי יהודה רב "ואף ואמרו: לא. או ממזר הולד
 יכירוך שלא במקום ]לך איטמר זיל א״ל העכו״ם[ בן אותו - ]רש״י יהודה דרב
 בת מדאכשר הוא ממזר לאו אלמא לך[ יתנוה לא יכירוך שאילו ישראל בת ושא

 לימדו אעפ״ב ולאסור, להחמיר נהגו מקום שבאותו שאע״פ הרי וכו׳." ישראל
אחר. למקום ולבוא להערים יהודה רב
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 משום ולא אותו, מלישא ימנעו אנשים שמא חשש יהודה שרב לדחות ואין
 •אינה כן גם זו ]וסברא המאיסות מפני אלא הדין הוא שכך ויודעים שפוסקים

נוספת: סוגיה מצינו שהרי דיה[, ברורה
 א״כ אלא בעלי מת לומר נאמנת אשה אין יהודה שלד׳ אמרו ע״ב( )קיר ביבמות

 אמרה וקטטה שנאה מחמת שמא חוששים ]אחרת קרועים ובגדיה בוכה באתה
 חכמים ולדעת לבעלה[. תאסר כך ידי ועל לאחר, להנשא שתותר כדי בעלי׳ ׳מת
 יהודה דרב דינא לבי דאתיא "ההיא ע״ב(: קטז )שם ואמרו זה, בתנאי צורך אין

 שבחוץ[ ]התלמידים לה אמרי בעלה[ שמת עדותה ע״פ עצמה להתיר ]ורצתה
 וגדלי בגדיך קרעי בעלך, ]הספידי מזייך סתרי מאניך קרעי בעליך ספדי

 ועונה לשקר[." למדוה ]וכי שקרא "אלפוה הגמרא: ושואלת שערותיך[."
 שהם ]כיון דלישריה כדי הכי תעביד אמרי להו סבירא כרבנן "אינהו הגמרא:

 יהודה רב את להטעות שהתירו הרי שתותר[." כדי כן תעשה אמרו כרבנן, סברו
החולקים. כחכמים אלא כמותו סוברים אינם שהם כיון
 נזהרו זה עם זה שחלקו שאע״פ וב״ה, ב״ש למקרה זה מקרה לדמות ואין

 יהודה רב בנדון אבל לעצמם, היה וב״ה ב״ש ונדון מאחר זה, את זה מלהטעות
 או יהודה כר׳ ולהכריע לפסוק בכוחה אין שודאי האשה, לגבי היה שהנדון
 במקרה לכן עצמה, להתיר רק אלא יהודה כר׳ להחמיר רצונה ואין כחכמים

 כן עשו שלא לומר וצ״ב יהודה. רב את להטעות שבחוץ לאותם היה מותר הנ״ל
 שבא מעשה באותו ורביה, פריה ביטול משום ]או עגונה היתר במקום רק אלא
להלן[. ועיין ישראל, בת על שבא נכרי בבן יהודה רב לפני

מתשלום פטור לבין ממון הוצאת בין בהטעיה ההבדל

 אף השני את להטעות לאדם אסור לעיל כאמור דהנה לחלק, עוד ונראה יב.
 )אות לעיל הובא ע״א( )לא בשבועות שאמרו וכדרך האמת היא שזו לו שברור

 עושה שהייתי דברים "מתוך הוה(: ד״ה ע״ב מ )ב״ק בתוס׳ אמרו ומאידך ב(,
 על בטענות בא השור בעל דהיינו, מועט." בדבר עמי מתפשר הניזק היה עמו

 היה כן עושה היה שאילו לאגם, שהזיק לאחר שורו את הבריח שלא השומר
מגופו. גובה תם ששור כיון עמו מתפשר הניזק

 שהביא ו( )יב פסוקה הלכה ]ועיין להערים אסור לעיל האמור כפי הרי ולכאורה
 המקרה וזה ממון, להוציא שרוצה מי בין לחלק שיש כן ועל תירוצים[ כמה

 ואף בב״ק, המקרה והוא המזיק[ ]כמו עצמו לפטור שרוצה מי לבין בשבועות,
בחזקת לגוי, שנפגמה[ סכין ]בגלל נבילה למכור כגון להטעות איסור יש כאן
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 חולין ]עיין כן לעשות אסרו בזה, נ״מ אין שלגוי ואף להוציא. שבא כיון כשרה,
 להוציא, בא ואינו חבירו איסור את או איסורו את למנוע שרוצה מי לבין צד[,

שמותר.

הטעיה להיתר נוספים תנאים

 לא מה(, )יבמות ישראל בת על הבא ועבד הנכרי שבנידון לחלק יש עוד יג.
 לה. לגלות חייב יהיה ואז בו, ותרצה אשה שיכיר לאחר עד אלא לשקר התירו

משה. האגרות בשם להלן המובא וכפי
 כשנראה הדין בית את להטעות שמותר כלל ללמוד אפשר שאי ברור אמנם

 כן, לטעון יכול אחד כל כן, תאמר שאם מאחר כמקובל, פוסקים שאינם לבע״ד
 בית או שדיין כשידוע רק הוא שהנדון לכאורה, נראה וע״כ הגדר. יפרץ וא״ב

 שהוא אפשר וכן וצ״ב. הפוסקים, שאר כל נגד הפוסקים יחידים הם פלוני דין
 הדור. גדול או ת״ח ביה״ד[ את להטעות שרוצה זה ]עם עמו מסכימים אם רק

 ]ועיין הרמאות. כשניכרת כן לעשות אין להטעות, היתר יש אם גם כי נוסיף עוד
 אסור בו, מוחזק שהוא ממון אותו שתובעים "מי ס״ו(: יב סי׳ )חו״מ שו״ע
 על לו וימחול פשרה, עמו לעשות הלה שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש

 כשיודע תומים "ועיין ג(: אות )ביאורים המשפט בנתיבות וכתב השאר."
 שלא במקום דוקא דהיינו ונראה מותר, לו יאמינו לא שהדיינים רק אתו שהאמת

 ידו שעל דבר לעשות שאין נוסף, כלל הרי כן ואם הדיינים." לפני כרשע יהיה
כרשע.[ יראה שעושהו יגרם

לנישואין קודם גילוי וחובת נישואין למטרת הטעיה

 בנדון: קנב( סי׳ )ח״ז המהרש״ם להטעות. שמותר מקרה עוד נוסיף, זה ואגב יד.
 מתנהגת עתה ועד ומאז לזנונים וילדה הרתה שנים איזה שזה יתומה "בתולה

 מפני לשקר להתיר יש הקשר, יבטל לחתן יודע ואם נשתדכה... וכעת בצניעות,
 מתשלום בעלה שפוטרת דין בבית שטר האשה שתניח פסק כן ועל הבושה."
2 החופה. אחר הכתובה שתחליף או לה, למגיע מעבר הכתובה

 להגיד את צריכה אם "ובדבר שכתב: קיח( סי׳ ח״ר )או״ח משה אגרות ועיין
צריכה אינך אבל לו, לגלות צריכה את ודאי לאשה, אותך לישא שירצה לבחור

 כרך משפט דברי - בתולה׳ בחזקת ׳כנסה בענין שליט״א גרוסמן ישראל רבי שנשאל מה ראה 2
]העורך[ ואילך. קמב עט׳ שם שליט״א אלישיב הגרי״ש ותשובת ואילך, קלט עט׳ ד׳



שאגן שלמה ח. רבי רעב

 השידוך בכלל ירצה אם ידוע לא שעדיין ראשונה, דפעם והכרה בראיה לו להגיד
 שכבר בברור אותך לישא שרוצה שתדעי אחרי ורק לו. להגיד אז אסור וממילא

 פעם איזה שנזדמן בזה, רק לומר את צריכה הנישואין, בדבר ודבר לך אמר
 שהוא מאחר המפתה...ואז נגד לעמוד כך כל ראש כובד לך היה שלא בשעה
 פעם איזה שאירע זה בשביל בו יחזור לא שלך, המעלות שהכיר מפני בך רוצה

 חשודה שלא להאמין שיש ומצותיה, תורה שומרת לנערה אותך שיכיר מאחר
התורה." כדין לבעלה מסורה אשה ותהי׳ בזה, שוב את

 גרושה לאשה התיר ד( אות לב סי׳ ה״ד אה״ע משה )אגרות אחרת ובתשובה
 עד ראש כיסוי ללא אף ולהפגש גרושה, שהיא הראשונות בפגישות להעלים
 רצונה שאינה גרושה צעירה באשה כתר״ה דנסתפק "והא בעיניו. חן שתמצא

 רצונה שאין ואף הראש כיסוי בלי ללכת רצונה שלכן נשואה שהיתה שידעו
 לישא שירצה ומי מכיריה כל מזה יודעין שהרי לרמות לה אפשר אי וגם לרמות,

 כוונתה אבל ובמדינתנו... גרושה, שהיא לו ויאמרו עליה ישאל ודאי אותה
 לו כשתספר חינה תאבד לא לנושאה אחד בעיני חן ותמצא אותה שיכירו דאחר
 ירצו לא גרושה שהיא מתחלה כשידעו אבל ונתגרשה, בעל לה שהיה אח״כ

 ודאי להתירה... יש אם לזה, לחוש שיש מובן דבר והוא כלל, אודותה לחשוב
 לנושאה אחד השגת לענין גדול הפסד שהוא לה גם להתיר שיש כתר״ה צדק
 אלא מדאורייתא ג״כ אינו ראשה לכסות שצריכה דגרושה שם, שהתרתי כמו
 לכסות צריכה לחוש לה שאין שבמקום לידע צריכה אבל יהודית, דת מצד

זה." בשביל לגמרי מותרת תהיה ולא ראשה
 נכרי לענין ביבמות הסוגיא לישב ניתן הנ״ל משה האגרות פי שעל לעיל ועיין
בזה. כיוצא לח( סי׳ )יבמות יעקב קהלות ועיין ישראל, בת על הבא ועבד

סיכום

לסיכום: טו.
 להטעותו. הניזק רשאי נזק לו לגרום ועומד חברו כלפי דין מעוות כשאחד א[
 אבל איסורים, למנוע כשבאים בי״ד או מעצמו, נזק למנוע בנוגע רק זה כל בן

חבירו. עבור כן לעשות לאחר להתיר אין
 ולמנוע שבועה׳ ׳גלגול של שבועה חיוב למנוע כדי יודע׳ ׳איני לומר התירו ג[

 כשקר. נחשב אינו יודע׳ ש׳איני מפני קולא וזו יתכן היסת׳. ׳שבועת מחיוב יורש
חבירו. עבור האמת בדרך שלא אמיתית לתוצאה לגרום אסור דן



רעג דיין או דין בעל מעד הטעיה

 כשלדעת גם חבירו, דעת לפי הקיים איסור על שיעבור לחבירו לגרום אסור ה[

_____ איסור. אין הגורם
 לטובת חכמים[ תלמידי ]ובהסכמת דעתו לפי אמיתית לתוצאה לגרום מותר ו[

 נגד פוסק הדיין כאשר וזאת אחרת, שסובר מי ידי על הדין שיפסק ע״י אחרים,
ישראל. חכמי רוב על המקובל

כרשע. שיראה במקום לעשות אין להטעות שמותר במקום גם ז[

 ולמיטרי ולמשקל להוסיף יש כי ספק ואין לעורר, מנת על נכתב לעיל האמור כל
ולהאדיר. תורה להגדיל למחשבה מקום מראה מקצת אלא כאן ואין בנ״ל



חיים( קנו סימן הכנסת בית הלכות אורח כב

אזזד: סעיף ובו ומתך. משא סדר קנו
 העוני כי עון וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה דכל לעסקיו ילך אח״ב א

 יתקיים רזה וזה קבע ותורתו עראי אלא עיקר מלאכתו יעשה לא ומ״מ קונו ע״ד יעבירנו
 מצויה השם שהזכרת שבכ״ט לבטלה שמים שם מלהזכיר ויזהר באמונה ויתן וישא בידו

נחרבו וכולם המלך לינאי היו עיירות שאלף באמת אפי׳ מלישבע ויזהר מצויה מיתה

דעת
קנ״ו. סימן

ומת! טשא סדר

 הג״ה פי׳ וכר. לעסקיו ילך אח״כ א׳: סעיף
שמך"׳ יראה "וחושי׳ עכ׳׳פ ר מינה ברש״י

 המתחיל מקרא יום ככל שאומר מי שכל מכאן —

 מצילתו כתורה שמו, ומסיים שמתחיל כמו ומסיים

 ס״ב[. קכ״ב סי׳ עה״ג ]ופמש״ל מגיהנם,

וכר. עיירות שאלף באמת, מלישבע אפי׳ ויזהר
 וכ״ה אלפים. ב׳ דאיתא מפוח במד״ר עי׳

 אמת שבועת בשביל ונחרבו ויקרא, סו״ם בתנחומא

 בסופה כ״ח דשבופות פ״ג ירושלמי ופי׳ חנם, של
 נחרבו וכולן בדרום מיו עיירות וארבעה ]שעשרים

 חו״מ ח״ס ועי׳ ע״ש[, חנם של אמת שבועת על

לס״ח ציין גס באורך. יפו״ש ד״ז, ]במקור צ׳ סי׳

ע״שן. תי״ט תי״ח סי׳
חלק לו אין חבירו בקלון ]המתכבד ועמג״א

 ומביאו "בפניו" דגרים לרמ״ו שה״ק ופי׳ לעוה״ב[,

 ה״ד מה״ת פ״ד ועי׳ י״ע, סי׳ בס״ח כמיד״א
 בלבו אומר חבירו בקלון המתכבד וז״ל: ברמב״ם

וכר. שם עומד מכירו שאין לפי מפא שאינו

 אלא ישראל את לספור ]דאסור מג״א כתב עוד

דשלא מ״ק, ליומא רי״ד ועתום׳ וכר[, כאצבעות ע״י
אסור. אחר דבר ע״י גם מצוה, לדבר

דמותר דהא תכ״ו ]סי׳ ס״ח בשם במג״א וע״ע
 ולא עבר שכבר בדבר היינו השלום מפני לשגות

 שקר, עכשיו שהוא בדבר דגם בס״ח וע״ש בלכבא[,

 וע״ש אסור, לי אין ואומר ממנו ללוות א׳ שבא כגון

 יעי׳ בכה״ג, גם מותר ענוה דמפני כחיד״א בפי׳

 א׳ דאס שהביאו, ]סק״ג י״ב סי׳ ונתכ״מ חומים
 לא שהדיינים רק 'אתו שהאמת ויודע בממון מוחזק
 מהם ונעלם פ״ש[, ונו׳ לשגות לו מותר לו, יאמינו

 ע״ב כ״ג ב״מ תוס׳ ופי׳ הנ״ל, ומג״א ס״ח דברי

 משני דרבנן ]דהא בסוכ״ד וכר באושפיזא ד״ה
 ע״ש[ הוא שלום דרכי מפני ג״כ וכר, באושפיזא

 שלמים ולזבח ד״ה ע״א כ׳ ביצה רש״י ופי׳ ודוק,
 מפני שינה כלל של ענותטחו ]דמרוב וכר, הבאתיו

 ]שרצה נדבתו הקרבת דמשום ומונח ע״ש[, כשלום
 ]כנ״ל כהס״ח דלא השלום, מפני שינה להקריב[,

ע״א י״א פסחים ועחוס׳ עבר[, שכבר בדבר דדוקא

תורה

שוים, מרטן והפסד מצוה דכפסד וכר, אבל ד״ה
 רע שם להוציא דמותר י״א סי׳ רמ״א תשר ועי׳

מעשה, דהוי בכתב ולא בדיבור רק אבל השלים, מפני

לכתוב, גם אח״כ מותר בדיבור, הוציא נבר ואם

כשיקרא מיחזי בענין ט״ו לב״ב בח״א מכרש״א ופי׳
 וימת פ׳ משה שכתב מה לענין ]ע״ש בכתב, ״״

 \ כתב כתורה דכל דניון ופי׳ וכר, בדמע משה

ע״ש[, כשיקרא מיחזי לא בדמע כתב זו ופרשה בדיו

התשר, באמצע פ״ד סי׳ אכע״ז מ״ב פ״י תשר ועי׳
 ]לענין שמ״ז, סי׳ מיו״ד אסאד מהרי״א חשו׳ ועי׳

מכמ״ק באורך יפו״ש כמ״ד, ועוד בכתב משקר

כדיבור[. דכתיבה

 בשם לאומרו מותר אם דין, בשמע מג״א ומ״ש

 רפאה פ״א ירושלמי עי׳ -מיני׳, דליקבלו. גדול אדם

 בר״י לה תלי בנתי׳ מלפה בפי דהוא בגין כ״א

 ר״א דברי למחליף מנין :שופטים פ׳ ובספרי וכר,
 שהוא וכר, שמא טהור על וכו/^לומר ר״י בדברי

 בכס״ר ועי׳ וכר, רעך גבול תסיג לא ת״ל בל״ח, עובר

 דר״פ מ״ג מברכות שהביא בסופה כלה מס׳ על

 ומפאנ רמ״ע תשר ועי׳ קעביד, נפשי׳ לאישחמוטי

 קט״׳ו שבת ועי׳ שם, הש״ס בגליון שנרשם ה׳ סוסי׳

 אחא ילכו אמר מחרפי דהוו חזי דקא כיון ע״א:

ופירש״י: דאסור, דר״י משמי׳ ממערבא איגרתא

 ד״ה אע״ ל״ט נזיר 'ופתוס מיני׳, דליקבלו היכי כי

 מלבי ־־לכך*בדיתי7וכר סברי אנא אר״פ וכר והא
 רש״י ועי' ע״ש, וכר הברייתא לשון על והוספתי

 בשם וכו׳ ואתניי׳ אפכא ד״ה סוע״ב כ״ז סחים.פ
 שאינו דבר אמר דלכפחידם ג״כ ומציגו וכר. רבנן

 שמואל אמר דאר״י ]בהא ע״ב ל״ד סונה עי׳ כן,
 כר״ע להו ולדרוש ומקשינן וכר טרפון כר׳ הלכה

 בשס ]שהביאו וכר, תינןמסל ד״ה שס &רו וכר[,
 הזכיר למה דא״כ ותמכו כן, אמר דלהפחידו ריב״ן,

 קידושין רש״י ועי' ויו״ק[, יעו״ש אמוראים, הרבה

 של אוהבו הי׳ דרב ]דמשום ושדרוה, אפכוה ,מ״ד
 \ שינו כיסופא משום ולפעמים ושדרוה. אפכוה שמואל

 דגם א׳ סי׳ פ״ב כלל הרא״ש בתשר כמ״ש דבריהם,
 מ״ד. סי׳ ח״צ ועי כיסופא. משוס דבריהם שינו האמוראים

 ו אקלע' ד״ה וחום׳ דמי ד״ה .א נ״ח ע״ז מס׳ ברש״י ועי׳

L שקר, דבר רבא אמר כיסופא משום אי בזה שנחנקו
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס34 מס עמוד הכהן משה בן מרדכי שלום שוואדרון, ב או״ח - תורה דעת
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 הכותים עם מלהשתתף ויזהר אותם מקיימים שהיו אע״פ שבועות נשבעים שהיו בשביל
 הכותים עם שותפות בעשיית מקיילין ויש הגה פיך. על ישמע לא משום ועובר שבועה לו יתחייב שמא

 וארץ שמים לעושה כוונתם מ״מ הע״ז דמזכירין ואע״ג בע״א נשבעים הזה בזמן הטתים שאין משום בזמה״ז

 מוזהרץ אינם דהרי מכשול תתן לא עור ולפני משום בזה שיש מצינו ולא וד״א שמים שם שמשתפים אלא

 בלא עמהם ולתת ולשאת דברכות( פ״ק ריש ותום׳ ח״ה ני״ז ירוחם ור׳ דע״ז ספ״ק )ר״ן השתוף על

:קמ״ז( סי׳ ע״ז בהלכות בי״ד )ומיץ ע״ז( מהלכות פ״ק מיימוני )הנהו׳ חגיהם יום בלא שרי לכ״ע שותפות

קנו סימן הכנסת בית הלכות אורח<

ת דע
 בד״ה ה״א דנזיר פ״ז יהירושלמ על בשי״ת ועי׳

 ג״כ שהביא וע״ש כאן, מג״א ע״ד מ״ש וכר, איתנוי׳
 והרי״ף רש״י בזה ]דנחלקו ומ״ש הנ״ל, מ״ג מברכות

הנ״ל. רמ״ע מתשו׳ הביא ולא ע״ש^ וכר

 דבר לחבירו דאומר ]בהא המג״א כתב עוד

 שי״ט סי׳ יו״ד מהרי״א ועה-תשר וכו׳[, יאמר בבל
 לכתוב רשאי אם יאמר, בבל לחבירו אומר בדין

 לבסוף אבל להתיר, רצה שבתחלה ]ע״ש בכתב,'

דהיינו הוא, דלשה״ר לתא דמשום מהשאלתות הביא

 יעו״ש[. אסור וא״כ סוד, מגלה רגיל הולך
מבירו בטובת לספר דאסור ]מ״ש במג״א וע״ע

 אזולאי בפי׳ ועי׳ מותר[, אוהביו בפני אבל וכר,

 שכ״כ וכו׳, שבחן מונה דהי׳ במשנה אבות למס׳

 בשם ]אבל ע״ש. זו ממשנה יראי והביא סמ״ג, בשם

 מדאי יותר יספר דלא שפירש מג״א הביא רש״י

 מ״א, מצוה ממיץ להר״א יראים בס׳ וכ״ה וכו׳[,

 דבלא ומוכח וכו׳, שבחן מונה הי׳ דריב״ז מהא והביא

 ]דאמרינן ודו״ק, ב. כ״ה מגלה ועי׳ מותר, ריבוי

 שרי שומעני׳ דשפיר מאן האי פירקין: בסוף התם
 ראשו[, על ברכות לו ינוחו דשבחי׳ ומאן לשבוחי׳,

בע״א.*( יישב ועם מהסמ״ג, הבאתי וכבר

 שלא המצות, במני; ]מהרמב״ם במג״א עוד

 זה בננו שנאמר וסובא זולל דרך ולשתות לאכול

 של״ה בשם סק״י ק״ע סי׳ מש״ז ופי׳ וסובא[, זולל

]השמר לאוין, בג׳ עובר מרובה אכילה דהאוכל

חשקצו[. בל תשכח, פן לך,

 ג״כ שדיבר בח״א ב. קס״ד דף ב״ב בפהרש-א ע>" •(
 וכר. כתבתי׳ אנא לאו א״ל :וז״ל נפלא, דבר שם ותידש בזה
 לידי בא טובתו פתוך ובר פשום איכא, לה״ר פאי הבא אלא

 שהיו פצינו בתלפיוד דבבפ״ד קשה לכאורה וסר. רעתו
 והרמב״ם והצדיקים, החסידים ומעלות בפדות פשתבהע

 החשובים לשבה האהוב בדבור כתב דאבות פ״ק בפיה״ט
 1ט' )דף יש פ׳ בערכיו רש״י כי ואפשר ע״ש, וכר במעלתם

 מספר שכשהוא רעתו. לידי בא שם: שכתב בזה, הרגיש א.(
 רשב״ם מפי׳ קצת לדקדק יש וכן וכר, סדאי יותר בטובתו

 אהך הכא דה דמייתי דהכא הפוני׳ לפי אבל וכר, הכא
מדאי יותר פשבהו הי' דלא רבי בר דד״ש עובדא

תורה
«בעים"[, אלא "בצים" יאמר ]שלא במג״א וע״ע

 שטפו וכו׳ ואינהו ד״ה ותום׳ ע״ב, ה׳ סנהדרין ועי׳
 למיטעי, ליכא "בעים" אמר ואי לבצעים, בצים בין

יש״ש דברי שדחה ביצה ריש הים איי בס׳ שו״ר

ע״ש. זו ראי׳ גם והביא ומג״א

הקורא דברכוח: ]מסופ״ק מג״א הביא עוד
 מרבבה דגול ועי׳ בעשה[, עובר אברם לאברהם

 ועי׳ וכר[, המצות במנין ל״ז מצא שלא בזה ]מ״ש

ברכה ועי׳ כן, קיי״ל דלא שהוכיח שם ברכות צל״ח

שם. משולשת

 שיחת השח י״ט: יומא ]מגמ׳ במג״א עוד
ראש[, וקלות גנאי דבר פי׳ בעשה, עובר חולין

 חולין שימת שח דין שהביא דברכות פ״ב תר״י ופי׳

 קבע אותם עשה בם, ודברת :]וזל״ש ירושלמי, בשם

בירושלמי אמרו וכן בזה, דבריך כל שיהיו

לצורך בעסקיו כשמדבר אבל וכף, מכאן

פכ״ל[, מותר חורה של שיחה שאינה אע״פ פרנסתו

בזה. שייך לא דבנשים סק״א ש״ז סי׳ מש״ז ועי׳

אלו, בדינים נ״כ ]שהאריך בא״א ופפמ״ג

 למקום אדם בין נמי לחבירו אדם דבין בהא ומ״ש

 בשם ]מ״ש תר״ו סי' במש״ז וע״ע וכו׳[, מיקרי
 ברצונה, הפנוי׳ על דהבא ופר״ח וא״ר מהרי״ק

עילופה, בשעת או ובאונס למקום, אדם בין הוא

 דאונס דאפשר כתב ופמ״ג לחבירו, אדם בין ג״כ הוי

 אדם בין גם מיקרי שוגגת גם אלא דוקא, לאו

אב, לה יש אם וכן בשוגג, שמחטיאה מפני לחבירו,

הגליון על ומש״ש ע״ש[, וכו׳ אביה בכבוד פגם הרי

 שפתוך פירושו דהכי לומר נראה וע*כ הכי, משפע לא ונר
 הד כי דהיינו רעתו, לידי בא פפפר שהוא בעצפה זו טובתו

 יהווא של כתבו הוא הפיושר הכתב שזר. שאמר שפתון- דהכא
 מקושר כתב ההוא דגם דלעיל, לה״ר פקיים הי׳ חייטא,
 דכתב הייטא, יהודא כתב ג״כ בישות, רבי בי׳ דחזא דלעיל

 סובה ההוא השתא דהר־ל כתבם, זר שאיש שניכר הי׳, אהד
 בכתב שלו רעתו בעצמו הוא שלו, פיושר כתב שסיפר

 הבירו. של בטובתו לספר לאדם אין וכה״ג דלעיל, הפקושר
 תבירו של בטובתו לספר הוא פצוה אהרינא בגוונא אבל

ז״ל. פהרש״א ענ״ל ורו״ק, הרמב״ם כפירוש

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס35 מס עמוד הכהן משה בן מרדכי שלום שוואדרון, ב או״ח - תורה דעת



0 .או הכבוד לוב* מת ככר שרנו רבו־ואע״ס לנביכינד הוי
הירב כבוד ליכא ואפילו מותו אתרי כי ואף •חיותו בחיים

שלדבר.ממ״ ראיה ממש ככנוררבו .נחשב רבו -ן׳ כבוד הלא
לאפינו ,ומאחר יכ״ת ע' משוס קודם ת״ח דקרוג ככתובות  

דנרא;כרעא ו'3ר •ע׳;כ״ש־.נבן כיס אית קרוב.׳ת״ח נגבי  ' 
הגושא־אמרינן פרק.1נכתוטר והתם ואע״ג הוא לאבוס •

והקיננמ׳אשת אמכם בכבוד •הזהרו ילבני שאחר רבי גבי
לאח׳מיתה אבל מחיים ה״מ עמ׳ ותי' היא דאורייתא אב

חבר נאשת דאין הב׳כתבו בתי׳ בשבועות ל■ ■"f. והתיש׳ לא
אלא הכי אמרינן רלא לומר אפשר מיהס״ע׳דכ״ה לאחר

המויזמפריל שמח פיון כגופומ״מ אשתו דקי״ל אשה. לבבי
ביה שהרילאואגידא י.אשת מקרי־תז לכינהולא בינו אלוף  :

דקוהנה.לאהשינא'.קורנ׳לאחר רנפלומילי לינשא ומותרת
אפ?.׳לאחר,מיתה1 הוא-בנו לעולם אבל־כנגשלראדס מיתה  -

איכא:מצוה,ואפי׳לאחר;ו3מסוייכ? סכטהשאדס ות"כהיוב.
זי׳רבואפי׳הוך ־כנשואי להתעסק וחייב מיתתדברוא״כיכול

*------- —. ——■ ,־ חיי.קנהיע"ה •
- ;. השמיכהיע״ח נפסק- ״לרלב"תז באגים-מ״ש

קדהפר מצימכתלמודנזנחים ;--:.לבג׳-מקומוח ־ -.׳י .
רב א״ל כשבת מנעל רבאמותר־לכבס דצ״ןגדרש. חטאת

ליה ושרשריה דרג קמיה ־קאמינא הוה ;סגיאין ;מניד פפא .  •
ודרש עליה אמורא אוקי ,הדר ׳גמורכיפוס שיכשיך מהאני
כיבוש מותר שיכשוך נדי הוא־ טעות לכם שאמרתי דברים .

ג׳זכריס שילוו נשים '3 דרשרנא דקכ״ח ופןבבתיא אשור
הדרכיהואחיוכריס לזהואח״ך וה הרשאה כיהנין נמחבא

רפא דרש למ״ג בגטין וכן. גידי הוא טעות לבם שאמרתי :
והדר מקוישת אינה אשה שהמקדש,חצי הונאכשס רב בר

ממ״ש חכם כיה הדר למיחשאי דליכא מזה משמע ׳■**"הה
ודובר דקיימי להם הוא יקר אלח זילותא משוס בתחילה־

מזה הפך כאמוראים אשכחן האמת^ואנן על ומידה חמת
בשס ■אומרי׳הענין כשופא ומשוס דידייהו ליקרא דתיישי

- בפרק ראערינן האי כגון מעילם היה לא ד מאי אחר רב
. . פפא רב שקל הונא 3ר איקלע־גביה רבפפא ;מברכין כיצר

למר ס״ל לא א״ל• אשמן כריך והדר ברישא ההדס כריך
כנ״ה הלכה רפא אמר הכי א״ל המכריע פרפרי הלכה

ץ"ל ופי׳רש״י ראמר הוא. מיניה לאישטמותיה היא ולא
פפא..אינסיף כב״האלארב הלכה ■־מעולם .רפא אמרו לא

דמשו׳כיסופא קמן ע׳ב׳הא ךבכ עצמו והשמיט שטעה לפי
הוא וסימא מעולם היו שלא דברים •ואמר למיהדר ק״ל
כזה לחלק וכתב על.האמת ומודה מעשיה מקיים דלא

עביד ילא התם ,ורנה הונא רב כר ירכה.־ עוברי• יהנהו
כפרקאתפ״ה אפי׳דרשוה .בעלמאמש״ה ■דרשא אלא עובדא

ע״י מעשה נעשה ולא החי כולי לליכאיכיסופא הדריכהו.־
הרנהשנעש׳מעשה גנאי הלא עובדא ד.מר.יה •היכא• אמנם
ראיה ולעד״ן ■ עכ״ל וכה .הדרי לא. עיון■ בלה*

חל אחת פעם ת״ר ע״ב דכ״ט כר״ה דאיתא מהא* לדבריו
לשמוע רש״י ופי' מתכנסים העדים כל ר"הכשבת־יהיו

בתירא לבני ן'זכאי יוחנן רב! כןכ*רוש׳א״ל שנוהגין ותיקין
ז^נרון ופי׳רש״י נתקע ואח״ך נדון נתירא■ כני -א״ל נתקע

במקום .אף יעבירנו שמא דרכה גזירה משוס לגזור יש אם
א״ל שתקעו לאחר ואת״כנדון נתקע אמר-רנן.יוחנן ב״ד

ואין.משינין כיבנה קרן .נשמע גבר א״ל נירון יוחנן לרבן
טועים לעז שנוציא הוא גנאי רש״ית״ל ופי' מעשה לאחר

תצא אחי׳כ דגין היו שאם אפשר■ דהתס גזרי עצמינו על
_הוא גנאי ■רבן..יותגן א״ל אפ״ה שעשו ממה דינא;הפך

והטעם כדין עשו ואפי׳שלא עצמינו נזועי'על לעז שנוציא
ראיה כנ״ל הרבה גנאי .הוא מעשה עשו שככר מפני היא  

־ י- .ז״ל לדנר.י.הרכ ;  *
והנה י ׳ •־ ׳

■- דרגלים מאחר נפ-קא כיצקאלא חס״י-וההס-למדי 3־&צח  
׳ הרגוהו■ אד מכרוהו ־שהם לדבר י*. ; *;

: המדרש -נראין ה״ל .שכתב. "ל ז נמוהר״ש . יוראית  
ויתאר הכי כהר יכתיב משו. זשדן1שסוה_,  ■ v|

'; *דא שכלתם לומר.־אותי נתעורר כשפיהם צרורות אוץ  
היהה וכוגמס: נבונהי.ץכפיהם ואין מההילה. חשדן ־•ראביהם  

שמעון להניח הם : הערימו ונזה מן'העולה ז־לכנוס-גחנת  
; כספיהם.נתן יהס,אמנס:פראות.צרותות*1הש־לדב ולזהלא  
;* יא.שבר5לה .עלילות'כי״אי.ן.דרך האח,געל ארוני כי לבו  
. עוד תשרס-יע-׳ש תחילה •אמנם- .מחיר וכלא ׳כסף ׳גלא  

.יודע .כן הוא כמדרש נכונה "ל.שגירהא• ז בכמבנמוהר״ם  
?דע • שכנר הנני לי■ ואמרה אותך שונאים תהייתי־,שאחיך  

רשאמ ב-דנריראובן ק׳ :עוד דלאויניס.היולו יעקב ־.ג״כ  
דאבא לזרעיה ליה .דחש תמית בני ישני את וריק הבל דברי "  
: ונהנו במדרש מיה נרגשו ורז״ל גאלו דניים׳ יאמר, שהוא  

בז'■וכת׳מהר״ש בני אינם ניך3 שוטה בבור קראלו דדיעקב  
מאב בכור דכל משוס הוא שוטה בבור שקראנו ׳ן״ל־דמה  

שדברים שוטה נגור לו קרא משו״ה שוטה להיות דרכו :  
; יע״ש באילן הפרי כראשית .והוי י לטבעו מסכימים . •: 

לאהיהעמהס דנרא׳יאס עמכם בני ירר לא נמ״ש קוע״ ? 
k מעיט לנו שנרו שונו במ״ש וע״ק בנימן את שולח נהיה:  

; הקשינו נא למה א״וא■ כבוד של מ״ע דאיכא מאהר אוכל  
; עושים היו שלא יה לשבטי אחמהה כה׳ ליעקקומנעאם  

נקדיסמ״ש קדם הן כונחהנתונים להבין וכדי”[א״וא כבוד ־  
. יורשי,האב ן'.קטן והניח שמת מי פרק־הנושא בכתובות  

אצלי גדל יהיה אומרת והאס אצלינו גדל יאומריסיהיה  
ושחטהו ומע׳היה ליורשו שראוי ימי אצל אותו מניחין ןאי  

י יר» ., . •־.■ .;•׳_־.. יע״ש ע״כ י »»
וז׳יל שכת: קמ״ר מי׳ ח״ג. "ל ז להחשב״ק

דוקא אהד בבן אלא לזה לחוש ראוי אין  .־■;־.......
! אחר אח איכא הא שאפי׳ישהט חששאכלל אין בשנים אבל  
' היתום על לחוש •אין; שאס הרשנ"אז״ל וב״כ יע״ש לירושה  
: ע״כ לאמו ולא ץ לקרוביו אותו מופרין אותו שיהרגו  
* וז״ל כתב י ט־״ל סימן ח״ב־ . ז״ל’ מוהראנ״ח. ■ והרב  
; והעיר פסקו-הו־אמנסהרמכ״ם והרא״ש הרי״ף זה דין  
? יידעת מהל׳ולא אוהו שדהו ני־׳ לפסקהלבה הביאו לא ז״ל  
• כגל לה נראהדלאחיישען ;הש״ם שמדברי אמת הן למה  
:. האנשים בל אצל דעת' ובטלה היתה שוטה מעשה ההיא ד  
: נשיה ושאר שהיא במי קלה דעתה רהיתה ההיא :ושאני  
*' דאיכא לי שוה אינינו זה וכל בניהם לחנוקי חשידו לא  
: בו׳והאם אומרים האב יורשי במ״ם •גופא ־למידקיאברייחא  

קטן כן והניח שמת מי • קתני לא אמאי כו׳ אומרת ■  
נראה כך ומתוך ליורשו שראוי מי אצל מניחין.אוחו אין; -  
• יהיה אמרת הינד שאם אלא השבח להאי חיישינן דע"כ-לא  
: הקשאכיון יהא משוס אצלה יותר מניחין־אוהו גדל-אצלי׳'  

לא כלום אומרה אינה הת^האם אמנה רוצה׳אוהו שהיא •  
•; יהיהזאומר דהאס דאמרינן חששא■א״נהחי להאי היישינן  

דינמא הששא האי מחמת באה שהיא הקא היינו אצלי גדל  
לדבריה חוששין כן טוענת היא ש וכיון היורשים ליה קטניה  

, , אירע כבר •פ״ס דמים אשפיכיה ,הכירי לא לישראל ואע״ג  
* אינה.חוששות אס אבל יחיה וקטלו. שהיה. דמעשה תקלה  

עוד : יע״ש ישראל השידי דלא חיישינן לא ג"כ אנן ■  
- ה ישה ;ראובן על סי';.מ״ט הרכמוהדאנ׳ח-נח״ב מ״ש נקדים  
. ? רוצהלישא מובהק ובןרבו חדש תוך-י״ב ו אני על מתאבל  
אם מותר אם כנהוג -שושבין' לו להיות לראובן צריך ודנו -  
שמים כמורא• רבך מורא לן דקימא ז״ל הרב והסיב לאו -  

ידהו אביו דכנו כא״ ע־״הג לחיי שמניחו רבו רכבו ועדיף

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס67 מס עמוד יעקב שלום חיים ניסים מארגונאטו, שלום דרכי



טשלו . « :פקין
למוסרו א״א שוטים רבי אפי״ה .מהלכא. אותו שדהו ז״ל  

אחרת ועוד זאח עמכם ׳בני ירד' דצ׳יעלא אן{ינ וא*כ צידיאס  
״ז3התב משה כתבנו כנר1 נשאר לבדו והוא אחיו־מת כי

אותי הורגין הירושה •למאום .אפשר אחר ק״ל-לבדליכא - 
* •האמנם ודיןשח פאר!ס; גס ומל דס“אותו־ני מופרין ואין  
! אנכי ואמר־ שעה נאותה הוא קפץ ־גבר~באחיו-?־<אודה  

המים.אין למדבר שוטה ןדי לו יש ־אערבנו־לאפי':לראובן  
וטה6 אל, ואיך אערבנו־ אצכי ציסעא״1שוצ כולנו אנחנו־  

■ ומוסרי לזא לליצאלמיאם ז*'ל זהעור הרמנ״ס פסקו ־לכנר ! 
‘ אארת כעס שראו כיון אאמצם תנקש״צו ומידי בידם אוהו  
■ מאוס.עשה גלדוא רוצה הואי ואע'ה:שילכ יעקב שמסרב  
• 'ישך־משלח אה :.ואמרו. אחרת: לזהבזזרו־פעס א״ו דכנוך  
' בע׳ידככול שאנו-מההרים יאעפ״ נלך ■לא לאו ואס נלך  
' להאישי-ארו ־ צי האחד תסיבו כמה מפני נלך לא־ א״ו  

שצאמרהוא מקום בכל וילוע־דאיש .ונורא גלול מלך הארז  
א״והאת דצנול לע' ודוחה הורה דכנוד עשה ואיכיא ת״ח  
יאותל־,גבור דראה אפי': קשות חיתנו דיבר אחרת ועול

- י ומצות-צא״ ליצא סכנה וכמקום גבורה ג'כ ליש בודאי צח  
‘ משו״ נלך לא .;נימין את לאחת) אס 'טעמי הני ומכל « 

טעמי הני מכל עשו זאת איפה א״כ ואתר אע״ה יעקב אזר  
■ ם:■אתכ לדון וצא״ מצות בידי כלו ןשאיי אומרים דאתס  
! דנתאילה לאפי' אתצם דברי אודיע וגס ןבנימי את לזקחו  
: מהארנוליצא אני ועכשיו דינא לפום בני ירד לא אמרתי  
■ ;תחילה עמ״ש אוזר ואני. ■יחזרתי למה זילויזא שום  

־זאא דעצשיו משוס לכם ולמוסר אפאר לא א׳דלפיםדינ  
וכבר בעלמא דברים אלא' מעשה יהיה לא הובתחיל יעשו  

מע׳ עשה לא והוא דברים גתחילה שאמך .ונחכה ־•צחבנו
י ומודה מקיים אני ואדרבא בחזרתו. /ילותא שוס ניכא ציירים » 

•. ולוק האמת יעל . ... ־.';.  *
בנימין תא להם כשמסר הכתובים להכין '' □iOhCI-

הכפף-ואת בידכם קהו משניה כסף א״ל  
משגההואואל אולי בירכם השיגו אמחחווזיכה כפי ׳המושב . 

ולמה למידק ואיכא צו' שהאי ילפצ ראמים לכם ןיח שדי
1 • בפי היה לא לנראהדאס אימתחותייצס צפי הוצרך?למר  

יאול למה 'לדעת וצריך להחזיר חיינין ןאינ אחחאוהיצס  
הבית עלי אשר ממונה שמינה ז"ל רש׳י יכה; היא משגה  

' בע״ לקי״ג למ״ש׳כקמא מניעיס שהלברי׳ ואפשר : ייע"ש  
• ואכלת שנאמר אסור• שאוא ונוי ללנזי ן"מני ןיוחנ ר׳ יאמר  

מםורים םשה ן;יזמ ."לן־ ןנית ה׳אלהיך אשר אעמיה כל את  
; דאמר מותרת אבידתו נ^ך מאורים שאינן בלמן ולא ־ידיך  

שהיא הגוי לאבירה מני! רב .־אימד נוריא בר א׳מא רב  
ואין מאזיר אתה ^אחיך אבירת,אחיך לכל שצאימר מותרת ׳  
ילידיה אאח בדלא ולילמא בש׳ם ופריך לנוי מחזיר אתה ־  

לידי אא־ח אה אבל אביתרי־ה להחזיר מחויב אינן לישראיל  
לכתיב משמע לידי דאהא ומשני להחויריה מחויב לישרא  

אחא אפי׳ לגוי ולא להחזיר אהיה’ יחייב לאחיך ואפי"ה צו'  
ח״ה ששיי במקום אומר יאיר 7 עניזם ר' אתציי לידיה  
לשמו האי צי מוארת 'ט׳עיתו א־מר אסורה אכילתו אפי׳ ^

״ל1: רש'< 'וכתב לגוי וידצועא צםן< נשל זהב סל 'מזרק לקח ־  
השסינריא ד^צא'חילול משוה׳ הוא מותר לטעותו למעיה ' :

. t-, • י־ע״ם אסורה 5;״ טעותו ח״ה דבראיכא בהריא י

םז״לישא המאירי סמש ישצחכ ישם בש״מ וראיתי • 
8• • מםל להחזיר• בחיי אינו אכילתו מצא י  

ואיז הסידות דרך אהי ווזזראי 'היא' מקצת'קניין למציאה- ׳  
מ״מ1 טעותו וכ׳ן דעת .שאיין'לו למי לחסידות אנוצועין •  
סישח״ה צדדי יכל צאבי׳יה יוכן להחזירה •אירע.לן־יחי; אס ’  

מל י״א /"לבם' הו־מכ״ס יפשק יוכן 5ל*?יה;יךה*ע״ מחויב
■ג;*לה

ודבי
H-ftl 'הוציאי פפא דרב דנרכוא בההיא ז״ל הרג שלמ 

לר־נהלאישטמותיה משמיה כן לומר מפיו שקר
 ■להרג 1ראייתי כסיפא משוס ■הכי עביר דקא הוא נפשיה
 באר ס&רוהנארא בסוף ז״ל מוצירא חיים כמוהר״ר הכולל
 הרב הניאו למ״^הריטב״א: זאת מסוגיא שתמה חיים מים

 הלכי*• שמורה ת״א א״ה מ׳1נ עא^ העיל -&׳ריש הנמקי
 דעצמא ופי׳רש^ לו שימלין אמרה מעשה הורם אס ונא
 חיישינן לא וצת׳ח״ו רבדיו דחה והריטנ״א משקר שמא היא
 לקיים׳ כהלכא ונותן• שמשא מתוך אלא משקר שמא

 פפא רב והרי .מרגו .כן לסגוישקיים נדדמי יאמר דבריו
 צדקו מאי:דעברו.א״כדנריךךש״ילל .על ׳מליו שקר אוציא
מהדש נדפס .צואת עב״ל״ולע־ן צ״ע ז״ל הייטג״א ודברי

 I • .אזולאי מוהד״י ורו בד המופלג להרגז״ל אימז יוסף ספר ה ז ך
 לנרי על מירי לש^א לזהת׳ללא חיי' בםו׳קי׳ס״ג ושם ז״ל

 כהוי הל ס״ל דמילתא לקישטא פפא דרב ז״ל אריטב״א
 ן״ל רעתו שכפי הוא־ ולאמת ברישא הים רב מעשה שעשה

 כאילן עצמו ותלה דבליו שיקבלו כדי למיעמ/צלטצלקי רי6
 כב״ה רכההלכא אמר הכי לגריווקאמי* שיקבלו ביי גדול
 ראוזר-מעשהדאמר דדינא.הכיאמכס,בההיא הכריח והוא

 שצ-שא'.אפילו מלי להחזיק כדי היינו שומעין.לו אין רב
 רש״י־ז״לולכן פי׳ האמתלפ* נגר גדול באילן תלה ►טעה
 רלן טומאתו את להחזיק דכרשקה ח״ו ז"ל הריטב"א צתב
 משוס ואיינו מרבו קיבל לצך כדדימי וס״ל ונותן נושא

 מתראה אלא אמת דין שהיין רלאקיסליה להיחש דאיכא
 נסכל עצמו לל לארב ראיתי וכן ברבו תלי ונדדייי צנים
7אמאיל ?אחרי; יע״ש כן סי׳רע״ודנתג נא״ח ל7 יוסף צרכי

 חיים מיל נאר ארב מעיני נעלם לעשות מה כדת 'אינה'
 ז״ל מוארלרח משם תש״ל -אומ־ן.רל יוסף ומהרב ז״ל

 אמת ודובר פפא רב קיים רתמהדלא השמיכה צפסק
 מעשה עשו נין וחילק באו דאדר מציגו מקומות וכמה

 ח״ת ד דטעס. רל אריטנ״א -כתג יפה וא״כ עשה ־ ללא
 אומר אלא משקר איל שומעיךלוח״ו דאין הוראה שמורא
 לו שומעי! אין משו״ה בידים מעשה איכא וא׳כ צדרמי
 רעתו לפי וא״כ רל הרב כמ״ש פפאשאני דרג ההיא אמנם

 הואעלרש״ירלדכתב לתמוה יש ואה לייא כלפי מ״ש לפי
 להוא שאשקר מפני הוא לז .שואעין דאין הוא לטעמא

משוס הוא שמורה דמא ליכאלמיחש מקודם צשאיכאמ״״ע
־ / ־;. ר ־ ; וצ"ע דננשקר __ _

PT'lVO אכתתיס פוגת להכין נבא הנ^ר "ע״פי
 •לשתפו דאפילו ־ כחבגו לכנר והוא

 יעקב ידע ■־כנר הכי אפילו לגלות שלא עמהס משכינה
 הרגוהו או מכרוהו שמא חשילין היו ע״סרלאויניס אבינו
 ■יעקב לבנימיןשאביאס ששאלו כיון מעתא לשמעון כיוסף

 עינינו יוסף. שכלתם אותר לינא לפום אביהם יעקב א״ל
 •בנימין לאת אפשל 1איך׳ וא״ב בעיני חשולין ואתם ■כל

 אל ואומרת חוששת האם לאס . הדין דלענין מאחר דזקאו
 המשא משו׳ ־שומעיןלהואפי׳ האב של- ליורשי! הילד חתנו

 דאת אפשר איך ושמעון מיוסף חשורין שאתם כ*ש צעלמא
 רל׳להלכתא זהרא׳ש הרי״ף פשקו וכני־ תקחו בצימין

 ׳ למטוסאימוד לאפשר יהא; ביורשי הבן נוחוין דאין היא
 כההיא׳פחדא אע״ה ־יעקב ואנה אותו הורגין יהיו ממין
 נ^רמצ״כ-ז"ליהטוררלדאין ס״ל יאס־ ראפשי- יתיב■ >וה
 דא׳ית־א מעשא וההיא ־לזה ישראל נתשיו ולא נזה. לחוש
 י הוא ־והדין אדה בל אצל רצתה ובטלה היתה שוטה בש״ס

 שראובן וס׳וכיון ניריה ד&ייא ולאיו ואין בידה איתו ׳ למסור
 :וא״כ הי' שיטה׳ •נצור' יהא ־ואמר פקח בני שני את אמר
 לא שוטים עכשיו־דאמם. עמכם בני ירד לא דכ׳ע ׳{•בא
ו?עור רל והרא״ש ז״ל דמב״ס3 אפי'לדעת עמכס מי ירד

תתכמת אוצר תכנת ע״י תורפס68 מס עמוד יעקב שלום חיים ניסים מארגונאטו, שלום דרכי
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 השחיקה בו סמטון שאין ר״ל ט, עיקרית כמעט הבדיקה שהוראת נמצא השתיקה׳ שהוראתו נחשי שם

 הונש כזו לשתיקה ט לשתוק׳ מסכימים ורצונו שמחשבתו עד והעדר* שלילה שהוא עצמה בבחינת

על יורה חש שרם אבל אהרן(׳ וידום אצל )וכמ״ש גמור ורצון בחפץ שתיקה שיורה דומיה שם

 מנושא עצמו שמסלק מחמת שותק שאינו ד״ל )אונטערזוטנגסשטיללע(, והבודקת הגוחנת ***שת-קה

 שבשתיקתו הוא נהפוך אבל פנימי׳ עסק יחוס שוס הנושא לנין בינו נשאר שלא עד לגמכי הענין

למעשהו, דבר להוציאו יבחר דרך באחה או ידבר׳ אופן באיזה ולבדוק לבחון מחשבתו בפנימיות עוסק

 וראוי׳ מסוייב יותר בו שהשחיקה עת יש ומחויב הראוי בדבור אף ר״ל לחשות׳ עת אמר ע״ז

 אינה זו דשחיקה הבוקר, אור עד ומכיט ממשים ואנחנו הוא בסורה יום ז׳( )מ״ב זה ומענין

 אבל מוקדם, היותר ע*צ לפרסם ראוי בה תלויה האומה הצלמת שכל בשורה כי רצונית׳ שתיקה

 ללקוט יוצאים העם היו ט הדבר, בהתפיסם טס חסיון להם שיהיה והבוחנת׳ הבודקת שתיקה היא

רצונית, שתיקה אינה בזה גס שי( )נחמיה העם לכל מחשים וסלוייס וק חלקם. ויבוזו השלל מן

 על מהם מושג א״ע ומוצא עמהס, הנלוים היעודים עם סחורה מצות אדם שישמע אפשר אי כי

 המקודש שביום וטדקת, הבוחנת שתיקה היא אמנם כי הבכי, מן .להתעכב ויתרצה השערה, מוט

 שתיקה אינה זו גס מחשים, ואנסנו גלעד רמות לט כ״ב( )מ״א וכן ראוי. אינו הבכי להש״י,

 היא אבל אחרים, ניד שלהם את לראות כלכל נלאה בוערת כאם בלבם היה ספק בלי לי ,רצונית

 ומכלל מלחמה. בס מלהתגרות יפה יותר בזה ששתיקותם מחשבתם, בפנימית וטדקח הבוחנת שתיקה

 מה ט׳ שלא ט״ו( ב״ח )תצוה כה״ג שבבגדי המשפט חושן שם באיר ג״כ לנו יצא האלה הדברים

 ר״ל סשן, במלת המכוון בעצמו שהוא לומר טכל ינחש בנחש כאן אינקלס ולדברי חושן מלת הוא

 ,והתמים האורים שבתוכו הבלי זה כי ממנו׳ להמנע או מה פעולה לעשות אס ט לבדוק שיכולין כלי

 לשאול א״ע הכין כשהכהן באופן אותי, לעשות לב לחכמי סודו גלה אשר עלית בסוד נעשה היה

 וטעם המחוקה. על ה" מיד בכתב אליו מתגלה היה מיד האומה, במערכת היעודים השמיים ט

 בין להבדיל מאסטו הט״ן נחלה ובכוונה רעכטס(, דעס )נאכזוכונג המשפט בדיקת המשפט׳ חשן

 לחברו בטפחא מוטעם כדבריכם מלת עתה. גם )י( אמתית: שקדושתו סשן ונין המהבילים, נחשים
 שלפי זה׳ במקרא הנאמרים הפירושים לבל מתנגד והוא הוא• כן ממלת ולהפטדו עתה מלת עם

 ונבר במרכא׳ הוא בן מלת אל כדבריכם מלת ולחבר בטפחא׳ עתה להטעים ראוי היה פירושם

 וחסר קצר המקרא לדגטו אמנם הנגינה׳ עפ״י מוסכם יפרש והוא רוויה, הסכם ע״ז התעורר

הענין, שווי על יורה שזה כ״א ביניהם, הבדל ואין נרדפים ואף גם שמלת אחט ונ״ל בלשונו,

 אדרבה וכלשון ובש״ב, וחומר קל כעניין גם מלת יהיה רש״פ(י )כמ״ש הענין פלא על יורה וזה

 מקומות ובכמה רש״י. ע״ס ד׳(׳ )איוב סומר בתי שובני אף במלח וועניגער( פיעל )פיעלמעהר,

 הפחת על גס מלח ישמש וכן הרגתי׳ אותכה גם בבלק כמ״ש הקודם, הפך על גם מלת יורה

 כ״א והשווי הדמיון כ״ף אינט כדבריכם של וב״ף יחצון׳ המת את וגס במשפטים כמ״ש והגרעון

 כן כדבריכם "עתה וטעם לך, נתן אשר ה״א כברכת של )פערהאלטניססמאססיג(,יככ״ף והשיעור הערך כ״ף

 ונכון ראוי טל הוא, בן גע»י(סס(, ווארטע יעטציגען )איירער כעת מדברים שאתם מה לפי הוא"
 מהשבת מעשיכם מכשרץ א״ע שתצדיקו’מה לפי בזה, והמכוון דברת, צלפסד בנות כן כמו הוא,

 הוא, נהפוך אמנם אמרתם, אשר כזה גדול לעונש ראויים אינכם באמתסוחיכס, היה אשר הכסף

 חסרון למלאות וא״צ משפטו, על המקרא טעם ונזה שאפשר; מה בכל העונש להקטין מהראוי

 הוציא היראה מפני טח. ואחיו אניח[)כ( בשם רלב״ג בדברי תראה אלה לדברי וקרוב .לשונו,

 ונפילת ובטול הפסק ענין מיתה לשון במשמעות יש כי ,שקר כאן אין ובאמת )רש״י( מפיו שקר

 ואמר מיתה, ביס דהויה קדמאה מדרגה דנמיח מאן כל בי( )קל״ה במנדישנ״י כמ״ש המדרגה,

 מצורע, עני, כמתים, חשובים ד׳ הי( )ובע״ז השפלה, לשון אלא מיתה אין ויחי( ל״פ )במטר

 מחו לא ז״ל אמרו וגו' האנשים כל מחי כי למשה, ית׳ אמרו ועל בנים; •לו שאין ומי וסומא,

 אס אנפיי לחט דמשתמע לישנא מת בלשון ירצה מת, ואחיו כאן׳ המכוון ג״כ וזהו העט, אלא

 ודוגמת ונבזה; שפל לעבד להמכר אביו, בבית לו שהיה מעלתו ממדרגת נפילתו אם ממשית, מיתה

 תפילין, והניח ומשך אשי דרב קמיה יתיבנא הוי רגינא דאמר ל״ה( )מנחות בתלמוד מציט זו אמירה

 הוא לשמרן דלאו לדעתיה וחזיתיו אין, לי ואמר מר, לסו קבעי יאבדו( )שלא לשמרן ליה ואמט

 מפיו, שקר הוציא אשי דרב וסלילה ע״כ• כן, מוטן ואין תפילין זמן דלילה הלכה קסבר בעי,

 סמצוה, לקיים השמירה ואם האבידה, מן השמירה אם אנפי, לחט משתמע לשמרן מלת אמנם

 איתא, ובילקוט המשמיע; דעת הפך לשומע דמסתמע תשונה השיט מורין אין זו שההלכה ולהיות

 אומר אני אס יהודה אמר בך אלא מתי ואפיו במר שאיט דבר מדבר כיהודה גדול אדם אפשר

הס יהודה שדברי אמר לא ע״כ. מת, ואחיו אמר לפיכך אלי• הביאהו לי אומר הוא סי שהוא לו

------------שקר
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פב מה מד בראשית
הוא לשאר טפל בין”ההנדל נשאל׳ לנדו והוא אמל ויעקב ויותר. נסילתהמלמהלנד^ המשמיע J י דעתממשיה^ול המית השומע דעתל אגפי, יפל סהוא__טלל,2הוא^כיו נדור שאינו דבר אגל שקר

 שוה שאינו כתוספת לק נעיניו אינו המשוייר סלק ואס שארי נקרא נעיניו ספוג הנשאל סלק אס

 לנדר להשפארו מאד סגיב גגו מימין היה ליעקג והנה נא(, פי הגלד בהשאיר )כמ״ש נופר נקרא

 ע׳יי ויגיעותיו טרדותיו מגודל יהודה אמנס שאר׳ קראו לכן סניפי עקרפ ושהיתה האהובה מאשפו

 ישמש זו וי״ו ראיתיו. ולא )כוז( :גופר קראו לכן ולמכשול לפיקה הכה עד לו שהיו רסל גגי

 למה טעם נפינפ שהוא נר( כ״ג )משפטים הגר נפש אפ ידעפם ואפס כמו טעם׳ לנפיגת כי כמלפ

לא הנה עד כי נטרף שהיא לאמר הסכמפי כאן וטעמו ידעפס׳ אפם כי תלחץ לא וגל שקדם

ניכט(: איך )דא לפניי׳ להראות שישתדל ימלט לא נסיים היה ואס ראיתיו.

לבנימין, למסול כיו וסלו רניס אנשים המצריים ומן פרעה מנית שם היו להתאפק. )א( מה
 קרא לכן לטלם, להתהזק יוסף יכול ולא יהודה פסניני על לסמם נכמרו כי

 הדעת על יעלה לא עליו השיג ולי״א )רמנ״ן(׳ עמהס אדגר כי מעלי נכרי איש כל הוציאו לעגדיו

 מדה. כנגד מדה אסיו את להעניש השלים כנר כי פניו׳ יחלו שהמצריים מפני רק אחיו אל יוסף הפודע שלא

 על העידה סתורה כי ידיהם, נגמול להם לשלם נקמה נדרך אמיו עם יוסף התנהג לא כי טענה. זו ואין

 עשה לא אחיו עם יוסף שעשה מה כל כי להודיע להם, חלם אשר הסלומות את יוסף ויזטל ככתוב הפכו׳

 עליון גזרת נתקיים לא הנה עד הנה ,כמש״ש וגזירתו העליון רצין היו והן החלומות שיקויימו כ״א נקמה דרך

 כשמש גס עליון גזרת שיקיים עד מתאפק היה פניו, כעת החלי שהמצריים ולולא ככנים׳ עשר נאחד כ״א

 לא פי׳ ולש״י עליו׳ לבקש הנצנים לכל לומר ראוי והיה נמקרא, העיקר ססר רמנ״ן לפירוש ומ״מ וירס.

 יוסף יטל היה ולא אמר וכאלי ׳ מתניישיס שאמיו ושימעים עליו נצנים מצריים שיהיו לסבול יטל היה

 לכל פי׳ והראנ״ע נמקרא. קטיעא לישנא לפ״ז וגס הרא״ם. כמ״ש עליו, הנצניס כל לפני נשפם בלהתאפק

 הלמ״ד יפלס איך עליו׳ הראיס טען וכנר להוציאם לקרוא והוצרך עליו׳ הנצניס כל שיצאו עד עליו׳ הנצניס

 ויתאפק פניו וייסץ כמו להתאפק שמפרשים לפי הוא .האלה הדחוקים כל והנה הנצניסן לכל של

 או רצינו׳ נגד דכר לעשות נפשו והכרס והתאמצות חזוק שענינס המן׳ ויתאפק ל״א( מ״ב )לעיל

 יותר טוב הלא לזה, יכריחנו מי אנל ענטהאלטען(׳ זיך האלטען, זיך )אן מעשה ומניעת נפש עצירת

 אליו שפי^תוציא י״ח( )ישעיה נפשך ללעג ותפק כמו הוצאה׳ שענינו פוק משלש להתאפק לפרש

 וננפש נלנרטוב שהוא ולהודיעו הטוג רצונך נשפתיך אליו תוציא לחמך׳ לרענ כשתפרוס ר״ל רצונך!

 לו ששגורה על סכמה שלומד וכפרש׳יי מניע׳ דתרגמו כ׳( )משלי חטנה יפיק ואדם וכן חפצה,

 אל״ף נתיספת נא זה טנה ועל ושירים. רנן אפיק ש״פ נ׳ יוס הפייטן אמר )ומזה נסיו. להוציאה

כהתפעל(, כאן האל״ף השתרשה לכן ,)אורקוועלל( נרם מוצאי שטעמו מיס׳ אפיקי סי׳י( )חהליס

 לשין )רעדען( הדבור על יאמר נל״א וכן הפנימית, מסשנה הוצאת כיא איננו נסה הדנור כי

 ע״י הממשנה גלוי כלומר הוא, גלוי לשון אפיק ספ׳יא( )עירובין אמרו וכן )אייססעלן( הוצאה

 עליו העומדים רניס אנשים שנפרסיס עליו׳ הנצנים לכל להתאפק יוסף יכול ולא טעם ולפ״ז דנור•

 ניכט זיך קאננטע )ער כעת׳ נרצינו שהיה מה אליהם ולדנר נשפתיו מלה להוציא ניכלתו היה לא

 אכי העור )נ( מטני: על המקרא לשין ומיושג מעליו. איש כל להוציא הוצרך ולזה אייססערן(,
 מטקשס שישיגו כדי היה ניגק אניהס שימות הנה עד שאמרו מה אולי סשנ כי זה, להם שאל חי.

התימה, ה״א א שהה׳ ואפשר )רלנ״ג(, האמת לדעת רצה ולזה מי׳ איננו ונאמת ננימין, נהשנת
 ,מזימותיו. נתקו הנבהל נבהלו. הצרותהאלה?: כל עליו עכרו אמר אני עוד שיסיה הוא אפשר אס

 טכרתס אשר )ד( ויאמר: יצחק ויסרד דבלי, על וסרד כמו עליו, דעתו החרד אנל נדהם, ועומד

 רק יוסף את וימכרו ויעלו וימשט ונו׳’ ויעברו כ״ח( ל״ז )וישב הכתוב לשון פשטות לסי אתי.
לישמעאלים, מכרוהו הס והעליהו משכיהו הס הנור מן יוצא צעקתו קול שמעו אשל העונריס המדיניס

 אורחת על מצפים והיו יללתי, וצעקת קילו שמוע לנלי הניר מן רחוק לאכול יושניס היו האסים כי

 וכשמעם לבור הסמוך אחר נדרך לנוא המדיניס קדמו עליהם מצפים ונעודם מרחוק, שראו הישמעאלים

 פעל רק ממשי פעל אינו מכרתם מלת לסי״ז האחים. ידיעת כלתי ומכרוהו משטהו צעקתו קול

מסננים, רק שאינם פעלים הרבה לזה וכדומה מעילה גלמחם שפירושו בי מעלתם כמו מסבב,

 פעראנלאססט האבט )איהר להמכר והמסכנים הגורמים הייתם אתם המכירה. גרמתם מכרתם טעם כן

 לפעל מכרתם לפרש נצטרך מכרוהו עצמם שהאחים המפרשים גדעת נסזיק אם ונם .פערקויף( דען

 ואין עליהם, ושנים עיניים שאץ מדניות שוכני לאנשים לענד שישאר הי׳ האסים דעת כי מסבב,

 לקצוות אוחו מוליכין הס לישמעאלים נמכרני אמרו נחנחומא כמבואר לאביו יוסף שיתגלה מציאות

 במצרים׳ מכש׳־כ עיירות מיושבי לאסד ענד יהיה אם כי ע״ש. סל״ס. דל״א בפרקי וכ״ס המדבר,

הוא נקל דבר רבים לעמים מרכולת ארץ היא גס כנען, לארץ קרוב מצרים פלשתים ארץ שבדרך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס194 מס עמוד גמליאל בן צבי יעקב מקלנבורג, )בראשית-דברים( והקבלה הכתב



✓ך

דעות הלכות קח

 כט טיטן

שקר הלכות

 ממון בהכחשת מלשקר שהוזהרנו האחד, שקר. על בתורה הוזהרנו מקומות בשני א.
תעשה. בלא עובר זה על והעובר יא׳(. יט׳ )ויקרא תכחשו לא נאמר זוז ועל אחר. של
 שכתוב מה תהו שנוכל. מה כל השקר מן להרחיק עשה במעות שנעטוינו והשני,
 שצריך היינו "תרחק" תורה שאמרה תה w ז׳(. כג׳ )שמות תרחק שקר מדבר בתורה

 או נזק בה שיש שקר בדבריו יהיה שלא ובפרט שקר, לידי יבא שלא בדיבורו לב לתת
 תועבה עצמה והשקר השקר, למדת מאוד קרוב האדם והנה <.ב> לאחרים דעת גניבת

 ממנה להתרחק נצטוינו ולכן שקר. שפתי ה׳ תועבת כב׳( יב׳ )משלי שכתוב כמו היא
רבה. רעה שהיא מאחר

 לתשעה נחלק השקר ענין והנה תורה. שאמרה זה "שקר" מהו י^נו^ךעת ויש ב.
שקר. איסור יש בכולם אמנם מחבירו. חמוד לחבירו הקודם חלק וכל חלקים.

 בין בגוף בק מחבירו ריוח מניעת או היזק נדנוד בו שיש שקר שכל בזה, והכלל
 פי על אף כלל, לחבירו היזק נדנוד שום בו שאין ושקר אסור. הכל בממק, בין בנפש

 חז״ל, התירו אחר בענין אפשר שאי במקום מקום מכל חמור, ואיסורו שאסור,
יתברך. ה׳ בעזרת שיתבארו ובאופנים

 ממונו. וגחל לחבירו עוולה בו שיש שקר כל הוא ביותר החמור הראשון החלק ג.
יט׳ )ויקרא תכחשו לא על ועובר שכיר. בשכר או בהלואה או בפקדון המכחש כגון

 וכל יד(. כה׳ )שם עמיתו את איש תונו לא על עובר והוא במסחר, המאנה וכן יא׳(.
 התורה. מן תעשה בלא אסור הכל בשותפות או במסחר רמאות או אונאה או מרמה

 שקר. ומשקלות מדות ברשותו להחזיק אפילו ואסור ומשקלות. במדות המאנה וכן
 הוציא שלא פי על ואף >מ עריות. של מענשן יותר מדות של ענשן קשה חז״ל ואמרו

 ועובר אסור הכל מקום מכל ברגליו או באצבעותיו או בעיניו רומז אלא מפיו שקר
)י( תעשה. בלא

 לנזק. סיבה לעשותו יתכן אך לחכירו. נזק השקר בעצם ואין המשקר, השני. החלק ד.
כדי בזה ומתכוין עמו, נאמן וריע אוהב הוא כי בו שיאמין חבירו את המרמה כמו

ט. פרק השמידה בחובה ד״ל ח״ה ע״ס א.

 פ״ל דהוא אלא רל״ה סימן ז״ל יראים ספר יעויין ב.
 התק בו שיש דוקא הוא בתודה האמור דשקר
 לבריות הרפה בה שיש שכל דעת גניבת )והי׳ה
 וכמשיב י״ז, דכתובות מסוגיא כדמוכה בכלל

 ספר יעויין ra חולקין והרכה שם( זיל היראים
 "מדבר וספר שליט״א ינרוב להרב שפתים" יניב
הרבה שליט״א ליטוואק הלל להרב תרחס" שסר

 בביאור אמנם זיל היראים על שחולקים סקורית
 בפנים, כתבתי ואה שחלקו, סעאנו לא יתרחק"

כד׳. סימן ק״י באריכות וע״ע

בא. יבמות ג.

 דמקורו )ונלע״ד קעה אות ג׳ שער שע״ת ד.
 על לעבור דיבור דא״ע דסשוט לא( )רף משבועות

שקר(. איסור
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קט חןות הלכות

על גם נענשים חלקים שני ואלה רעה. עליו להדיח ויוכל ממנו ישמר ולא בו שיבטח

 שעתיד טובה למנוע חבירו על מרמה ובדברי בערמה שבא מי השלישי. החלק ה.
אינו אבל מתנה, לו יתן שחבירו שמסבב או אליו, שיבא ולסבב לחבירו לבא

 השקר עץ יגדל אבל השקר. על ענשו עיקר ובוה לחמסו. או מחבירו לגזול מסבב
 עובד כאילו בדיבורו המחליף כל חז״ל ואמרו לחבירו. שהוא כל הפסד יסבב כאשר
 מטרה לידי להביאו שקר בדברי משתמש שהוא מכיון לומר, רצה זרה. עבודה

 יצליח. הוא ידה שעל חושב והעובדה שקר, שהוא זרה לעובעבודה דומה מסויימת,
ס
 שום לו ואין במתכוין. מקצתם ומחליף שמע אשר בדברים המשקר הרביעי. החלק ן.

מפסיד אינו שהרי שלמעלה, מאותם קל ענשו אחד ומצד משקרו. והנאה תועלת
 עושה הנאה בלי המשקר שהרי ביותר חמור עונשו שני מצד אמנם זולתו. אחר אדם

p ת בה. ודבוק השקר שאוהב מפני(
 שאומר ובשעה מתנה. לו יתן או עמו שיטיב לחבירו האומר החמישי. החלק ן.

הנקרא וזהו בלב. ואחד בפה אחד מדבר שהוא ונמצא לתת. בלבו אין הדברים
 עוד >"< יד׳(. לד׳ )תהלים מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור נאמר זה ועל מרמה
 שלך ולאו צדק שלך הן שיהא צדק הין לו׳( יט׳ )ויקרא בתורה שכתוב במה חז״ל דרשו
 יהיו והלאו ההן כן צדק, שיהיו תורה הזהירה ומשקלות שמדות שכמו והיינו צדק,
)°(בלב. ואחד בפה אחד ידבר ולא צדק
 כך אחר אך לעשותו, באמת התכוין אמירתו ובשעת דבר, איזה לעשות אמר אם ח.

"הבטחה" בזה יהיה שלא ובלבד שקר, משום בזה אין דעתו, ושינה נמלך
)י( מא׳(. בסימן בדיבורו לעמוד חיוב בהלכות לקמן )ועיין ט׳. בסעיף וכמבואר

 לקיים רצונו דיבורו ובשעת לחבירו, מתנה או טובה אתו כשמבטיח הששי. החלק ט.
שהרי אמנה, מחוסר ונקרא אסור זה הרי מדיבורו, חוזר כך אחר ורק דבריו,

ברית. עבר כאדם והוא מדבריו, חוזר והוא לו האמעו
 מעון וחוץ נותנים. ואינם הכנסת בבית המתנדבים אותם גנות גודל נלמד ומזה י.

דיבורו לקיים חייב לצדקה ליתן שאמר מכיון שהרי נדר. עץ משום בה יש השקר
 לתת מאחר אם וכן ג׳(. ל׳ )במדבר דברו יחל בבל עובר מקיים אינו ואם נדרים. מדין

 P) ס׳( סימן לקמן עוד )ועיין כב׳(. »׳ )דברים תאחר בל משום עובר נדבתו
ולא עליו טוב דיבר או טובה שעשה לומר חבירו את שמתעה מי השביעי. החלק יא.

והוא נכרי, דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב ואסור דעת. גניבת זה ובכלל עשה.

מט. ב*מ חז״ל ודרשו וםש״כ קסב׳ אות שם ט. קעט. אות שם ה.
ז״ל. ברא״ש ועיש השער זה בספר ראיתי והפירוש קם. אות שם ו.

א. סעיף י' פ׳ דעות הל׳ קסנה יד מספר שהביא
• DU7 קפא. אות שם ז.

ו. ו״׳ה נ. פפב. אות שם ח.
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דעות הלכות

 )א הנפש מיסודי הוא והאמת רבה, אשמה שקר ששפת מפני עכו״ם מגול יותר חמור
כב׳(. סימן לעיל נתבארו דעת ניבת1יגווור
 ולומר להתפאר לנדיב ואין בו. נמצאות שאינן במעלות המשתבח השמיני. החלק יב.

נדבותיו שכל בזה עצמו ומראה כן. עשה ולא לצדקה ופזרתי עשיתי וכך שכך
)מ שמים. לשם היו ולא כבוד, ידם על להשיג כדי באמת היו שעשה

 צריך אחת אלא יודע ואינו מסכתות שתי שיודע שחושבים אותו שמכבדים מי יג.
תלמיד ליקרא זכה שלא בעצמו יודע אם שכן וכל יודע. אני לבדה אחת שיאמר

 היו אם וכן חכם. תלמיד איני שיאמר צריך חכם. לתלמיד אותו חושבים והעם חכם,
 <’> שמע. לא ובאמת רבות״ כאלה ״שמענו לומר אסור בלימוד, מדברים

אינם וגם לאחרים, במקצת אפילו הפסד שום ואין המשקר התשיעי. החלק יד.
בדבריהם. הנאה קצת שמוצאים מפני דברים מחליפים אלא תועלת, ללא משקרים

)ם( ״)ירמ רקש דבר שוגםל רולמ שנאמר וזהו אסור, זה וגם
 בו שאין במקום ואפילו יתן. ולא פלוני רבד לך אתן לתינוק לומר אסור וכן טו.

דבר היה לא וגם הבטחה, בלשון אמר שלא ששי, בחלק המבואר הבטחה איסור
 שמרגיל מפני אסור, בתינוק מקום מכל רבים, בפני והתפאר אמר לא וגם מועט,

w )שם(. שקר דבר לשונם למדו איסור בו ויש לשקר. התינוק
 להלן כמבואר מסויימים )ובתנאים בדיבורו. לשנות הדל שהתירו מקומות יש טז.

שני בין שלום להביא שרוצה וכגון השלום. מפני לשנות מותר כא-כב(. בסעיפים
 מפני שינה יתברך שהשם ומצינו בזח. יש נמי ומצרה לאשתו. איש בין או מריבים
 אהק של מתלמידיו הוי חז״ל אמרו וכן w לאשתו. איש בין שלום לעשות השלום

 באמת שחבירו אחד לכל לומר שינה שאהרן חז״ל וביארו שלום. ורודף שלום אוהב
w אוהבו.

 הכלה לשבת מותר וכן בעיניו. לשבחו מותר השוק מן מקח אדם קנה אם וכן מ.
)?(בזה. יש ומצוה בעיניו, ולחבבה החתן בפני

 לו אומרים שאם במסכת, בדיבוריהם. לשנות חכמים רגילים מקומות בשלשה יח.
זו, מטה על שכבת שאלוהו אם בפוריא, ענוה. דרך "לא" אומר זו, מסכת הידעת

 האם מהוגנים שאינם אדם בני שאלוהו אם באושפיזא, צניעות. משום "לא" אומר
 ממונו.)י( ויכלו עליו יקפצו שלא "לא", אומר יפות, פנים בסבר פלוני בבית אותך קבלו
מצות. לקיים כדי לשנות דמותר אומרים יש יט.

 קפד. אות שם שע״ת ל.
 קפה. אות שם מ.
שם. נ.
.0
ע.

 קפו. אות שם
סו. סוכה

.0

וה הבאתי דד״ג ואבות יב׳ סשנה א׳ סרק אבות

 שסא חיישינן ולא תסיר כן לעשות שסותר לראיה
 ויל מוזנוהרש׳־א כדמשמע ודלא בשקר, יתרגל
ע׳־ש. )סג.( יבסות

ת. כתובות ק.

 וע״ע שם. וברס״א כא סעיף יסב סי׳ תו׳־ס ר.
בפרישה.

קפא. אות שם שע־ת ש.
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קיא דעות הלכות i IIV 1 i

<תי גזלן. או מאנס ממונו להציל כדי לשנות מותר כ.
 בענק אפשר באי דוקא היינו לשנות, מצוה או לשנות שמותר שאמרו אלו בכל כא.

הוא מוכרח אם וכן >*< לשנות. לו אסור לשנות שלא לו באפשר אבל אחר.
 שקר דבר יגיד שלא להשמט יכול ואם שיוכל. מה כל השקר למעט לו יש לשנות,

 בכל השקר למעט שחייב בזה, הכלל כן. לעשות חייב האמת, כל יגיד לא אלא ממש,
 לשקר מעט שקר בין הבדל אק לשקר לו שאסור דבמקום פי על ואף >ס שיוכל. מה

 בכלל הוא מהאמת שמשנה שכל גמור, שקר או אמת חצי לו אומר אם ובק הרבה,
 דחייב ביניהם, הבדל יש לשנות, ומוכרח לשנות, שהותר במקום מקום מכל איסור,
0) שיוכל. מה בכל השקר למעט

 הפסד צד שום בו שאק במקום אלא אינו שקר שהתירו מה כל אחר, כלל ועוד כב.
דעת גניבת או ריוח מניעת רק יש אם ואפילו הפסד, צד יש אם אבל לאחר.

 שקר אלא התירו דלא אסור. הכל יהודי, אינו או יהודי הוא האחר אם בק בעלמא,
)י< כלל. לאחרים נוגע שאינו

 צריך דאק האחרק זה כלל נוהג שאמו מסתבר מגזלן, ממונו שמציל במקום כג.
<ה> נוהג. הראשון הכלל אבל הזולת. של הריוח למניעת לחשוש

 את מרמה ואינו מוגזם, שהמאמר שידוע כל גוזמא, איזהו שקר. אינה גוזמא כג.
ערים כגון כיצד, מתייקים. אינם דבריו של שהפירוש יודעים שהכל השומע,

 ולכן כן, מבק השומע וגם לשמים, עד בצורות שאק הכל_יודעים לשמים, עד בצורות
0) שקר. זה אק

 וכ״ש שקר נדרי גם דזזתירו )כח( נרדים משנה ?j» י. .
 הרשב״א ובחידושי >קיד.( ב״ק ועיין גרידא. שקר
ז״ל.

 יד. ס-ק ובמ״ח ח׳ סעיף א׳ כלל רכילות ח״ח א.
 רב כונת תו לי פירש שליט״א אחר וגדול

 לא לעשות, לרב אפשר דחיח דכיון )סב(, ביבמות
 דרכי משום בזה דיש אע״ג לשנות, לבנו לו היה

שלום.
"ל ׳"עב• גנך ■ר ״׳ ־

j מדבר דכתיב פשוט לעיר בזה והטעם בח-ח שם 
שיוכל. סה כל להדחיק צריך ולכן תרחק, שקר

 בם*ח ט׳ כלל רכילות בחלבוח לוח רוסה עיין ב
לה. ס״ק

 שאינו דבמקום הדבר, ביאור קפא. אות שע־׳ת ד.
לא משום איסורו אין לחבית ממש הפסד גורם

ביאר ואעפ״ב גרידא. שקר משום אלא תכחשו -

 אפילו אסור זח דגם בהדיא ז״ל יונה רבינו
 שני שיש ושמעינן שלום. ובמקום מצוה במקום

 שאינו שקר ויש לזולת שנוגע שקר יש שקר. סוגי
 מעולם התירו לא לזולת הנוגע ושקר לזולת. נוגע

 ריוח מונע דק אם אפילו ולכן מצוה. רבד לשום
 מצד שקר איסור יש מ״מ דעתו, גונב או מגוי

מצוה. דבר לשום כזה שקר .הותר שלא הישראל,
מצוה. לדבר הותר לזולת נוגע שאינו שקר ורק

 של בעלמא גרסא מפני לשקר שאסור נאסר דאם ח.
 אגם. כעין ראובן דגם נמצא לראובן, ריוח מניעת
 גורם אינו אם זה וכל לשקד. מותר האנס וכלפי
 הפסד גודם אם אכל לראובן. ממש הפסד

 גרסת ע״י ממונו להציל במיני׳ כל לאו לראובן,
לראובן. הפסד

 בתורה והרי שליט״א, אחד מגדול שמעתי כך ו.
השמים. עד ובצורות גדולות ערים כתוב
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 שנגיעוח שמאחר והטעם שכלי, דבר דהיינו

 להשחמש לו יש לחובה, דעומיו מטים אדם

 יש שהרי לאמה, לבא כדי עקום" "שכל בכש

 כשר יהודי סשס שהרי לזמש גדולה סברא

)וכמש״כ לטובה וכוונותיו מששבושיו רוב

קיט

 בזה הובא יב׳( )כא׳ במשלי ז״ל יונה רבינו

 לכף לדון הסיבה שזהו ריח׳, אוש שם השער

 "עקום" להיוח שכלו ירשה אם ורק זכות(

 קרוב יהיה לזמש אמשלאוש מיני כל לחשוב

ודו״ק. לאמש,

שקד חילוקי ט׳ ובביאור תרחק שקר מדבר הקרא כד^בביאור

 ויש שרחק, שקר מדבר במורה כתוב א.
יש ועוד "שקר", מהו להמבונן

 מורה שאמרה המצוה מהו להתבונן

"מרסק".

 מהלמם. שט יש שקר מהו בעטן והנה

הייט דשקר ז״ל היראים דעש

 עושה או אומר שכשאדם שבירו, שמרמה

 והאמש ענין, איזה לשבירו שמראה מטעה

 שרמהו, נמצא אשר, באופן הוא שהעטן הוא

 שפסוק וראייתו מורה. שאמרה "שקר" וזהו

 בין של עטן במוך נאמרה מרחק שקר מדבר

 דמדבר מוכרע הוא וממקומו לשבירו, אדם

 לומר יש אמנם לסבירו. אדם שבין בעטטם

 שאומר דבר כל הוא דשקר אשרת דרך

 באופן מדבר אם ואפילו אמיתי, שאינו

 הוצאח עצם מ״מ אחי, לאף טגע שאינו

 הוא אמיחיים שאינם יודע שהאדם המלים

 כספרים ועיין מורה. עליו שדברה שקר הוא

 שקר ו״מדבר שפמים" "טב היקרים
 מקורוש הרבה להביא דהרבו מרחק"

זה. לצד ז״ל ואמרוטם מראשוטם

 "מרתק", מורה שאמרה זה לגבי וחנה ב.

מדבר מצאנו דהנה להקדים יש

 האחד פעמים, כמה בגמרא מרחק שקר

 לאסור זה מקרא שלמדו )לא( שבועוש במס׳

 ובמס׳ דין, בית בעטני לשקר דדמי כל

 ב״ד דבשטרומ למ״ד איכא )ל.( סנהדרין

 דמשזי חייב או זכאי פלוט סמם כומבין אין

 מדבר משום דאיכא ז״ל ופר״ש כשיקרא

 בגמרא. מפורש אינו זה אמנם מרמק. שקר

 אין דלב״ש אימא ח)יז.( כמונות נמס׳ אמנם

 משום הכלום לכל וחסודה נאה כלה אומרים

מרשק. שקר מדבר

 בכת ג׳ שער בשע״ת ז״ל יונה רבינו וחנה

השכינה סט מקבלים שאין שקרטם

 וכמב זה, פסוק הניא ולא שקר בעטן האריך

 ל׳ סימן ממים במס׳ שליט״א הגר״ח מרן

 בעביט אלא נאמרה לא זה דקרא דס״ל די״ל

 הסוגיא מכל נראה כן ולכאורה בלבד, ב״ד

 בפה אחד דדיבור שם דמשמע )מט.( בנ״מ

 יפלא אשר צדק, דהן מקרא נלמד בלב ואשד

מדבר לי׳ נסקא הא חרא, ל״ל דלכאורה
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 היה כשאומר אם בשלמא מרחק. שקר

 אינו זה הרי נמלך, אמ״כ ורה לקיים בדעתו

 ז״ל הגר״א גשם )וידוע טבור בשעת שקר

 יליף לא דזה י״ל ואולי כזג( נקרא שזה

 נפה אמד דיגור אכל מרחק, שקר מדבר

 ואמאי מובהק, שקר דינור הוא בלב ואחד

 נאמר ואס מרחק, שקר מדנר ככלל אינו

 נ״ד פניני על רק קאי מרחק שקר דמדנר

 דכמונוח מהא פ״ז מובא קשה אמנם ניחא,

 על הרחק שקר מדבר דיש כהדיא דמנואר

 לנ״ש, וחסודה נאה שהיא הכלה על אמירה

 וצריך שלום. דרכי משום אלא חלקו לא ונ״ה

טרור.

 )עם יראים ספר ז״ל דהנה להקדים ויש

ז״ל( ראם מועפות נעל והגהות טאור

 חייג מרחק, שקר מדבר רלה׳ סימן

 לידי שקרו לנא שיוכל שקר מכל להמרחק

 שיוכל הענין מה לג למס וצריך מטרו, היזק

 שמוטה ויעו״ש ע״כ היזק לידי שקרו לבא

 סטרו, שמרמה נדבר היינו ששקר דנריו
 ומתרץ דכמובוס מסוגיא עצמו על ומקשה

 ראשונים שמטא שם בהגהות ועיין ע״ש,

 לנו יש ועכ״פ עליו. שחולקים ז״ל ואחרונים

 מכל "להתרחק" חייב שכמג נמה לעיין

 של המצוה דזהו דס״ל פשוט וכנראה שקר,

 שכתב מה וא״כ "תרחק", שקר מדבר

 מוסר דנרי אינו הענין" נזה לג למת "וצריך

 המצוה פירוש הוא הוא אלא בעלמא,

 היינו להתרחק הדרך שזהו ד״מרחק",

 דאף ונלע״ד הענין", בזה לב "למת

 מהות בטאור ז״ל היראים על להסולקים

לכ״ע, הוא "מרחק" פירוש אבל שקר,

 נזה לב "למת דהייט משקר, להתרחק דמייב

 בתרגום )והנה שקר. לידי יבא שלא העניף

 המשמעות דלכאורה רחיק", "הוי אימא

 אמנם המרתקות, פעולת ולא רחוק תהיה

 בכל תרגום לשון דזהו כלל, ראיה זה אין

 הכונה ואין ועוד, דטר הוי זכור כגון מקום

 "הרחק" דמצות מפשוטו הפסוק להוציא

להתרחק(. הגברא פעולת היינו

 מרחק שקר מדבר דמצות למדנו ולס׳ץ

הגברא מצות עלמא לכולי הוא

 בדברו לב לשום והיינו השקר, מן להתרחק

 מאוד קרוב דהאדס השקר. מן שיזהר

 מהו סלקו ורק נו, ליכשל ועלול לשקר,

 להתבונן ויש עליו. מורה שדברה ה״שקר"

 ורק אסור, שהשקר לנו אמרה לא שהמורה

 בלום אמרה שלא ואף ממנו, להתרסק צומה

 להתרחק צומה מ״מ השקר, פנין בעיקר

הוא. דבר והלא ממט.

 בדעת טארגו וד׳ ג׳ בסימנים לעיל והנח

הרע לשון דאיסור ז״ל יונה רטנו

 אמת הוא זה ויסוד "רע", שהוא מסר הוא

 יש לזה בנוסף ורק ז״ל, הראשונים לכל

 ז״ל. הראשונים לרוב רטל מלך לא איסור

 בעצמותו. אסור הוא רע שהוא דבר אבל

 השקר, ערן p הרע לשון כערן והנה
 מסר אלא בעצמותו אסור איט שהשקר

 שקר אוסרת המורה הימה ואילו רע, שהוא

 וגם הפסד במקום גס אסור היה בהטא,

 שקר מעשה שהרי שלום, דרכי במקום

 בעצמותו, אסור אינו השקר אמנם אסור,

שעל פטרה או דמצוה מסצא זה שאין
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קכא ישראל קודש

 עלן הוא אלא מצוה, או איסור יש המעשה

 היסך וכל אמיתי, הוא השי״ת שהרי רע

 מתועב, השקר זה ומצד רע הוא השי״ת

 שכינה, פל מקבלים אינם שקרלם וכת

 אז שהרי אסור, אינו מצוה במקום אמנם

 עלנו. סז״ל שהגדירו כיוצא כל וכן רע אינו

 לשקר, קרוב בטבעו שהאדם מאסרי והנה

 השקר בעלן הרבה שנזהר מורה צוסה

 מדבר והיינו בו, האסור עלן מכל להתרסק

 למדו )לא( שבועות ובגמרא תרתק. שקר

 השקר מן להתרחק הנהגות כמה מזה

 ס״ל כתובות ובמס׳ ודיילת בעטלפים

 לכל וחסודה נאה כלה לומר דאסור לב״ש

 וב״ה מרסק, שקר מדבר מצות משוס כלה

 דשלום מורה, שאסרה שקר זה דאין ס״ל

עדיף. הבריות

 מאמר לפרש נסית בשע״ת ז״ל הר״י והנח

סל מקבלים אינם שקרלס כת

 השקר מהות לפרש דנסית דהייט השטנה.

 שקר מדבר הטא לא ולזה סרטיו, בכל

 השקר מהות מבאר הפסוק דאין מרחק,

 הר״י אבל ממנו. להמרמק מצוה היא אלא

 ואכמי גטתו. ומהות שקר מהות לפרש נמית

 הן קרא אצטרין )מט( ״מ3ב אמאי צ״ע
 שקר מדבר משום אסור אינו ולמה צדק

 מצוה הוא מרסק שקר דמדבר וי״ל מרסק.

 אינו אבל שיכול, כמה להתרחק האדם, על

 חיוב הוא צדק הין אבל מוחלט, איסור

 המשקלות, שמשווה כמו הדיבור להשוות

 חל כבר זה דמצד לטנא, זה על וסומטם

בפזהשי״ת. עוד ויתבאר הקלן, קצת

*jr דרכינו השקר במדרגות לעיין לט רש 
השקר, מומר סדר מהו ז״ל יונה

 מכחיש ידו שעל שקר הוא טומר דהחמור

 סיבה שהוא שקר והשל מרמה, או בעמיתו

 ידי שעל והשלישי למטרו, הפסד לגרום

 זה שגם ממטרו, הטבה מונע השקר

 בו שאין שקר הוא והרטעי נחשב, כהפסד

 אהבת מצד אלא הנאה ולא לזולתו הפסד

 המפסיד דשקר סזינן אלו מכל והנה השקר.

 עצמו מצד שקר אבל טומר, סמור מטרו

 מדת מסל דוקא הוא וגם רטעי, אלא איט

 אומרו שהד שקר שאוהב המופחת השקר

 בלי גם הוה דשקר דאף וחזינן הנאה. בלי

 הפסד עם הוא חמור מ״מ למטרו, הפסד

 מה כל המדה עצם ומצד הפסד, מבלי

 ונמצינו חמור. יותר הוא יומר בה שממדבק

 שקר מדבר על כללי פירוש מדבטו למדים

 להרחיק ומצווה לשקר, קרוב דהאדם מרסק,

 אליו שמתקרב ומה שיוכל, כמה עד זו מדה

 ד׳ כל בעצם הוא וכן חמור, יומר הוא יומר

 מסל השטנה סל מקבלים שאין 4כמוכ
 מוחלטת סחירה אין )והנה רנג שמהותן

 ז״ל היראים לדברי ז״ל יונה רטנו מדבט

 שקר על רק הולך הוא תרתק שקר דמדבר

 מודה ז״ל היראים דגם למטרו. אדם שטן

 שקרנים, כת ובכלל הוא שקר סממא דשקר

 "תרתק" של התורה דמצות הגטר ורק

 השקר מן להתרחק מבורר חיוב שהוא

 אדם טן על דוקא הולך ממנו וליזהר

 ואין עצמו, מצד השקר על ולא למטרו,

 לו סו״ס אמנם טרהם, סתירה שיש הכרת

 הבדל שיש ז״ל יונה רטנו סובר שהיה יצוייר

למטרו הפסד של שסר של הרתחה סיוב טן
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ישראל קודשקכב

 דס״ל ומשמע כן, מפרש היה סחס לשקר

 שקר שהוא לנר כל כולל מרחק שקר דמדבר

הנ״ל(. מדרגות ט׳ כל דהיינו

 כסה אחד אמירה הוא החמישי החלק והנדן

הססד כזה אין והנה כלב, ואחד

 היה לו שהכטיח ההכטחה כל דהרי לחכירו,

 הבטחה, כאן היה לא מעיקרא וממילא שוא,

 למטרו, הפחד של שקר כזה שאין ונמצא

 הג׳ ממח הוא ולכן דעהו, שרימה אלא

 מוכה שהיה ג׳ לחלק דמי ולא מדרגות,

 חיככו השקר וע״י כאמח, להכירו מיועד

 קצת כזה הד_יש לאדם שמיועד דמה ממנו,

 אכל ממנו, שמחככו כמה מכירו מפחיד ענין

 וכפי לעולם, מיועד מוכה היה לא כזה

 אמנם חמישי. אלא אינו השקר מומר עומק

 למשא נוגע שהוא מצד אמרח עכירה כזה יש

 הין חורה קכעה וע״ז אדם, כני של וממן

 שקר מורה ושללה צדק שלן הן שיהא צדק

 כפני עכירה מעשה והו״ל וממן, כמשא זאת

עצמה.

 ואין אמנה, ממוסר דין הוא -הששיוהחלק

הראשונים לרוב צדק הן משום כזה

 דלר׳ דמשמע כסוגיא מט. ב״מ )עיין ז״ל

 רא״ש יעויין אמנם צדק, הן כזה יש יוחנן

 ר״י גם דכזה ז״ל הרי״ף דברי שכיאר ז״ל

 כפהמ״ש ז״ל הרמב״ם אמנם לרב, מודה

 ע״ש( כן סכרי לא שכיעיח סוף ז״ל והרע״ב

 עצמו, מצד במפצא איסור כזה דאין ונמצא

 נאמן, שאינו הגברא על שם מלוח יש אמנם

 כל דבריו להחזיק לאדם יש נאמנות ומצד

ז״ל ר״י עיין הכטחה, כלשון שנאמרו זמן

 שעכר כ״אדם שהוא הדכרים כגדר שם

ברית".

דעח. גניבח הוא השכיעיח והמדרגה ד.

דעה שגונב ערנו עצם והנה

 חנם, מוכה לו מחזיק שמכירו במה חכירו

 וכמבואר עשה, ולא מוכה לו שעשה שסבר

 ע״ש. שם ז״ל ובסרש״י )צד.( חולין כסוגיא

 האדם, מיסודי הוא המוכ הכרח דהנה

 להכירו יש הרי למכירו טובה שעשה והאדם

 באמח ואס לו, מוכה להמר לו שעבוד כעין

 הרי טוב, להחזיק מה על ואין טובה כאן אין

 עניני דכל שם מכואר אמנם דעמו. גונב

 אומו שמרמה כגון בזה, נכלל דעח גניבת

 כחזקח מחה נעל לו שמוכר וממכר במקח

 גונב מ״מ בממיר, הבדל שאין אף שסוטה,

 איזה ממנו בדעתו הבין שמכירו דכל דעמו,

 דעח. גונב זה הרי כן, שאינו ונמצא ענין,

 על הארמי לכן לב אח יעקכ ויגנוב כחוב וכן

הוא. בורח ט לו הגיד כלי

 וגם לזולחו, הפסד דעת בגניבת אין והנה

שמטרו ממה אמנה חסרון כאן אין

 ובדומה פיו, על מעשה לעשוח עליו יסמוך

 דעח חסרון שיש והששיח הממשית למדרגה

 כן, כל מזיק שקרו אין ולכן ומחן, כמשא

 המחועב, משקר נחשב זה שאין צד יש ולכן

 הוצרך וע״ז ממנו, להמרחק חיוב שיש

אסור. דעח דגניבח לחדש שמואל

 אסור, נכרי דעח גניבח דגם שם ואיתא

דאיכא דאף ז״ל יונה רטנו ויעויין

דעח גלכת מ״מ מומר עכו״ם גזל למ״ד
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קודש

 הנפש. מיסוד הוא דהאמח משום אסור

 לא עצמו הפכו״ם דמצד דאף הדבר, ביאור

 הצד לסי ובסרט לאסור, לחז״ל נראה היה

 מצד אמנם דעמו, נ״ש מומר ממונו דגניכח

 דפוגם איסור, יש דעה הגונג הישראל

 למ״ד אמנם הנפש. מיסודי שהוא האמה

 לרש״י קיג: )ב״ק גוי להטעומ דמומר

 גטבח דהומרה דבמקום צ״ל שם( וחוס׳

 נמי הומרה וכדומה הלואה בהפקעת ממונו

 מגננח דעמו גניבמ ממיר דלא דעמו. גניכח

 נעניני עוסק דאיט כמקום ורק ממוט.

 לגטג אסור עכו״ם מיד ממון למסוס ממון

 אנס שהגוי כמקום דלכ״ע ופשיטא דעמו,

 אפילו דהא דעמו. לגנוב דמוחר פשיטא

 שם וכמכואר כהא, ממירים שקר שנועח

 לכ אמ יעקג ויגטג כחוג וכן )קיג:(. כב״ק

 נמנו שלא אנס כעין היה דלבן הארמי, לבן

לצאח.

 הנה דעח דגטבס ענינא בהאי ואגב )הגה
ביארו אינהו( ד״ה צד: )מולין המוס׳

 עד דעת גטבמ דאין ז״ל רש״י שיטח

 כשעושה אבל כן, ואיט אמד דבר שאומר

 אלא דעח גטבח באן אין בסממא מעשה

 והוטחו עליו והקשו אנסשי׳, דמטעה איהו

 שעושה למטרו שמוכס מעשה שעושה דכל

 הו״ל שקר, והוא סלוני, למטרה מעשה

 מוכחח, סברא שהוא ונראה דעת, גטבח

 ז״ל דרש״י ורק הוא, כן ז״ל לרש״י וגם

 דסמם למטר מכורוח מטוס בסומס נקט

 האורח בשטל שעושה מוכס אינו סמימה

 המעשה היה אם אה״נ אבל כן, אומר אא״כ

לכבוד דעושה בסשטומ שממפרש באופו

קכג ישראל
 היה לא זה ובלי לחטני, מכור ובאמח האורס

 וכן דעת, גטבח דהו״ל אה״נ עושה,

 כן אמר ו׳ הלכה מדעוח ב׳ בס׳ ז״ל הלמ״מ

 ממש, טבור דבעטן ז״ל הרמב״ם בדבט

 לו יסמס ולא ז״ל הרמב״ם לשון אמנם

 כט למוכרן לסממן צטך שהוא מטוס

 הכרס אין סמס, כבודו שבשטל לסמוחו

 ומה במעשה, ולא בטבור דוקא סימוי דהאי

 הא השמיט ז״ל הרמב״ם אמאי שם שהקשה

 אמר ולא עולא בשביל דסממ יהודה דרב

 לכבודו פוחח היה דבלא״ה לנכט שמכור

 ז״ל הב״י בשם שם שכמב כמו י״ל לכאורה

 זה שאין כלומר היא, דסשיטא דמילמא

 דפימוי הטן מגטטם דאם כלל, שקר סימוי

 אינו דהסימוי דכל יוצא ממילא אסור שקר

 לכבודו עושה וכל_שבאמח אסור, איט שקר

 סו״ס מ״מ עושה ג״רהיה שבלא״ה אף

 מעשה דהוא ונמצא לכבודו, עושה היה

 שם, שהביא המוס׳ כונס גם וזה אמימי,

 ז״ל, הרמב״ם של לשונו נמחק מובן והכל

 אמס שסח אלא ז״ל הרמנ״ם שסיים וזהו

 הייט והוות עמל מכל טהור ולב נכון ורוס

 שום בלי אמס ע״ס יהיה דהכל זה, הגדרה

 הטבור מצד אמח שפח והיינו כלל, שקר

 הלב, כרוח מכוון הטבור שיהיה נכון ורוח

 בלבו "חכמוח" שום יהיה שלא טהור ולב

 איזה להרויח כדי עמו שאממבר לומר

 זה דכל וכדומה מדעמו שלא ממנו הרווחה

 ואפילו ז״ל הרמב״ם ומש״כ והוות. עמל

 אסור דעס גטבח ושל סימוי של אמח נדלה

 אלא דעת, לגנינח מעשה להמיר בא לא

 שהוא שלם משפט אומר אדם לפעמים

דעת גניבח דבר הוא אמח מלה רח אמח,
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ישראל קודש קכד

 השער" or כעל וגם אסור. זה וגם
 מעינן ז״ל הר״י בדברי כן אמר שליט״א

 דסחמא כלל, מוכרח ואינו דוקא, דיבור

 דעה גניבה למעשה אבל מיירי, בדיבור

 למטרו אומר לי דמה כדיבור, הוא במעשה

 וכבר וברמיזה, במעשה אומר לי ומה בפה

 של ראשונה במדרגה ז״ל יונה רטנו כלל

 בפה דיבור בין כלל בשקר סילוק שאין שקר

ע״ש. וכדומה מרמיזוה היוצא שקר לשאר

 זה פרק שכל ז״ל ברמב״ם עוד לדקדק ויש

ובכל בדרכיו, והלכה ממצוח מדבר

 כן או פלוני בדיבור ירבה לא כהב הפרק

 זה ובענין וכו׳ שמוק בעל יהא לא או ירבה,

 בדרטו והלכה מדין שחץ מפני "אסור", כהב

 בזה חז״ל נתנו האדם הנהגת מצות דהוא

 השקר תועבה מצד אמנם בהחלט. איסור

 אמר השטעי, מדרגה אלא איט שבו

הג״ה.( ע״כ מועט. הוא למטרו שההפסד

 ע״י כבוד שמקבל הוא השמיטה והמדרגה

וממילא שותק אם ואפילו שקר,

 כעין ג״כ וזה כבוד, מקבל שקר מחמה

 ובמדרגה בשקר. שיסודו אדם מבט גטבה

 לבט טגע שאין שקר לדין מזר התשיעית

 כאן עד בו שדיבר מצאט שלא אחרים, אדם

 סמור ששם אלא רביעית, במדרגה אלא

 שהרי בה, ודבקותו השקר אהבתו מפט

 שאמרו מדובר ובעטנט הגאה, בלי אמרו

 למדו משום ואסור הנאה, צורן לאתה

 שקר זה דהרי וקשה שקר, דבר לשונם

 עלמא שהוא הזה דבעולם וצ״ל בעצם,

שאינו כל בעצם שקר נמשב אינו דשיקרא

 בשקר, דבוק אא״כ כלל, למטרו מטעה

 הרמק על תורה שהקפידה מאסר אמנם

 לשקר מתרגל אדם ידו שעל כל מהשקר,

 וכן שקר, דבר לשונם למדו והו״ל אסור,

 לו, שיעשה שקר שכל זה בגדר הוא תינוק

 שאין אע״ס טתן, ואיט לו לתת שאומר כגון

 דבר לשונם למדו בגדר זה הרי הבטחה בה

היטב. ודו״ק שקר,

 על דרשות ב׳ במטלחא נמצא עוד והנח ה.

האחד תרחק. שקר דמדבר קרא

 משום והיינו הרע, לשון למספרי אזהרה

 קבלת על שוא שמע משא לא דדרשו

 לשה״ר הגדירה דהחורה נמצא לשה״ר,

 וכהגדרת מרמק, חיוב זה על ומל ב״שקר",

 להתרסק בדיבורו לב לשום ז״ל היראים

 לפרוש אזהרה שהוא שם אימא עוד ממט,

 שם ומטא "שקר". ג״כ שהיא המינוח, מן

 ומוצא מ׳( )ז׳ בקהלת האחד פסוקים, ב׳

 מצודים היא אשר האשה את ממות מר אט

 ז״ל רש״י עיין ידי׳ אסורים לבה ומרמים

 שמטא והייט האפיקורסות, על דקאי שם

 האלקים לפני טוב שם ממש״כ ראיה

 מדבר הפסוק כונח וזהו ממנה, "ימלט"

 והמלן קרא מטא עוד "תרמק", שקר

 יב׳( )סג׳ במהלים והוא וכו׳ באלקים ישמס

 לעומת וזה שקר, דוברי פי יסכר ט וסוסו

 דמיירי בו הנשבע כל יתהלל שאמר מה

 שם, ז״ל בפרש״י כמבואר ית׳ בו נדבקים

 לא והנה זה, היפן הם שקר הדובה וא״כ

 ואפיקורסות דמינות קרא להטא צריך היה

 לראיה קרא א״צ וגם לנו, ידוע דזה אסורה,

דמאסר למדו, "מרסק" מטת אלא לזה,
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קודש-ישראל

 חיוב זה על חל שקר׳ "מר מלל דהוא

 דיש דקהלת מקרא שלמדו וזהו "תרחק",

 אפיקורסות, על ממנה "ימלס" ערן

 כני ללכוד השמד רשח הוא שנעצמותו

 שקר דוברי סי דיסכר מקרא ולמדו אדם,

 נלמד ומזה שקר". ד״דבר מלים מכלל שהוא

 על ממייסדיה דכולס כולם, חז״ל דרשת על

 וכמו שקר, לאסור הקרא נאה דלא זה, יסוד

 חידוש אלא ומינוח, לשה״ר לאסור כאה דלא

 וגס "מרחק", חיוב יש שקר דנר דנכל הקרא

 איסורם עיקר אמנם נזה, נכלל עצמו שקר

וכנ״ג מעצמם, לנו ידוע וחיעונם

 יש מריס חז״ל דאמרו נהא נסתסקתיי ו.

אמנה, מחוסרי משום נהם

 שפרע, ש מקנל גס מעוח שנתן וכמקום

 מ׳ זה ומצאנו דינו, מה ספק יש אס

 נחן דאם האחד ז״ל, ראשונים מחלוקת

 עתה לעת אן הפסד לידי לנא וקרוכ מעות

 והרא״ש הרז״ה דלדעת נעץ החפץ עדיין

 שפרע ש מקנל ואינו לחזור מותר ז״ל

 )מנו:( מציעא נכא מעשה מההיא ולמדו

 ס״ל וסייעתו ז״ל והר״ח רופילא, פרזק דכי

 ז״ל והש״ן והנ״ח שפרש ש לקנל דצריך

 מה שפרש מי מקנל אינו דמססיקא כחנו

 ומותר לקולא ססיקו אם לכתחילה הדין

 שדעת נעלמא, נמרים וכן לא, או לחזור

 מותר מרעי ממרי ז״ל והרא״ש הרז״ה

עליהם, חולקים ז״ל הראשונים ורונ לחזור

קכה

 מ״מ לתומרא, הכריע ז״ל שהרמ״א ואף

 דספק כחנו שם ז״ל הש״ן והניאו הנ״ת

נספק. הדין מה א״כ הוא,

 מכל חלקים, לג׳ האיסור לחלק ונראה

שקר, איסור יש אמנה איסור מר

 כפשטות נראה היה לכאורה לנד זה ומצד

 משום החשרו לא המפשרים וגם להתיר,

 ממקום נראה דלכאורה לחוד, שקר איסור

 מאנס גרע דלא שקר, איסור אין הפסד

 דין מצד הוא השאלה עיקר אמנם עכו״ם,

 לקיים לאדם שיש אמנה, כהלכות מיוסד

 כאילו הו״ל האמנה דמצד נראה והנה מרו,

 דעת גשרת הוא קרן כל דהרי תל, המקח

 שתן נדינורו אמר שהאדם ומצד אדם, של

 כעין זה הרי כן, לעשות וגמרו ימכור או

 אמנה דין מצד ולק אמנה, דין מצד קרן

 נו והחוזר האחר, כרשות החפץ כאילו הו״ל

 מספק ולס״ז אמנה, מצד גזלן כעין הו״ל

 לקולא, ממון ספק מל דנהי להחשר, יש

 לא, ולתפוס לילך אנל נרשותו, כשהוא ה״מ

 מרשות תסיסה כעין הו״ל אמנה מצד וה״נ

 וכמקום נידים, מעשה עשיית שהוא הזולת,

 הוא דכן לעשות, לו אין גזל איסור ספק

 על דנר העמד ספק ממקום המשפנו,

 ה״נ וא״כ מחכירו, אחד יקח ולא חזקתו.

 אינו עשה, אס אנל מעשה, יעשה לא מספק

 כעין שפרע דש מספק, שפרע מי מקנל

הספק. על עונשין ואין הוא, עונש

■ז
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♦נו ח♦ סימן

יא

יב

טו

החפץ
• כ״ר סימן שמואל .משפטי ט׳ סימן יוסף

שס מהי״ן והרב קס״ג סימן בח'מ ז והרנו ר
 דאפי׳לשרלא ס״ל קמ״ר סי' וכתשו׳ כהנה׳

• לידיה אתא דכאיסורא כיון יאו.ש מהגי׳
 לידיה אתא באיסורא כסציאה שיין רלא וי״א ה

המר שמן לידו בא כסתר ובתחילה ביק
סי״א חח״מ כתשו׳

 ישראל כלוא יאוש/ולא הוי נוי דכלוה לחלק יש ו
ע״ר השבתי ואני צ״ח סי׳ ׳ ח״מ אכדהס־ כיין

 יע״ש בהכי לחלק דאין 'נזעם. כטוב כתשו׳ ’
טי דלוה סקכ״ה ס״ו סי׳ ש״ך סרב‘־ומדברי ז

 אכל חובו לנכות ויכול כיאוש הלום לין
• טבה אם נזל ומוי החוב ־הלוה קוצה כישראל

לת״כ ווי ואמר דנתייאש לן דשמיע איצא דוקא ח
 דשטרו אמר דלא היכא אכל דפליגי הוא

מהרשר״ס יאוש מהצי רלא מורו רכ״ע בירופשיטא
פ״ו.־. חק"מ־הי'

 לערב ליאורה וקבל ו.ש׳ לראובן הלוה אס ט
ומחו וזבולון יששכר מל התוה 5זקן ושוב

 יאוש מקרי ולא הערה נפטר לא וש׳־עב״ז ראובן
 ולא כידו ששטרו עוד כל מערנותו שנאייאש.

 ניטל לא לכ״ע .הערב מיאורה שנתייאש שמעט־
׳ שם מהרשד״ם יאוש מקרי ולא מחיובו יאודה

 גער ולא מימה ולא ומוציא מפזר שראהו אף יוד
 מתרשד״ם זסי״לדנתייאש׳ממט מפני לא בו

• שצ״ו סי׳ חס״ע
 כאיזה רבד בשוכח לא כאבידס .אלא יאוש אין

ח׳ סימן חצר קנין ס׳ מחנ״א- הרב מקום
• ר“הראכ ליעת

 ושאר להראכ״ד ונתייאש פקדון דשכח היכא
 מחנ״א עיין לקטיז היאוש מהט לא -ראשונים

• כתשו' כזה ומ״ש שם
 כפקדון יאוש דמהני נראה מחנ״א הרב ולדעת

• הנפקד לקטת
 גה הנפקד זכה נכסיו בל כמפקיר ע וגב

סימן לא מהרימ״ט כהצואה והלוה כפקדון
• פ״ה

 כיניהס תמיר יטאקים צועקים שהיו אע״פ
טובא שעתא .לישו רחיקא היה ני ובפרט

 כלום בדבריהם אין ההוא הגזל תמיד זוכרים והיו
 אפילו להתייאש שראוי מקום הוי יהמקום כיון

 סימן ישרים תומת כלום בדבריו אק וצמח עומד
 הר״ב שההיא כתשו' מיגאש ן׳ מהר״י ומדברי י״ר

 שלא צעק אט המלך ראפי׳ דכ״ר לכ״מ בש״מ
• יע״ש מהט נתייאש

תועלת להרויח כדי נעשה החרש החיוב־ אם טז.

טוב

טובחיים

ד*■* ?3

 מהרש״ך הא׳ מחיוב דנתייאש אמרי׳ לא קצת
• rקנ סי׳ ח*ב

 לא תבעו ולא ושתק שטם במה ששוה מה
 רס״י ת"מ* הפוסקים כמ״ש מחילה מקרי

 חאה״ע ומסר״שהצוי סימןי״ז אלשין ומהר״מ צ״ח
 דקט״ר א “צ קי׳ ח״א חיו״מ כתק״ל ועיין י׳י הימן

י־ ע״ג
 מחנ״א לידיה אתא באיהירא לו* אין בפקדון חי

סי״ח חצי קטן ח•
 מ וש רש״י נתייאש יב״ח שעבר כיון כאפייה >ט

:דב״ר בב״מ

 שהוא ומוכיח עשביה נו שעלו היבא וכ*ן ך
חולין ע״ב רכ׳ג ב״ע יאוש הוי רה מזמן

\ והפוסקים רק״י
 כאומטת והשתקע דהלך כיון להסתפק יש עיר אן

כעלמא וביאוש שנתייאש עילתא מיכתא אחרת
 ישרים ותומת ל שורש מהרק״ו כמ״ש חזקתו פהע

 ממילה כהו מ רל הכתים לחוקת רמי א״ר י״ר ,סי
 נגב פאת הרב ס״ו סי' אברהם כני הרכ כמ״ש

ז״ן סי׳ מ’חח

 פקרון כתורת פרעה כיר היו כמצרים ישראל כך
 תתקצ״ט רמז איכה ילהוט

פקרו} כתורת האומות כיד היה ישתו אק מי
• כ״ר כעי׳ יפה מהר״ש

 יט סימן
אמרת דבר

 תיחק שקר מדבר מ״ע על עוכר שקד המרבר א
,שוא שמע תשא לא כל״ת עובר וחמאכלו .

 הקי״ב טו״ב סי׳ ח״מ סמ״ע
סי' "ד כיו ש״ך מישראל. שתסתלק לשכינה טרם כ

• סקמ״ג רמ״כ
 במסכתא מילי תלת כהני לשנות מותר אכל נ

וכפוה׳ במפ׳ ועיין ע״ב רנ״ג בב״מ כמ״ם
 ה׳ הימן א״ח בשו״ת כעניותי ולש כזה פי׳ כמה

שה לכ״מ וכשיטתי
 ומ״ש והפוסקים המל מ״ש עיין ובפוריא.שס ד

שס בעניותי
 ומ״ם והפוסקים המל עיק־מ״ש וכאושפיזא ה

מהוגנים בין התוה׳ וחילוק שם כעניותי
 יספר רלא ח״כ ך׳ נתיב ורי״ו מהוגנים לשאינם

סימן הפרישה וחילוק יע״ש טוכתו ולא רעתו לא.
לרבים יחיד כין רה״כ

 מהנר,א ׳לימור ׳אושפיזא שהוא סי׳אל׳ף וטתטס ו
אושפיזא אמ״ת וכן וישנה עצמו שיקטין ׳פוריא

 וכשכר רס״ב סי׳ כח״מ פרישה תשמיש מהכתא
 שמואל רמת והרב שה לכ״מ בשיטתו שושנים פרחי

 לימור פוריא דהייט וילון תשקרו רמזול״א בשיטתו שנן
 יעקב עיון והרב יע״ש בעמיתו תשקרו אושפיזא

 כתורה שילמור כדי לשטת דמותר הוציא לשם בחי׳
הה והאושפיזא והפוריא 'קלה היא שהמה' ויאמר

׳ יעש״ב וילמוד ילן וכזה טובים
לשם והדין הלכה שאמר מי של, לשמת.השה ז

 אומץ יוסף עיין כמותו אלכה שהוא אחר
בזה הכללים כקול בעניותי ומ״ש ס״ג סי׳ ‘כתשו

 שם על אלא אומרו כשם רבר אומר שאינו מי ח
׳ מרבר על עובר סי״ג ישבת *ק“פ א״א אחר

וט׳ תרחק שקר
 מפני וכן לשכות מותר המצות קיום מפני ט

 חמקיה לככוד כבודן דתוקשו אז״א ככור מטת

ע״א ן דג יוסף עין כל ז״ל הרמ״ז
 ס' במ״ר כמ״ש וחסד צדקה לעשות ה“וח יוד

בשיטתי בעניותי כמ״ש דשקלים ובידו׳ כהר
• לשם

ונ׳ן יא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס36 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, חיים החפץ



חיים יט סימן החפץ

וי״ל ג״ן ב' הישר קב
 תגסהתא׳פי״ורמס׳ לשקר לתלמידיממותר לזרז ן

ומ״ש מ״ד בפי״ו שם להר״ש ובפיה״מ אהלות
 שם לכ״מ בשיטתי בעניותי

רעתיס וחלש מצטער גרול שארם היכא אן
 עליו דעתו שמתיישב רבד לו להורות מותר

 דר״ג מעובדא ללמוד נראה כן אמת שאיט אפילו
 דמורי אציבי כתלמיה ראתזוהו ת״ה בברכות

הוא רעתיה ליתובי אלא היא ולא קטמא רמליא
• ליה יאחזו

 האמת על לו להורות ושלא לשקר מותר גם. כן
ברכות אבתריה עלמא כולי ליטעה סלא כדי

א ע דנ״ט
 כרי כן סאיט כרכר חבירו את להפסיד מוחי כג

דק״ט ב'מ והחן האמת על וערער שלא
 מחריק״ש שלו השסלש יורשי עם ייסן< רב אמר

סימן.י״כ ח״מ לחם עין כס' ז״ל
 נכון ‘לא עכ״ז לשקר דהיתר מקום ככל ומיהו נר

ד״ט בסוטה כמ״ש כרכר ה׳ שם .להזכיר
 אביי לבו כל את לה הניד כי דלילה יתי־א ע״פ
לבטלה ש״ש מפיק דלא צדיק כאותו כיה ידעה אמר

h במקום לכרן כתיקונה המטה לעשות וכ״ן 
. רג״ן בברכות כמ״ש שאכל

 כמ״ש ש“ד מפני לשטת ומטה מותר וכן ♦ב
ששינה הזקן להילל מציגו וק דס״ח ביבמות

 לזבחי שהביאה העולה על ואמר השלום מפני
 רז״ל בונת וזהו ע״א ד״ך בביצה גמ*ש שלמים

אונו וקרכנות וכו׳ ידבר מה אשמעה ע״פ במאמר.
• שלום אלא

 החסידים 'p העתיד ולא־על עכר בשכבר ודוקא יג
לעתיד אפו׳ דשאי עטה משום אן תכ״ו סי׳

• שם נמלה כרית הרב
 מ*ו סימן כיכמותל׳ה שם כיש״ש ומהרש׳יל >ד

וצא באקראי ר׳״ש מפני לשנות דמותי־ כתב
 ואנכי כ ס" סימן אליהו יד כתשו׳ וכ״ב ״ברגילות‘•

כתשו' שם כזה ע״ד פקפקתי הצעיר
 ומוצא ליוהרא יחוס שלא עטה מפני וכן טי

• שם בתשוכתי שהכרחתי כמו מותר
 המצות בעשיית עליו המלעיגים מפט וכן טז

כתשו׳ שם מותר
 ישקר כחן שלא שעשה מתכייש אם והה״ג טוב

שאונו אעפיי גדול אדם אמר שכן ויאמר
 מדברי וב״ג ותוס׳ לפירש״י ע״ב דמ״ג ברכות ק

• הו״ג ואבירה נזילת מה' כפי״ד הלח״מ
 יתלה ממט שיקבלו כרי אמת דבר לו' וכן חי

ליחנק הרוצה כמ״ש גדול מארם כן ששמע
 בברכ״י ועיין ע״א דקי״ב הסתים ברול כאילן *תלה
 חצק ע׳ בערוך ועיק כ״ט, אות רמ״ב סי' מ״ר
 ע״א רקט״ו קשיים ואלו סי״פ כשבת אמת וכן

 דר׳ידאסיר משמיה ממערבא איגרתא אתא אע״ל
 להרב ועיין יע״ש מיניה רלקבילו סיני כי ופירש״י

 ועל ז מ פ״ס באבות יו״ט יתיס׳' עובדיא רביט
 חן טסק אם שמעתי לא אומר שמע. שלא מה

 וכו' שמעתי כך יאמר לא מרעתו מן.הסברא
לאומר הסברא מן דבר ראומר היכא כין ח״ל

 ורוק המומת לו שיש הלכה דבר
כמי החמירו ע״א דפ״ז ח״ב כזוה״ק אן יט

ובס׳ מרביס שמע ולא ידע רלא דבר שאומר

 כדרך האמת על לעמוד נרי לשקר מותי כה
דקי״א בחולין לר״א שמואל שעשה כמו נסיון

 מהרלנ״ת וכתט׳ שם שכע כאר והרב בפירש״י ועיין
 יו״ר כנה״ג זכ״ר סי׳ חיו״ר מהרשד"ם קכ״א סי'

סי׳ ח״מ כרכ״י כליקו׳ מוטרי מ״ח כאר צ״ה רס״י
’ י״ג אות י״כ

 להפחידם מותר מצויה המטה שתהיה כשכיל וכן ני
כח״מ יאודה■ מחנה סרב אמת שאיט כדבר

ע״ג רקס״ח קנח סי*
 בימת לפתוח כח לשקר מותר הדיין וכן זן

מדבחכם ע״ב דל״ב בסכהדחן כמ״ש תחילה
וכו׳ פ' נזדכה

 מילתא לישן אשגרת כש״ס נקטו לפעמים כח
ועמ״ש כתענית ’בס הר״ן שאיט מה דשקרא

יע״ש ע״ד דב׳יס י״ר סי׳ חא״ח לדוד מנתם הרב

 רז״ל מכיו שקד דבר הוציא היראה מפני כט
מת ואחיו ע״פ וינש ס׳ ורש״י

 הוראה בחט ואפי׳ ש’ד מפני לשטת מותר ל
חטא היכי ני אמרו צא כשם דבר שט

 ובכתה איפנא דתטא וט׳ אמיחתו על סיבר
 על האמת לכיא כח וט׳ לרבים מיחיד מקומית
 משפטי תורתיך ספרו לה׳ לעשות ועת מתטנתו

• ע״ב דזק״ן ק״ן סי׳ שמואל
וחסודה נאה כלס שהיא סכלה את לשבח וכן לא

 ס״ה סי׳ כאה״ע וב״ש מחוקק־ כחלקת ועיין
אש טי שהוא לו׳ אסור סכנה במקום אפי׳ לב

 עייןכיו״ר לתייאנפי דמשתמע כלישנא לא
ס׳יקי• קנ״ו י׳0

 ולהפליג לשקר מותר רבה גברא בהספד וכן לג
• דש"מ סי׳ ביו״ר ט״ו קצת

 בראשית כפסוק יש שכמקרא הנקודות כל לד
במידת במ״ב. שנברא מה דבל רמז משורק חון

 האומר וכל כפניו עומד שקר ואין נברא אמת
 הביאו שילוח מי מדרש לעולם נכשל איט אמת

• ל״ז אית כראשית ’ס דור פני סרב
הוא אמת איש אם דמשט רבנן דעביח בהא לח

 החסידים ס* אסור כוח גם שקר מדבר שאיט
תתיס׳יא סי׳

 יכול הינאדאיט כ״א כד״ש אפי׳ לשטת ואין לו
ראפשר סיכא אכל ישנה לא אם שצום לשים

ו׳ אות ק‘ק ארם הנהטת ס׳ תרחק שקר מרכר

 כילה ציח על חזרט ע״א דקל״ט בשכת ממ״ש לז
להו ולישלח ופריך היתר צד לה מציט ולא־

 הנה יזרס כני שאינן מס לפי יחזקאל כר כדרמי
כאיסורים להקל יבואו שלא כרי לשקר רמותר מבואר

 מטעה אט תאמרו אל משה אמר כך אמר״ג לח
עושה שהסיטור כדרך דבר לא על אתכם

 עמכם מדבר עצמו הלוקח הרי ללוקח מוכר כין
* יע*ש וט׳ כפנים פנים פ’ע נןואתח ׳ס י רש

 לא רפים בל׳ יחיד ס' רבי ששונה ומה לט
היי רבים חכמים דבאמיז• כשיקרא מיחזי

 איח^סי׳קנ״י וקציעס מר יחיד לדעת■ שהסכימו
חכמים דברי ושמע אזנק־ הט ע״פ במשלי וזכ״ה

וכי » לדעתי תשית ולבך
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סימן החפץ
 וכ״ש וכו׳ טעה אם לת״ח הוא גנאי וכי מ

הריקי כוקי כיח למתלי כרכו לשקר שאין
 וכין למעשה הלכה העושה כין לחלק יש ואולי

 לעשוק הואר רלא לעם והוראות דינים החרש
 אכל לסמוך מה על ליו שיש לו* לאשחמוטי אלא

 שלא אז שהיה למי ע״ה נישווייה רלא וכו׳ מ״מ
 כשהיה משא'כ איקלע ההם כראיתא כמקומו

 ולהגיהם הרכים את להכשיל ורודשין במקומם
 כהו^וקים וידעי הוו דכאתרייהו .ועוד כטעיתם

שם מו״ק הרה מ״מ גינהו רפקיעי כגווייהו לעלמא

 לפשעכם ישא לא כי לישראל אמר יאושע מא
זה מה ליאושע הקב״ה ואמ״ל וצחטאתכס

 הרעה על ס׳ מנחם כתיכ שכן לס"ר שדברת *אושע
 כן דכרתי לישראל לאיים כדי רכש״ע יאושע והשיב
פח*» כסא׳״ר 5יעש* ומנשקו לדכי־ הקכ״ה יהודה

 היא שמירתו מפגי ר״ש מפנו לשנות ממד. מב
שלום נתיטתיה וכל כאומרו סבל המיתר

 ידין ומכאן העולם המקוים האתית עמוד והוא
 שהוא כרכר אלא השלום מפני לשטח שאק המעוין

 ובעני; לאשתו איש שכין כרכר או העולם קיום
ן סקו דכר שהוא כאתו לה* לוטה שאמר שמואל

פי״ב שה״ק ר״ת הרב
 על לעכור ומועד השלום מפני לשנות מותר מג

ת-שכתור׳ ל מסס גם• הרסק שקר מדבר
 למוחק אוסרה שטא לה״א p תעשון לא שהיא
 ?צ ם’הרמכ .ומנאה ראה .פ* כספרי כדאיתא השם

 שדוחה שה״ס אומר וא״ב המצות כמנק יססמ״ג
 טנתו אס ש״ר צהוציא רמגתר ש״ר מואא של צאו

תשו׳ יע״ש שלגם לעשות פרי טוב ולתכלית לשמים
י״א הי׳ מור״ם

 אצא רמי דלא ז״ל מור"ם כתשו* שם עו״כ מר
ע״כ רפ״ב דיומא בחרא כפ* ראמריק להא

 אדם ישכין מכפר יגה״ב למקום ארם שכין עכירות
 רלא נמו יאמר וא״כ מכפר "כ יוה אין לסבימו

 ארם שכין עכירות אלא דומה ואיט מיגס״ב עדין
 איטרויזה להטרו ארם שטן עכירות אבל למקום

 ד״ז יטטה כפ״ק דגיסיק וראיה כצום איט זה
 עשי ער עושה יק הרכה כתי לה ואומרים ע״א

 ואומרים וט׳ כקרושה הנכתב הגמל שמו לענק
 וכל היא לשומען בדאים שאינם דברים לפניהם

 משנה חותה על ובגת׳ וכו׳ אטה כית משפחות
 כקוכיס מעשה בפניה שאומרים ומפ׳ היא מאי

 הורה ראובן טש ולא הורה יאודה הראשונים
 טעה ה' הדמב״ם שחיבר תורה ובמשנה ופסמ״ג

 והנה כפשוטו ראובן מעשה י לקניו ואומרים שם
 כל דנ״כ ב״מ כפ׳ ז״ל אמרו היי זה על ק״ל

 אמרו נם טועה אלא איני חטא ראובן האומר
 דכ״הע׳א כמשנה המגילה את הקורא פ׳ במגילה
 המפר' אדון ופי* מתרגם ולא נקרא לראובן מעשה

 הטמאה מפני וכי קשה. וא״כ גטתו מפני ז״ל יש״ו
 לשמוע כראי אינם ובודאי יממות. תשתה שלא הזאת
 ונכחיש שחטא ונאמר הצדיק ראוכן על י’פ טציא

 ויהיו שנ׳ חטאו שלא עליהם ומעיד שנ* המקרא
 ע״כ רנ״ב כשבת ואמרז-״ל עפר שטם יעקב בני

אלא ראוכן חטא שלא ושוים צדיקים שטלם מלמד

חי חיים ך יט
 השם ימחק שלא כדי הוא שהטעם לומר כ ע"

 לשמו עשי שאתרינן כמו ובטהרה כקדושה הנכתב
 ק״י נרין מעתה ואנה המים על ימקה שלא הגדול
 מפני שנדחה יתעלה השם מחיקת ומה כנ״ד

 אדם כני על לעז הוצאת מחה אקי״ה השלום
 איט השם מחיקת שמחה שלום הכאת הנשירים

 איש שבין בהכאת ואם ש״ר תוצאת שירתה רק
 יעיד משפחה שכין שלום הכאת עאנ״ו כך לאשיןו
 פי' להקם מה ולו׳ למיפרך ליכא ומהשתא וכרן.

 לשמים רע שהיא עבירה אלא דוחה אינה שכן לסוטה
 שמא ולשמים לכריית רע שהיא עבירה אבל לחור
 מחה השש מחיקת אפי' דהרי אינו רזה דוחה איט
 ה ללכ יש יכיה וקי׳ל עאכ״ו שצום הכאת אותו
 ונקדים מכשול למו ואין קורתך לאוהבי רב שלום
 הוא רמכשול לין*מ עור ולפט ע״פ כגמ' מ״ש

איכא כמ״ע דנם ז״ל ה' לימודי קרב וגם מל״ת
• יע"שורוק לת"מ עור ולפני מטס

'ח ר הרב נתב חמת תורתינו שנקראת תטעם מה
 תקרה ג״ב זה דר"וע׳בומעעם פי״ב ^שה״ק

 תהז החיים ען סוד הוא שאמת החיים ען התורה
 ותורתן שנ' אמת נקראת והתורה ליעקוב אימת
ראשון אט כקוד ק״ג כשש רמוז אמת וק אמי!

אחרון* ואני .
 ומבאר ע״כ לדקס׳ו לב״ב בחי* הרא״ש כתב מו

פירש״י על שהק' ע״ר כש״מרכ״ה דבריו
 הוה המעון ג רשב התם דתתגי דכריתות פ״ק סו׳
שהקל אעפ״י רש״י שכתב וממר לטה*מ ונכנס והו״

 כן ירא שהיה תורתך הפרו לס׳ לעשות עת ,.,״מד*תי
 והשיב הגוף כטומאת קדשים ויאכל להטא. ימנעו
 יתכן דלא נהירא ולא וז״ל אלו רש* ע״ד הרא״ש
 והא זו תששא כשביל עד״ת ויקל מפע שקר שמצזא
 כ’ע ד״ל וכפסחים ע״כ רל"ר כסוכה שמואל ייאמר
 כר״ט וט' ררשינן לאו ואם וט׳ זבינייט אשרו.

 כדפרישכא ס״ל רמשו״ה והייט וכו' כר״ש וט'
כן אומד היה לא ס״ל הוה לא אי אבל התם

• יע״ש

ד סימן
הלכה סכטל מנהג קגין

 וכפ' הפועלים פ' ירו' הלכה מכטל מנהג א
הפועלים כפ׳ הערדכי וכתב •חליצה מצות.

 שאין מנהג אבל וותקים מנהג דה״ר שס״ו רמז
 הרעת כשיקול כטועה אלא אינו התירה מן ראיה לו

 מוהריק״ו ונ"פ ק״ך סי' ישרים תומת הרב ונ״פ
 אמריכן צא עד״ת לעבור שהוא רבמנהג ע׳ שורש
 כסימן זאב כנימן קרב וכ׳'פ הלכה מכטל מנהג
חיו"ד משה משאת הרב וכ״פ שס״א וסימן קט״ן

• ע״ב דצ״ה ז״ך סי׳
 אורים דאורייתא וחיקה חזקה כמקום מנהג ב

 ע׳ב ר׳יק קמ״ו לימוד גדולים
היכא .המנהג כתי אזלען הלכה נגד אפי׳ ג

 מהריק׳ו המקים חכמי עפ״י קוקכע דהמנקג •
• ט' שורש

 מחליקת כאן אין כאילי הוי העיקר שהוא כיון ד
ע'א ו. דה קמ׳״ו לימוד גדולים הורים

ומי'ש ה
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311 השקר ואיסור האמת חיוב לז: פרק

 לו אמרתי העולם מן לטרדי ובקש עלי יצרי
 שלך שאינו בעולם מתנאה אתה למה רשע
 ותולעה רמה להיות עתיד שהוא במי

 חמדתיו עמדתי לשמים שאגלחך העבודה
 ירבו כמוך בני לו ואמרתי ראשו על ונשקתיו

 כי אומ הכתוב עליך בישראל נזירות נוזרי
 פי תם ובינוא ליי להזיר נזיר נדר לנדר יפליא

 לאנה טמא לנזיר תכציצה עלה אלתלמוד
 ויוכיח פינדמון אלנזירות עליהם תטול כאנת
 מתצגרון באנהם תחלתן על בנדמהם סופן

 ולמא במקצודהם ליסת לאנהא באלעבודה
 סייג ז״ל קאלוא אלתעבד אלנדרים סר כאן

נדרים לפרישות

 רשע לו אמרתי העולם מן לטרדני וביקש
 במי שלך שאינו בעולם מתנאה אתה למה

 העבודה ותולעה רמה להיות עתיד שהוא
 ונשקתיו ]חמדתיון עמדתי לשמים שאגלחך

 נוזרי ירבו כמוך בני לו ואמרתי ראשו על
 ׳כי אומר: הכתוב עליך בישראל נזירות
 וביארו 2ליי"; להזיר נזיר נדר לנדיר יפלא

 :טמא נזיר של ייחודו סיבת את בתלמוד שם
 בעיניהם מתארכת היתה שהנזירות משום

 על בהתחרטם סופם ויוכיח מתחרטים, והיו
 משום ה׳, בעבודת מואסים שהם תחילתם

 וסוד והואיל אליה. שואפים הם שאין
 "סייג ז״ל: אמרו ה׳ עבודת הוא הנדרים

3נדרים". לפרישות

אלכדב וחרמאן אלצדק וגוב פי פצל
[119: ]עמי

 פי איצא ענה מנהי ימין גיר מן אלכדב
 תרחק שקר מדבר תעאלי קאל שריעתנא

 בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו לא וקאל
 אן עלי תדל סיאקתהא כון מע אלנצוץ והדה
 ומעני אלחכם מעני פי אללאוין הדה

 ען אלנהי מן לפטהא יכלו פלא אלמעאמלה
 אל־ אלצפאת מן ואלכדב מטלקא אלכדב

 פי ומפסד אלאכסא שים ומן עקלא מדמומה
 אלאכתר עלי פיה ואלואקע ואלדניא אלדין
 תותרה למא אלמעאמלאת פי הו אנמא

 אל־ עלי אלתחיל מן אלנאקצה אלטבאע
 נהי ולדלך אלחיל באנואע אלמאליה פאידה

לגיר אלאנסאן יכדב אן אמא ענה אלכתאב

השקר ואיסור האמת חיוב על פרק
]09' :119]

 בתורתנו. גם־כן נאסר שבועה בלא השקר
 ואמר: 1תרחק", שקר "מדבר יתע׳: אמר
 2בעמיתו". איש תשקרו ולא תכחשו "ולא

 הדברים שהקשר אף־על־פי אלה, פסוקים
 לגבי הם האלה שהלאוין כך על מורה בהם

 אינו ביטוןם הנה יום־יום ומעשי המשפט
 הוא והשקר מלשקר. מוחלט מאיסור נקי

 ומתכונות השכל מצד המגונים מהתארים
 הזה העולם בחיי קלקול וגורם השפלים,

 בו שנכשל מי ועל־פי־רוב הבא, והעולם
 משום יום־יום בענייני אלא נכשל אינו

 הערמה על־ידי המגונות הנטיות השפעת
 החומרית, התועלת לצורך צורות מיני בכל

 לכך אשר התורה. אסרתהו כך ומשום
מתוך אלא" לתועלת, שלא ישקר שהאדם

ב. ו, במדבר 2

ז. כג, שמות 1

המלים. סדר בשינוי יג, ג, אבות 3

* t'/ 1יה>יו^ t'btJ
ריא. יט, ויקרא 2
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 וקלה וסקאטה כסאסה מגרד אלא פאידה
 לם ולדלך פיה אלוקוע נאדר פדלך אמאנה

 פי אנגמל בל נץ אלכתאב פי לה יפדר
 תעלם ואנת קדמנאהא אלתי אלנצוץ מפהום

 אלכתאב פי אלמסטורה אלאבות קצץ מן
 אלעטימה אלדיניה אלפואיד מן פיהא למא

 פי אלקול גיר למא עא אבינו אברהם אן
 ללצרורה היא אחותי בקולה שרה מעני

 רק אמרתי כי פיהא קאל אלתי אלעטימה
 הזה במקום אלהים יראת אין [120. ]עסי

 קאילא דלך עלי עטף אשתי דבר על והרגוני
 מע ולו לה חקיקה לא מא קול מן מתנצלא

 היא אבי בת אחתי אמנה וגם צרורה אשד
 אבינו ויעקב לאשה לי ותהי אמי בת לא אך
 קבול מעני פי אלקול תגייר יסתגז לם

 אלדי רבקה באמר אלא יצחק מן אלברכה
 באמר ללקצה חרכתהא אן אלמתרגם בין

 ורד דלך ומע ובו׳ בנבואה אתאמר עלי נבוי
 בכרך עשו אנכי לקולה תחסין אלדרש פי

 קצר מן לבערה נקולה ולא משהור הו במא
 עלי או אלדרש מנואל עלי נקול לכננא אלנץ
 קבל לה תקדם קד יעקב אן מנה אקרב

 פליס עשו מן אלבכורה שרא אלברכה
 ולא אלצדק מן כאליא ליצחק גואבה
 עשו אנכי קולה לאן מטלקא תגיירא מגיירא

 פיה עשו וקולה בכרך בקולה צאדק בכרך
 בארשאד שעה הוראת מגרי יגרי תגיירא

 ישראל עלי יעדד וירמיה רבאני ואמר נבוי
יעדדהא אלתי ואלעטאים זרה עבודה מע

 הנה גרידא, אמונה וחוסר תקלות שפלות
 לכך יוחד לא ועל־כן בזה, הכשלון נדיר

הפסו מובן בתוך נכלל אלא בתורה, פסוק
 מסיפורי יודע ואתה לעיל. שהזכרנום קים

התוע משום — בתורה הכתובים האבות
 שאברהם בהם, שיש הגדולות הדתיות לות

 הדיבור את שינה כאשר השלום, עליו אבינו
 זה הרי גהוא״ "אחוזי באמרו: שרה בעניין

 רק אמרתי "כי עליו: שאמר הגדול להכרח
 הזה במקום אלהים יראת אין [120. ]עס'

 זאת והמשיך 1אשתי". דבר על והרגוני
 בו שאין מה על הצטדקות מתוך באמרו,

 "וגם גדול:• הכרח בשעת ואפילו אמת,
 אמי בת לא אך ]היא[ אבי בת אחתי אמנה
 התיר לא אבינו ויעקב 2לאשה". לי ותהי

 קבלת בעניין הדיבור שינוי את לעצמו
 רבקה צו על־פי אלא מיצחק, הברכה

 הנה בפרשה שפעולתה ביאר שהמתרגם
 בנבואה אתאמר "עלי נבואי: צו על־פי
 "ייפוי" בדרש מובא זאת ובכל גוכו׳״

 שהוא כפי 4 3בכרך", עשו "אנכי לדבריו:
 היותו משום אותו אומרים אנו ואין 5ידוע,
 הדרש דרך על אולם הפסוק. מכוונת רחוק

 שיעקב אומרים אנו ממנו, קרוב יותר או
 הבכורה קניית את הברכה לקבלת הקדים
 נקייה אינה ליצחק שתשובתו באופן מעשו,

 משום מוחלט, שינוי אינו והשינוי מהאמת,
 אמת דיבר בכרך" עשו "אנכי שבדבריו

 הנה "עשו", באמרו ואילו "בכרך", באמרו
 על־פי שעה", "הוראת מנהג בנהגו שינוי יש

 מונה ׳,וירמיה אלוהי. וצו נבואית הדרכה
והדברים זרה עבודה עם יחד ישראל, אצל

ועוד. ב כ, בראשית 3

כז, בראשית 4 יג. כז, לבראשית התרגום ראה 3 יב. כ, בראשית 2 יא. שם, שם 1
סו. עם׳ י, תולדות ישן, תנחומא 5 יט.
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 לשונם את וידרכו קאל אלצדק וערם אלכדב
 וקאל ידברו לא ואמת וקאל שקר קשתם
 האמונה אבדה וקאל שקר דבר לשונם למדו

 דנוב תעדיד פי ישעיה וקאל מפיהם ונכרתה
 מבדילים היו עונותיכם אם כי ישראל
 נגואלו כפיכם כי וכו׳ אלהיכם לבין ביניכם

 דברו שפתותיכם בעון ואצבעותיכם בדם
 בצדק קרא אין תהגה עולה לשונכם שקר
 שוא ודבר תהו על בטוח באמונה נשפט ואין
 אוןוקאלאיצא [120: !עמי והוליד עמל הרו
 כי בנו ענתה ותטאתינו נגדך פשעינו רבו כי

 וכחש פשע ידענום ועונותינו אתנו פשעינו
 הרו וסרה עשק דבר אלהינו מאחר ונסוג ביי

 ותהי וכו׳ אחור והסג שקר דברי מלב והגו
 יי וירא משתולל מרע וסר נעדרת האמת

 בדלף וכפי משפט אין כי בעיניו וירע
 בכחש סבבוני תע ענה יקול והושע שאהדא
 אפרים וכו׳ ישראל בית ובמרמה אפרים

 ושוד כזב היום כל קדים ורדף רוח רעה
 אלצדק עדם מן יסתגית ודוד וכו׳ ירבה

 פסו כי חסיד גמר כי יי הושיעה ואלצאדקין
 רעהו את איש ידברו שוא אדם מבני אמונים

 מטוב רע אהבת אלשר מע אלכדב וגמל וכו׳
 מן אלכדב אן ובין סלה צדק מדבר שקר

 עלי מרמה ופי רשע פי כי אלרשע צפאת
 ממתדחא ובין שקר לשון אתי דברו פתחו

 אלכפאר אבעאד פי אלגמילה בצפאתה
 אלכאדבין באבעאד ונחוהם ואלפגאר

עיני לנגד יכון לא שקרים דובר קאל מעהם

 והעדר השקר את מונה, שהוא החמורים
 קשתם לשונם את "וידרכו אמר: האמת.
 ד-אמר: 7ידברו", לא "ואמת ואמר: 6שקר",
 "אבדה ואמר: 8שקר", דבר לשונם "למדו

 אמר וישעיה ’מפיהם". ונכרתה האמונה
 היו עונותיכם אם "כי ישראל: פשעי במניין

 כפיכם כי וכו׳ אלהיכם לבין בינכם מבדלים
 שפתותיכם בעון ואצבעותיכם בדם נגאלו
 קר:| אין תהגה עולה לשונכם שקר דברו
 תהר על בטוח באמונה נשפט ואין בצדק
 [120: ]עמי והוליד עמל הרו שוא ודבר
 נגדך פשעינו רבו "כי אמר: וכן 1און",

 אתנו פשעינו כי בנו ענתה וחטאותינו
 ונסוג ביי וכחש פשע ידענום ועונותינו

 מלב והגו הרו וסרה עשק דבר אלהינו מאחר
 האמת ותהי וכו׳ אחור והסג שקר דברי

 וירע יי וירא משתולל מרע וסר נעדרת
 כראיה. בכך ודי 2משפט", אין כי בעיניו
 בכחש "סבבני יתע׳: בשמו אומר והושע
 אפרים וכו׳ ישראל בית ובמרמה אפרים

 ירבה ושד כזב היום כל קדים ורדף רוח רעה
 האמת העדר מפני עזרה מבקש ודוד 5וכו"׳.

 פסו כי חסיד גמר כי יי "הושיעה ודובריה:
 רעהו את איש ידברו שוא אדם מבני אמונים
 "אהבת הרע: עם השקר את וחיבר 4וכו"׳;

 וביאר 5סלה", צדק מדבר שקר מטוב רע
 רש/ פי "כי הרשע: מתוארי הוא שהשקר

 לשון אתי דברו פתחו עלי מרמה ופי
 הטובים תאריו את בשבחו וביאר 6שקר",

 ודומיהם, והחוטאים הכופרים הרחקת לגבי
 אמר: אתם, השקר דוברי הרחקת על־ידי
ואמר 7עיני". לנגד יכון לא שקרים "דבר

כח. ז, שם 9 שם. שם 8 ד. שם, שם 7 ב. ט, ירמיה 6

א-ב. יב, הושע 3 ואילך. יב שם, שם 2 ואילך. ב נט, ישעיה 1
ז. קא, שם ך ב. קט, שם 6 ה. נב, שם 5 ב-ג.

יב, תהלים 4
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 ולזות פה עקשות ממך הסר שלמה וקאל
 אלכדב ד□ פי וקאל ממך הרחק שפתים

 בין מדנים ומשלת שקר עד כזבים יפיח
 שאהד פהו באלכדב יתחדת מן יעני אחים

 עלי לישראל תעאלי וקאל שרור ומתיר זור
 צדק אעתמאד עלי חטהם פי נביה לסאן

 דברו תעשו אשר הדברים אלה אללסאן
 אל־ ישראל ושארית רעהו את איש אמת

 כמא צפאתהם ואלתבות באלבקא מועודון
 יעשו לא ישראל שארית פיהם תעאלי קאל

 ימצא ולא כזב ידברו [121. ןעמי ולא עולה
 פי אלנבויה ואלנצוץ תרמית לשון בפיהם

 ואלחכמים כתירה אלצדק ומדח אלכדב דם
 בעיניך יהא בדבורו המשנה כל יקולון
 אין כתות ארבע ויקולון זרה עבודה כעובד

 כת גמלתהא מן שכינה פני מקבילות
 קויא חטא אלצדק עלי ויחטון שקרנים
 שלך הין שיהא ללמדך צדק והין ויקולון

 פיגב כדלך ודלך ואד צדק שלך ולאו צדק
 מן דינך ותחרם נפסך ותטהר לסאנך תצון אן

 אלתי ואלמאתמה אלשניעה אלמנקצה הדה
 רכצה לא אנה ותעלם בצגירה ליסת

 פי מסאמחה פי ולא קול תגייר פי ללמתשרע
 אלשריעה עליהא דלת אמור פי אלא עבארה

 חדדהא או אלאנביא אתאר פי ורדת או
 עליה דלת מא אמא ונקלתהא עלמאוהא
 אלעבאדאת פי אלמסאמחה פהו אלשריעה
 מנך אגל הו למן מכאטבתך מתל אלאדביה

 ללתאדב אלצרורוז תקודך למן או חקיקה
ואנך סידך כאנה לגירה או מנה ללכוף מעה

 ולזות פה עקשות ממך "הסר שלמה:
 השקר: בגנות ואמר 8ממך", הרחק שפתים
 בין מדנים ומשלח שקר עד כזבים "יפיח

 עד הריהו כזב שדובר מי כוונתו ’אחים",
 לישראל יתע׳ ואמר מדנים. ומשלח שקר

 בלשון לנהוג אותם בעוררו נביאו, על־ידי
 אמת דברו תעשו אשר הדברים "אלה :אמת
שמובט ישראל ושארית 10 9רעהו". את איש
 תואריהם — והקיום ההישארות להם חים

 "שארית עליהם: יתע׳ שאמר מה על־פי
 [121. ]צמי ולא עולה יעשו לא ישראל
 \ תרמית" לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו

 ובשבח השקר בגנות הנבואיים והפסוקים
 "כל אומרים: מרובים.^החכמים האמת

 עבודק^ כעובד בעיניך יהא בדבורו המשנה
 מקבילות אין כתות "ארבע :ואומרים 2זרה״,

ומעור שקרנים", "כת ובכללן 3שכינה" פני
 ואומרים: נמרצת בצורה האמת למען רים

 שלך הין שיהא "ללמדך צדק״ ״והין
 כך והדבר והואיל 5צדק". שלך ולאו צדק

 ותטהר לשונך את שתשמור אפוא צריך
 המגונה מהמגרעת אמונתך את ותמנע עצמך

 שאין ותדע קטן; שאינו הזה ומהחטא הזו
 להקל ולא דיבור לשנות למאמין רשות

 הורתה שהתורה בעניינים אלא בביטוי,
 או הנביאים במסורות שהובאו או עליהם

 המסורה ואנשי חכמיה על־ידי שהוגדרו
 עליו, הורתה שהתורה למה אשר שלה.
 פנייתך כגון נימוסין, במעשי ההקלה הריהו

 שההכרח למי או באמת ממך שנכבד מי אל
 בגלל כלפיו מנומס להיות אותך מוליך
אדונך שהוא כאילו לזולתו או מפניו יראה

טז. ח, זכריה 10 יט. ו, שם 9כד. ד, משלי 8

 יט, ויקרא 4 ע״א. קג סנהדרין ע״א; מב סוטה 3 ע״א. צב סנהדרין 2 יג. ג, צפניה 1
ז. פ״ח קדושים, ספרא, 5 לו.
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 כטאב פי אלכתאב קאל דלך ונחו עבדה
 וכו׳ עלינו תשת נא אל אדני בי למשה אהרן

 והדה כלאם משה אדני לה יהושע כטאב ופי
 כטאב פי וקאל חקיקה אלמכאטב לגלאלה

 כה לעשו לאדוני תאמרון כה לעשו יעקב
 חן למצא איצא לה וקאל יעקב עבדך אמר

 דלך ובחסב מנה ללכוף והדא אדני בעיני
 במולאך ליס מן ותכאתב תכאטב אן לך יגוז
 דלך ועלי ונחוה באלממלוך עבדה אנת ולא

 ולא אלאדביה אלמכאטבאת בקיה פי יקאס
 ואלכרוג אלתגאלי פי אלאסראף איצא יגב

 תגייר אלי מצאף פיה אלדי אלמפרט
 אלמחרמה הדעת גניבת אלקול [121: !עסי

 הבריות דעת לגנוב אסור ז״ל בינוא כמא
 גואז עלי אלכתאב ודל הגוי דעת אפילו

 ואל־ אסד ללשגאע יקאל כמא אלתמתיל
 אריה גור יעקב קאל דלך ונחו בחר כרים

 תעאלי וקאל גרם חמור יששכר וקאל יהודה
 אלא יקצד ולם הארץ כעפר זרעך את ושמתי

 בערד חצרהא ימכן לא בכתרה אלתמתיל
 עפר את למנות איש יוכל אם אשר קאל כמא

 יכון עדדהם אן לא ימנה זרעך גם הארץ
 כמא אלרמל או אלתראב לערד מסאויא

 שפת על אשר וכחול אלאכר אלנץ פי קאל
 אבתיכם אלהי יי עא אלרסול וקאל הים

 השמים ככוכבי היום והנכם אתכם הרבה
 אלקצד אן ליבין לרוב קולה ואפהם לרוב

 אלעדד מסאואה לא אלכתרה משאבהה
 אם ללכואכב תמתילהם פי תע קאל וכדלך
6 זרעך יהיה כה לו ויאמר אותם לספור תוכל

 בפניית התורה אמרה וכד׳. עבדו ואתה
 עלינו תשת נא אל אדני "בי למשה: אהרן
 משה "אדני אליו: יהושע ובפנייה 4וכו"׳,

 מי של האמיתי כבודו משום וזאת 7כלאם",
 לעשו: יעקב בפניית ואמר אליו. שפונים

 עבדך אמר כה לעשו לאדני תאמרון "כה
 בעיני חן "למצא לו: אמר וכן 8יעקב",
 ובהתאם מפניו. יראתו בגלל וזאת ,אדני"

 שאינ» מי אל ולכתוב לפנות לך מותר לכך
 ועל־פ וכד׳. בקניין עבדו אתה ואין אדונך

 שבנימוסין. הפניות שאר לגבי מקישים זה
 ובחריגה הבאי בדבר להפריז ראוי אין וכן

 שיש השינוי על נוסף אשר המוגזמת
 הדעת גניבת גם יש בדיבור /72•./ ]עמי בהם

 לגנוב "אסור ז״ל: שביארו כפי האסורה,
 והתורה 1הגוי". דעת אפילו הבריות דעת

 שאומרים כפי הדימוי התרת על הורתה
 אמר וכד׳. "ים" ולנדיב "אריה" לאמיץ
 "יששכר ואמר: 2יהודה", אויה "גור יעקב:

 זרעך את "ושמתי יתע׳: ואמר 3גרם", חמר
 לדימוי אלא התכוון ולא 4הארץ", כעפר

 במספר, למנותו שאי־אפשר הריבוי מבחינת
 את למנות איש יוכל אם "אשר שאמר: כפי
 שמספרם לא 5ימנה", זרעך גם הארץ עפר
 כפי החול, או העפר למספר שווה יהיה

 שפת על אשר "וכחול השני: בפסוק שאמר
 ) השלום: עליו רבנו משה ואמר 4הים",

 ככוכבי היום והנכם אתכם הרבה אלהיכם
 כדי "לריב", דברו והבן 7לרב". השמים

 לא בריבוי, הדמיון היא שהכוונה לבאר
 אותם בדמותו יתע׳ אמר וכן במספר. שוויון

לו ויאמר אתם לספר תוכל "אם :לכוכבים

ח. לג, שם 9 ד. לב, בראשית 8 כח. יא, שם 7 יא. יב, במדבר 6

 ע״א. צד חולין 1
יז. כב, שם 6

ט. מט, בראשית 2
בשינוי. י א, דברים 7

שם. שם 5טז. יג, שם 4יד. שם, שם 3
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 והו אלתגאיי גואז עלי איצא אלכתאב ודל
 ובצורות גדולות ערים אלתמתיל ישבה

 על אשר כחול רב עם אלנבי וקאל בשמים
 וקד לקולם הארץ ותבקע וקאל הים שפת

 אלכתאב הדא מן אלאול אלגז פי לך דכרנא
 אל־ פי אלתגאיי אלחכמים אסתעמאל

 הבאי לשון תורה דברה וקולהם מעשיות
 לשון חכמים דברו הבאי לשון נביאים דברו
 פי יכון אן דלך אסתעמאל ענד ויגב הבאי

 קולה מתל תגאיי אנה עלי ידל מא אלקול
 דלך ילבס מא בשמים ובצורות גדולות ערים
 יראני לא אלסור אן ישכל ולא אחד עלי

 וליס עלוה אפראט אלקצד ואן אלסמא
 אר־ סור [122. ןעסי ען תקול אן כדלך

 סתון ארתפאעה אן דראעא כמסין תפאעה
 דלך ועלי תגאיי לא כרב דלך לאן דראעא

 תגייר גואז עלי איצא אלכתאב ודל יקאס
 קול ודלך אלנפס עלי אלכוף ענד אלקול
 עלי כופהם ענד אלסלאם עליהם יוסף אכוה

 וכו׳ יוסף ישטמנו לו יוסף מן נפוסהם
 והדא וכו׳ צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו

 אסתבאחה פי אלשרעיה אלאצול עלי מאשי
 עלם כמא נפשות סכנת פי אלמחרמאת

 זאת אלס על אביהם ליעקב קולהם ואמא
 יסתדל פלא היא בנך הכתנת נא הכר מצאנו

 יוסף ביע פי פעלוה מא תמאם פי לאנה בה
 הנביאים ספרי ודלת אלטאעה צד הו אלדי
 עלי אלסכנה פי אלקול תגייר גואז עלי איצא

 קול ודלך אלכתאב מן אטהרנאה מא נחו
המלך שאול מן הארב והו לאחימלך דוד

 להתיר התורה הורתה וכן  *8זרעך". יהיה כה
 הדימוי: מעין שזה הבאי דברי אמירת
 ואמר ’בשמים", ובצורת גדלת "ערים
 10הים", שפת על אשר כחול רב "עם :הנביא
 וכבר 11בקולם". הארץ "ותבקע ואמר:
 את הזה הספר של הראשון בחלק לך הזכרנו
 במעשיות, הבאי בדברי החכמים שימוש

 דברו הבאי לשון תורה "דברה ודבריהם:
 לשון חכמים דברו הבאי לשון נביאים
 שיהא בזה, השימוש בעת וראוי, 12הבאי".
 הבאי, דברי היותו על שמורה מה בדיבור

 ובצורות גדולות "ערים שאמר: כמו
 מטיל ואינו מתבלבל אינו שאיש בשמים"

 לשמים מתקרבות אינן שהחומות בכך ספק
 אולם גובהן, לגבי הגזמה היא ושהכוונה

 חומה /7z2. ]עסי על תאמר אם כך זה אין
 ששים שגובהה אמה חמישים גובהה אשר

 הבאי, דברי לא שקר שזה משום אמה,
 התורה הורתה מקישים.^וכן זה ועל־פי
 סכנת בשעת בדיבור השינוי את להתיר

 עליהם יוסף אחי דברי זה ובאופן נפשות,
 "לו מיוסף: נפשם על בפחדם השלום,
 אביך לאמר יוסף אל ויצוו וכו׳ יוסף ישטמנו

 ליסודות בהתאם נעשה וזה 1וכו"׳. צוה
 נפשות, בסכנת האיסורים בהתרת ההלכה

 אביהם ליעקב לדבריהם שידוע^ואשר כפי
 הכתנת נא הכר מצאנו "זאת :השלום עליו
 משום ראיה מזה להביא אין הנה 2הוא", בנך
 שהיא יוסף במכירת שעשו מה תואם שזה

 הנביאים ספרי מורים וכן למצווה. בניגוד
 אופן באותו בסכנה בדיבור שינוי התרת על

 לאחימלך דוד דברי וכן מהתורה. שהבהרנו
ויאמר דבר צוני "המלך שאול: מפני בברחו

בשינוי מ, א, א מלכים 11 ד. יא, יהושע 10 כוו. א, דברים 9 ה. טו, בראשית 8
ע״א. כט תמיד ע״ב; צ חולין 12 קל.

לב. לז, שם 2טו-טז. נ, בראשית 1
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 את מאומה ידע אל איש אלי ויאמר דבר צוני
 ואת צויתיך ואשר שלתך אנכי אשר הדבר

 הדא אלמוני פלוני מקום אל ידעתי הנערים
 פי אלאנביא ואתאר אלכתאב עליה דל מא

 גואזה לתביין אלחכמים ילתג לם ממא דלך
 פהו דלך פי אלחכמים חדדה מא ואמא

 ארבעה פי אלקול תגייר פי אלמסאמחה
 מנהא ותלתה כבירה למצלחה אחדהא אמור
 אמא עליה ושפקה אלעלם בטאלב רפקא

 תגייר פהו כבירה מצלחתה אלדי אחדהא
 מן אלמתעאדיין קלוב אצלאח פי אלקול
 אלמתנאפרין בין אלמודה גלב או ישראל
 נפסה פי עמן ללשכץ יקאל אן מתל מנהם

 פעל אנה ויודיה ויעאדיה יבגצה אנה מנה
 אנה עלי ידל [122: ]עמ■ מא חקה פי קאל או

 עמן ללשכץ יקאל או אלכיר לה ויותר יחכה
 פתתאלף ודה ויותר יחבה אנה יחבה לא

 ישראל קלוב מן מתנאפרה קלוב בדלך
 כבירה מצלחתה והדא תאירה שרור ותסכן
 יתר שכרו לאן פיה אלקול תגייר פי ורבץ

 מעני הו והדא עליה דאל ואלנץ מהפסדו
 וקול שלום בדברי לשנות מותר קולהם
 ז״ל והם מותר מן אכד מצוה בעצהם

 קול מן דלך פי ואלאבאחה אלגואז יסתמדון
 ליוסף תאמרו כה וכו׳ צוה אביך יוסף אכוה
 לשנות מצוה פיה קאלו אלדי ואלוגוב וכו׳

 למא לשמואל תע קולה מן שלום בדברי
 יי ויאמר והרגני שאול ושמע אלך איך קאל

באתי ליי לזבח ואמרת בידך תקח בקר עגלת

 אשר הדבר את מאומה ידע אל איש אלי
 הנערים ואת צויתך ואשר שלחך אנכי

 מה זה 5אלמני". פלני מקום אל יודעתי
 הנביאים ומסורות התורה עליו שמורות

 הוצרכו לא שהחכמים ממה זה, בעניין
 שהגדירוהו למה התרתו^ואשר את לבאר

 לשם ההקלה זה הרי זה, בעניין החכמים
 למען אחד :עניינים בארבעה בדיבור שינוי

 שי צער מתוך ושלושה מרובה, תועלת
 א& עליו. חמלה ומתוך החכמה מבקש

 שינוי הריהו מרובה, שתועלתו לאחד
 מישראל יריבים לבבות פיוס למען הדיבור

 זה השונאים מהם אלה בין שלום השכנת או
 • שהוא מי על לאדם שיאמר כגון זה, את

 אמר או עשה שהוא לו ומזיק ואויבו שונאו
 שהוא כך על שמורה /722•. ]עסי מה לגביו
 לאדם שיאמר או ברכה עליו ומשפיע אוהבו

 את ומבקש אוהב שהוא אוהבו שאינו מי על
 לבבות מתחברים כך ועל־ידי ידידותו

 ותש־ ישראל מלבבות זה את זה השונאים
 תועלתו זה ודבר שהתגלעו, מריבות קוטנה

 משום הדיבור את בו לשנות והותר מרובה.
 עליו מורה והפסוק מהפסדו", יתר ש״שכרו

 לשנות "מותר דבריהם: משמעות וזוהי
 — מהם אחד ודברי 1שלום״, בדברי

 k ז״ל והם מ״מותר״. יותר להדגשה 2״מצוה״
 מד!) לכך והרשות ההיתר את שואבים

 ליוסף תאמרו כה וכו׳ צוה "אביך :יוסף אחי
 "מצוה לגביו: שאמרו והחיוב נוכו״׳.

 יתע׳ מדבריו הוא שלום" בדברי לשנות
 ושמע אלך "איך אמר: כאשר לשמואל

 בידך תקח בקר עגלת יי ויאמר והרגני שאול
חזקה עדות וזוהי 4 3באתי", ליי לזבח ואמרת

קל. בשינוי ג, כא. א שמואל 3

ואילך. ב טז, א שמואל 4 טז-יז. נ, בראשית 3 שם. שם 2 ע״ב. סה יבמות 1
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 ליס דלך ומע טאהר ודליל קוי שאהד והדא
 יקל לם תעאלי לאנה מטלקא תגיירא הו

 יפעל אן בל יפעלה לא מא יקול אן לשמואל
 יטהר ואן וכו׳ בידך תקח קאל כמא דלך
 וכדלך גירה לינכתם וישהרה אלפעל הדא
 אשר את שמואל ויעש אלסלאם עליה פעל
 העיר זקני ויחרדו לחם בית ויבא יי דבר

 שלום ויאמר בואך שלום ויאמר לקראתו
 בזבח אתי ובאתם התקדשו באתי ליי לזבח

 לזבח להם ויקרא בניו ואת ישי את ויקדש
 למעניין כאן ותצורה צאדק פאלקול
 לה ואלגמע אלקרבן תקריב והו אחדהמא

 אלמלך תקדיס והו ותאניהמא אטהרה
 אלתגייר יכון אן יגב דלך ובחסב כתמה
 נסבה מן עליה אלמסתדל שלום בדברי

 אלקול תחסין אעני בה אלמסתדל אלדליל
 בעצה וכתמאן שכץ אלי שבץ ען ינקל אלדי

 אלחכאיה פי בעצה ותקדים בעצה ואטהאר
ית בחית ותרתיבה בעצה [123. ]עס- עלי
 בינהמא שלום דרך יחדת למא מפהומה גייר
 לה ליס מפתרצא קולא אלנאקל יקול אן לא

 ז״ל קולהם ונפס צראח כרב הו אלדי אצל
 מא שלום בדברי לשנות דלך עלי ידל

 דלך פאפהם שלום בדברי לשקר קאלוא
 בל קאיל קאל ואן עמלך עליה וחדד וחצלה

 מא פרץ אעני שלום בדברי גאיז איצא דלך
 דלך ודליל שי מנה יגד לם מא וקול יקל לם

 אל ויצוו אלסלאם עליהם יוסף אכוה קול
 אסתדלוא אלדי וכו׳ צוה אביך לאמר יוסף

 אלקול דלך קלנא אלגרץ הדא עלי ז״ל בה
כטר דפע פי אלשבטים אסתגאזוה אנמא

 שינוי הוא אין זאת ובכל ברורה, וראיה
 לשמואל אמר לא שיתע׳ משום מוחלט,
 זאת, שיעשה אלא יעשה שלא מה שיאמר

 ושןראה וכו׳" בידך "תקח שאמר: כפי
 וכך אחר, שיסתר כדי ויבליטו זה מעשה

 אשר את שמואל "ויעש :השלום עליו עשה
 העיר זקני ויחרדו לחם בית ויבא יי דבר

 שלום ויאמר בואך שלם ויאמר לקראתו
 בזבח אתי ובאתם התקדשו באתי ליי לזבח

 5לזבח". להם ויקרא בניו ואת ישי את ויקדש
 לשני היה ובואו אמיתי אפוא הדיבור

 הקרבן הקרבת והוא האחד, עניינים:
 והשני, הבליט, הוא אותו אליו, וההתכנסות

 לכך ובהתאם העלימו. המלך, הקדשת והוא
 שמתייחסים שלום בדברי השינוי שיהא ראוי

 ללמוד שמבקשים לראיה היחס מתוך אליו:
 שמוסרים הדיבור "ייפוי" כוונתי ממנה
 וגילוי מקצתו והעלמת אדם אל אדם בשם

 [123. ]עס- פני על מקצתו והקדמת מקצתו
 באופן וסידורו הסיפור, בעת ממנו, מקצת

 שלום דרך שמביא מה אל משתנה שמובנו
 דיבור יאמר שהמוסר לא שניהם, בין

 גלוי: שקר שהוא בסיס, לו שאין שהמציאו
 "לשנות — כך על מורים ז״ל דבריהם ועצם

 בדברי "לשקר אמרו: לא שלום", בדברי
 וקבע והשיגהו אפוא זאת הבן שלום".
 שאף שיאמר מי יאמר ואם על־פיו. מעשיך

 מה להמציא כוונתי שלום, בדברי מותר זה
 ממנו, מאומה שאין מה ולומר נאמר שלא

 עליהם יוסף אחי דברי — לכך וראיה
 צוה אביך לאמר יוסף אל "ויצוו השלום:

 זה, ענין על כראיה הביאום ז״ל אשר 1וכו"׳
לומר התירו לא שהשבטים אומרים הרינו

ד-ה. שם, שם 5

טז. נ, בראשית 1
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 דלך פי אסתנד ואן דלך לך בינא כמא אלנפס
 דברי פי אלנץ בהדא ז״ל לאסתדלאלהם

 פקד אצלא יגד לם מא קול ואסתגיז שלום
 אלמאסה אלצרורה ענד דלך אעתמאד יתסע
 מן ואלבעד אלצדק מן אלקרב אמכן וכיף
 כאן תרחק שקר מדבר תע אמר כמא צדה
 אלאמור אלתלתןהן ואמא ןחא[ל כל פי אולי
 אלקול תגייר אלעלם לטאלב רכץ אלתי
 מיעאדה פי קאלוא פאחדהא בה רפקא פיהא

 דרסה אלתלמיד כאן אדא אנה ודלך ודרסה
 מע יעידה או אסתאדה עלי פיה ישתגל אלדי

 מסכת פי לנפסה עליה יכרר או רפקתה
 בישתגל מאדא פי וסאל מתלא פסחים
 במסא־ אדכר לכונה שבת מסכת פי פקאל
 פסחים מסכת מן פקההא פי ואמהר ילהא
 אדא יכגל לא חתי ונחוה דלך פי לה רכץ
 וחרא ראך וקתה אלי יחכמה לם מא פי סאל

 קליל מבתדי תלמיד אליה יחתאג אנמא
 אלכבר מנה ינתזע לם אלנפס צעיף אלעלם

 אלזם אדא יכגל לילא דלף פי לה פרכץ
 תורה תלמוד ען ויעוד דלף פי באלתחריר

 מטלקא כדבא הו ליס [123: ]עמי דלף ומע
 והי ענהא יקול אלתי אלמסכתא תלך לאן

 פהו אלמתקדם דרסה הי מתלנא פי שבת
 פי ותאניהא מטלק כדב לא מא תגייר

 ראובן ענד יסתציף באן ודלך אלציאפה
 ענד פיקול אסתצאף מן ענד פיסאל מתלא
 ויקצד ראובן עלי יתקל אן מן תקיה שמעון
 ראובן ענד אסתצאף אלדי אעני פיכון

 עליה בדלאלתה טובה תחת רעה משלם
יציפה אחד יעוד לא אן דלך יודי ואיצא

 סכנת את להרחיק כדי אלא הדיבור אותו את
 ואם זאת. לך שביארנו כפי הנפשות,
 הפסוק את הביאו שז״ל כמו כך על יסתמכו

 דיבור ויתירו שלום לדברי כאסמכתא הזה
 בעת כך לנהוג אפשר הנה יסוד, לו שאין

 ההתקרבות שיהיה, ואיך הדחוף; ההכרח
 כפי ממנה מההיפך וההתרחקות לאמת

 יותר 2תרחק" שקר "מדבר יתע׳: שציווה
 העניינים לשלושת ואשר מצב. בכל ראויה

 1א בהם לשנות החכמה למבקש שהותר
 שהאחד הרי עליו, שחסים מתוך הדיבור

 אם וזאת ובלימודו, במועדו אמרו, מהם,
 רבו לפני בו שמתעסק התלמיד של השיעור

 עליו חוזר או חבריו עם אותו שונה או
 במה ונשאל למשל, פסחים, במסכת לעצמו

 שהוא משום שבת במסכת ואמר עוסק הוא
 יותר בהלכותיה ומומחה בשאלותיה מלא

 ובדומה בזה לו הותר הנה פסחים, ממסכת
 שאינו מה על ישאל אם יכלם, שלא כדי לו,

 אלא נזקק לא ולזה זמן. לאותו עד בו שולט
 ונפשו מועטה שחכמתו מתחיל תלמיד
 הותר ממנו. סרה טרם הגאווה אשר חלשה

 יחויב אם יכלם שלא כדי בזה אפוא לו
 ובכל תורה. מתלמוד יתרחק פן בזה, לדקדק

 מוחלט שקר הוא אין [123: ]עמי זאת
 עליה מדבר שהוא המסכתא שאותה משום
 לימד) היא שלנו, בדוגמה שבת והיא

 שקד לא מה, שינוי אפוא וזהו הקודם,
 יתארח אם וזאת באירוח, — והשני מוחלט.

 התארח, מי אצל וישאל למשל, ראובן, אצל
 על יכביד פן מחשש שמעון" "אצל ויאמר:
 זה כוונתי ויהיה, אפוא אליו ויפנו ראובן

 תחת רעה משלם ראובן, אצל שהתארח
 יגרום וכן אליו, שידריך על־ידי ־טובה,
אותו. לארח יוסיף לא שאיש לכך הדבר

ז. כג, שמות 2
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 אלשכץ יכון אן יתוכי אן לה יגב אן ואקול
 פי שמעון והו אצאפה אנה ענה יקול אלדי

 קדימא ענדה אסתצאף כאן קד ממן מתלנא
 לא וממן מטלקא כדבא קולה יכון לא חתי

 לכרמה קצד אדא יןתןאתר ולא פיה יטמע
 ראובן ען אלאדיה דפע ליס לאן האלה וסעה

 מוצע פי ותאלתהא גאיז שמעון אלי ברדהא
 פיסאל פראש עלי נאם קד יכון באן אלנום

 גיר ען פיקול עליה נאם אלדי אלפראש ען
 יהצל אן מן תקיה עליה נאם אלדי אלפראש

 כאן אלדי אלפראש עלי יגד בקרי כגל לה
 ז״ל קולהם תעלם ואנת חקיקה עליה נאימא

 את שדוחה הבריות כבוד גדול דלך שבה פי
 תסור דלא לאו יענון שלתורה תעשה לא

 לם אלאמור אלתלתה והדה בינא כמא
 כמא מטלקא פיהא אלקול תגייר יביחוא

 שלום דברי לאן שלום דברי פי אבאחוה
 שלום בדברי לשנות מותר פיהא קאלוא
 עבידי מילי תלת הני פיהא קאלוא והדה
 בפוריא במסכתא בדיבוריהו דמשנו רבנן

 מן חכמים תלמידי פי יגד יענון באושפיזא
 ואל־ אלמבסוטה אלעלל לאגל פיהא ירבץ
 אלתלת הדה פי ולא קול יגיד לא אן אולי
 לדלך תקוד לא מהמא פיהא רבץ אלתי

 הדא פי אטלנא וקד מאסה [124. צרורה;עס׳
 ליס אן ויטן פיה יגלט ממא לאנה אלגרץ

 אל־ אלימין אלא אלשריעה פי אלמחרם
 פבינא ימין דון אלכאדב אלקול לא כארבה

 והו אחדהמא מחרמאןן[ אלאמרין אן לך
 ותאניה־ שדידא חרמאנה אלכאדבה אלימין

 חרמאן דון חרמאנה ימין דון אלכדב והו מא
 אלדי דלך מן פאחתרז אלכאדבה אלימין

ואעלם ושנע שדיד פיה אלנאס בעץ עתור

 שיהא לכך להתכוון מחובתו כי אומר והנני
 אותו, שאירח אומר הוא עליו אשר האיש
 אלה מבין שלנו, בדוגמה שמעון והוא

 יהיו שלא כדי בעבר, אצלם התארח שאמנם
 שאינם אלה ובין מוחלט, שקר דבריו

 אליהם, פונים אם נפגעים ואינם חמדנים
 משום מצבם, ויכולת נדיבותם מבחינת
 גלגולו על־ידי מראובן, הנזק שמניעת
 במקום — והשלישי מותרת. אינה לשמעון,

 על ונשאל יצוע על ישן הוא שאם השנה,
 מזה אחר יצוע על ויאמר עליו שישן היצוע
 כלימה לו תיגרם שמא מחשש עליו שישן
 עליו ישן שהיה היצוע על שנמצא בקרי

 כגון על ז״ל דבריהם את יודע ואתה באמת.
 לא את שדוחה הבריות כבוד "גדול זה:

 "לא של "לאו" כוונתם 1שלתורה". תעשה
 העניינים ושלושת שביארנו. כפי תסור",
 בהם הדיבור שינוי את התירו לא האלה
 שלום, בדברי שהתירוהו כפי מוחלט באופן
 "מותר אמרו: שלום דברי שעל משום

 "הני אמרו: אלו ועל שלום", בדברי לשנות
 בדיבוריהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת

 שיש כוונתם 2באושפיזא", בפוריא במסכתא
 משום בהם, שמקל מי תלמידי־חכמים בין

 ישנה שלא יותר והראוי שפורשו, הסיבות
 בהם, שהותר האלה בשלושה לא ואף דיבור

 הארכנו [124. לכך./עסו הכרח שאין זמן כל
 בו שטועים מה בין שהוא משום זה בעניין

 אלא נאסרה לא התורה שעל־פי וחושבים
 שבועה. שבלא שקר דיבור לא שקר, שבועת

 אסורים: העניינים ששני לך ביארנו הנה
 חמור, שאיסורו שקר שבועת והוא האחד
 שאיסורו שבועה בלא השקר והוא והשני
 אפוא מאיסדר^שבועת^שקו^-חיזהר .פחוזז
הנו בו האנשים מקצת כשלון אשר מזה,

ואילך. ע״ב כב מציעא בבא 2 ועוד. ע״ב פא שבת ;ע״ב יט ברכות 1
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I

 פיה חראמא לכונה מצאף אלכדב אן
 יקצד מא יכפי יכאד ולא וסקאטה כסאסה

 נפסה יוצח אלדזק בל תתמימה אלכדאב
 כמא זיפה ויטהר יבטלה אלוגור ואלבאטל

 קאי לא שיקרא קאי קושטא ז״ל קאלוא
 אלנאס בין באלכגל סוי מעתמדה יפוז פליס

 וקת אסרע פי זיפה וטהור קולה וסקוט
 מעתמד אן כמא כאלקה ידי בין ואלאתם
 ותבות ואלעדאלה באלגלאלה פאיז אלצדק
 רב ידי בי.ן ואלאגר אלאדמיין בין אלקול

אלאבדין לאבד בקא דאר פי אלעאלמין

 היותו על נוסף שהשקר, ודע ומגונה. חמור
 וכמעט וכשלון, שפלות בו יש הנה אסור,

 שואף שהשקרן מה להעלים אי־אפשר
 ואילו עצמה, מגלה האמת אלא לבצעו,
 את ומגלה אותו מבטלת המציאות השקר,
 קאי "קושטא ז״ל: שאמרו כפי זיופו,

 יזכה לא לפיו הנוהג 1קאי". לא שיקרא
 ולביטול האנשים בין לכלימה אלא אפוא
 ולחטא קצר זמן תוך זיופם וגילוי דבריו
 |1ז באמת שנוקט שמי כשם בוראו לפני

 האנשים בין הדיבור ובקיום ובצדק בכבוד
 הבא בעולם העולמים ריבון מלפני ולשכר
עולמים. לעולמי

I

i2שקר לשון ארגיעה ועד לעד תכון אמת שפת 
דסייען רחמנא בריף

 תשרי לירח יומי ותשעה עשרין ההוא נבשבת שני יום נשלם
 לשטרות אתקפט שנת

 הוד בעלת במר אברהם בר אליעזר וכתב
 המיוקר הרופא היקר הזקן אהרן ור מר יק קד גד לכבוד

 המלכים נאמן השרים עטרת הנכבד השר
נאמש״ק

[124: ]עמי

 1נקני מנסתרות יבין מי שגיאות
לעולם יי וך[1ב]

2ואמן אמן
 ולעשות לשמור ויזכה

וחמודיו הוא
 עליו הנלוים וכל

אנ״ס

ע״א. קד שבת 1

יג. יט, תהלים 1

יט. יב, משלי 2

נג. פט, שם 2

"בשבה". נכתב במקור 3



וברכה, שלום דנה פרום׳ לכבוד
 ר׳ של הנפלא הקטע את וראיתי ההלכה במקורות שקר איסור על מאמר בהכנת עוסק הנני

 על לז: בפרק בדבריו הראשון הקטע את אתכם ללבן ורציתי בהוצאתכם, הרמב״ם בן אברהם
311 בעמוד ושקר אמת

 מאיסור נקי אינו ביטוים הנה יום־יום, ומעשי המשפט לגבי ובו׳ אלה פסוקים כותב: רבינו
 משום יוס-יום בענייני אלא נכשל אינו בו שנכשל מי רוב פי ועל ובו׳ מלשקר מוחלט

עכ״ל. וכר, הערמה ע״י המגונות הנטיות השפעת
 הדברים כוונת האם יום־יום". "בענייני יום־יום", "מעשי הביטויים להבין קצת מתקשה ואני

 על בעיקר דברה שהתורה כותב זה ועל בשקר. כסף להרויח כדי ערמה והיינו ומתן" "משא
 אסורה זאת ]ובכל בהמשך שכותב כמו וכר נדיר ממון בעניני שלא שקר אבל שקר של זה סוג
שכותב[ כמו התורה מן
 רבינו. בדברי הבנתכם את איתי תשתפו אם לכם אודה מאד בדבריו. אחר פירוש או

חפץ ברוך תגובתכם, לקבל אשמח ומאד הספר הוצאת עצם על רבה תודה

.ךךו

Nissim Dana / דנה ניסים  
ימים 9 )לפני בפבר׳ 19 )

!׳ וזל: וחל- ■ •,

ל־ •קהר חקמו!

ו חוה ■ייח;
בעז אלא 

מאיחור י -׳ ;
!ר!מ!! ז

היקר, ברוך ר׳
הם: לענ״ד ראב״ם דברי משמעות .ר.־ויי, '־;־ו: .-11!’ רוחר :ד! יי■ יי•■׳ והי יזו־ ׳"זי־ י

 מעשים לגבי והן משפטיים עניינים לגבי הן חל בתורה, שנקבע לשקר האיסור א.
היומיום, שבחיי שוטפים

 הקפדה אכן יש משפטיים עניינים שלגבי שבעוד בכך מבחין הוא בפועל, ואולם, ב.
לשקר, האיסור על מוחלטת

 התורה שכאמור, אף והערמה, ראש להקל נטייה יש - שביומיום חומריים בעסקים הנה
זאת. גם אסרה

 התורה, בברכת
דנה נסים פו־ופ׳
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והצדק הצבי
שבועות במסכת ענינים על בחלקו

וטהור. זך וצדיק נקי נפש לע״נ

 זצללה״ה אורנטליכר צבי גדליה ר׳ הרה״ג

 ז״ל ישראל חיים ב״ר

תשנ״ה כסלו א׳ נלב״ע

נפתחים שערים תשעה ובו
☆

 הדורות מגדולי נדירים גנזים אסופת
בשנים מאות בכת״י טמונים היו אשר

☆
שליט״א הגאונים מהרבנים תורה חידושי

☆
שבע באר יצחק" "באר הכולל מאברכי חידו״ת

העברייי׳ כתבי-היד לתצלומי המכון
jNSTifUl'E OF MICROFILMED HEBREW MANUSCRIPTS
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שמורות הזכויות כל
רשות ללא מידע במאגרי לאגור או לצלם אין

 הספר עניני בכל
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דבר פתח

שליט״א שפירא משה רבי הגדול הגאון מורנו מכבוד

 תחילו לנקודת הוא חוזר זכרון כל

 : ח׳ גבורות בספר )עיין עבדו" אברהם

 קבוצה נתלקטה עת שנים כשבע לפני

 שליט״א שוורצמן זבולון הג״ר בראשות

 שבע בבאר יצחק" "באר התורה מוסדות

אביהם ע״ש הי״ו דרוויש דוד ור׳ יעקב

 את קדשו דבר את זכר "בי בדבהיב הדבר ה

 היא זה זכרון ספר של וראשיתו ב״ט( פ׳ הוף

 אחת לחבורה מופלגים לומדים של מובחרת

 במסגרת שליט״א אופק שמעון ר׳ הרב וביזמה

 ר׳ שלמה ר׳ המופלאים האחים של לבם נדבה

V כולם עזבו נעלים חבורה בני ואותם ז״ל,
 שמגדלין גדול בית ויסדו שבע בבאר מבודד במקום לגור ובאו שבא״י בכרכים מקומותיהם

מאד. ונתעלו עלו וכולם יושביו על הי׳ והשקט הנקי המקום חן ואף תורה בו

 האמת ובבקשת לבו וביושר נפשו ובאצילות דעהו בנקיות הי׳ ויחיד בינינו הי׳ אחד

 הקודש היכל אשר זצללה״ה אורנטליכר צבי גדלי׳ ר׳ הרה״ג ה״ה חן ובענווה בצניעות

 המרות וכל מופלג, באופן היתה נקי׳ ולשונו בדבור מאד שמיעט משום הי׳ נעול שבלבו

 אשר "ישראל כולו וכל הי׳ המועטים עלי׳ מבני הנהגתו, ומכל מפניו והאירו זרחו שמנינו

 לה דלית מרגניהא חמדה כלי ואבדנו נפל ברע השנ״ה כסלו בר״ח פתע אתפאר". בך

 זכרון בספר זכרונו לקבוע החבורה בני ונתעוררו משהבחין. ולא דאבדין מאותם טימי,

מהם. הי׳ ז״ל שהוא שמו ולחושבי ה׳ ליראי

 ויגיעה טרחה ברב הרבה שעמל שליט״א שטיינברג דב ר׳ הגאון הרב יזכר הטוב ועל

 ד״ת וכן היטב ולסדרם קדמונינו מגדולי הורה דברי ולכנוס לאסוף ודעת טעם ובטוב

 זכרון לספר יחד הדברים ונצטרפו יחיו, עליהם ה׳ החבורה ומבני הטהור זכרו ממוקירי

 חשוב ספר אהבתו, ומישור מיי! דודיו נזכירה אשר נפשנו אהוב של לזכרו לתפארת

 סלוקן בכלל הוא וסילקו עליתו תנופת בעצם מאתנו נלקח אשר פלא לאיש זכרון ונפלא

 חכ:ן ואבדה ופלא הפלא הזה העם את להפליא יוסף הנני נאמר עליהם אשר צדיקים של

 נשמתו ותהא ולהאדירה תורה להגדיל זה ספר יועיל בודאי תסתתר, נבוניו ובינת חכמיו

 עפר שוכני וירננו יקיצו אשר עד ה״א את החיים בצרור צרורה זצ״ל צבי גדלי׳ ר׳ של

בב״א.

נפשם תאות ולזכרו לשמו אשר מאותם והנני
שפירא משה



ערה

תרחק שקר מדבר בענין

א׳ סימן
 )וז״מ ונטען טוען הלכות ריש הש״ך הקשה

הביאו לא למה (,א ס״ק ע״ה סי׳
 בברייתא המובאים הדינים מקום בשום הט״ו
 שקר מדבר משום העדות( שבועת פרק )ריש

 טו״נ. לדיני מאד נוגעים הם ובאמת תרתק,
בזה״ל: דינים ארבעה מזכיר ובפרט

 כדי או הדין לעוות כדי שקר לטעון אסור
 שהוא ואע׳־פ הרמב״ם[ לשון ע״כ1 לעכבו

 לא מנר, בחבירו נושה שהי׳ מי ואן כגון זכאי
 ויתחייב במנה שיודה כדי מאתים יטעננו
 הי׳ ]בן אחר, ממקום עליו ויגלגל שבועה

 אכפור יאמר לא מאתים וטענו מנה נושה
 כדי לביני בינו במנה לו ואודה דין בבית הכל

 שלש׳ היו 1 ג 1 התור׳, שבועת לו אתחייב שלא
 תובע א׳ יהי׳ לא בהן וכפר בא׳ מנה נושים
 יחלוקו ממנו וכשיוציאו מעידים ושנים

 אחד עד ע׳׳פ מנה טוענו הי׳ ודו ןכצ״לן,
 ואתה אני בא לאחד יאמר לא בו וכפר

 זה כל ידו. מתחת גזלה ונוציא ונעידנו
 ל״א )דף העדות שבועת פ׳ מהש״ם מתבאר

 סוף ורמב״ם ה׳ פ׳ דשבועות והתוספתא ע״א(
 ידעתי ולא ק״ז. עשין וסמ״ג ונטען טוען הל׳

מקום בשום והמחבר הטור הזכירו לא למה
עכ״ל. אלו דינים

 תירצו הראשונים הדינים שני על והנה
שלמה החכמת )ובכללם האחרונים

 נפקא להם אין אלו שדינים הרי״ם( וחידושי
 חייב וכה כה בין דהא משום אי בזמנינו, מינה

 להתובע לו ולמה היסת שבועת לפחות הנתבע
 יועיל ומה דאורייתא, לשבועה אותו להביא
 בחידושי. )ועי׳ הכל שכופר בזה לעצמו הנתבע
 לענינינו שייך לא למה להסביר שטרח הרי״ם
 יורדין כגון היסת ושבועת ש״ד בין הנ״מ

 משום ואי וכו׳(. להשבע שמסרב למי לנכסיו
צריך חבירו את המשביע שכל הגאונים תקנת

 לו חייב שאינו דבר טוענו שאינו בחרם לקבל
 שלמה בחכמת )ועי׳ בחינם להשביעו כדי

 נוגע הראשון וטעם להסביר(. קצת שהאריך
 א', לדין רק השני וטעם הראשונים דינים לשני

החידושי כתב השלישי הדין על אמנם
 תענה לא משום דעוברים הרי״ם

 דאסורים בגט׳ דילפינן השתא דהא גמור,
 ואע׳׳פ תרחק שקר מדבר משום להעיד השנים

 על מעידין כאילו אותם רואים העידו, כן
 הגם ובכן לעדות, כשרים שהם עצמם

 מדבר של לאיסור צרכינן שפיר דבגמרא
הוא האיסור עיקר לדידן מ״מ תרחק שקר

 ונימוקו. מקורו ועיי״ש שקר עדות משום
הש״ך על תמהו כבר הרביעי דין לגבי אבל

 תמיהת )א( גדולות: תמיהות שתי
 שבפירוש דין הש״ך נקט למה ברוך האמרי
 ז״ל קושייתן בגלל מהברייתא בגט׳ דחוהו

 משום לן ולמה הוא גמורה שקר עדות דהא
 הדין לנקוט לי׳ והוה תרחק, שקר מדבר

 לתלמידו שאמר רב לענין דגמרא דמסקנא
 שיסבור כדי שלו אחד העד בהדי למיתי

 הוי וודאי וזה ויודה, עדים שני שיש הנתבע
 ויותר )ב( תרחק. שקר מדבר משום איסורו

 בשם תשובה הפתחי שהביא התימה קשה
 הן מובא כן באמת זה דין דהרי דר״א המשנת
 בהרמ״א, הן עדות בהל׳ כ״ח סי׳ בהטור
מקום, בשום הביאוהו שלא הש״ך תמה והאיך

גדולה. תמיהה וזה
 הראשונים הדינים שלשת לענין אמנם

התירוצים אם לפקפק יש הרבה
 הערת את לסלק מספיקים ז״ל שתירצו
 התובע על הנתבע שמטיל החרם )א( הש״ך.

 וסי׳ ערוך בשלחן מובא הגאונים תקנת לפי
 שבועה שנתחייב מי כל בזה״ל כ״ב( סעי׳ פ״ז
 יש היסת אפי׳ דבריהם של בין תורה של בין
מי כל על שישבע קודם סתם להחרים לו



צבי גדלי־ הרברעו

 כד' בו ח־־ב שאינו דבר עליו שטוען
 עכ״ל. אמן המשביעו ויענה הנם להשב־עו

 הלי ונטען טוען הל׳ א' פרק מהרמב״ם ומקורו
 דבריו דבריש רק הלשון באותו כמעט י״א

 שכל ה״ה כתב זה )ועל רבותי הורו הקדים
 מדבר־ הוא סתם הרם הרמב״ם שמזכיר מקום

 היא טובה ותקנה כתב דבריו ובסוף הגאונים(
 שקר מטענות שימנעו כדי דינין לבעלי זו

 ולא לבטלה שמים שם להוציא יגרמו ולא
 שנראה אף על והנה עכ״ל. שוא שמע ישיאו

 והבה״ט )הט״ז האחרונים הפוסקים מלשונות
 שפסקוה מאחר זו שהלכה תשובה( והפתחי

 מ״מ לנהוג, צריכים וכך היא גמורה הלכה
 לו יש דנקטו דלישנא הפשוטה המשמעות

 הנתבע ברצון תלוי שהדבר הוא להחרים
 דין דיינינן ואי הדיינין. ולא המחרים ושהוא
 והענין הוא. פסול דין לאו בוודאי הכי בלאו

 זכות הוא הגאונים שתקנת הוא בעומק
 ומותנה להישבע התביעה אהרי שחל הנתבע
 הדין, את מעכבת ואינה הנתבע ברצון

 תרהק שקר דמדבר דאורייתא הדין משא״ב
 בהתחלת מיד שחל התובע חיוב שהוא

 וא״כ מותנית. ובלתי מוחלטת הלות התביעה
גם דגמרא מדינא מינה שנפקא הוא פשוט

לזמנינו.
 מהברייתא הש״ך שהביא מהציורים לבד )ב(

אחרים ציורים יש העדות, דשבועת
 מדבר של מהדינים מינה נפקא יהי׳ שבהם
 הגאונים. תקנת בהם שייך ולא תרחק שקר
 מייתי וכו׳ ביום ד״ה צ״ז. ב״מ התום׳ הרי

 )וז״ל( שמדובר שם במשנה אוקימתא
 עושה ובסיפא כדרכה שמתה יודע כשהמשאיל

 )בב״דו להשביעו שרוצה לפי יודע כלא עצמו
 מתה ששכורה גלגול ע״י לשוכר( להשביע

 ששאולה ודאי יודע שהוא האמת שיודה כדי
 ״םהרמב בדברי מעייןה והנה עכ״ל. מתה

 כזו שקר שטענת בחוש יראה ערוך והשלהן
 הגאונים; תקנת של החרם בנוסח נכללת אינה
 שטוען מי כל על הל שהחרם נקטו שהרי
וכו׳ להשביעו כדי בו חייב שאינו דבר עליו

זצי׳ל אורנטליכר

 טוען אינו התום' שהביאו שבציור והתובע
 יודע, כאינו עצמו עושה רק חייב שאינו דבר
 משום שאסור לומר נוכל שפיר כזו טענה ועל

 לומר )ואין יודע. כן שהרי תרהק, שקר מדבר
 לא תרהק שקר מדבר משום אסור הי׳ שאם

 ונטען בטוען דהא בהכי מתניתין מוקמינן הוי
 ענינינו וכל עסקינן ברשיעי אי לן איכפת לא

 הטענות את להעמיד הוא אוקימתות בהעמדת
מהם אחד וברי ברי בכל ואטו האפשרי בענין

משקר!( אינו
 ח״ל הש״ך כתב נ״ז ס״ק ע״ה בסי׳ ואולם
ולא שמא יטעון היורש הוא פקח דאי ונ״ל

 בהא וליכא חרם קבלת רק שבועה עליו יהיה
 סימן בריש שכתבתי תרחק שקר מדבר משום

 סוף ל״ח שער בעה״ת ממ״ש לזה וראיה זה
 הגלגולים על טוען דאם הראב״ד בשם ח״א
 יכול אינו שמא וכשטוען לגלגל יכול ברי

 ורואה שבועה שנתחייב מי כל לפיכך לגלגל
 אומר הוא פקח אם עליו גלגולי׳ שמגלגלים

 משבועה ויפטר יודע איני הגלגולים על
 לקמן ב״י ומביאו ע״כ. חרם ויקבל חמורה

עצה יהיב לא דהראב״ד ופשיטא צ״ד ס״ם
 הש״ך. עכ״ל בדבר איסור כשיהיה

בין שמצאנו הנ״מ אזלא בזה ולכאורה
 דמשמע מדש״ת דיני ובין תה״ג

 יודע כן כשבאמת יודע איני דבטענת להדיא
 קודם אבל תרחק. שקר מדבר משום בו אין

 הראב״ד על לשאול צריכים משפט שנחרוץ
 דלענין אומר, הוא עצומה שפליאה עצמו,
 במקום מאתים טוען אם לי מה שבדבר השקר

 ברי במקום יודע איני טוען אם לי מה מנה
 המידה. ובאותה הן שקר הטענות שתי הלא

 הוא לע״ד הנראה סברות בכמה ההיפוך ואחרי
 חלשה יותר טענה דין הבעל שטוען שבזה
 משום בו אין האמת לפי טוען שהי׳ ממה

 בעצם הוא דשמא דהואיל תרחק שקר מדבר
 הוא ברי כל וכן מברי חלשה יותר טענה

 ברי שטוען מי ביד הזכות בוודאי שמא לפחות
 טענתו. כל לטעון ולא שמא בטענת לעמוד

לפחות אני בפירוש יגיד הוא אם עצמך והגע
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 יותר טענתו לברר אותו יכרית מי יודע איני
 בירור דיני וכל להגיד. רוצה שהוא ממה

 ו'( פ' וטו״נ ברמב״ם המובא־ם הטענה
 אך מתייחסים ע״הן סי' וריש ערוך ובשלחן

 זה מהמת או זה מהמת אם הטענה לטיב ורק
 אבל חייב. שהוא או פטור שאני טוען אני

 לטעון יכול שהי׳ ממה הלשה בטענה לעמוד
 של ענין ושום איסור שום שמענו לא בזה

שקר.
 בין לחלק מרווח מקום לנו הרי הוא כן ואם

עצמו לפטור כדי א״י שטוען הנתבע
 לגלגל כדי א״י שטוען התובע ובין משבועה

 א״י שטוען הנתבע דהא הנתבע, על שבועה
 באמת נתחייבתי שלא לי ברי לטעון במקום

 ואינו חזקה, טענה במקום חלשה טענה טוען
 יחוייב אם תקפה בכל טענתו לטעון מחוייב

 א״י שטוען המפקיד אבל חמורה. שבועה מזה
 כדרכה שמתה לנפקד מודה להיות במקום

 אדרבה אלא וכלל כלל טענתו מחליש אינו
 מהנפקד שבועה לתבוע זכותו בזה מוסיף

 מה כל לפי ובפרט ומוכח. ברור הזה והחילוק
 לשומר שמסר דשומר מהסוגיא שמסתעף

 לטעון המפקיד שיכול משום דחייב דפסקי'
 לי מהימן לא האיך בשבועה לי מהימנת את

 ר׳ )ה״ה האחרונים רבותינו ומדייקין בשבועה
 בהמפקיד( שם הסוגיא על שקופ שמעון
 מהיוב חלק הוא השומרים שבועת שהיוב
 חיוב כמו חיוב שהוא מדייקין וכן שמירה

 בעליו ולקח הוא דקרא לישנא והלא ממון,
 )ומובא ק״ו. ב״ק רז״ל ואמרו ישלם ולא

 בעליו ולקח הפסוק( על בחומש ברש״י
 ע״י שבועה המחייב המפקיד וא״כ השבועה.

 מסויים דבר להוציא בא כאילו א״י טענת
 בלי אף אמנם ממון. במקום שבועה והיינו

 המפקיד של א״י טענת האחרונים של תורתם
 יותר ומחייב מהודאתו ועקר, יותר בוודאי הוא

 שקר מדבר משום בו יש ושפיר מהנפקד
 המובא הראב״ד סברת לפי ואפילו תרחק

 הש״ך מדברי ללמד גם יש ואדרבה בש״ך.
בתור הראב״ד של הדין את שהביא עצמו

 את לפטור הבא הנתבע טענת לענין חידוש
 ה־דושו. אלא בו לנו שאין עצמו

שהמפקיד שבענין הוא זה מכל והיוצא
 כדרכה מתה אם יודע איני טוען

 שום אין מתה ששכורה שבועה לגלגל כדי
 שקר מדבר של הדין עליו יהול שלא סיבה

 דבאמת נ״ז סי׳ק הש״ך דברי אף על תרחק
 תקנת יחול לא ועליו אחר. בענין אשתעי

 בריש הש״ך קושיית הדרא ושפיר הגאונים
 )ואין הט״ו. השמיטוהו למה לדוכתא הסימן
 תורת לפי המפקיד של א״י שטענת לומר

 ־ טוען^ כן בזו לעיל שהבאנו האחרונים
 בפסוק שכתוב וכמו השבועה דהיינו מסויים

 תקנת וא״כ השבועה ז״ל ואמרו בעליו ולקח
 דהא אינו זה ג״כ, זו טענה על חלה הגאונים
 רק דבר על טענה אינה כשלעצמה הטענה
 שבועה, הנתבע נתחייב וממילא א״י שטוען

ובכ״ז שאינו, דבר שום טען לא המפקיד אבל
שקר.( ידי על טענתו את החזיק

הש״ך של הראשון לדין בנוגע זה כל )ג(
 לחייב כדי שקר טענת שטוען שהתובע

 שקר מדבר משום בו יש בגלגול שבועה
 על שחל השני הדין לענין והשתא תרחק.
 את לפטור כדי הכל לכפור שרוצה הנתבע

 שתיקנו דבזמנינו וכתבו השבועה מן עצמו
 הכפירה לו יעזור לא בכל הכופר על היסת
 כמה יש הרי ג״כ בזה הט״ו. הביאוהו לא ולכן

 שייך ועדיין היסת שבועת שייך דלא מקומות
 בסימן ועי׳ במקצת. דמודה דאורייתא שבועה

 נשבעין^ת אין המחבר דפסק ל״ו סעיף פ״ז
 הסנוי׳ע זה על וכתב הנאה טובת תביעת על

 ממון מחשב לא הנאה דטובת צ״ח ס״ק
 כה״ג על היסת נתקנה לא ממון מחשב ואפילו
 הנאה דטובת הצד על והנה עכ״ל. שם מרדכי

 זה על היסת תיקנו שלא אלא הוא ממון כן
 ירויח ובכה״ג מ״מ, שבועת -יתחייב שפור

 הש״ך והרי הכל. ויכפור כשישקר הנתבע
 ל״ז בסימן עצמו שהב״י הביא ש״נ סימן

 י״ד בש״ך שם שכתוב )ומה י״ג מחודשים
בסתם, הריטב״א תשובת מייתי הוא( ט״ס
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 בהב״י ש□ ואין ממון, כן הנאה טובת דס״ל
 עכ״ל, הסיום רק פקפוק או פירוש שום

 והא זו. לדעה לחשוש יש ז־לפחות ומשמע
 זה וגם י״א ’ה פ״ז נדרים הל׳ משנה דהכסף

 מאיר רבי בסתם הביא הנ״ל( בהש״ך מובא
 בעלמא הנאה דטובת דס״ל המעילי שמעון בר

 הרמב״ם; דברי יישוב בתוך רק זה ממון, לאו
 ר׳ ראותו קשה, הא מהתם קשה דאי אלא

 בכ״מ המובא המעילי שמעון בר מאיר
 לאו הנאה דטובת ס״ל שהרי״ף לי' משתמע

 הב״י של המפורסמים הכללים לפי וא״כ ממון
 הרמב״ם דהא הוא, ממון דלאו לפסוק צריך
 הרא״ש ורק הכי ס״ל ג״כ גניבה מהל׳ פ״ג

 מה זאת ובכל מקדש(. האיש פרק וסוף חולק
 את בסתמא מביא יוסף שהבית אחרי נעשה
 ממון כן הנאה דטובת דס״ל הריטב״א דברי
 יש גופא( דהמחבר )ואליבא שפיר כן ואם

 היסת שבועת דתיקנו בתר אף מינה נפקא
 צדקה גבאי וכגון תרחק, שקר מדבר מהל׳

 יתחייב במקצת יודה אם עניים, במעות
 מהיסת אף פטור יהי׳ הכל יכפור ואם שבועה

 לי׳ הוה ושפיר בכה״ג. היסת תיקנו דלא
וכמו דגמרא דברייתא דינא להביא להמחבר

הש״ך. שהקשה
 וכן הרמ״א דפסק ל״ח סעיף פ״ז בסימן וכן

משביעין אין גרועה הטענה לו נראה אם
 והוכיח דממונא דררא דליכא במקום היסת

 הרמ״א את לקרא שצריכים בביאוריו הגר״א
 מקורות כהמרשים ודלא דיבורא, כחדא

 הוא הגר״א והוכחת לשנים. זה את שחילק
 הם שהם ווייל מהר״י בתשובות מהעיון

 של ונימוקו הרמ״א, של דינא להאי המקורות
 דבשבועת דאף הוא הגר״א לפי ווייל המהר״י

 דררא דמצריך תם כרבינו פסקינן לא היסת
 אבל ומאן( ד״ה תום׳ מ״א. )שבועות דממונא
 מהר״י ח״ל כוותי'. לנהוג יש גרועה בטענה

הגר״א: בביאור המובא ווייל
 משום כר״ת דן הייתי דינא בהאי מ״מ
 שחטף טוען שהרי אנפשי׳ אפסיד דראובן

עמו נשתתף למה פעמים כמה ממנו וגזל

 לי׳ חשדת השתא עד דב״מ בפ״ק וכמ״ש
עכ״ל. כו־ והשתא בגזלנותא

דאשתעי הוא דבזה היסת בשבועת רק וזה
 דממונא דררא דמצריך דגמי לישנא הך

 רק והרמ״א ווייל והמהר״י כוותי׳ ר״ת דפסק
 דאורייתא בשבועה אבל גרועה. בטענה
 )והכי גרועה בטענה אפילו מתחייב בוודאי
 ובכה״ג דממונא. דררא בלא ברמ״א( מדוייק

 עצמו את לפטור מועיל הי׳ הכל כפר אם
 היסת מתחייב הי׳ ולא דאוריי׳ מ״מ משבועת

 לפסוק להפוסקים להו הוי ושפיר וכלל. כלל
שהקשה וכמו תרחק, שקר מדבר של הדין את

הש״ך.
 שכתב ופ״ז ע״ה בסימני סעיפים כמה ויש

משביעין אין או משביעין, אין המחבר
 אפילו יתפטר בכה״ג אם ברור ולא היסת,

 השער קושיית ולמשל דאורייתא. משבועה
 אין ל״ז סעיף פ״ז סימן המחבר על משפט
 שבועה, אחר שרץ למי שבועה מוסרין

 והגהות ג׳( ו׳: )ויק״ר רבה ממדרש שמקורו
 בין בש״ד בין והקשה ב״מ, ריש מרדכי

 ח״ל ותירץ נשכר החוטא יהי׳ היסת בשבועת
 שלא ביניהם לפשר יראו דהב״ד ר״ל ואולי
 תירוץ כתב ואה״ב עכ״ל שבועה לידי יבוא
 היסת שחייב במי דג״מ רבה בויק׳ תואר היפה

 הנתבע אין בכה״ג שבועה אחר רץ והתובע
 התובע היה אם כמו עליו השבועה להפך יכול

 השער לתירוץ אפי׳ והשתא עכ״ל. וכו׳ השוד
 שבועה שהפקיעו למימר לן למה משפט

 למימר איכא ושפיר זה, פסול בגלל דאורייתא
 דש״ד תואר היפה בתירוץ כמו בתירוצו
 תיקנו היסת בשבועת רק עומדת במקומה
 שבועה. לידי יבוא ולא ביניהם פשרה שיעשו

 משמע שלו והמקורות המחבר ומסתימת
 כמה לי׳ דחזינן אמאן אפילו קאי זה דפסול
 אינו דעכשיו אף שבועה אחר שרץ פעמים

שבועת אחר רץ תמיד הוא אם ואפילו רץ,
 את לפטור שרוצה במקצת במודה וא״כ אמת.
 וכגון הכל, שיכפור ע״י שבועה מגלגול עצמו

אחרים מחובות לתובע חייב כן הוא שבאמת
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 וכמו הכסף, שישיג עד מהם להשתמט ורוצה
 שבועת ועל ל״א., שבועות התום׳ שכתבו
 בוודאי רץ, אינו שקר שבועת שהיא זו גלגול
 אף ש״ד מהוייב להיות שבמקום מרויח

 יעשה ואדרבה יתחייב לא היסת שבועת
 שהוא באמת טוען שהוא המקצת לפי פשרה

 נפקא עוד לנו והרי מהגלגול. ויתפטר חייב
 ע״י משבועה להפטר שיכול בזמנינו מינה

שקר. טענת
 )הנדפס דוד אהל בספר מצאתי זה כל ואחר

מסכת על הנקרא בספר מהדש
 בשבועות סוגייתינו ועל כדלהלן שבועות(

ל״א.(:
 פ״ש מאיר מ׳ מחכם להקשות שמעתי

 היסת נתקן משנה בימי דאף רש״י דלשיטת
 דהא לגלגל יוכל מ״מ לגמרי כפר אי אף א״כ

 דרש״י ונראה מגלגלין בדרבנן דאפי׳ קיימ״ל
 תתקט״ז סי׳ בתשובה כרשב״א סובר

 המסייע עד מהני לא התורה דבשבועת
 כן ואם משבועה פוטרו המסייע עד ובדרבנן

 עד הגילגל על לו שיש בכה־׳ג לאוקמי׳ יש
 יתחייב במקצת בב״ד יודה אם וא״כ המסייע
 מד״ת הוא הגילגל גם וממילא התורה שבועת

 וגם היסת שחייב אף בב״ד כשכופר אבל וכו׳
המסייע עד לו מהני שוב מ״מ מגלגל בדרבנן

 עכ״ל. פטור המסייע עד דבדרבנן
דעות שתי הב״י הביא ע״ה סי׳ בריש ואמנם

 את מזכיר ולא פטור המסייע בעד
 מזכירו כן משה הדרכי ומיהו הרשב״א; חילוק

ואף הרמ״א על לפחות קיימת הש״ך וקושיית
זו. לדעה לחשוש לי׳ הוי המחבר

הש״ך דאייתי השלישי לדין ובנוגע )ד(
 שותפין משלשה בשנים יעידו )שלא

 דלדידן הרי״ם החידושי ותירץ האחד( בעד
 הט״ו, השמיטוהו ולכן הוא גמורה שקר עדות
 של פסול הי׳ לא מדש״ת של הדין שבלי אלא

 משום הביאתו הבריי׳ ולכן שקר עדות
 מונח במקומו כבודו לעיל, וכשנ״ת מדש״ת

 שם והמעיין מאד דחוק זה תירוץ זאת ובכל
שזה דבוודאי בזה. הרגיש גופי׳ דאיהו יראה

 משל הערוך השלחן של העסק פחות לא
 של איסור הל בדיוק אימתי לפרש הברייתא

 בזה. להסתפק יש אם למעשה שקר עדות
 לא תרהק שקר מדבר של דין דבלא והואיל

 לא משום חייבין זה שבענין בכלל ס״ד הוי
 להט״ו הי׳ גמור היתר שהוא ס״ל והוי תענה

 ברור. וזה דאסור, לדינא לן לפרש

)שערי הגאונים בתשובות מצאתי ואח״ם
 ח׳ן סימן ו׳ שער ד׳ חלק צדק

 גמרא שמביא גאון, סעדי׳ מר׳ בתשובה
זו( גמרא ליתא ווקמן בשבועות מסוגייתינו

בזה״ל: זה דין על

לימא אי דאמי היכי בתלמוד ופירשו
 מעלייתא שקר עדות מנא תלתא דמפקין

עכ״ל. מנה חד דמפקין אלא הוא,

 שנקטינן האיסור עיקר זאת בכל הוי ואי
משום ולא תענה לא משום למעשה

 כזו, בלישנא לדחות להו הוי לא מדש״ת,
 פה שאין היא שמשמעותה בלישנא אלא

 רב של הבבא את שדחו וכמו בכלל מדש״ת
 בזה״ל שני עד ולהיות לבא לתלמידו שאמר

 שקורי ודאי הא נפקא תרחק שקר מדבר האי
 אפשר הרי״ם החידושי לפי׳ ומיהו משקר. קא

 דמעלייתא, לישנא נקטו זה שבגלל לתרץ
 עדות יש מנה תלתא דמפקין נימא דאי דהיינו

מדש״ת. בלי אף שקר

 הוא הש״ך על קשה שנשאר מה אופן ובכל
יאמר לא שהביא הרביעי הדין רק

 תמוך( באמת וזה וכו׳ עמי והעיד בא לאחד
 מובא. כן זה שדין הש״ך מעיני נעלם איך
 יאמר לא דנקט דגמ׳ מסקנא שבק למה וכן
 אמינא הוי במקומה ונקט אתי ותהי׳ בא

 וכן ליישב. מאד וצריך והעיד(. )בא נדחית
 הקושיות בתירוץ אחרת דרך לחפש לנו נשאר

 היות הט״ו את ליישב כדי הש״ך של האחרות
 בזמנינו אף נ״מ וכמה כמה שיש ונראה

 נימא אם ואף מדש״ת. של אלו מדינים
 מספיק הם בוודאי מסופקים, או הם דנדירים

בש״ם מפורסם כך כל שדין וגדולים רבים
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 להט״ו להו הוי לא הראשונים ובפוסקים
פשוט. וזה להשמיט

ב׳ סימן
 שהביא אלו לדינים בחז״ל המקורות והנה

בעיקר הם מדש״ת משום הש״ך
 בגמרא המובאה הברייתא א( דהיינו שלושה,

 ב( ל״א., העדות שבועת פרק ריש בשבועות
 המכילתא, ג( ה', פרק דשבועות התוספתא

 ובין דרשב״י. במכילתא הענין מזה יש וכן
 הנוגעים שינויים כמה יש האלו הברייתות
 גירסאות, כמה יש גופא ובמכילתא לעניינינו,

 פה. אותם נעתיק דבר כל קודם ובכן
הכי: איתא ל״א. ל: דשבועות בגמרא

 וכו׳ סניגרון יעשה שלא לדיין מנין ת״ר
 ולתלמיד לדיין הנוגעים דינים כמה יש )פה

 מנין ובהמשך! לעניינינו עכשיו ואינם
 שאם בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד

 לי יש מנה מבדה איני מנה מאה לי נורננין
 מנין אחד עד אלא עליו לי ואין פלוני אצל
 שקר מדבר לומר תלמוד עמו יצטרף שלא

 ודאי הא נפקא תרחק שקר מדבר האי תרחק
 תענה לא אמר ורחמנא משקר קא שקורי
 חד ודאי ליה דאמר כגון אלא שקר עד ברעך
 תימא ולא התם קום אתה ותא לי אית סהדא

 אפי׳ שקרא מפומך מפקת לא דהא מידי ולא
 תרחק. שקר מדבר שנאמר משום אסור הכי

 אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו לנושה מנין
ויתחייב במנה לי שיודה כדי במאתים

 אחר ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה לי
תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד

שלא מאתים וטענו מנה בחבירו לנושה מנין
 חוץ לו ואודה בב״ד אכפרנו יאמר

 ולא שבועה לו אתחייב שלא כדי דין לבית
לומר תלמוד אחר ממקום שבועה עלי יגלגל

תרחק. שקר מדבר
 יהא שלא באחד מנה שנושים לשלשה מנין

שיוציאו כדי עדים ושנים דין בעל אחד
 וכו׳ תרחק שקר מדבר ת״ל ויחלוקו מגה

דינים[. כמה בעוד ]ומסיים

 ענינים בהרבה דאשתעי בריי' בתוך והרי
דין( בבית )וכולם מדש״ת משום שהם

אלו. דינים ד׳ גם מובאים
ב׳ משנה ה' פרק דשבועות בתוספתא אמנם

בזהי׳ל: אמרו
 חמשים אלא לו חייב ולא מנה טוענו הי׳

 וכשאצא בב״ד בו כופר הריני לו יאמר לא
 לשבועה לו אזקק שלא לו מודה הריני לחוץ
לדיין תשמיע אל שוא שמע תשא לא ת״ל

שוא. שהוא דבר
 אל בו וכפר אחד עד פי על מנה טוענו הי׳

ונעידני ואתה אני בא לאחר יאמר
 אל לומר תלמוד ידו מתחת גזילה שנוציא

חמס. עד להיות רשע עם ידך תשת
הש״ך, שהביא מהארבעה דינים שני לנו הרי

 הם שונים מנייהו דילפינן דקראי אלא
 וצריך בשבועות. הברייתא שהביאה מהפסוק

 טיבה. ומה זה בענין תנאים מח׳ יש אם ביאור
 בלשון שינויים איזה המפרשים דקדקו )וכן
 דאמרו הא וכגון והבריי', התוספתא בין

 נקטו זה במקום אתחייב שלא כדי בברייתא
 דוד.( בחסדי ועי׳ אזקק, שלא כדי בתוספתא

 )בדפוסים שלפנינו ישמעאל דר׳ ובמכילתא
ויניציא דפוס על המבוססים

 רשע עם ידך תשת אל הפסוק על ש״הן שנת
הכי: איתא

 דינרין מאתים לי חייב פלוני איש לו אמר
 מנה אתה וטול עליו והצטרף בא א׳ עד ולי

 אמר וגו׳. ידך תשת אל נאמר לכך מנה ואני
 ממון כל נותנין שאלו בי יודע אתה רבו לו

 פלוני אצל לי מנה מבדה אני אין שבעולם
שאטול כדי עמו והצטרף בא אחד עד לי ויש

 וגו׳. ידך תשת אל נאמר לכך שלי את
שום מובא לא תרחק שקר מדבר הפסוק ועל

 הדפוסים ברב רק שלנו. הדינים מן דין
 עב״ל. כדכתיב ׳וגו תרחק שקר מדבר איתא
 פירוש של טיבו מה להסביר המפרשים וטרחו

 על גרם הגר״א בהגהות אמנם כדכתיב. זה
 שבברייתא הדינים כל מדש״ת הפסוק

ידך תשת אל הפסוק על וכן העדות דשבועת



רפא תרחק שקר נזדבר בענין

 שצטטנו ממה השני׳ הבבא את השמיט
 דין שגם לשיטתו וזה רבו לו אמר המתחיל

 הנ״ל. שבברייתא הדינים יתר בין נכלל זה
ממש הוא המכילתא הגר״א גי' לפי והנה

 רוב גי׳ ולפי שלנו; הגמרא כמו
 שהביאו ממה דין שום אין אדרבה הספרים
 בעד ולהעיד לבא שאיסור דין דהא בגמרא

 אמנם יש ובתוספתא מהברייתא. נדחה רבו
משום זה שם אבל בברייתא, שמובא ממה דין

אחר. פסוק
 לפנינו שנדפס מה דרשב״י ובמכילתא

מרובעים בסוגריים הוסיפו
 שלא מנה באחד שנושין לשלשה מנין בזה״ל:

 ממנו ויוציאו עדים ושנים דין בעל אחד יהא
 ושם תרחק שקר מדבר לומר תלמוד ויחלוקו

 גאון סעדי׳ ר׳ בתשובת מובא שזה ציינו
 ח׳ סימן ו' שער ד׳ חלק צדק בשערי הנדפס

 בשם זה דין הרס״ג מביא זו ובתשובה
 זה על מביא וכן ובתוספתא, בספרי הקדמונים

 צטטנו העדות משבועת קמן( )דליתא גמרא
א׳. סימן סוף לעיל אותה

תשא לא הפסוק על דרשב״י במכילתא ועוד
בזה״ל: הביאו שוא שמע

ת״ל שקר טענת אדם יטעון שלא ומניין
 שוא. שמע תשיא לא שוא שמע תשא לא
מי לענין בתוספתא המובא הפסוק אותו וזה

 בכל שכופר אלא במקצת מודה שבאמת
 דורשין שבתוספתא רק מגלגול, לברח כדי

 שוא שהוא דבר לדיין תשמיע לא בלשון
 אופן ובכל שוא. שמע תשיא לא דורשין והכא
 שנושין דשלושה דין שנא מאי ביאור צריך

 טענת של הכלל מן יצא זה שרק אחד באדם
לידרש כדי תשא לא הפסוק מן הנאסרת שקר

מדש״ת. משום
 ז״ל התנאים מדברי שיטות שלש לנו והרי

ריש בש״ך המובאים אלו דינים לענין
 פרק ריש בגמרא הברייתא א( ע״ה. סימן

 גירסת לפי המכילתא )וכן העדות שבועת
 שקר הדבר משום כולם את המזכירה הגר״א(
דשבועות ה׳ פרק התוספתא בן תרחק.

 זו ולשיטה אהר, פסוק משום קצתן המזכירה
 ההוספה בלי ובפרט דרשב״י המכילתא נוטה

 שלא שלפנינו המכילתא ג( הרס״ג. מתשובת
 אנחנו וצריכים בכלל. אלו דינים מביאה
 נובעות וממה פליגי ולמה מה על לחקור

אלו. שיטות

ג׳ סימן
 אותם הביאו מדש״ת של אלו ואיסורים

הראשונים הפוסקים רבותינו
 וכמו והרמב״ם, והסמ״ק והסמ״ג הבה״ג
 דברי העדות. דשבועת בברייתא דאיתא
 מביא ושם דיינים; הל׳ נ׳ בסימן הם הבה״ג

 נושין ג׳ של שבדין אלא הברייתא כל את
 מנה שנושין לשלשה מנין כתב אחד באיש

 ושנים דין בעל אחד יהא שלא באחד מנה
 על מעיד מהעדים אחד שכל דהיינו וכו' עדים
 אהד שכל מסביר ארי׳ בן ובהגהות שלו, מנה
 הבירו של מנה על ולא שלו מנה על יודע
 לי וקשה מנה. חייב פלוני שאיש מעיד ולכן

 בלי מנה חייב שפלוני להעיד יכולים דהאיך
 עדות כן ואם לפלוני, מנה חייב שהוא להעיד

 בן הגהות מסיים כך )ובאמת היא גמורה שקר
 ובשלמא מדש״ת? משום לן ולמה הנ״ל( ארי׳

 ג׳ דהיינו מנה שנושין שלשה לגירסתינו
 עדות משום )בפשטותן, בו אין הרי שותפין

 מנה מנה שנושין ג׳ של זו לגירסא אבל שקר.
 הרס״ג שהביא הגט׳ קושיית והיא מאד. קשה

 א׳(. סי׳ סוף לעיל )עי׳ בתשובתו
רכ״ז סי׳ בסמ״ק וכן ק״ז, עשין ובסמ״ג

 הש״ך של אלו דינים כל את הביאו
וצריך באחד שנושין שלשה של זה מדין חוץ

 שניהם. השמיטוהו למה ביאור
הל׳ ט״ז פרק ונטען טוען הל׳ סוף והרמב״ם

 בנוסח הדינים את הביא י׳ ט׳
הזה:

 כדי שקר טענת לטעון לאדם אסור ט.
 נושה הי׳ כיצד לעכבו. כדי או הדין לעוות
 שיודה כדי מאתים יטעננו לא מנה בחברו
וטענו מנה נושה הי׳ שבועה. ויתחייב במנה
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 ואודה דין בבית הכל אכפור יאמר לא מאתים
לו אתחייב שלא כדי לבינו ביני במנה לו

שבועה:
 בהן וכפר באחד מנה נושין שלשה היו י.
 וכשיוציאו מעידים ושנים תובע אחד יהיה לא

בהן וכיוצא אלו דברים ועל יחלוקו. ממנו
תרחק: שקר מדבר ואמר הכתוב הזהיר

וז״ל: כתב ו׳ ה׳ הל' י״ז פרק עדות ובהל׳
 שאם אתה יודע רבו לו שאמר תלמיד ה.

 מנה משקר איני העולם ממון כל לי נותנין
לך אחד עד עליו לי ויש פלוני אצל לי יש

שקר: עד זה הרי נצטרף אם עמו. והצטרף *
 תעיד ולא העד עם ועמוד בוא לו אמר ו.
 דעתו על ויעלה ויפחד הלוה שיראה כדי

 אסור זה הרי מעצמו ויודה עדים שני שאתם
 שאינו אע״פ עד שהוא ולהראות לעמוד
שקר מדבר נאמר בו וכיוצא זה ועל מעיד.

תרחק:
 הוא הרמב״ם בדברי ביאור שצריך וממה

וכתב טו״נ בסוף דבריו שהקדים איך
 את לעוות כדי שקר טענת לטעון שאסור

 איך זה על לתמוה וראוי לעכבו. כדי או הדין
 עובר שהעבריין אלה ענינים על להגיד שייך
 הרי אדרבה לעכבו. או הדין את לעוות כדי

 ממה ומפחד איתו שהאמת שיודע במי אשתעי
 שסדרי או כהוגן שלא שבועה עליו שיביאו

 שלו. את לו להשיב יספיקו לא הדין
 את וליישר ליישב מתכוון הללו ובתחבולות

 עוות ואיזה אמת. דין שיצא באופן הדין סדרי
 זו קושיא מהכא ודל כאן? יש הדין ,׳עיכוב

 זו? הקדמה להקדים להרמב״ם בכלל לו למה
 משום הוא ונימוקם סתם אלו דינים לייתי
וכמו בברייתא שהביאו כמו תרחק שקר מדבר

לדינא. הש״ך שהביא
 הרמב״ם שסיים במה לב לשים ראוי וכן

שקר מדבר ואמר הכתוב -הזהיר בטו״נ
 וכן דאוריי׳ שהוא להדיא ומשמע תרחק
 אלו דינים שמביאים ובסמ״ק בסמ״ג משמע

 הר״ח• אבל תרחק. שקר מדבר מ״ע תחת
וז״ל כתב ל״א:( )שב׳ הברייתא על בפירושו

 מינייהו והד חד כל רבנן אסמכינהו כולהו הני
 הזו והמחלוקת תרחק; שקר מדבר קרא אהאי

 צריך דרבנן או דאוריי׳ הם אלו דינים אם
הטבעו. מה על יסודותי׳ ביאור

ד׳ סימן
 הש״ך, שהביא אלו דינים ביסוד והנה

ראינו מדש״ת, משום בגמרא ושילפינן
 מי אל א( חקירות: שתי ולחקר להתחיל
 בדיני עוול לפעול שהולך מי אל מדברים,
 שהולך מי אל אף או שקר דרך ממונות
 שפועל אלא וגדלות בממונות הישר לעשות

 משום שאסור השקר מונח במה ב( שקר. דרך
 בהתנגדות מונח זה אם תרחק, שקר מדבר

 כמות העובדות אל העבריין של הדיבורים
 יש אם או שקר, בתיבה הפשוט וכמובן שהן,
 הדיבורים שבהתנגדות אמת של אחר מובן
 ובפרט מדש״ת, משום עובר כן גם יהי׳ אליו

 מהראשונים גדולה התעוררות בע״ה נראה
 בתהלוכות התורה סדרי שהכחשת ואחרונים

 ובוודאי שקר. בשם היא אף נקראת דין בית
 בזו, זו תלויות אינן אלו חקירות שתי

 השקר, את נגדיר באיך היא השני׳ שהחקירה
 והחקירה מתנגד, הוא אמת של סוג איזה אל

 איזה האסורה לפעולה יש האם היא הראשונה
 אסורה. תהי׳ לא שבלעדיו תנאי

כ״ח סימן בחו״ט הראשונה החקירה ולענין
 בזה״ל הרמ״א שם כתב א׳ סעיף

 אע״פ יודע שאינו בדבר להעיד לאדם ואסור
 ואפי׳ משקר שאינו בו שיודע אדם לו שאמר

 ולא לי שיש אחד עד עם ועמוד בא לו אמר
 לי שיש ויסבור חובי בעל שיפחד רק תעיד
וכתב עכ״ל. לו ישמע לא לי ויודה עדים שני

י״ח: ס״ק הסמ״ע זה על
ור״ל תרחק שקר מדבר משום אסור וזה
 שלא הנתבע עמו ישווה זד, פחד ע׳׳י שמא
 ע״פ בע״ש כמ״ש ולא לו חייב הי׳ שלא כדין
 שיוציאו שיגרום הוא שבזה דשקר הב״י מ״ש
 מיירי כאן דהרי דז״א אחד עד ע״פ ממון

שיסבור כדי שיעמד אלא ממנו מבקש שאינו



רפג תרחק שקר מדבר בענין

 זה וכשיראה לו ויודה עדים ב־ לו שיש ב״ח
 לא ואז יעיד ולא משם יפרש לו יודה שלא

 עכ״ל. אחד עד ע״פ ממון הב״ד יוציאו

לפעול הולך העבריין הסמ״ע שלדברי הרי
 הנתבע להפחיד דהיינו שקריו ע״י עוול

 ויוציאו עמו להשוות כלום לו חייב שאינו
 משמעות לפי אבל כדין. שלא ממון ממנו
 הולך אינו הזה העבריין הלבוש ודברי הב״י

ממון להוציא בא ואדרבה עוול שום לפעול
 להתובע. חייב הוא שבאמת מהנתבע

מה הסמ״ע של נימוקו על לשאול וצריכים
 לו יודה שלא זה יראה שאם בכך

 וכו׳, יוציאו לא ואז יעיד ולא משם יפרוש
 על הוא האיסור והלבוש הב״י סברת לפי והא
 גופא וזה הנתבע, לו יודה כן שאמנם הצד

 כאילו עצמו את שמראה הזה העבריין בגלל
 יועילו לא אולי ששואל זה ומה להעיד, בא

 שהוא הסמ״ע דברי לפי ואפילו תחבולותיו,
 שלא אפשר כדין שלא ממון להוציא בא

 יודה שלא זה וכשיראה תחבולותיו יועילו
 וודאי אלא וכוי. יעיד ולא משם יפרוש

 והסמ״ע מחד והלבוש הב״י בין המחלוקת
 וטענת הנתבע יודה שכן הצד על הוא מאידך
 שאינו כזה קלוש מעשה שעל הוא הסמ״ע

 איסור שיחול יתכן לא הזה הצד על רק אסור
 עוול שום בזה פועל אינו אם מדש״ת

 לזה. הוששין אינם והלבוש והב״י בממונות,

 בכל שכפר מ״מ להיות הראוי של בדין וכן
של טענות על בגילגול יתחייב שלא כדי

 שלא ד״ה ל״א: )שבועות התוס׳ הקשו שקר
וז״ל: וכו׳( שבועה לו אתחייב

 יותר שבועה מגלגול ירא למה תאמר ואם
 שאין כגון וי״ל תובעו שעתה זאת משבועה

 כגון עליו שיגלגל מה כל לפרוע כדי לו
 גם אכפור וסבר אחר ממקום הרבה לו שחייב

כל כנגד זוזי לי דליהוו עד ואשתמיטנא זה
עכ״ל. לי׳, ופרענא החוב

מחוב להשתמט בכוונה אשתעי ובהדיא
עם עוול כן גם והוא חייב, שבאמת

 בבבא כדמוכה לבסוף לפרוע הכוונות כל
וע״ב. ע״א ג׳ ד׳ מציעא

במי הגט׳ דאשתעי התום', למסקנת וזה
 במאי אבל עוול. פועל שקרים שע״י

 מסברא. מוכרח כדבר הכי נקטו לא דקס״ד
 ע״ה סי׳ ריש הש״ך לשון משמעות ובאמת

 ערוה״ש( כגון האחרונים בפוסקים מובא )וכן
 וכן ח״ל בתום׳ דקס״ד מאי קיים שאמנם הוא

 ותבעו מנה להתובע שחייב כשיודע הנתבע
 כדי הכל בב״ד לו אכפור יאמר לא מאתים

 והוסיף עכ״ל התורה שבועת לו אתחייב שלא
 במקום התורה שבועת ונקט הגמרא לשון על

 מלשונו ונראה סתם. שבועה דהל״ל
 השבועה מחומרת רק מפחד אינו שהעבריין

לו ואין מ״מ, משבועת להמלט רוצה ואה״נ
מחובותיו. להשתמט ענין שום

קיימים והאחרונים הראשונים מדברי ובכן
 למר הראשונה, מחקירתנו הצדדים שני

לי׳. כדאית ולמר לי׳ כדאית
 מונח במה השני׳, חקירה לענין אמנם

נקדים מדש״ת משום האסור השקר
 בפתחי המובאים ותירוצו, יאיר החוות קושיית
 קל״ו סי׳ הוא )ובחו״י ע״ה סי׳ ריש תשובה

 ט״ס< והוא בפ״ת מהנדפס כנראה קל״ז ולא
וז״ל:

 כמים לתובע זה ישיב שאם ק׳ שבזה רק
 בפיו שקר התובע עקש ועם לפנים פנים

 I יתפתל כדין שלא שלפנינו ובחו״י יתפתל
 לו שחייב מה יוד׳ לב״ד וחוץ להד״ם וישיב

 מאשר זה הוא טוב והלא און פעל מה לו ויתן
 כמודה שד״א לו ויפסקו בב״ד מנה לו יודה

 הוא וש״ש שוא משפט האמת ולפי מקצת
 לו חייב שאינו יודע שנתבע אחר חנם ר״ל
 פוסק שהדיין אחר כרחין על אלא מנה רק

 משפט חשש בו אין הטענות לפי תור׳ כדין
 וטפי ש״ש אינו השבועה גם וממילא שוא

 הנתבע שיכחיש בעלמא דיבור על קפדינן
 אף לו שחייב מנה את קל בדיבור ב״ד לפני

 מאז וגם עתה לו שחייב מה לו לפרוע שדעתו
על שישבע )ממה עליו לגלגל שרוצה מה



זצ״ל אורנטליכר צבי גדליה הרב רפד

 ישיב לא כהוגן שלא עשה שחבירו ואף מגן(
בפ״ת. כמובא עכ״ל כמעשהו לו
 הדין לסדרי שיש ראי׳ החו״י מביא ומכאן

תוקף הטענות לפי הדיין שפסק איך
 איזה שיש פי על אף מסויימת קדושה ואף

 לעוות אסור ולהכי מלכתחילה עוות או טעות
 נראה כן ואם היטב. שם ועי׳ יותר. אותם

 לחוד העוות אינו שבשקר שהאיסור
 זה שמצד שהן, כמות העובדות שבהכחשת

 לשקר טוב יותר שהי׳ קושייתו החו״י הקשה
I ,לסדרי ההכחשה הוא האיסור עיקר אלא נכה 

 ראייתו מה דאל״ה בתורה, שנקבעו איך הדין
 שמעורב אף לדין תוקף שיש לזה החו״י של
 רואים אגב )ודרך מלכתחילה. טעות בו

 שס״ל הראשונה חקירתנו לענין מדבריו
 עוול שום בלי אף מדש״ת על שעוברין
 מקום שום אין זה ובלי פשוט, וזה בממונות

 הסמ״ע שהביא והלבוש הב״י וכן לקושייתו.
 לענין דבריו את הבאנו י״ח ס״ק כ״ח סי׳

 השני׳ שבהקירתנו נראה הראשונה החקירה
 והן הדין סדרי בהכחשת גם שקר דנקרא ס״ל

 שיגרום הוא שבזה דהשקר הסמ״ע דברי הן
אחד.( עד ע״פ ממון שיוציאו

אלו לדינים הרמב״ם הקדמת עצם וזהו
 שקר טענת לטעון לאדם אסור שכתב

 )סימן והקשינו לעכבו. כדי או הדין לעות כדי
 ולמה הזה? הנוסח הרמב״ם שאב מאיפה ג׳(

 באמת הלה הרי אדרבה והלא לו? נהוץ
 תיעשה שהאמת כדי הדין את להציל אתכוון
 שבחקירה אחד צד לפי )לפחות "לבסוף

 דברי החו״י דברי שלפי אלא הראשונה(
השקר עצם שזהו מוכרחים, הרמב״ם

 הוא והשקר מדש״ת, משום עליו שמוזהרים
 שקבעה הדין לסדרי וההתנגדות ההכחשה

 בסמיכות מרווח פשט לנו יוצא ומזה התורה.
 ונקי דקרא ברישא תרחק שקר מדבר הקראי
 דהא הפסוק. אותו של בסיפא וזהרג אל וצדיק

 תהרג אל וצדיק ונקי הקרא על המכילתא
 שלפי נפשות בדיני ציורים כמה מביא

משפט חורצים היינו צירופים או אומדנא

 המפורסם המעשה היתר בין )ומביאים מוות
 העלו ושם והרוצה( שטח בן שמעון ר׳ של

 לחובה להחזירו אסור זכאי דין מבית שיצא
 הפסוק שענין והיינו תהרג. אל וצדיק שנאמר

 אם אף הקבועים הדין כסדרי לנהוג הוא
 כן ואם הוא. כן לא שהאמת לראות מתחכמים

 אותו ממש בממונות הוא תרחק שקר מדבר
 ואולי בנפשות. תהרג אל וצדיק כמו הענין
 המכילתא של הגירסא ליישב בזה אפשר

 בהם שכתוב הנפוץ( ווינציא דפ׳1 שלפנינו
 וצדיק ונקי כדכתיב. וגו׳. תרחק שקר מדבר

 כל שם )עי׳ וכו׳ מעידו אחד הי׳ ונהרג. אל
 ז״ל המפרשים בעקבות שאלנו וכבר הענין(.

 כדכתיב, זו במילה המכילתא רצתה מה
 וגרסו השמיטוה המלבי״ם כגון וקצתם,
 אפשר דברינו ולפי מהילקוט. קטע במקומה

 וזהו ממש וכפשוטו אהד המשך שכולו לומר
 דורשים מה1 תרחק שקר מדבר בס״ד: פירושו

 הפסוק( בסוף שכתוב )כמו כדכתיב מזה?(
 לנהג מזה )ודורשים תהרג אל וצדיק ונקי

 אצדיק לא כי הדין סדרי וקדושת בקביעות
 את תעוות אל ממונות בדיני פה כן רשע
 כמו מוכחת נראית שבאמת אף הדין סדרי

בתחבולותיך.( לפעול בא שאתה
בחדא להיות יכולה המכילתא זה ולפי

 דשבועת בגמרא הבריי׳ עם שיטתא
 סימן סוף בפשטות שהעלינו כמו ולא העדות,

 בפירוש לרס״ג המצוות בספר )ועי׳ דפליג. ב׳
 ע״ד קנ״ו דף - פערלא פישל ירוחם הר׳ של

 שמובא איך מהמכילתא שדייק - א׳ שבכרך
 שקבל הגירסא וזה שמעוני, בילקוט

 ומזה לימודים, כמה בזה ויש המלבי״ם,
 דאוריי׳ איסור שאין דייק לכך שהוצרכו

 פשט להגיד נוכל וא״כ בעלמא שקר בדברי
 מסברא לאפוקי והיינו כדכתיב, במילה אחר

 כהלימודים ודלא מדש"ת־־כפשוטו וללמד זו
 מרכבת פשט עצם וזהו בילקוט, המובאים

 צורך שאין ירצה שכתב המכילתא על המשנה
רק תרחק שקר מדבר כדכתיב רק בזה דרש

עכ״ל.( חיכו, יהגה שהאמת



רפה תרחק שקר מדבר בענין

 תשובת שלפי לנו הרי לענינינו. ונחזור
הוא מדש״ת בפסוק הפשט ההו״י

 אמת דין שהם הדין סדרי של מעוות להתרחק
 הרמב״ם דברי הן והן התורה. קבעה שכך

 טענת לטעון שאסור אלו לדינים שהקדים
 לעכבו, כדי או הדין לעוות כדי שקר

 סתם, שקר מדבר שהוא משום אינו שהאיסור
 והמעכב המעוות שקר שמדבר משום אלא

 סדרי את שמשנה דהיינו הדין, את והמכחיש
 ממה אחרת בדרך אותם להמשיך הדין

 דבכל הא כן גם ניחא ובזה התורה. שקבעה
 שבועת בריש שהביאו הארוכה הברייתא

 משום שלומדים דינים וכמה כמה עם העדות,
 שבבית הדין לסדרי נוגעים כולם מדש״ת,

בע״ה. לזה נחזור ועוד דין,
והסמ״ק הסמ״ג של הלשון מהמשך אבל

 שקר משום הוא דהאיסור משמע
 כמות העובדות את שמכחיש דהיינו כפשוטו,

 כמו כמעט הברייתא כל את הביאו דהא שהן
 האלו הדינים כל עם העדות בשבועת ששנו
 אמנם מהסמ״ג( מועתק )הלשון זה אחר וכתבו
 עם דעתו ולערב שלום בדבר לשנות מותר
 מרקדין כיצד בכתובות ואמרינן הבריות דעת
 אסרינן הוי השתא דעד היטיב ומדוייק וכו׳.

 הכחשת משום וזה לשנות האיסור משום
 עם היטיב עולה וזה שהן. כמות העובדות

 המכילתא על המשנה המרכבת שכתב הפשט
 להגיד יראתי לעיל זאת )ובכל לעיל שהבאנו

 אם בירור לי צריך עוד דבעניותי כזה פשט
 חז״ל של הלכה במדרשי כזה מקום שום יש

 .1בו מלדרש עומדים ובפירוש פסוק שמביאים

 צריך לחוד דב״ד ענינים בברייתא דנקטו והא
דאמרין מה של יתירא חומרא משום לומר

 השני׳. חקירתינו של השני צד והוא בדין.
יש החקירות לשתי הצדדים לשני ובכן

 עצומה מינה והנפקא חשובים, סמוכים
 דאורייתא אסור אם לפנים, צריכה ואין

 אסור ואם בממונות, עוול בלי בשקר הדיבור
 להלן( בע״ה אותם )שנפרט שקר עניני איזה

שהן, כמות העובדות את מכחישים שאינם

 השני' מחקירתינו נ׳'מ שיהי' ג״כ ואפשר
 שלפי לב״ד, שמחוץ בעלמא שקרים לענין

 למען משנה לא אם אסור יהי' והסמ״ק הסמ״ג
 על יהי' לא והחו״י הרמב׳ים ולפי וכוי, השלום

דאורייתא. איסור זה

ה׳ סימן
 הז״ל שהביאו השונות בילפותות וכשנעיין

ריש הש״ך שהביא אלו לדינים
 של אחת שיטות, שתי בעיקר נמצא ע״ה סי'

 דשבועת בגט׳ הבריי׳ של ואחת התוספתא
 ידך תשת אל משום מביאה התוספתא העדות;

 שוא, שמע תשא לא ומשום רשע עם
 בתוספתא והנה מדש״ת. משום והברייתא

 הש״ך שהביא מהארבעה דינים שני רק הביאו
 האמת( )לפי במקצת המודה של הדין והם

 מגלגול להמלט כדי )למעשה( בכל שכפר
 לעד להצטרף אחר המזמין של והדין שבועה

 והמעיין עדים. ב׳ ע״י ממונו שיוציא כדי אחד
 בהם שיש הדינים אותם שהם יראה בהם

 שהולך בעבריין שמדברים ובי׳ מיני׳ הוכחה
 המ״מ של הדין דהא שקריו. ע״י עוול לעשות
 הדין אותו הוא מגלגול לברוח כדי בכל שכפר
 שרוצה במי להעמיד מוכרחין היו שתום׳

 שדייק מה וזהו שלו. מהחובות להשתמט
 שפה ב׳( סימן לעיל אליו )רמזנו דוד החסדי

 וכו׳ בב״ד בו כופר הריני נקטו בתוספתא
 שלא נקטו ולא לשבועה לו אזקק שלא

 רמז גופא וזה בגמרא שנקטו כמו אתחייב
 שרוצה במי דמיירי התוס׳ שכתבו למה

 להם. להזדקק ולא מחובותיו להשתמט
בזה יש הרי בתוספתא שהביאו השני ודין

 שהקשו וכמו גמורה שקר עדות משום
 אפשר דהכא אלא הברייתא. על בגמרא
 והחסדי ביכורים המנחת שכתבו כמו לתרץ

 לעד נוספת אזהרה משום עלה דאתיבן דוד
 ובכל שקר. עד עם להצטרף שלא האמיתי

 לעדות הקשור גמור איסור כאן יש אופן
 עוול. בלי גרידא לשקר רמז שום ואין שקר,

שהאזהרה יחזקאל החזון כמו נפרש אם ואף
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 אפשר וא״כ השקר העד השני לעד היא
 תקנו שבגמרא כמו התוספתא לתקן שנצטרך

 הי׳ הסמ״ע גופא בזה הלא הברייתא את
 האסור המעשה קל־שות מהמת מוכרח

 ממון לתבוע שרוצה במי הענין את להעמיד
 הנתבע את מפחיד ולכך בדין לו מגיע שלא
 האמת אבל שני. כעד עצמו את שמראה במי
 ראי' אינו הבריי׳ את בגט׳ שתקנו שמה היא
 ואף בתוספתא יד לשלח כלל רשות נתינת או

 ואם בזה. צורך שום הרגיש לא יחזקאל החזון
 מלווה גמורה שקר עדות של העוול בוודאי כן

השקר. את
 קשה התוספתא של זו בבבא פשט אמנם

מענינינו קצת יוצא שזה ואף מאד,
 את להגיד לפחות לב לשים הוא כדאי

 את קצת ללבן בע״ה ואולי שבה הקשיים
 פשט מזה שיצא בסוף נראה ובס״ד הפשט.
 עוסקים. אנחנו שבה הש״ך בדברי מרווח
 אותה ונצטט נתחיל הקורא על להקל ולמען

וז״ל: מחדש
 לא בו וכפר אחד עד ע״פ מנה טוענו הי׳
 ונעידונין ]ס״א ונעידני ואתה אני בא יאמר

ידך תשת אל ת״ל ידו, מתחת גזילה ונוציא
עכ״ל. וגו׳ רשע עם

 ביכורים והמנחת דוד החסדי בו ופירשו
לא האמיתי העד אל אזהרה שהוא

 דהיינו - להסית שלא וכ״ש - להצטרף
 שכן הצד )על רשע שהוא אחר עם יד להשית

 חמס עד להיות המעשה( ראות בלי יעיד
 הזה הפשט ולפי כזו(. בעוול עמו )להצטרף

 למנקט דה״ל ונעידני הלשון עיון צריך
 כן לשיטתו יחזקאל החזון ואמנם ונעידנו,

 המדוייקים בספרים מצאתי לא אבל תיקן,
 שזה משמע דלישנא מריהטא וכן כזו. גירסא

 עצמו, התובע אלא שמדבר, האמיתי העד לא
 והמשכו וכו׳ טוענו היי הוא הבבא שתחילת

 הוא שטוענו שמי משמע וכוי, יאמר לא הוא
יאמר. שלא זה

 יחזקאל החזון של הפשט על שקשה וכ״ש
העד אל היא אזהרה זו שבבא שכתב

 צורך שאין בגט׳ הקשו דכבר והא השקר.
 שקר עדות שיש במקום אחרת לאזהרה
 הלאו, טיב דהכא ליישב אפשר לזה גמורה,
 מוסיף ברשעותו, רשע עם הצטרפות דהיינו

 מה בגט׳ התם אבל שקר; דעדות הלאו על
 משקר ריחוק שהוא מדש״ת אזהרת יוסיף
 שבדבר. השקר מצד ג״כ הוא שאיסורו ללאו
 משמע דהרי הח״י של הפשט על קשה ומ״מ

 אל מכוונת שבתוספתא דהאזהרה להדיא
 גי׳ )לפי ונעידנו ואתה אני בא שאומר האיש

 הוא המדבר שזה הבין גופא והח״י הח״י(,
 נבין איך קשה, ועוד האמיתי. הראשון העד
 תשת אל שם המובא דקרא לישנא את זה לפי
 עם ידך תשית אל דמשמעותו רשע עם ידך

 הוא שהרשע הח״י שכתב ומה השקר. העד
 העד את מסית שהוא מחמת האמיתי העד

 זה, בלאו גדולה אוקימתא מזה יוצא השני,
 מוסת השקר העד א״כ אלא שייך לא דא״כ

 הוא האיסור אם ועוד, האמיתי; העד ע״י הוא
 מזה נובעת רשעותו שכל רשע אל הצטרפות

 מעדות לי׳ תיפוק באמת שקר, לעדות שמסית
 לדוכתא. הגט׳ קושיית והדרא עצמו של שקר

בין ראשי להכניס דמסתפינא אף והנה
 לקיים היא מצווה זאת בכל הענקים,

 כפי בתוספתא פשט ולהגיד הספרים גירסת
 לא התירוצים ושערי שם, דלישנא ריהטא
 כך: הוא בהתוספתא הפשט ולפע״ד ננעלו.

 בו וכפר אחד עד ע״פ הטוען דין שהבעל
 בא אחר לאיש הזה התובע יאמר לא הנתבע,

 יאורו לי הקרא ע״מ - ונעידני לב״ד אתי
 נעיד שנינו שאנחנו )והמשמעות ועשיתיני

 כבוד, ודרך בעלמא לשון תקון הוא ביחד
 אל שנאמר - בע״ה( מילתא בה נימא ועוד
 עם חלקך תשים אל וגו', רשע עם ידך תשת
 עדות, יודע שאינו הזה האיש דהיינו רשע,
 הזו, שקר עדות יגיד כן - שאמנם הצד - ועל

 חמס. עד להיות אותו להפך חמס, עד להיות
 להסית שלא דין לבעל מיוחדת אזהרה וזה

 ואף בשבילו, שקר עד להיות אחר איש
)עם נעידני לשון מתורץ ובזה איתו. דהאמת



רפז תרחק שקר מדבר בענין

 דלישנא והריהטא הספרים( כפי בסוף יו״ד
 והוא המסית הוא דין שהבעל הוא דמשמעותו

 של לפשטים שניחא מה1 קשה דא אך העובר.
 יחזקאל( והחזון ביכורים, המנחת דוד, החסדי

 אחד עד שיש באופן התוספתא העמידו למה
 להסית דין לבעל איסור שיש כ״ש אמיתי;

 נגדיר ואיך איתו. דהאמת אף שקר עדי שני
 יש הלא דבר הבעל דלגבי אלא הרבותא? את
 הוא בבירור, האמת את היודעים אנשים שני

 וכל הדיין דלגבי רק האמיתי, והעד עצמו
 דבר דהבעל אחד, עד רק יש הב״ד סדרי

 האיש אלא עוד ולא עדות. מדיני מופקע
 דין הבעל על סומך עדות להגיד הבא השלישי
 באמיתו ומאמין תלמידו( הוא בגט׳ )ובבריי׳

 הסתה שוב כאן אין ולכן שיגיד, מה של
 במילה האמיתית הכוונה וזה שקר. לדברי

 והיינו ביחד, נעיד שנינו שמשמע נעידוני
 הבעל - שלי הברורה הידיעה צירוף ידי דעל
 העד - שלך ב״ד בפני לעדות והכשרות דין,

 ואם ביחד. משניהם עדות כעין יש השני,
 הוא דבר בעל של שהפסול אומרים היינו
 יעזור מה קשה הי׳ קורבא כמו ממש פסול

 עליו חל הלא עדים, שני יש דידי׳ שלגבי לנו
 שנביא הראב״ד לשיטת אבל ממש; פסול
 רק עליו, חל פסול שום שאין לקמן אי״ה
 לגבי רק שזה הוא פשוט עדות, פה שאין
 עדים שני בוודאי דידי׳ לגבי אבל דין, הבית
 פה אין דין הבית דלגבי דהואיל קמ״ל איכא.

 עובר דבר הבעל אפילו אחד, אלא כשר עד
 העד וכ״ש חמס עד להיות אחר איש כשמסית

הזו התוספתא בדברי פשט לי נראה כן השני.
עינינו. יאיר וה׳

 של זו בבבא האמיתי הפשט שיהי׳ ואיך
מכל מופקעת היא הרי התוספתא,

 אחר. עוול בלי שקר של גרידא לאיסור קשר
 אותם בתוספתא שהשמיטו הוא מזה והיוצא
 ממה יותר והטוען הנושים )שלשה הדינים
 ובי׳ מיני׳ רמז בהם שאין לגלגל( כדי שמגיע
 והביאו שבו, השקר מן חוץ אחר עוול לשום

מדברים יותר( או )פחות שבהכרח הדינים

 אותה יש ובאמת אחר. בעוול הכרוך בשקר
 ממדש״ת אחר קרא דנקט מהא המשמעות

 להבין יש דמדש״ת שמהקרא בבריי', המובא
 אבל שקר. לדברי בעלמא בקירוב איסור
 של משמעות יש שוא שמע תשא דלא מקרא
 דווקא לאו הוא שוא שנקרא ומה גמור, איסור
 ידך תשת אל האיסור וכן שבו. השקר משום

 שקר עדות של גמור באיסור כרוך רשע עם
 מרווח מקום לנו נותן זה וחילוק פשוט. וזה

 והברייתא, התוספתא פליגי במאי להבין מאד
 פועל שקר שע״י בעינן התוספתא שלפי

 הבריי׳ ולפי שקריו, עם ביחד עוול העבריין
מהשקר. אלא לן איכפת לא

הוא מדש״ת שאיסור הוא כן שאם אלא
 אפשר שוא שמע תשא לא על רבוי

 התנאים, חולקין במה אחרת בדרך להבין
 שקר האיסור אם השני׳ חקירתינו כפי והוא
 לעין, הנראות העובדות בהכחשת לבד מונח

 האמת של אחרים פנים בהכחשת גם או
 התורה. שקבעה הדין סדרי לענינינו דהיינו
 באיסור דנכלל דגמרא מהבריי׳ הוא וברור

 בלא אף התורה דיני סדרי הכחשת גם מדש״ת
 כמה יש דהרי שהן. כמות העובדות הכחשת

 שהביא הדינים מד׳ )חוץ זו בבריי׳ דינים
 הכחשת יש במה להבין מאד שקשה הש״ך(
 לתלמיד מנין בזה״ל שם אמרו ולמשל האמת,
 יאמר שלא בדין שטועה רבו את שרואה
 משלי ואבננו ואסתרנו שיגמרנו עד לו אמתין

 שקר מדבר ת״ל שמי על הדין שיקרא כדי
 פה, יש שקר איזה להבין וצריך עכ״ל, תרחק

 לו שמגיע מה תובע הזה התלמיד דאדרבה
 שבזה אלא אומרו׳ שם על יקרא שהדין דהיינו
 דיני סדרי את זה תלמיד שמכחיש הוא פשוט

 המעוות את לתקן עליו שלפיהם התורה
 שם ועוד דין. הגמר שלפני ומתן בהמשא

 לבוש אחד לדין שבאו ששנים מנין בזה״ל
 מנה מאה בת אצטלית לבוש ואחד סמרטוטין
 כמותך הלבישהו או כמותו לבוש לו שאומרין

 יש נמי והכא עכ״ל, תרחק שקר מדבר ת״ל
בפגיעה לא אם השקר איפה לשאול
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 אמת דין מהן לצאת שצריך הדין בתהלוכות
 )ואינו המכילתא בשם ובילקוט לאמיתו.

 בזה״ל זה פסוק על איתא שלפנינו( במכילתא
 והיינו האפיקורסות מן לפרוש אומר נתן ר'

 אמיתו הוא מדברים שעליהם והשקר שהאמת
 בתוספתא רמז שום אין זה ומכל תורה. של

 הדין אלא שוא, שמע תשא מלא בלימוד
 טענה שטוען בעבריין הוא שם חז״ל שמביאין

יודע שהוא כמות העובדות את שמכחיש־
אותן.

 בין החילוק את להבין דרכים שני לנו והרי
שניהם ולפי התוספתא, ובין חבריי' )

 מאשר מדש״ת באיסור ריבוי וזז״ל ראו
 הדרך דלפי שוא. שמע תשא לא באיסור
 מזה יוצא לא אם גם איסור בזה יש הראשון

 ולפי בעדות, או בממונות אחר עוול שום
 יותר אמת בהכחשת מוזהר השני הדרך

לחוש. נראות שהן כמות העובדות מהכחשת

ו׳ סימן
 איתא העדות דשבועת הברייתא בסוף והנה

שהוא הברייתא מאותה שהוא )ומשמע
 בדברי הפסק שיש ואף השייך דיני מקור

 תנו מחדש אמרו מדלא משמע וכן גמרא,
 לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל מנין רבנן(
 שקר מדבר ת״ל חברו דין בעל שיבא קודם
 תשיא לא תשא מלא מתני כהנא רב תרחק
 על קאי כהנא רב האם לשאול ויש עכ״ל.

כל על או לחוד דהברייתא אחרונה בבא
Xהאם הברייתא כל על דקאי ואת״ל ברייתא;׳ 
 המובאים מהדינים כלל ס״ל לא כהנא !

 מקצתם, או מהם ס״ל שכן או מדש״ת משום
 ומצאתי תשא. לא משום אותם שלומדים אלא

 הדין את משמיט שהוא דיינין הל׳ בבה״ג
 ורב מסיים ועדיין מהברייתא הזה האחרון

 ומיהו תשיא. לא תשא מלא מתני כהנא
 כהנא רב קאי מעיקרא דוודאי ראי׳ אין מהתם
 של האחרונים דינים שני על לפחות

 מחתינהו מהתא בחדא דתרווייהו הברייתא,
השמטת אחר אחרון שיהי׳ הקודם, הדין דהא

 ישמע שלא לדיין מנין בזה״ל הוא הבה"ג,
 וכוי הברו דין בעל שיבא קודם דין בעל דברי

 וכן האחרון. הדין כמו ממש ענין אותו וזה
 יהונתן ומר׳ ומהר״ח מרשי׳י להדיא משמע
 מהאחרונים שיש ועוד שם. ומהמאירי מלוניל
 הדין השמיט שלא בבה״ג לגרוס שרצו

 בספרים כן נמצא לא )ומיהו האחרון
 לחדש בא כהנא שרב נלמד ואם שלפנינו(.

 עדיין שבברייתא, האחרונים דינים בשני רק
 כהנא רב שסרב אלו דינים שנא מאי לן תקשי
 כמו נגיד ואם מדש׳ית. משום אותם ללמוד
 משום שמביאים הלימודים כל שאמנם הר״ח

 ניחא, יהי׳ בעלמא אסמכתא הם מדש״ת
 שום מדאוריי׳ שיש ס״ל לא שהר״ח דהיינו
 רק בברייתא, שמובא באופן ממדש״ת דרשה

 והשמעת שמיעת לענין האחרונים שהדינים
 רב להו מתני חבירו בע״ד בלא בע״ד דברי
 ומדאוריי׳. תשיא, לא תשא לא משום כהנא
 ששאלנו הר״וז לשיטת הסבר מתחיל ומזה
 לימודים ללמד אותו הכריח מה לעיל עליו
 שאם אלא בעלמא, כאסמכתא ממדש״ת אלו

 שבא ניחא אסמכתא, הוא ממדש״ת הלימוד
 אבל דאוריי', לימודים שני ללמד כהנא רב
 אותו הניח למה דאוריי׳ הוא אף זה לימוד אם
 צריך ועדיין אלו. דינים בשני כהנא רב

ביניהם. החילוק מה ביאור
הברייתא של אלה דינים הקדים המאירי אכן

בזה״ל:
 מדבר הדין בענין תורד. שאמרה זה אף
לענין ממנו למדין דברים הרבה תרחק שקר

וכר. תלמיד הי׳ הדין,
 דשבועת הברייתא של אלה שדינים משמע

מסיים אבל דאורייתא, הם העדות
בזה״ל:

 אחד דין בעל דברי לשמע לדיין אסור
 שמע תשא לא שג׳ חברו דין בעל שבא קודם
שב׳ וכו׳ יטעום שלא מוזהר דין בעל וכן שוא

עכ״ל. תשיא לא בי׳ קרי תשא לא
רב חולקין במה ביאור צריך המאירי ולפי

משמע כהנא שרב והברייתא, כהנא



רפט תרחק שקר מדבר בענין

 משום האחרים הדינים כל ללמד לי׳ דניחא
 לי׳ אצטריך אלה דינים שני רק מדש״ת,

תשא. לא משום אחרת ילפותא

 על במכילתא הספרים גירסת לפי והנה
שום אין תרחק שקר מדבר הפסוק

 על ושם כדכתיב. התיבה מן חוץ דרשה
בזה״ל: דרשו שוא שמע תשא לא הפסוק

 אחר דבר הרע. לשון למקבל אזהרה הרי
 שיהא עד דין מבעל ישמע שלא לדיין אזהרה

 דבר יבא האלקים עד שנאמר עמו דינו בעל
 שלא דין לבעל אזהרה אחר דבר שניהם.
עמו דינו בעל שיהא עד לדיין דבריו ישמיע

עכ״ל. וכו׳ האנשים שני ועמדו שנאמר

 את שמניח לומדים )אם המכילתא ושיטת
דרשה שום בלא מדש״ת הפסוק

 ממש הוא דשה״ען הבריי׳ על חולק ולכן
 לא הוא דאף דהר״ח, אליבא כהנא רב שיטת

 שני ורק ממדש״ת, דאוריי׳ דבר שום למד
 ויש תשא. לא משום למד מהבריי׳ דינים

 פסוקים עוד להביא ל״ל המכילתא על לתמוה
 שני ועמדו ועוד שניהם דבר יבא האלקים עד

 שדורשים הפסוק יספיק לא ולמה האנשים.
 אם ולהפך, שוא; שמע תשא לא אתר על

 צריך למה אלה מפסוקים גם לומדים באמת
 עד דמקראי צ״ל אלא תשא? דלא קרא

 האנשים שני וועמדו שניהם דבר יבא האלקים
 את הדיין ינהג איך הדין, סדר מהו לומדים

 לא מהפסוק ואח״ב הבע״ד. יתנהגו ואיך הדין
 דבר להגיד שאסור לומדים שוא שמע תשא

 הפסוק ובכן פשוט. וזה הדין. לסדר שמחוץ
 הקבוע הדין לסדר שחוץ מה מגדיר תשא דלא
 אותו. אוסר זה ומחמת שוא, שמע בשם

 רב של הדינים בין גדול הבדל יש והשתא
 שמקורם הש״ך שהביא הדינים וארבעת כהנא

 כהנא ר׳ של דיניםשה תא;הבריי מאותה
 הדין מסדרי חוץ להתנהג שלא מזהירין
 הדינים ארבעת אבל תורה, שקבעה הגלויים
 כנגד מהתנהגות מזהירין אינם הש״ך שהביא
מזהירין אלא כל; ולעין הדין תהלוכות שורת

 טענותיו הצעת אופן מלשנות העבריין את
 הדין. בבצוע דממילא שינוי לגרם כדי
הספרים גירסת מאה ניחא הר״ח לפי׳ ועכ״פ

 מובא אינו הין ששום שבמכילתא,
 ר׳ של הדינים ורק תרחק, שקר מדבר בפסוק
 ובוודאי שוא. שמע תשא לא בפסוק כהנא
 מקור המכילתא של זו שגירסא רחוק שלא

 הן בעלמא אסמכתא מדש״ת שלימודי לשיטתו
 הרחקות הנ״ל בתשובתו יאיר החוות )וכדברי

 על הגר״א הגהות לפי אמנם בעלמא(.
 עד שבשבה״ע הברייתא כל גרסינן המכילתא

 וכן כהנא. ר׳ של הדינים שני וכולל הסוף,
 הפסוק על כהנא ר׳ של אלו דינים מובאים

 עם מאד מתאים וזה שוא. שמע תשא לא
 )כאמור שהביא המאירי, של הסוגיא הצעת
 משום מדאוריי׳ הבריי' של הדינים כל לעיל(

 משום מביא האחרונים דינים שני רק מדש״ת,
 היא זו שיטה הגר״א הגהות ולפי תשא. לא

 צריך דהשתא אלא המכילתא. שיטת ממש
 אלו בדינים שהעיקר המאירי נקט למה ביאור

 דינים המכילתא דרש ולמה כהנא, רב כמו
 דנקט הא באמת אבל הפסוקים. בשני אלו

 התימה, מן אינו כהנא כרב העיקר המאירי
 בלי אף כשלעצמם אלו דינים דלומדים היות

 העובדא מעצם מדש״ת של החידושים
 הסדר את בהדיא לסתור הולך שר,מוזהר
 בב״ד. המשפט תהלוכות את התורה שסידרה

 הלימוד את ג״כ מביא שבמכילתא אלא
 כדי תרחק שקר מדבר משום אלה לדינים
 לחוד גזה״ב משום לא הוא שהאיסור להוסיף

 של הקבוע הסדר כנגד הנהגה נגד המזהירה
 גורם הזו שבהנהגה משום ג״כ אלא הדין,

 הפסוק על ולכן ולעכובו הדין לעוות המוזהר
 אזהרה המכילתא נקט שוא שמע תשא לא

 הפסוק ועל דבריו, ישמיע שלא דין לבעל
 דקיימינן הגר״א גי׳ )לפי תרחק שקר מדבר

 שלא דין לבעל מנין נקט הגט׳( גי׳ שהיא בה
 עלה אתינן שהאיסור והיינו דבריו, יטעים
 מהטעמת לנבוע שעלולה הדין עוות משום
הלימוד עיקר אבל יחידי. דין בעל של דבריו



זצ״ל אורנטליכר צבי גדליה הרב ו־צ

 שרב זה לפי ואפשר תשא. לא משום הוא
 בא לא שלוו הברייתא )עם בעצמו כהנא

 את לגלות רק אלא ז־גמ׳ הבריי׳ על לחלוק
ברמב״ם גם הוא וכן הוא. מנין הדין עיקר

בזה״ל: שכתב כ״א:ז׳ סנהדרין הל'
דינין מבעלי אחד דברי לשמוע לדיין אסור

 חבירו. בפני שלא או חבירו שיבא קודם
 בין שמוע שנאמר אסור אחד דבר ואפילו
 תעשה בלא עובר מאחד השומע וכל אחיכם.
זה לאו ובכלל שוא שמע תשא לא שנאמר
 הרע לשון ומספר הרע לשון למקבל ץ־קרה
שלא מוזהר דין בעל וכן שקר. עדות ",.,ע״ד
 דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו ישמיע
מדבר נאמר בו וכיוצא זה על וגם חבירו.

תרחק. שקר
 של זה הפסוקים, שני את בהדיא מביא הנה

שם ועיי׳ כהנא, רב של וזה הברייתא
 ערבינהו לא למה שיישב משנה בכסף

 הנושאי לכל אבל הפסוקים. שני את הרמב״ם
 הן משנה להכסף הן להרדב״ז הן כלים,

 הדרשות. משני ס״ל הרמב"ם משנה להלהם
המכילתא ע״פ בהמאירי שאמרנו כמו וזה

הגר״א. לגירסת

ז׳ סימן
 גירסאות עם הברייתא יישוב הוא זה וכל

רבותינו לנו שגילו מה כפי המכילתא
 להבין איך דרכים שני לנו ויצא הראשונים.

 מביא הוא הר״ח שלפי כהנא, רב דמתני .יא
 שהביאה במקום דינים בשני דאורייתא מוז־ /

 ולפי אסמכתא, משום דיני׳ כל הברייתא
 שעיקר דינים בשני כהנא רב מביא המאירי
 שמשתתפים אף תשא לא משום הוא לימודם

 ללמוד שאפשר בזה הברייתא דיני יתר עם
בגירסאות סמך ויש מדש״ת. משום אותם

אלה. דרכים לשני המכילתא
רב דברי את לבאר אחרת דרך יש ועוד

 פי על וזה הברייתא, אל וייחוסם כהנא
 כל על קאי כהנא שרב והוא התוספתא.
)וזה הברייתא כל על שחולק ועוד הברייתא,

 שברוב המכילתא כמו להיות ־כול גם
 הברייתא דיני כל שמתני אלא הספרים(,
 הוא ובזה תשיא. לא תשא לא משום שאפשר
 שלומד ב׳ סימן שהבאנו התוספתא עם מסכים

 במקצת המודה של הדין את תשא מלא
 מגלגול לברוח כדי בכל וכופר שמשקר
 כן גם הוא טענותיו שהמשנה דהיינו שבועה,

 והתורה היות שוא, שמע מספר של שם לו יש
 והוא ונטען טוען פי על הדין שיונהג קבעה
 חו״י בתשובות וכדאיתא טענתו את משנה

 איכא דהכא אלא ד׳. סי׳ לעיל שהבאנו
 על שלמדנו כמו נלמד אם דבשלמא להקשות,

 על אלא קאי אינו כהנא שרב המכילתא פי
 לבד, הברייתא של האחרונים הדינים שני

 הוא תשא דלא שהאסור להגיד יש שפיר
 לסדרי מהוץ לדבר משנה שהעבריין משום

 כמו הגדר ובאותו רחמנא, שקבע דין בית
 לחייב יועיל שלא במקום אחד עד המעיד

 איסור לנו מוסיף מדש״ת והאיסור שבועה,
 חן למצא בתחבולותיו הדין משקר שהוא בזה

 התוספתא ע״פ נלמד אם אבל הדיין, בעיני
 הברייתא חלקי כל על נמי קאי כהנא שרב

 מקצת המודה של הדין משל ועל לו, השייכים
 קשה בתוספתא, שמובא בכל לכפור ששינה
 את עושה מה הש״ך, שהביא אלו בדינים

 שבו, השקר לא אם שוא לשמע העבריין דבור
 לי מה שוא, שמע תשא לא לי מה וא״כ

 על להלוק כהנא לרב לי׳ ולמה מדש״ת
 החקירות שתי מאד ניחא ולזה הברייתא?

 בסימן שהעמדנו ומה ד׳ סימן לעיל שחקרנו
 באחת שחולקין והתוספתא הברייתא את ה׳

 עוול בעינן אי א( אלה: חקירות משתי
 בעינן אי ב( או השקר, מן חוץ בממונות

 כמות עובדות יכחיש שהדיבור שקר באיסור
 רב שחולק מה דא״כ אלא לחוש. נראות שהן

 מטעם נראה--שהוא בסופו הברייתא על כהנא
 של בדינים עלי׳ חולק שהוא ממה אחר

רחב. ביאור יצטרך וזה הש״ך.
שהתוספתא שאמרנו זה על להסס יש ועוד

על כחדא חולקין כהנא דרב והברייתא



רצא תרחק שקר מדבר בענין

 הפוכות סיבות משתי וזה דשבה״ע, הברייתא
 במכילתא הן דהזינן בתר א( מזו. זו ממש
 בהמאירי והן בהרמב״ם הן הגר״א, גי׳ ע״פ

 אפשר הברייתא שבסוף הדינים שבשני
 מגלה שזה רק ביחד, הפסוקים שני לדרוש

 איסורים שני בעצם ויש מסתיר, שזה מה
 שבדינים בקלות כ״כ נגיד היאך א״כ בדבר,

 על כהנא ורב התוספתא חולקין הש״ך של
 לחפש יותר עדיף הי׳ והלא ממש. הברייתא

 של בדין ביחד הילפותות שני ללמד דרך
 להרבות לן ולמה ג״כ טענתו משנה

 זה סמך על נגיד אם בן במחלוקת?
 חד מייתי תרווייהו כהנא ורב שהתוספתא

 שיטתא בחדא קיימי שהם תשא דלא קרא
 לא למה אחר, קרא שמביא הברייתא כנגד
 טוב והלא כהנא, רב של הדין התוספתא הביא

 מחלוקות שלש וללמד הסוף עד לדייק לנו
 הדינים שכל ס״ל שהברייתא דהיינו בדבר,

 כהנא ורב מדש״ת, משום נלמדים שהביאה
 הר״ח ע״מ )ואולי זו מדרשא מכלל ס״ל לא

 מדיני ששנים אלא מדאורייתא( הכי ס״ל שלא
 אחרינא, מקרא ללמד אפשר הברייתא

 מדש״ת דרשינן דלא כן כמו ס״ל והתוספתא
 המ״מ של אהד בדין אבל דאורייתא( )לפחות
 תשא, מלא דרש הכל כופר להיות שמשנה

 זה. דין שנא מאי ביאור צריך וא״כ
לחזור נוכל אלה שאלות עם והשתא

סי׳ ריש הש״ך שהביא להדינים
 השאלה מצד זה בסימן בע״ה ונדבר ע״ה

 השאלה מצד הבא בסימן ואח״ב הראשונה
 נוכל הראשונה השאלה שמצד ונראה השני׳.
 הבה״ג בשיטות לנו קשה שהי׳ מה להבין

 רב כמו פוסקים שהם והוא והסמ״ק. והסמ״ג
 ס״ל וגם דגמרא, בתרא לישנא שהוא כהנא
 )ודלא ס״ל וגם הברייתא, כל על קאי שהוא

 כהנא שרב השני׳( בשאלה , כדנקטינן
 שאינם אלא קיימי, שיטתא בחדא והתוספתא

 שרצינו )וכמו הברייתא דיני את לסתור באים
 תנאי, בהם להוסיף אלא הראשונה( בשאלה
משום בברייתא שמייתי אלו דדינים דהיינו

 שאפשר ובתנאי לדינא, קיימי אמנם מדש״ת
 שוא. שמע תשא לא הפסוק את בהם ללמוד
 הוא ואם זה; תנאי של טיבו מה ביאור וצריך

 איך לאו, ואם הברייתא; דיני כל על קאי
 אצטריך אם זו שיטה לפי וכן אותם; נחלק

 אלו דינים ללמוד כדי תשא דלא קרא לן
 ונקדים דמדש״ת. קרא צריכים למה דמדש״ת

 הדבר את להבין כדי הקדמות כמה בזה
בדקותו:

 המכילתא פי על ו׳( )סימן כתבנו כבר א(
דברים להגיד הוא תשא דלא שהאיסור

 מתהלוכות התורה אותם ששללה דין בבית
 בלי הדין סדר התורה ששללה וכגון הדין,
 יבא האלקים עד מהפסוקים דין הבעלי שני
 חל ומזה האנשים שני וועמדו שניהם דבר
 הטוען דין הבעל על שוא שמע נושא השם

 ואחר חבירו. בע״ד שיבא לפני טענותיו
 זה על חל שוא שמע בשם הדבור שמוגדר
 אחר גדר וזהו שוא. שמע תשא לא האיסור
 בשתי ד׳ סי׳ שכתבנו ממה תשא לא באיסור

 שהביא מה ניחא ובזה שלנו. החקירות
 והבאנו ז׳ ה׳ כ״ז פ׳ סנהדרין הל׳ הרמב״ם

 הרע לשון איסור ו׳( סי׳ סוף לעיל דבריו
 בע״ד בפני שלא והטוען שקר לעדות בנוסף
 דהכא אלא הכא, ענינו מה דלכאורה חבירו
 אותו שפסלה אחד עד משום עלה אתינן

 לא אם פיו, על משפט מלעשות התורה
 ובכן נגדו; להשבע הנתבע עי״ז שיתחייב

 יועיל שלא במקום חבירו באשמת המדבר
 שאין שוא, שמע אומר בוודאי שבועה לחייב

 חפץ בספר וכדאיתא בדין, תועלת שום לזה
 ממש הגדר אותו וזהו מקומות, בכמה חיים

חבירו. בע״ד בפני שלא הטוען כמו
 כל על קאי כהנא דרב נימא אי אף ב(

שם דינים כמה יש בוודאי הברייתא,
 תשא לא של לילפותא כלל שייכים שאינם

 לפני שיושב לתלמיד מנין וכגון שוא, שמע
 שלא מנין לעשיר וחוב לעני זכות ורואה רבו

 את שרואה לתלמיד מנין מדש״ת ת״ל ישתוק
עד לו אמתין יאמר שלא בדין טועה רבו
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 אתי לא ובוודאי מדש״ת. ת״ל וכו׳ שיגמרנו
 להוסיף ולא להתנות ולא לסתור לא כהנא רב
 דקאי אלא לו, שייכים שאינם אלה דינים על
 תשא, דלא הלימוד בהם ששייכים הדינים על

 או לבצע בהם שבאים הענינים דהיינו
 ששללה דיבורים ידי על דין פסק על להשפיע

 שני בעיקר וזה הדין, מתהלוכות התורה אותם
 רב עליהם קאי שלכ״ע האחרונים דינים
 דכולם הש״ך, שהביא הדינים וארבעת כהנא,

 הדין׳ על להשפיע איך בתחבולות אשתעי
 לא דשבה״ע שבברייתא הדינים יתר ו^קלל

 הפשוט בלימוד וקיימי כלל, כהנא רב ז^בר

מדש״ת. שלהם
 הדינים ארבעת לגבי לחפש לנו נשאר ג(

אותם שללה מקום באיזה הש״ך של
 שמע של פסול עליהם שיחול כדי התורה

 שדינים בתורה מקום שום מצאנו ולא שוא,
 שקר מדבר הפסוק מן חוץ מובאים אלו

 דא״כ כן, להגיד אפשר אי ומאידך תרחק.
 שצוותה במכילתא ובשלמא תשא, לא לי למה

 דבר יבא האלקים עד בקרא להדיין התורה
 שני ועמדו בפסוק להבע״ד וכן שניהם,

 וכך, כך יונהג לכתחילה הדין שסדר האנשים
 אחר, בענין הדין את לדון האיסור מנין אבל
 כבר מדש״ת בפסוק אבל תשא. לא אתי לזה

 אי קשה, ועוד תשא. לא ול״ל אזהרה מונח
 של לבד בבות שש על קאי כהנא רב

 דיני וד׳ האחרונים דינים ב׳ דהיינו הברייתא,
 דיני מיתר אחר טיב להם שיש בוודאי "ך, %

 הברייתא? ערבינהו ולמה וכש״נ, ה^דיי',
 הרחקות הם מדש״ת של אלו דינים שכל אלא

 אבל בעלמא, הרחקות החו״י )לפי השקר מן
 והסמ״ק הסמ״ג לשיטת ז־אוריי', הרחקוות

 המוזהר על וחלים קיימינן( דהתם והבה״ג
 והוא, המוזהר. בטיב תלוי שטיבה בחלות

 או הדק בוצע בתור מוזהר אינו המוזהר שאם
 פשוט כאיש רק אלא הדין, על משפיע

 שאין בתלמיד וכגון דין, בבית יושב שעכשיו
 יכתב, מי מבשם חוץ הדין עם יחס שום לו

מדש״ת האיסור עליו חל בשמו, או רבו בשם

 ונטען לטוען או לדיין אבל פשוטה. כאזהרה
 בדרכים משנים והנהגותם טענותם שע״י
 הפסוק חל עליהם הדין, מסלול את שונים

 הדין, מסלול לקבוע איך כהדרכה מדש״ת
 ובלא לאמיתו, אמת דין שיצא בדרך והוא

 כדי טענות שינוי ע״י הדין בסדרי השתמשות
 המצווה שחל אופן ובכל המבוקש. את להשיג

 שפיר זה על הדין, יתנהג איך כצווי מדש״ת
תשא. לא משום נוספת אזהרה חלות שייך

אזהרה חלות ששייך מקום בכל לא אבל ד(
 באנו אם דהנה לחול, תוכל זו נוספת

 לסדרי חוץ שיוצא מה תשא לא ידי על לאסור
 אפשר אי זה תרחק, שקר מדבר ידי על הדין

 מוחש עובדא לשום סותר אינו השקר אם
 שבאמת למה שמתנגד רק כל, לעין וקיימת

 כקביעת מדש״ת הדין ובשלמא המשקר. בלב
 בידו שמסור מי כל על חל זה הדין, סדר

 השקר אם ואף הדין, מסלול על להשפיע
 הנהגת אחרת, להיות שייך ולא בלבו, מוסתר

 פי על קבועה להיות צריכה ידו על הדין
 של ענין שכל נקל לנבון דעת אבל האמת.

 לאחר, שמשמיעים במה תלוי הוא שוא שמע
 שנוכל מבחוץ מידה קנה צריך כזה ולאיסור

של כשמועה השמועה את להגדיר ידו על
שוא.

 שני במעמד שאינו מחמת שפסול בדין והנה
אם כל לעין נראה בוודאי הדין בעלי

 תשא לא חל זה ועל לאו. אי הדין מקויים
 עוול עמו שיש שקר בדבר וכן ספק. בלי

 האיסור לנו יעזור שקר עדות או בממונות
 שוא, כשמע השקר את להגדיר הזה המוחש
 כל; לעין להווכח העומד ברור איסור שהוא

 שום בלי גרידא שקר הוא השקר אם ואפילו
 לפחות שמכחיש שקר אבל אחר, עוול

 שיווכח ששייך דבר גם זה שהיא, כל לעובדא
 כגוך טענותיו המשנה ואפילו כל. לעין לבסוף
 מגיע, שבאמת המנה במקום מאתיים הטוען

 במנה מודה להיות במקום בכל הכופר או
 אתינן שאם לדון, יש שבזה אף חייב, שבאמת

לגמרי הטענות ונטען, טוען משום עלה
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 ושקר, אמת שייך ומה הטוען, ללב מסורות
 שתוכל מה משום הן עלה אתינן אם מ״מ

 העובדות משום הן בדין לפעול הטענה
 עליו הל־ם שפיר הטענות, מבוססות שעליהן

 ידי על להווכח שיכולים ושקר אמת עניני
 ללב רק שניתן בדבר אבל לבסוף. עדים

 דיני ליתר לא התנגדות שום בו ואין המשקר
 לעובדות ולא עדות( או ממונות )יהי׳ תורה
 המידה קנה לן מנא לחוש, נראות שהן כמות

שוא? כשמע הדבר את שיגדיר
הבה״ג לשיטת כהנא דרב הברייתא בא ולזה

 שבאלה והיינו והסמ״ק, והסמ״ג
 משום דשבוה״ע בבריי' הנלמדים הדינים

 כמדריכים והטו״ג הדיין על ושהלים מדש״ת,
 בא עליהם הדין, סדרי את לבצע איך אותו

 עליהם שיחול בזה איסורם ומתנה כהנא רב
 גדר הוא שגדרו תשא לא של האיסור כן גם

 בדין דברים שמשמיע והוא מקום, בכל אחד
 על הדין הנהגת התורה שללה או שפסלה
 לעין הדבר להווכח ששייך הוא ותנאיו ידיהם,

 מוכר, מידה קנה ידי על שוא כשמע כל
 ידי על זה מידה קנה מוגדר הש״ך דיני ולגבי

 אפשר כזו דהווכחות ד', שבסימן חקירותינו
 על גם השקר שפועל מסויים עוול ידי על גם
להעיד שאפשר לחוש ברורות עובדות ידי

 השקר. ידי על המוכהשות עליהם,
הש״ך דיני ארבעת על נעבור אם והשתא

 שבשלשה נמצא אלו, דברים פי על
 עוול עושה שהעבריין שפיר שייך מהם

 במקצת המודה שהרי שקריו, ידי על בממונות
 מגלגול לברוח הכל לכופר עצמו את שעושה

 שרוצה במי אוקמוה התוספות הרי שבועות,
 בתוספתא העמדנו וכן מחובותיו, להשתמט

 וכן ה׳(; סימן )לעיל דוד החסדי דיוק ע״פ
 מאתיים לטעון שמשנה מנה הטוען להיפך

 נוכל בנקל שבועות, גלגול לחייב כדי
 להפחיד שרוצה עי״ז, עוול בפועל לאוקמי׳

 חייב שאינו מה שבועה דרישת ע״י הנטען את
 לדין לבא לתלמידו שאמר הרב וכן בדין; לו

ויודה, שני עד שיש דינו בעל שיסבור כדי

 עוול בפועל זה דין את הסמ״ע העמיד הלא
 שאינו למה מודה להיות הנטען שמפחיד עי״ז,

באמת. חייב
 אחרי אלו, דינים בשלושה נמצא וכן

תרחק, שקר מדבר ענין בהם שקבענו
 התנגדות שלהם שקר בענין שייך ששפיר

 המשנה על דיברנו וכבר שהן. כמות לעובדות
 ממנה הודאתו או למאתים ממנה טענתו

 שמבוססות העובדות שמצד גמורה, לכפירה
 לעין הדבר בירור שייך בוודאי הטענות עליהן

 עדים. ע״י שמיעתן או ראיתן ידי על כל
 לבא לתלמידו שאמר רב של הדין ואפילו
 ויודה שני עד שיש הנטען שיסבור כדי לב״ד

 אבל הוא, גמור שקר לאו השקר איברא -
 כמו תשא לא באיסור נוגע ולא פוגע לא זה

 חידשה וכבר מדש״ת, בענין רק שהגדרנוהו,
 בשם נקראת כזו קלה נטייה שאפילו הברייתא

 שהדבר ובתר אחרת. הדין לנהוג וצריך שקר,
 תשא לא האיסור חל שפיר שקר, כדבר נגדר
 מזו, וברור מסויים יותר שקר לך דאין ש״ש,
 כאילו לנהוג בדין הנטען על להשפיע דהיינו

 והכא אחד. רק יש כשבאמת עדים שני יש
 שהוא ענין אותו עם לנהוג הוא מדש״ת גדר

 השקר הוא כאילו מסויים שקר אל קרוב
 שאמר רב של זה שדין נראה )ועוד עצמו.

 עליו לחול ששייך הדינים מן אינו לתלמידו
 זה תלמיד דהא תשא. לא של האיסור בכלל

 רב ואף הדין. סדרי מסלול על משפיע לא
 באופן מדש״ת.( משום שהאיסור יודה כהנא

 יש בנקל הש״ך דיני מארבעת שבשלושה
 הנהגה על שוא שמע ואיסור שם חלות להניח

 שקר מדבר בגדר הדין להנהגת שנפסלה
תרחק.

 מנה באחד שנושין שלשה לגבי כן שאין מה
בעד עדים מהם שנים ונעשו אחד
 פה יןוא בממונות עוול שום פה אין השלישי,

 שהן. כמות העובדות את שמכחיש שקר שום
 הנתבע חייב באמת דהא עוול משום פה אין

 בכל שותפות יש ולכולם השותפין, לכל מנה
אחר, באופן הגמרא לאוקמי וקשה המנה.
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 הגמרא שהקשה וכמו חידושו, מה דא״כ
 סימן סוף שהבאנו רס״ג בתשובת המובאית

 העובדות מכחיש.את משום פה אין וכן .’א
 חילוק לפני דהא להווכח, יוכל שהשקר באופן
 ואמת( שקר בדיני )לפחות להגיד יש המנה
 בכל שותפות בשבילו שמעידין להשותף שיש

 פסול או שלילה שום נחפש ואם המנה.
 על שיחול כזו הנהגה על בתורה מסויים
 אי בכדי. נחפש תשא לא איסור זו שלילה
 עוול שום פה אין הרי מדשי׳ת, משום

 אמיתית עובדא הכחשת ושום :ממונות '
 לעין השקר את להוכיח לנו שיאפשר )כאמור(

 של פסול משום ואי תשא. לא שיחול כדי כל
 בזה הרי עד נעשה דבר בעל ואין דבר בעל
 ב׳ פרק במכות ברא״ש ומובא הראב״ד כתב
 עצמו על כשמעיד דווקא וז״ל י״דן י״ג סימן
 שאין דמי שאינו כמי אלא כלל עדות זה שאין
 והכא עכ״ל. וכו' פסול עד לעצמו נקרא אדם
 השותף על רק אלא עצמו על מעיד אינו הוא
 שהוא משום ואי מנה. לו חייב שהנתבע שלו
 מ״ג.(, דב״ב בסוגי׳ )וכדמוכח בדבר נוגע
 )ריש האחרונים נתלבטו זה פסול על הרי

 והתומים והש״ך והסמ״ע הלבוש ל״ז( סימן
 שנוגע מנין המשפט ונתיבות החושן וקצות
 והש״ך הסמ״ע והעלו לעדות. פסול בדבר
 חלות שום איכא מי והכא חשד משום שהוא
 הרי אותם; לחשוד איתא ומאן חשד דיני

 נוגעים אלו שעדים ידיעה שום להם אין הב״ד
 איתם שהאמת יודעים עצמם והם בעדותם,

 שיחול העדות את לפסול החשד יתחיל ומאין
 לי הראו ואח״ם תשא. לא של דין זה על

 את מביא א׳( ס״ק )ל״ד תשובה שהפתחי
בזה״ל; ג׳( ס״ק )כ״ה האורים דברי
 ודאי קורבה משום פסול הוא דאם ונראה

 אבל אני קרוב לב״ד ויגיד יבא או יעיד דלא
 אין הרי לו אלא ידוע דאין כיון עביר׳ מחמת

 דפסול הטעם ועוד עצמו, ע״פ נפסל אדם
 וא״ם שקר להעיד דנחשד הוא להעיד רשע
 לא למה אתו שהאמת בנפשו שיודע הוא
דכל נגיעה מחמת בפסול הטעם וכן יעיד

 שיודע הוא וא״כ שקר שיעיד פסול הטעם
 עכ״ל. יעיד לא למה אתו שהאמת בעצמו

גופא זה שעל אלא תה״ל כדברינו ממש וזה
 חולק 'בחידושים( ב׳ וס״ק הנתיבות

בזה״ל:
 יעיד לא נוגע שהוא בעצמו יודע אם אבל

דצ״ל פשוט ונ״ל הדיינין שבועת לר״פ דדמי
ע״ה. בסי׳ הש״ך הביאו 1 העדות

ס״ל והבה״ג והסמ״ק הסמ״ג דברינו ולפי
 חולק אינו הנתיבות ואף התומים, כמו

 אחר פסול חלות משום אלא חשד לענין
 בדבר שנוגע למד״א ואפילו גופא. דמדש״ת

 קרוב שהוא מידה באותה קורבה, משום פסול
 הנ״ל הראב״ד כתב ובזה דבר, בעל הוא

 כמו ולאו שאינו כמו הוא המעיד דבר שהבעל
 יפסול דאל״ה רחמנא, שפסל עדות שאומר מי

 שבטלה עדות משום בעולם עדות כל הבע״ד
 שלילה או פסול אין שפה אלא מקצתה;

 רק אחר במקום התורה שקבעה הדין מסדרי
 דין. בעל של עדות שיהי' בכלל שייך שלא
 אין דהא תשא דלא האיסור יחול לא זה ועל

 ידי על הדין יתנהג שלא בתורה קביעות
 עד. אינו כזה עד שבחפצא רק אלו דברים
 שלילה אין שנושין שבשלשה הוא מזה והיוצא

 עליו שיחול הדין סדרי מקביעות מסויימת
 הדין בדיוק הוא זה ודין תשא. לא של איסור

 שקר מדבר משום דרשב״י במכילתא שהביאו
שקר טענת של איסור הביאו שכבר אף תרחק

שוא. שמע תשא לא משום
רב כמו ממש פסקו והסמ״ק הסמ״ג והנה

 הברייתא כל על קאי כתנא ורב כהנא,
 שבמקום דהיינו איתה, מסכים כלל ובדרך

 האיסור נשאר יחידים על מדש״ת איסור שחל
 בוצעי על מדש״ת שחל ובמקום שהוא; כמות
 רב לומד הדין סדרי כקובע ומשפיעיו הדין

 גם )והברייתא תשא לא משום האיסור כהנא
 פשוט(; כאיסור מדש״ת לומד אלו בבבות

 על מדש״ת שחל במקום יהי׳ מינה והנפקא
 דלא איסור יחול ולא ומדריכיו הדין בוצעי
הדין בסדר הזו הרחקה קביעות לי דמה תשא,



רצה תרחק שקר מדבר בענין

 חלות ובאמת אחרת; לנהוג איסור אין אם
 פסול גדר על שתחול נחוצה יותר זו נוספת
 על שתחול מאשר בעלמא הרחקה שהוא

 עדות כגון עצמם, מצד שאסורים פסולים
 וזה וכדו׳, לשבועה יועיל שלא אחד עד שקר,
 הסמ״ג שפסקו כהנא רב דעת והוא ברור;

 שלשה של הדין השמיטו ולכן כוותי', והסמ״ק
 דהיינו והתחלתו, הלימוד עיקר ומ״מ שנושין.

 אל שקרוב מה את הדין מסדרי ששולל מה
 הסמ״ג מייתי ולכן מדש״ת, הוא השקר,

 שעל אלא זו, מצווה תחת אלו דינים והסמ״ק
תשא. דלא האיסור שיחול צריך זה

זה בדין שגרס רק הבה״ג, שיטת הוא וכן
 גם שלפי׳ אחרת גירסא הנושין ג׳ של

 כאמור וגירסתו תשא; דלא האיסור יחול עליו
 מנה מנה באחד שנושין לשלשה מנין הוא
 דהרי גמור, שוא שמע כאן יש ובוודאי וכו׳,
 יודע ואינו בחבירו, אהד מנה נושה אהד כל

 בשביל יעיד ואם דחבירו, מנה משום )בעדות(
 זה, מנה חייב כן הנתבע שבאמת הגם חבירו
 על כן, ואם לחבירו? חייב שהוא זה לעד מנין

 דלא קרא שיחול בגירסתו הבה״ג שהרוויח אף
 שנושין, שבשלשה מסויים איסור על תשא
 הבבא על הגמרא קושיית כן גם עליו תחול
 דתיפוק שני, עד להיות לתלמידו שאמר דרב
 כהנא רב שלפי ואף שקר. עדות משום לי׳

 שפיר חל תשא דלא איסור דד,א קושיא, אינה
 נ׳0 הנ״ל ברמב״ם וכדאיתא שקר, עדות על

דהאיסור הברייתא שיטת על מ״מ ז׳, כ״א:
קשה. מדש״ת משום

 דאף הבה״ג לגי׳ בגמרא מדוייק והנה
נעשו השנים מנה, בשלשה דאשתעי

 מה למידק ואיכא בלבד, אחד מנה על עדים
 מנה חייב שהנטען שהעידו בזה הלא הרויחו,
 כבר ואם שקר, עדות מעידים כבר לפלוני
 מנים הג׳ כל על העידו לא למה לכך מוכנים
 הענין הגמרא העמידה ולמה לחלוק? שרוצים

 את עשה אחד שכל הוא והנראה כזה? בציור
 שני ולכן שלו; במנה כשותף האחרים שנים

כל שלהם, המנה על אמת מעידים העדים

 זה על אמת מעידים וגם שלו, מנה על אהד
 עדות כאן ואין השלישי. לאיש מגיע שהמנה

 אבל הראשונים. דרוב הגירסא לפי כנ״ל שקר
 הרב בדין וכמו מסויים לשקר קורבה כאן יש

 עד הוא כאילו לדין לבא לתלמידו שאמר
 גורמת מדש״ת שהאזהרה פה, נמי כן שני,

 להמלט זו תחבולה כאילו הדבר את שנראה
 נרחק וממילא נעשתה, לא שקר מעדות

 העדות מן כמו שקר עדות אל מהקורבה
 שמע של והאיסור השם חל זה ועל שקר,
 הסמ״ג גירסת שהוא דידן לגי׳ משא״ב שוא.

 מעשה שום או מסויים שקר שאין והסמ״ק,
 רק תשא, לא יחול שעליו מסויים איסור

 מתחבולות כללית הרחקה ממדש״ת לומדים
 את לעוות דהיינו הדין, מסלול את לשנות

 את עושין דין שהבעלי בזה ולעכבו, הדין
 שם אפילו כזו תחבולה ובאמת לעדים, עצמם

 לאו הוא כעד עצמו דהצגת לו, אין שמע של
 בשם שיקרא וכ״ש דיבור, ידי על דווקא

שוא. שמע
 הסמ״ג, בשיטת לנו נראה שהי׳ מה וזה

גרסו או השמיטו למה והבה״ג, הסמ״ק
 דרשב״י במכילתא וכן הנושין. ג׳ של בדין
 שקר טענת של שהדין לפנינו שנדפס איך
 משום הנושין ג׳ של וזה תשא, לא משום הוא

 ראשונים שיטת כמו הוא זה דבפרם מדש״ת,
 לא של דין הנושין ג׳ על יחול שלא אלו,

מדש״ת. של זה רק תשא,
שלשה של זה דין על שגם אפשר ועוד

 עדות על דאף תשא, לא חל יהי׳ נושין
 חל יהי׳ פסולה( )ולא בחפצא עדות שאינה
 הביאוהו לא והסמ״ק שהסמ״ג רק זה, איסור
ובדין מדש״ת, במצוות דבריהם שכתבו משום

 תועיל. שלא עדות משום תשא לא חל זה
 בסמ״ג עיינתי שוב האלה הדברים כל ואחר

דינים ששני וראיתי סמ״קוב___
 הטוען בענין דידן, ברייתא של האחרונים
 אינם חבירו, בע״ד שיבא לפני טענותיו
 את וכן מדש״ת, של זו במצווה בכלל מובאים

רק הברייתא; שבסיום מתני כהנא רב הקטע



זצ״ל אורנטליכר צבי גדליה הרב רצו

 יו״ד ל״ת מצי הסמ"ג מביא ולימודו זה שדין
 לבי הי׳ ובזה רל״ד. בסי' והסמ״ק תשא( )לא

 )לשיטת קאי כהנא רב דברינו שלפי נוקפי
לו, ששייך הברייתא כל על אלון ראשונים

הש״ך, של הדינים כולל אלו דינים כולל
 אלו ללמד והסמ״ק, הסמ״ג אותם חילקו ולמה
 ואפשר תשא. לא משום ואלו מדש״ת משום

 להו שפסיקא כמו נקטו המקומות שבשני
 של הדינים דידן בגמרא דהא חז״ל, מדברי
גיסא, ומאידך מדש״ת; משום נלמדים הש״ך

הן נלמדים הברייתא של האחרונים הדינים .
משום כהנא רב משום דידן בגט' הן במכילתא ’

 כן לשיטתו שהרמב״ם אחר ובפרט תשא. לא
 טו״נ בסוף הש״ך דיני אלו, דינים את חילק
 דינים ושני מדש״ת, משום עדות ובהל׳

תשא, לא משום סנהדרין בהל׳ האחרונים
 והראב״ד הרמב״ם כללי מלאכי היד וכתב

והמהרש״ל הלוי מהר״י בשם מ״ו כלל והסמ״ג
וז״ל:

 הרמב״ם בעקבות להלו׳ תמיד דרכו הסמ״ג
 כמעתיק אלא אינו בספרו המקומות וברוב
שנחלק במספר שבאו מקומות איזה מלבד

עכ״ל. כנודע עליו
 בעקבות הלך מצוות מונה בתור ולכן

לכתוב דידן וגט׳ והמכילתא הרמב״ם
 איך בעיני והנראה שכתבם. איפה אלו מצוות
 זה דין בהשמטת אלו ראשונים שיטת ליישב

 דהבה״ג זה דין וגירסת והסמ״ק, מהסמ״ג
 נפלאות ויראנו עינינו יאיר וה׳ כתבתי,

מתורתו.

ח׳ סימן
 שהקשינו הראשונה משאלה לנו יצא זה וכל

הסיבות שלמרות הקודם הסימן בריש
 איך הברייתא כל על קאי כהנא שרב ללמוד
 עוד כל זה על חולק שהוא משפט נחרץ

 וברמב״ם הגר״א( )לגי׳ במכילתא שלומדים
 לא גם ללמוד שאפשר לשיטתם ובמאירי

 ואף אחד; בדין תרחק שקר מדבר וגם תשא
מביאה כהנא( רב כמו )שהעמדנו דהוזוספתא

 הלא להוד, תשא לא משום הבריי׳ מדיני הד
 שני את וליישב במחלוקת למעט לנו טוב

 חדשה שיטה לנו יצא ומזה ביחד, הדינים
 אחד שהשמיטו איך ובבד,"ג ובסמ״ק בסמ״ג
 בריש הש״ך שהביא בשבה״ע הברייתא מדיני
 השני׳ לשאלה נחזור והשתא ע״ה. סימן

 את יסביר שהוא בס״ד ונראה שם שהקשינו
 שהבאנו הט״ו, על הש״ך שהקשה הקושיות

דברינו. בריש אותן
 הביאו התוספתא גם כהנא רב גם והנה

שהבריי׳ במקום תשא לא משום לימוד
 מדש״ת, משום הדינים אותם הביאה דשבה״ע

 שלא הדין על אותו הביא כהנא שרב אלא
 בע״ד שיבא לפגי טענותיו בע״ד יטעון

 של בדין אותו הביאה ובתוספתא חבירו,
 את לפטור כדי הכל שכופר מקצת המודה
 באמת שאם והקשינו שבועות. מגלגול עצמו
 שיטתא, בהדא והברייתא התוספתא קיימי
 אלא שונים. דינים על לימודם את הביאו למה
 להבין וצריך הן, נפרדות שיטות שתי ע״כ

יחסם.
 להקדים צריך בוריו על הדבר להבין וכדי

שני בהסבר נחוצים דברים איזה
 למה בנוסף תשא ולא מדש״ת האיסורים

 החרדים הספר שכתב והוא, כתבנו. שכבר
בזה״ל: כ״ו( אות י״ב )פרק

 במילי אפילו אמת לדבר עשה מצוות
 שנאמר דממונא, דררא בהו דליכא דעלמא

רק ליכא אפילו משמע תרחק, שקר מדבר
עכ״ל. בעלמא דבור

 היא המצווה החרדים ספר שלפי ברור וזה
אלא שייך דלא אף על למקום אדם בין

 כלפי אינו הוא החיוב אבל אנשים; שני בין
 היוצא שכל שמיא, כלפי אלא השני, האיש
 לשני יזיק מה דהא אמת, דבר יהי׳ לשני מפיו

דררא בדליכא בעלמא בדיבור שקר ישמע אם
דממונא.

 בזה״ל: כתב רל״ה סימן יראים ובספר
ואלד, בפ׳ יוצרינו צוד, תרחק שקר מדבר

להתרחק חייב תדחק שקר מדבר המשפטים



רצז תרחק שקר נזדבר בענין

 חברו חיזק לידי שקרו לבוא שיוכל שקר מכל
 התוספות )גי׳ הענין בזה לב לתת וצריך

ראם(.
 דשבועת הברייתא מן קצת אח״כ ומביא

התם איכא וטובא ומסיים העדות
 בא שאינו שקר אבל וכו' כתבתי ומקצתן

 הלמד דדבר עליו תורה הזהירה לא רעה לידי
 מדבר הכתוב לבריות רע שברשע מענינו

 היא היראים שיטת האם לברר ויש וכו',
 לחבירו, אדם בין מצווה הוא שמדש״ת

 דאכתי או החרדים, משיטת הגמור ובהיפך
 שעצם והיינו למקום, אדם בין מצווה הוא

 דיוק אהני ולזה הוא, שמיא כלפי חיובו
 תנאי על הוא לשמים שחיובו אלא החרדים,
 איסור משל על וזה לחבירו. היזק שיגרום

 במה שמיא כלפי שהאיסור למד״א רבית
 הפשוטה ומשמעות לחבירו. עוול שפועל
 לחבירו אדם בין שהמצווה הוא היראים מספר

 קצת ומפלפל לבריות רע שהוא מדגיש דהא
שם. עיי׳ בזה

 הוא העדות דשבועת הברייתא כל והנה
הן דין בבית הנמצא לאדם אזהרה

 וא״כ כתלמיד הן דין כבעל הן כעד הן כדיין
 בי׳ דאישתעי החיוב מי כלפי לחקור יש

 שיטת )וכמו שמיא כלפי דאי הברייתא,
 איסוריו כל את הברייתא מוקים למה החרדים(

 בעלמא שקר דיבור מכל שנא ומאי דין בבית
 היראים, וכשיטת חבירו, כלפי ואי דאסור;
 דינים וכמה מכמה הלא הנ״ל הקושיא מלבד

 עוול כאן שאין גדול צד לפחות ראינו שם
 הדין אחר עד שמחכה תלמיד וכגון לחבירו,

 משל שעל הוא והנראה רבו. את לתקן כדי
 אדם בין מצווה שהוא ואם אב כיבוד מצוות
 הוא דהחיוב אף לכבודו כבודם שהוקש למקום

 נר המאור מנורת )ועי׳ ואם האב כלפי חיוב
 בעדת נצב ואלקים היות פה כן 1״ג0ק ג׳-סי׳
 עצמו דין הבית כלפי מיוחד חיוב יש א-ל

 והיות למקום. אדם בין מצווה באמת שהוא
 ע״י הוא דין הבית אל האדם שמתייחס והדרך

סניף הוא דין הבית אל שלו החיוב דיבוריו,

 החרדים לשיטת אמת הן מדש״ת. המצווה של
 זו מצווה על עובר בדיבורו המשנה שכל

 יתירתא בחומרא אשתעי דשבה״ע הברייתא
 לשיטת אבל דין. בבית זה את שעושה מי של

 בית כלפי הוא והחיוב שהיות נגיד היראים
 למקום אדם בין מצווה הוא דהמצווה אף דין,
 רע של שם לו יש בוודאי זה על שעובר מי

 ואם אב כיבוד על שעובר מי )וכן לבריות
 ונמצא לבריות( רע של שם לו יש בוודאי

 כלפי חיוב הוא מדש״ת של המצווה שאם
 חיוב שיש הברייתא מחדש נמי הכא חבירו,
 שלא עצמו דין בית כלפי האדם של מיוחד

בדין. עוות לגרום
 אבל תרחק. שקר מדבר באיסור זה וכל

גם )שכולל שוא שמע תשא לא באיסור
 שהוא דס״ל מד״א שום מצאנו לא הרע( לשון

 ולענינינו לחבירו, אדם בין ממצווה אחרת
 לקבל או להשמיע שלא דין, בית כלפי יצא

 שוא. כשמע הגדירתו שהתורה דבר שום
דינים; של סוגים כמה יש בברייתא והנה

 ללמוד יותר בנקל נוכל דינים דלכמה
 דינים ובכמה למקום, אדם בין כדינים אותם
 בית כלפי האיש של בחיוב בנקל יותר נלמד

 באופן הוא הדין בסדרי דהפגיעה והיכא דין.
 שהאיסור יותר ללמד אפשר שם יותר, גלוי
 אך מסור שהפגיעה והיכא דין, בית כלפי הוא

 את ללמוד יותר נטה שם דאינשא, לליבא
 במקום שחל למקום אדם בין שהוא האיסור

 בהדיא יותר דין בבית הפגיעה והנה הדין.
 מסויים גדר יש ששם האחרונים דינים בשני

 שלא בע״ד ידבר שלא התורה שגידרה ומוחש
 עובר זה על שעובר ומי חבירו, בע״ד בפני

 אבל התורה. דיני סדרי על כל ולעין בהדיא
 יותר ע״ה, סימן ריש הש״ך שהביא הדינים
 לטעון לו מסור דטענתו האדם, ללב מסורים

בהפצא הוא הטענה דענין שירצה;-ועת־ כמו
הטוען. רצון כפי

 את הביאה שהברייתא גופא מזה והנה
הנמצא לאדם ששייכים האלה הדינים

שקר מדבר מהלימוד ביחד כולם דין בבית



זצ״ל אורנטליכר צבי גדליה הרב רחצ

 השייכים אחרים דינים שום בלא תרחק
 מדש״ת שהחיוב בדייקנות יותר נבין לשקר,

 וכשיטת דין, בית כלפי מיוחד חיוב בו יש
 שהביאו להגיד וכאמור( יותר ודוחק היראים.

שמיא, כלפי שהם ביחד אלה דינים כל את
 גופא ובזה דינא. דבי יתירתא חומרא משום
 דרב והבריי' הברייתא שחולקין למימר איכא

 שיש היראים ספר ע״מ יליף דהברייתא כהנא.
 ממדש״ת שלומדים דין בית כלפי מיוחד חיוב
 כל את שהביא מהבה״ג קצת מדוייק גם )וזה

שמביא ומהרמב״ם, דיינים, בהל׳ אלו דינים
 רב אבל וסנהדרין(. עדות, טו״נ, בהל׳ אותם >

 דדינים וס״ל הברייתא כל על חולק כהנא
דין, בית כלפי מיוחד כחיוב ילפינן לא כאלה
 חיוב הם שבברייתא מדש״ת דיני שכל אלא

 וכמו לשקר, שלא למקום אדם בין בעלמא
 אלה דינים כל לאתויי צורך ואין ההררים.

 אלא עצמה. בפני מיוחדת בברייתא בנפרד
 בהדיא המכחיש לענין האחרונים, דינים שני

 יש רחמנא, שקבע הדין סדרי ובפרהסיא
 אבל דין, בית כלפי מיוחד חיוב בהם ללמד

 וזה תשא. לא משום אלא מדש״ת, משום לא
 עליהם שהקשה לט״ו המקור לענ״ד נראה
 שום אין דלשיטתם ע״ה, סימן ריש הש״ך
 הש״ך של אלה דינים בנפרד להביא סיבה

 בענין כולם דהם טו״ג, בהל׳ בח׳׳מ לא ובפרט
 טענותיו בסידור דין הבית את דמכחיש האי

 שייך וזה ללבו, מסור שבעצם דבר שהוא
בין שהוא מדש״ת של הכללית למצווה יותר

 רב כמו ופסקינן ח״מ. לדיני ולא למקום אדם }
 והסמ״ק הסמ״ג בשיטת שכתבנו וכמו כהנא,

 אינו כהנא דרב נקטינן השתא אלא והבה״ג,
 של האחרונים דינים שני על אלא קאי

 והר״ח )רש״י המפרשים וכפשטות הברייתא
 שעובדת בענין הם אלה דינים ושני וסיעתם(.
 העבריין בהכחשת בהדיא נמצא ההכחשה

 ההכחשה שבירור באופן אבל הדין. לסדרי
 מלב חוץ מקום בשום שיהי׳ מוכרח אינו

 לא תשא דלא דין חל לא זה על המכחיש,
דין, בית כלפי מיוחד חיוב שוב ואין תשיא

 וכשיטת לשקר שלא שמיא כלפי חיוב אלא
 משפט. בחשן אלו דינים מקום ואין החרדים,

 סימן ה׳; ז׳, ו', סעיף ט׳ וסימן מביא כן אבל
 דינים ה׳( א׳, סעיף י׳יז סימן ג׳; סעיף ט״ו

 את לזרז פשוט שענינם מהברייתא אחרים
 מתחת מעוות דין יצא שלא זהיר להיות הדיין

 דמדש״ת, הלימוד את מזכיר לא שם ואף ידו
 של הדין את מביא א׳ סעיף י״ז בסי׳ ואדרבה

 בחדא בזויים והשני יקרים בגדים מלובש אחד
 וכנזכר שלהם שהילפותא דינים עם מהתא

 אבל עמיתך. תשפוט בצדק משום שם(
 שבהם הש״ך ידי על המובאים הדינים

 של בתחבולות יתעסקו שלא הטו״נ מוזהרים
 באמת שהצדק עצמם את להצדיק אפילו שקר
 דפסקינן בתר משפט, ולחשן לזה מה אתם,
 כלפי חיוב שום ממדש״ת שאין כהנא כרב
 על תשא לא ואין תשא, מלא רק דין, בית

 פשט להיות יכול ברווח וזה אלו. דינים
 של הלימודים הביא שלא שלפנינו, במכילתא

 דרש רק דידן, בברייתא שיש מדש״ת
 שלומד וכמו כפשטותו דהיינו כדכתיב,
 ששקר למקום אדם שבין דין שהוא החרדים

המוזהר. של מפיו יצא לא
על גם תשא לא גם לומד התוספתא אבל

 כופר להיות טענתו המשנה דמ״מ הדין
 איסור זה מפסוק דרשב״י המכילתא ןוכן הכל

 גם דס״ל משום והוא שקר(, טענת לטעון
 ג״כ בהם ושייך היות הש״ך, שהביאם בדינים

 הטוען וטענות והיות קיימות, עובדות הכחשת
 אינם ולכן דין הפסק עליהן סובב ונטען

 כרצונם, לעשות ללבם לגמרי נמסרים בחפצא
 ולא דין, בית כלפי חיוב שפיר בהם שייך

 וכמו למקום אדם בין חיוב שהוא ממדש״ת
 שחל וכ״ש תשא; מלא אלא החרדים, שכתב

 ולא כהנא. רב של הדינים על תשא לא
ראיותק/ בין זו תוספתא הש״ך הזכיר לחינם
 כמו מדש״ת שלומד להברייתא שהן והיינו

 בית כלפי והכא חבירו כלפי שהוא היראים
 כמו מדש״ת שלומד להתוספתא הן דין,

לא משום אלו דינים לומד אבל החרדים



רצט תרחק שקר מדבר ב׳ענין

 להלכה. האלה הדינים לפסוק צריך תשא,
 בשיטת קאי כהנא דרב ס״ל שהש״ך ויתכן

התוספתא.
 בין הש״ך דנקט הא להסביר לנו ונשאר

המסית רב של הדין דיניו ארבעה
 שבפירוש דין ממש, שקר עד להיות תלמידו

 דחוהו מהברייתא ואיברא הברייתא. מן גדהה
 התם ואדרבה דחוהו; לא התוספתא מן אבל

 דשפיר רשע עם ידך תשת דאל מפסוק ילפינן
 משום בזה שיש אחרי אפילו זה את ללמוד יש

 נ׳0 הל׳ הרמב״ם כתב מזה ויותר שקר. עדות
 לא של נוסף דין יש שקר בעדות גם ז׳ כ״א:

 ה׳( וסימן שלמדנו מה לפי ובפרט תשא.
 הוא ששם הספרים כל גירסת לפי בתוספתא

 להסית שלא עצמו דין לבעל מיוהדת אזהרה
 בוודאי שקר עד שהוא שני עד להיות אדם

 שם הש״ך ולשון זה. דין לאתויי להט״ו הל״ל
 התוספתא. לשון ת״ל הוא ע״ה סי׳ ריש

 זה דין הש״ך דאייתי הא ניחא נמי והשתא
 ושם עדות, לדיני יותר שייך והא טו״נ, בהל׳

 שהוא דאמרינן השתא אבל הרמב״ם; הביאו
 מה נמי וניחא שפיר. אתי לבע״ד אזהרה
 שהש״ך הדין הביאו כן אמנם והרמ״א שהטור
 של זו נוסהא דהא הביאו, שלא מקשה

 הדש דין באמת והוא הביאו, לא התוספתא
 הכי בלאו )ואף התובע. על ברור באופן שחל

 הטור מהזכרת במכוון יותר המחבר השמטת
 מחיוב יותר שאין שיטתו לפי דהא והרמ״א,

 המוזהר, ללב המסורים בענינים שמיא כלפי
 כל ולעין בהדיא האמת הכחשת שאין מצד הן

 בידו מסורה הטענה ענין שבחפצא מצד והן
 הוא כזו תחבולה כאן גם שירצה, כמו לדבר

 הסמ״ע. שהקשה וכמו לגמרי, בידו מסורה
 דין דאייתי והרמ״א הטור על התימה ואדרבה

 ואפשר האחרים. הדינים ג׳ להביא בלי זה
 שקר.ממש.( עדות של סרך משום שהוא

הש״ך חידוש שעיקר יוצא דברינו ולפי
של חיוב שחל הוא המחבר על והערתו

 והעד, הדיין על רק לא ב״ד כלפי מדש״ת
 אלא הדין, בסדרי אלא אינה מציאותם שעיקר

 לפני גם טו״נ היו שהם והנטען, הטוען על גם
 מביא והעד הדיין בחיובי שהרי לדין, שהלכו

 לא אם דשבה״ע, הבריי׳ של דינים הט״ו
 דינים הש״ך מביא ולכן מדש״ת. משום תמיד

 טו״נ דיני תהילת ע״ה, סימן בריש מיד אלו
 טו״נן סוף שהביאם הרמב״ם סדר שינה )וכן
 חלק הטו״ג שגם גופא, זה חידוש בגלל וזה

 כלפי וחייבים והעד, הדיין כמו הדין מסדר
 הדין, את לעכב ולא לעוות שלא דין בית

 דנקט במאי דרשב״י המכילתא כלשון והיינו
 תשא מלא שקר טענת לטעון מיוחד איסור

 דפליגי היא והעיקר מדש״ת. מאיסור חוץ
 בידי הם כמה עד הטו״נ בטענות והש״ך הט״ו

 גם מחריבים הם כמה ועד בעצמם, הטו״נ
דין. בית כלפי בטענותם

 החקירות ששתי דברינו בסוף והנמצא
אחד; אמנם הן התחלנו שבהן

 מהחרדים שיוצא מה הוא הראשונה דחקירה
 עוול שום בעינן לא החרדים שלפי והיראים,
 כן היראים ולפי השקר, עם ביחד בממונות

 בבית הענין אותו הוא השני׳ וחקירה בעינן.
 דין בבית שאומרים השקרים אם דהיינו דין;

 לעובדות, התנגדותם משום עליהם חייבים
 האם או בחרדים; המובא הפסוק וכפשטות

 יש כן חבירו, כלפי בשקר חיובים שיש כשם
 המיוחד חיוב והוא דין, בית כלפי חיובים

 דברי עומק והוא ולעכבו, הדין לעוות שלא
 נוטים האחרונים הפוסקים והנה יאיר. החוות
 ולא כהלכה; שלו במילים הש״ך את להביא

 ויוצא כדבריו. להיות הט״ו מיישבים אלא עוד
 כלפי בדין חיובים יש והנטען שלהטוען מזה

 ולתלמידי ולעד לדיין שיש וכמו דין, הבית
 החוות הרמב״ם, של הגדולה ההוראה והיא

והש״ך. יאיר,



קצין אביחי הרב
ירושלים מאיר" "נתיב ישיבת

והשלום האמת איש זצ״ל שחור הלל הרב ורע ידיד לעי״נ

אהבו׳־׳ והשלום "האמת
להעדיף? מי את - והשלום האמת

 מתאר שכך לשלום. האמת בין ויכוח מצאנו האדם, של יצירתו מתחילת כבר

 נעשו הראשון אדם את לבראות הקב״ה שבא בשעה סימון "א״ר :7במדרש־

 ומהם יברא אל אומרים מהם חבורות, וחבורות כיתים כיתים השרת מלאכי

 חסד נשקר. ושלום צדק נפגשו ואמת ־חסד :3ז־כתיב הוא הדא יברא. אומרים

 צדק .4שקרים שכולו יברא אל אומר ואמת חסדים. גומל שהוא יברא אומר

 מה .5קטטה דכוליה יברא אל אומר שלום צדקות. עושה שהוא יברא אומר

 אמת ׳ותשלך :7דכתיב הוא הדא לארץ. 6והשליכו אמת נטל הקב״ה? עשה

 מבזה אתה מה העולמים כל רבון הקב״ה: לפני השרת מלאכי אמרו ארצה׳.

 ׳אמת דכתיבי: הוא הדא הארץ! מן אמת תעלה שלך? 8אלטיכסייה תכסיס

בשם שליט״א סולוביציק הגרי״ד האריך המדרש בביאור תצמח׳. מארץ

 וצום החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה׳ אמר "כה הפס־: ותחילת - יט ח, זכריה .1
 והאמת טובים ומועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה העשירי וצום השביעי
 שתאהבו "ובתנאי שם: רד״ק עי׳ הפס־ חלקי שני שבין בקשר אהבו". והשלום

דוד. - המצודוז שם וכ״כ אתכם״ שצויתי כמו והשלום האמת
ה. פ״ח, רבה - בראשית .2
יא. פה, תהילים .3
שם. יוסף עץ - לכולו״ ״קרוב .4
)שם(. " כהלל מקפיד בלתי ימצא לא מאלף אחד כי לכולהו קרוב "פי׳ .5
 ובין המדרש בבאור שהאריך פ״ג( תחילת האמת )נתיב נתיבות־עולם במהר״ל עי־ .6

 שהוא התורה ע״י והנה לארץ... התורה שנתן "ר״ל האמת: שהשליך הסביר, היתר
 היה לא ומעתה אמת... של בחינה צד לאדם יש חכמה, מכל יותר האמיתי השכל

 וכל נועם דרכי דרכיה כל התורה ע״י כי האדם... על מקטרג גם־כן השלום
שלום". נתיבותיה

דניאלח׳,י״ב. .7
שם. כהונה מתנות - אמת״ הקב״ה של שחותמו - ״חותם א.
יב. פה, תהילים .9



47 אומר הלל

 וזה אחת, בכפיפה לדור לשניהם שאי־אפשר ידעו והשלום "האמת :15 14 13 12 11 10אביו

 וגם מחשבותיו חבירו. של מחורבנו אלא נבנה אחד ואין זה, של רגליו דוחק

 חשיבה דרכי שני אין האינדבידואלית. מהותו את משקפים אדם של רצונותיו

 משום בו יש הויתור אולם מסוים. בויתור אחד כל מחייב השלום וחפץ זהים.

 את נקנא אם מאידך, נפגעת. המוחלטת שהאמת הרי האמת, קדושת חילול

 את יודע הקב״ה רק לעולם. שלום יהא לא ריבונותה את ונתבע האמת קנאת

 זה. כח חנן לא לאדם ואילו המוחלט השלום עם המוחלטת האמת מיזוג סוד

 טענה האמת הבכורה. משפט את הקב״ה מאת תבעו והשלום האמת לכן

 התאונן, מצידו והשלום יבוכר, השלום אם שקרים דובר יהיה שהאדם

לעולם". תמידית קטטה תביא המוחלטת שהאמת

 פעמים האדם את מעמיד עולם, כימי שימיו והשלום, האמת בין זה עימות

 לחלופין או האמת חותם את להעדיף האם להכריע עליו בהם במצבים רבות

במאמרנו. ללבן ננסה זו שאלה השלום? דרך את

 "ת״ר מצאנו": שכך שמאי. ובית הלל בית נחלקו זו בשאלה לכאורה הנה,

 הלל ובית שהיא, כמות כלה אומרים שמאי בית הכלה? לפני '2מרקדין כיצד

 או חיגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש להן אמרו י.3וחסודה נאה כלה אומרים

 תרחק׳?! שקר ־מדבר ':4אמרה והתורה וחסודה? נאה כלה לה אומרים סומא

ישבחנו השוק מן '5רע מקח שלקח מי לדבריכם לב״ש: ב״ה להם אמרו

.236 עמ־ והיחד״ היחיד ״בסוד .10

ב. טז, כתובות .11
 בעת לשורר "דדרך שטמ״ק. - לפניה״ כשמרקדין בשבחה אומרים היו מה ״פי׳ .12

 הדגוש פיעל מבנין יוצא פועל "מרקדין מנוח: חכמת ועי־ מהרש״א. - הרקוד״
 כלה ואומרים משוררים הכלה? לפני שרוקדין גורמים כיצד כלומר מלמדין כמו
עי״ש. הבדיחותא בדרך פירושים עוד והוסיף וכו"׳. נאה

 ובא חסידה מלשון או אפשרויות: שתי שם שיף המהר״ם הביא חסודה בבאור .13
 וגם והיופי. בהחן ובמה? תתהלל היא ה־ יראת אשה היופי והבל החן שקר לאמר

 לאמר אפשר חן שמעלת כלומר עליה משוך חסד של חוט הוא שהפירוש לרש״י
 ירא שהוא בידוע חן עליו שיש אדם "כל וערבה: לולב בסוף שאמרו כענין עליה

בה. יש ה־ יראת וגם הכלה היא נאה לאמר ובא שמים":
ז. כג, שמות .14
 ומראה החנות מן מכר לוקח דאם "כיון דוקא? השוק מן מדוע שביאר רש״ש עי־ .15

 מן בלוקח משא״כ לו. שיחזירו כדי לגלות עליו מצוה חסרון בו רואה אם לאדם
 לכן צורך, בלא להדאיבו לו מה להשיבו למי יודע ואינו מכירו שאינו השוק

 ערות־דבר בה מצא אא״כ אשתו את יגרש שלא "לדבריכם" אמרו גם לכן ישבחנו.
ישבחנה". ולכן השוק מן ללוקח כמו תקנה לו אין ולכן
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 לעולם חכמים אמרו מכאן בעיניו. ישבחנו אומר הוי בעיניו?! יגננו או בעיניו

 שזוהי נראה ראשון במבט הבריות". עם מעורבת אדם של דעתו תהא

 אולם עדיף. ‘6השלום ולב״ה עדיפה, האמת לב״ש וב״ש. ב״ה של מחלוקתם

 שהדבר ילמדנו הגמרא בהסבר השונות ובדעות הגמרא בדברי מדוקדק עיון

דברים: כמה זו בגמרא לברר יש שהרי פשוט. כה אינו

 בעיקר הכלה לפני לרקד יש באמת כיצד - שהיא״ כמות הכלה ״בש״א א.

 שאלו )שהרי הוא גנאי זה נוסח ב״ה לפי ומדוע סומא? או חיגרת כלה לפני

בעיניו(?! יגננו וכי

תרחק"? שקר "מדבר והלא וחסודה" "נאה שיאמר ב״ה של סברתם מה ב.

 יגננו אכן שמא ועוד, בשוק? מקח מהקונה ב״ה שמביאים הראיה מה ג.

הוא? כך שלא לנו מנין וכי האמת?! זו כאשר בעיניו

 זו לפני ובפרט הכלה לפני לרקד שיש הנוסח מהו היינו, ב״ש, שיטת בהסבר

 לפי שלפנינו. בטבלה שיפורט כפי הסברים כמה נאמרו סומא, או שחיגרת

ב״ש. ע״י המוצע הנוסח הוא גנאי ב״ה לשיטת מדוע לבאר גם ננסה הסבר כל

רש״י מגאש ר״י בהסבר תום'
ב׳

בהסבר תוס־
א׳

 נוסף הסבר
בשטמ״ק

 בשם שטמ״ק
הגאונים לקוטי

 יופיה "לפי
 וחשיבותה

 מקלסין
22אותה"

משבחין "אין
 בדברים אותה
 אלא בה שאין

 בה שיש בדברים
 היא אם הלכך

משבח כעורה
 אחר בדבר אותה

2שישבה"'

"ישבחוה
נאה בדבר
 כגון שבה

 או בעיניה
הן אם בידיה

יפות"

בה יש "אם
ישתקו" מום

 '"שיאמר8
 הסתום הלשון
 כלומר הזה
כמו זו כלה

שעשאה
הקב״ה

 דבר דמשמע
 אם לשבח

 משובחת זיתה
 אם ולגנאי

מגונה" היא

אם "פירוש
אומר נאה

ואם נאה
 אומר כעורה

‘7כעורה"

כמות ^׳כלה

שהיא"

בהסברי כמו
תוס־

כ־ בהסבר כמו
בתוס־

 "דכשמזכירין
 בה שיש מה

 מכלל לשבח
 דשאר
20לגנאי"

משום
שהשומעים

משבחים שאין
מבינים אותה

הוא שגנאי

 דהא "משום
 גנאי לשון נמי

 לאשה משמע
'9כעורה"

פשוט גנאי מדוע
 באמירה יש

 )לפי זו?
ב״ה(

לה

 שקר מדבר משום בו אין שלום דרכי מפני שהוא דכל "פי׳ הריטב״א: פי׳ וכן .16
נבנצל הלוי מהגר״א ושמעתי בהמשך(. הריטב״א בדברי נדון )ועוד תרחק"
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 שקר "מדבר תורה ציותה שכבר ב״ש לטענת ב״ה עונים מה להבין יש עתה,

עיקריים: הסברים שלשה מצינו הדבר בהסבר תרחק"?!

 שקר דבר משום בו אין שלום דרכי מפני שהוא "דבל - הריטב״א א.

.23 22 21 20 19 18* תרחק"

 שבדעתו שקר אומר אינו ומ״מ בעיניו ישבחנה אומר "הוי - נתנאל קרבן ב.

 זה הסבר לפי .25שמואל הבית וכ״ב 24הפרישה וכ״ב במעשיה" וחסודה נאה

 אמת. כדברי הדברים את להסביר ניתן שהרי ב״ה, לפי שקר אמירת כאן אין

 דברי אינם הדברים ולכן המקובלת הפרשנות לפי לילך יש כנראה ב״ש לפי

אמת.

 וחסודה נאה כלה ה״נ טוב המקח דבעיניו כיון בעיניו "ישבחנו - מהרש״א ג.

זה אין "כי :26המהר״ל וכ״ב נושאה", היה לא ודאי דאל״כ היא, בעיניו -

 ב: יד, ביבמות הגמרא באור שזה צחות, בדרך העתיקה, העיר רב שליט״א
 ב״ה ולא מב״ה נשים לישא ב״ש נמנעו לא וכר בצרות וב״ה ב״ש שנחלקו "אעפ״י

 והשלום האמת שנא׳: מה לקיים בזה זה נוהגים ורעות דחיבה ללמד שמאי מבית
 נאה "כלה רוקדים אלו היו מב״ש וגם מב״ה גם בה שהיו דבחתונה אהבו".

 וגם אמת גם בחתונה בה שהיה הרי שהיא" כמות "כלה רוקדים: ואלו וחסודה".
אהבו..." והשלום "והאמת שנא׳: מה לקיים שלום,

 דלמה היא?! כעורה כלה ויאמרו הכלה לפני שירקדו הוא תימא דבר .ולכאורה 17
וצע״ג. !כלום? יאמרו ולא ישתקו מוטב יאמרו,

שהיא". כמות "כלה מרקדין: אחיד נוסח הכלות לכל זה ולהסבר .18
 כלה של במקרה שהיא כמות כלה הנוסח את שהשומעים הוא הפשט ריטב״א. .19

כגנות. אותו מפרשים כעורה
תוס־. .20
 הלכך שבח של אחד דבר בו שאין אפשר אי אדם שכל "לפי דבריו: והמשך .21

 שקר "מדבר וכתיב משקר שהוא לפי ביופי אותה משבחין אין כעורה היא אם
 מהתוס׳ קצת ששונה ויתכן לה" שיש שבח דבר באותו אותה משבח אלא תרחק"
 אינה דהא אמת אינו זה גם מגאש לר״י ואילו ידיה יופי יתארו חיגרת אפי׳ דלתוס׳

אחרת. תכונה יתארו אלא נאה
 "כלומר רש״י: את הסביר בריטב״א סומא. או חיגרת בכלה יאמרו מה ברור ולא .22

תוס־. הסברי כמו היינו שבה" נאה דבר יזכור א״נ ישתוק מום כה יש שאם
 יבואר סה:( )יבמות השלום. לדבר לשנות דמותר מההיא כנראה נלמד והוא .23

בהמשך.
ס״ה. סימן אבן־העזר טור .24
ב־. ס״ק ס״ה סימן אבן־העזר שו״ע .25
ספ״ב. האמת נתיב נתיבות־עולם .26
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 בה שבחר הבעל כלפי מ״מ וחסודה, נאה אינה בעצמה שהכלה אע״ג שקר,

 שנמצא מצד רק עצמה מצד אותה לשבח באין אין ואנו בעיניו, חסודה היא

 וזה בעיניו חן מצאה והיא נשאה החתן שהרי חסודה שהיא זאת בכלה דבר

 שיגננו ראוי שאין כלומר בעיניו, יגננו או ישבחנו השוק מן שלקח מי שאמר

 זו לשיטה גם כלומר כלה". גבי וכן בעיניו נאה היה שהרי המקח שלקח אחרי

 סוביקטיבית שהיא אלא היא דאמת אלא השלום, מפני לשנות היתר מצינו לא

האוביקטיבית. האמת אחרי לילך יש כנראה לב״ש ואילו

 בשוק? מקח מהקונה ב״ה שמביאים הראיה מה הוא לברר שעלינו מה אולם

 לא שאדם כשם לומר ב״ה שבאים הרי והמהר״ל המהרש״א להסבר בשלמא

 טוב שהמקח הרי מרצונו זאת עשה שהוא כיון חבירו שקנה המקח את יגנה

 האחרים ההסברים שני לפי אולם בעיניו. ישבחנו בכלה הכא ה״ה בעיניו,

 כמו הוא הפשט נתנאל הקרבן הסבר לפי ואולי ללמדנו. בא מה קשה לענ״ד

 בצורה להתפרש הוא ויכול הוא, כללי שהשבח כיון בעיניו שישבחנו במקח

בכלה. ה״ה אמיתית

 לומר היה צריך שלום דרכי מפני היתר היא שהסיבה הריטב״א לשיטת אולם

 יש שם גם הלא השוק מן מקח בקונה הראיה ומה שאני שלום דרכי שמפני

הנ״ל: מכל היוצא עכ״פ, וצ״ע. שלום דרכי מפני הסיבה את לאמר

 את לאמר יש שלום דרכי של השקול עם בהתנגשות גם ב״ש לשיטת א.

האמת.

 דבר לאמר אלא, ממש, לשקר היתר אין הפירושים לרוב ב״ה לשיטת גם ב.

סוביקטיבית. נכון שהוא דבר או כאמיתי, להתפרש שיכול

 דרכי מפני האמת את לאמר שלא שמותר ב״ה סוברים הריטב״א, לשיטת ג.

כב״ה. 27נפסק להלכה שלום.

 ב״ה. עם עקרוני באופן מסכימים ב״ש גם התום־ לשיטת כי להעיר יש ד.

 לתקן לחכמים להם אין בעיניו דישבחנו אע״ג סברי "וב״ש :28תוס־ כתב שכך

 מודים ב״ש דגם הרי תרחק". שקר מדבר אמרה דהתורה שקר לומר להזקיק

 לתקן דאין היא מחלוקתם כל אולם בעיניו ישבחנו השוק מן מקח שבענין

 האדם אה״נ אבל שהיא" כמות "כלה ולכן אמת דאינו נוסח קבוע באופן

בעיניו. יגננו ולא בעיניו ישבחנו לפחות, מקח של במקרה הפרטי,

ס״א. ס״ה סימן אה״ע שו״ע .27
בעיניו. ישבחנו ד״ה יז,א כתובות .28
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השלום מפני משנים

 גם דנו השלום, מפני האמת היא נדחית אם - מאמרנו נושא שהיא זו בשאלה

האמוראים.

 לו מותר שמעון ב״ר אלעזר ר׳ משום אילעא "א״ר :2,ביבמות בגמרא מצינו

 אנא ליוסף תאמרו כה וגו־ ציוה 31'אביך :30 29שנא׳ השלום בדבר לשנות לאדם

 ושמע אלך איך 33שמואל ־ויאמר :32שנאמר מצוה אומר נתן ר׳ וגו". נא שא

 וגו׳ לזבוח ואמרת בידך תקח בקר עגלת ה׳ ויאמר )וכתיב והרגני־ 3שאולי־

 הקב״ה שאף השלום גדול תנא ישמעאל ר׳ דבי רש״י( - לשנות צוה הקב״ה

 .37זקנתי׳" ׳ואני :36כתיב ולבסוף זקן־ ׳ואדני :35כתיב דמעיקרא בו שינה

 אם שנחלקו אלא השלום מפני האמת נדחית נתן לר׳ וגם אילעא לר׳ דגם הרי

מצוה. ולא מצינו היתר רק שמא או האמת, את לדחות מצוה

ב. סה, .29
טז-יז. נ, בראשית .30
רש״י. - שלום״ דרכי מפני שינו הם אלא צוה לא ״יעקב .31
טז,ב. א־ שמואל .32
 עי' בקב״ה בטחון חוסר משום שמואל של זו בשאלתו היה האם לשאלה כקשר .33

 האלקים על בבטחונו לחסרון לו נחשב "ולא ד: פרק הבטחון שער הלבבות חובות
 עקידת עי׳ משובחת" בזה זהירותו כי המורה תשובת האלקים תשובת היתה אך

 שהשתדלותו כמי עצמו לראות חייב אדם "וכל וישלח: לפרשת בהקדמתו יצחק
 תקח" בקר "עגלת לשמואל: אמר אשר כמוהו ומי בזכויותיו יבטח ולא לו תועיל

ה בחסדי לבטוח לו והיה כזאת שמואל אמר "ואיך בשמואל: אברבנאל וכן וכו׳.
 ההשתדלות בגדרי ס״ו ב׳ פרק ובטחון אמונה בחזון־איש ועי׳ תמו?!" לא כי

המותרת.
 פקוח־נפש אימת מפני דלמא שינה השלום שמפני יליף "איך הקשה לנר והערוך .34

 שלומדים ח,ב בפסחים בגמרא מצינו וכן שבתורה?!" לא־תעשה כל שדוחה
 שכבר ותירץ נזוקים. אינם מצוה שלוחי אמרינן לא היזקא דשכיח דהיכא מכאן

 דשכיח במקום שאף סובר נהוראי ור׳ תנאים מחלוקת שזו אחר במקום הוכיח
 שיושבת אלא שינזק לירא צריך היה "לא וממילא נזוקים אינם מצוה שלוחי היזקו

 ר׳ מדוע יוסבר שבזה ויתכן ע״כ. שלום" דרכי משום רק וליכא שאול עם השלום
 אמרינן דלא סובר שהוא כיון נתן. ר׳ דברי את מקבל ואינו שרשות סובר אילעא
 משום היתה העצה ולכן היזקא דשכיח באתרא נזוקים אינם מצוה שלוחי

שלום. דרכי מפני ולא פקוח־נפש
יב. יח, בראשית .35
י״ג. פס־ שם .36
 קודם שהם אלו שרה מדברי למד לא אילעא ר־ מדוע שהסביר לנר - ערוך ועי־ .37

הקב״ה. שינוי בהסבר הרמב״ן בדברי בהמשך ועי־ יוסף. לדברי בתורה
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תרתי: להבין יש הגמרא בדברי

 לשקר מותר נקטה לא מדוע השלום"? בדבר "לשנות הגמרא נקטה מדוע א.

השלום? בדבר

38תרחק?!" שקר מדבר כתיב הא לשקר מותר באמת "איך ב.

 ציוה אביך )שאמרו יעקב בני דודאי "וי״ל לישב: כתב לנר" - ה״ערוך בעל

 כמו בעצמם דברו ולא ליוסף שלחו למה לדקדק, דיש שקר. דברו לא וכר(

 לירא להם והיה ליוסף׳ תאמרו ׳כה שאמר: דבריהם עפ״י אביהם להם שצוה

 כתיב דכבר כיון מיותר תאמרו׳ ד־כה י״ל ועוד הוא?! ששקר יוסף יבין שמזה

 שלחו לא דבאמת אפי לתרי דמשתמע לישנא אמרו שהם י״ל ולכן לאמו־?!

 כדכתיב: שציוה. מה שציוה בזה כונתם והיה מותו׳ לפני ציוה ־אביך רק:

 ליוסף׳ תאמרו ׳כה לשלוחים: הוסיפו ועוד בניר. את לצוות יעקב ־ויכל

 יוסף אבל .39כן ציוה שאביו בפירוש אמרו לא ובזה מעצמם כן שיאמרו

 כיון אכן בעצמם. אמרו ולא שלחו ולכן זה על גם קאי צוה־ ש׳אביך יסבור

 מזה בו, לטעות שיש לשון ואמרו שינו והם ,41 40הבריות דעת לגנוב שאסור

 לנר - הערוך שלשיטת הרי דבריו. ע״כ השלום״. מפני לשנות שמותר הוכיח

 דעת. גניבת והיינו לשנות רק אלא השלום בדבר ממש שקר הותר לא

 נזוקים אינם מצוה דשלוחי "ואע״ג במקום: הריטב״א מדברי קצת משמע וכן

 בידך תקח בקר עגלת דפסחים בפ״ק עלה כדאמרי׳ שאני היזקא דשכיח היכא

 עיקר זה אין ומ״מ בכשרים. שחושד החטא הרהורי על לכפר קרבן כלומר

 לשנות שמותר מפני הולך לבד לזה כי לאמר משנה שהוא אלא ,4הליכתו'

שלום". בדברי

 לתמוה יש השניה ובשאלתו הראשונה. השאלה את גם שהקשה לנר, הערוך לשון .38
 "מדבר שאמרה התורה שהתיר?! הפה הוא שאסר הפה דילמא קשיא, מאי קצת
 על קושיתו שעיקר וכנראה השלום?! במקום דשרי שגילתה היא תרחק" שקר
וצ״ע. בדבר. יש שקר אסור והלא כך לנהוג הם ידעו מנין יוסף אחי

 - בכורך״ עשו ״אנכי יעקב דברי על יט( בז, )בראשית רש״י שהסביר מה מעין .39
בכורך". הוא ועשו לך, המביא "אנכי

 גניבת־דעת שאיסור הסוברים שיש דעת גניבת ערך תלמודית אנציקלופדיה עי׳ .40
 ובסמ״ג קכ״ד סי׳ השלם היראים וכן התוס׳ בשם צד,א חולין )ריטב״א התורה. מן

רמ״א, סי׳ )סמ״ק מדרבנן. רק דעת גניבת שאיסור שכתבו יש אולם קנ״ה( לאוין
 איסור אינו שגניבת־דעת שסובר מהערוך־לנר משמע וקצת רכ״ו( חו״מ ב״ח

 שקר מדבר כתיב הא לשקר מותר איך " קושיתו: את תירץ מה אחרת תורה,
תרחק"?

"ויאמר בקרא: כדכתיב זבח שם שעשה קאמר דקושטא "אע״ג המהרש״א: וכ״ב .41



53 אומר הלל

 גם הלך שהרי 42לגמרי שיקר לא ששמואל הריטב״א בדברי מפורש הרי

 המרכזית. מטרתו היתה לא שזו כיון שינה אלא זה לצורך

 אלא ציוה לא "יעקב - ציוה אביך שכתב: כך משמע לא 43ו־ש״י מדברי אמנם

 מפני לשנות ומותר ממש שקר זה שהיה הרי שלום". דרכי מפני שינו הם

 השקר, מן להתרחק ציוויה שלמרות תורה לנו גילתה ופה שלום. דרכי

מותר. - השלום במקום

 ב״ה של מחלוקתם לבין הללו האמוראים דברי בין היחס מהו לברר נותר עדין

 וחולקים ב״ה, שיטת לפי דוקא אמורים דבריהם האם לעיל. שהבאנו וב״ש

 ב״ה של שטעמם שהבאנו הריטב״א שיטת לפי בפרט ב״ש. על האמוראים

 שלום, דרכי מפני לשנות שמותר משום הוא וחסודה" נאה "כלה האומרים

 ב״ש על נתן ור־ אילעא ר׳ חולקים האם .44לכך מסכימים אינם שב״ש הרי

כב״ה? וסוברים

 לפחות או שמצוה ב״ש גם יסכימו הריטב״א שיטת לפי שגם לאמר ונראה

 דבר לבין השלום דרכי בין לחלק שיש אלא, השלום. בדבר לשנות מותר

 ממש מריבה לידי להביא הדבר שיכול במקום הוא לשנות שהותר מה השלום.

 שרה בין היחסים במערכת לפגיעה או ושאול. שמואל או ואחיו, יוסף כמו

 אלא כאן יש השלום דבר לא הכלה לפני הרוקדים של במקרה אבל ואברהם.

 להזיק בעקיפין ובכך בחתן או בכלה לפגוע שעלולים כלומר שלום דרכי

 אבל זאת מפני לשנות ב״ש התירו לא בזה לכלה. החתן בין הקשר לחזוק

וצ״ע. להיתר ויסכימו יתכן השלום דבר מפני

 ר׳ דברי את ולא נתן ר׳ דברי את הביא לא שהרמב״ם אע״ג להלכה,

.46השלום מפני לשנות שהתירו רבות פעמים בפוסקים מצינו ,45אילעא

 היה דוד, את למשוח הליכתו עיקר מ״מ לזבח" להם ויקרא וגו׳ לה־ לזבוח שלום
שאול". יראת מפני אלא כן עשה ולא לשנות צריך

 דבר: של היפוכו אלא שקר שם היה לא שכלל שסובר בשמואל הרד״ק דברי ועי׳ .42
 שאול ושמע אלך איך אמרת: ואתה בהצנע שתלך לך אמרתי אני לו: אמר "הקב״ה
 זבחי לעשות בקר עגלת ותקח בפרהסיא שתלך לך אומר אני עתה והרגני?
 אמור אדרבה אלא שקר פה אין שכלל הרי למלך". מושחך ביום שלמים

הכתרתך. ביום שלמים זבחי ולזבוח למלך להמליכך נשלחתי בפרהסיא
ציוה". "אביך ד״ה .43
 מסכימים לא ורק שמותר, עקרונית מסכימים שב״ש שהבאנו תוס' משיטת חוץ .44

אמת. שאינו קבוע נוסח לקבוע
 דברים להביא הרמב״ם דרך שאין מכיון שהוא שמעתי שליט״א נבנצאל ומהגר״א .45

עליהם. כופים ואין חסידות שהם
רדיפת מפני טעמים בשנות שנעשה מעשה "בענין י״א. סימן הרמ״א בשו״ת .46
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 "ואני :47* וכתב זה מהיתר דעתו נחה לא החת״ם־סופר כי להעיר יש אמנם

 לשנות מותר שאמרו ומה אמת בתורת לכזב חז״ל שהתירו הדבר גוף על תמה

 ע״כ הפשוט המובן עפ״י מזה נח ז״ל הרמב״ן דעת היה לא השלום דרכי מפני

 קאי". קושטא והכלל ע״ש... 48זקנתי ואני פסוק על בפירושו הפליג

 יהודי או נכרי יבוא אם "ודע כתב: 49חסידים ספר שבעל להעיר עוד ויש

 לו, יפרע לא פן ירא כי ברצון לו מלוה ואינו מעות, לי תלוה לאדם ויאמר

 עבר בשכבר זה השלום בדבר לשנות שמותר מה כי לי" "אין לאמר יכול אינו

.50הדבר"

למעשה: ולא להלכה כמובן הדברים, סכום

 מרקדין כלה כל לפני כי הסוברים ב״ה בדברי כבר הריטב״א לשיטת א.

שלום. דרכי מפני לשנות היתר מצינו וחסודה" נאה "כלה בנוסח

 יש אמת של מסוים סוג אלא, לשנות, היתר ב״ה בדברי אין השיטות לרוב ב.

כאן.

 חטא אשר עוון עליו "...ואין קנ״ג סימן החדשות מהריט״ץ ובשו״ת שלום".
 קלח סימן א׳ חלק יעקב שבות ובשו״ת השלום". מפני לשנות דמותר ישקר אפילו
 לשנות דמותר דיינים שיוסיפו כדי יודע איני לאמר מיעוט בדעת לדיין התיר
 בשו״ת ג־. סימן חו״מ - ב׳ חלק אומר יביע בשו״ת בדבריו ודן השלום. בדבר
 עשתה לא אמתלא שנתנה "כיון לח: סימן אה״ע - תנינא מהדורה ביהודה נודע
 הרי שקר שאמרה שאף לבריות. ולא לשמים לא הראשון, בדבור רע דבר שום

 בדברי שדן - ג חלק פעלים רב בשו״ת וע״ע שלום״. דרכי מפני לשנות מותר
 לבאר האריך שס״ד סימן לשמה תורה ובשו״ת לעיל. שהובאו יעקב השבות
לשקר. מותר אופנים באיזה

נ״ט. סימן ליקוטים - ו׳ חלק חת״ס שו״ת .47
 מפני אך אמת, ודבריו בלותי אחרי פירוש הוא - זקנתי ״ואני הרמב״ן: כתב וכך .48

 ואדוני ואני שיאמר ראוי היה כי זקן ואדני שאמרה מה לגלות רצה לא השלום
 מקצת העלים רק הקב״ה הרמב״ן שלשיטת הרי תצחק". בשניהם שרה כי זקנים,
 אחרי אמרה שהרי זקנה היא שגם אמרה אכן היא כי שינה לא אבל שרה דברי

 לשיטתו ציוה" "אביך של הראיה עם גם יסכים לא שהרמב״ן יתכן בלותי.
 פרשת ריש דבריו עי־ מישהו. שצווה ציווי על מספרת אינה התורה שפעמים

 מפי למשה שנאמרה מצוה היא "אבל כז: לב, שמות וכן א. יא, שמות וכן שמיני
כתבה". ולא הגבורה

קכ״ו. סימן .49
 וכן הזה החלוק הביאו לא יב בסי־ חו״מ שו״ע על ונה״מ, ותומים אורים בספר .50

קנ״ו סי' באו״ח במנ״א אמנם ספר־חסידים. דברי על תמה עולם בברית החיד״א
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 עלול שהדבר למרות האמת את ולאמר הכלה לפני לרקד יש ב״ש לשיטת ג.

שלום. דרכי מפני לשנות היתר ואין ובכלה בחתן לפגוע

 במקרה לשנות ואסרו השלום. בדבר לשנות שמותר מודים ב״ש שגם יתכן ד.

 שגם או קבועה, תקנה פה שיש כיון התום׳, לפי דוקא, הכלה לפני ריקוד של

מריבה. לידי להביא שיכול במקרה יודו ב״ש

 ששסובר מי ויש השלום בדבר לשנות שמתיר מי יש נחלקו. האמוראים ה.

לשנות. שמצוה

 אבל דעת לגנוב דהינו לשנות דוקא הוא שהתירו שמה שלומד מי יש ו.

 משמע וכך בפשטות, אולם השלום. בדבר אפי׳ התירו לא ממש לשקר

ממש. לשנות התירו מרש״י,

 לשנות מותר הלשון את והזכירו להלכה אלו דברים הביאו הפוסקים רוב ז.

לשנות. מצוה כתבו ולא

 העתיד. על ולא העבר על דוקא הוא לשנות שהתירו שמה שכתב מי יש ח.

 "צום : 5הנביא' דברי לקיום ונזכה והשלום, האמת מיזוג סוד ונדע יתן מי

 לששון יהודה לבית יהיה העשירי וצום השביעי וצום החמישי וצום הרביעי

אהבו". והשלום והאמת טובים, ולמועדים ולשמחה

ספר־חסידים. דברי הביא
יט. ח, זכריה .51



שאלה א שאילתא בראשית העמק טז

 סמכא אלא יעכבו שלא בפיו אמר לא ואפי׳ צדק. שלו ולציו 4ראשו
 וע״ש ל״ו קי׳ להלן כמבואר לשנות ראוי אינו בי׳ דעתא

 טעם כוא נו׳. עלמא מתקיים קושטא ועל <ב א׳. אות
 שהאמת דיודע גב על ואף בדינא, למיקם דבעינן הא על

אמת. מיקרי לא מכ״מ אתו,
 בשבועות הוא לדבר ודוגמא

 בחבירו לנושה מנין א׳ ל״א ד׳
 יאמר שלא מאתים וטענו מנה

 חון לו ואודה בב״ד אכפרנו
 לו אתחייב שלא כדי לב״ד

 שבועה עלי יגלגל ולא שבועה
תרחק. שקר מדבר ת״ל ממ״א

מנה שנושק לשלשה מנין וכן

א ס־ אנוח

נו: קנהירץ

רשב׳ג * כדתנן עלמא מתקיים קושטא דעל ב(
 ועל הדין על קיים העולם דברים שלשה על אומר

 לאדם קוב׳ח ברייה וכד ג( השלום ועל האמת
 אלהים ה׳ ויצו דכתיב דינא עילוי פקדיה הראשון

 הדינין אלו ויצו יוחנן רבי ואמר * לאמי האדם על
 ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר

 דהכא צוואה אף דינא דהתם צוואה מה וגו׳ ביתו
דינא

 ז״ל הרמב״ן כיון דלזה ל״כ
 ק׳ ז״ל דבריו לפי גם שהרי
גניבה על נהרג ב״נ שהרי

 שקר מדבר ת״ל מעידין ושנים תובע א׳ יהא שלא מא׳
 מחבירו ממון להוציא רוצה באמת שהוא ע״ג ואף תרחק.

 ואף שם ביש״ש רש״ל זה על רמז וכבר להפטר. או
 לראי׳ דומה הנידון שאין קי״ז סי׳ כהן בתקפו דחה שכבר
 מדבר אמרה והתורה בשקר יוצא ב״ד לפני הדיבור דהתם

 יש מכ״מ באמת שלו שמוציא הכא משא״כ תרחק, שקר
מיד שלו להוציא כדי שקר לדבר שאסור כמו ללמוד
מיד שלו להוציא כדי לגזול אסור ה״נ באמת, חבירו
 ואע״ג הוא. גזלנותא מחבירו החוטף והרי באמת חבירו
גרע לא מכ״מ לעיל כמש״כ באמת גזילה אינה דודאי
מיד שלו להוציא אפי׳ עצמו להרחיק שיש משקר גזילה
 כתב לא ומש״ה דינא. בבי עמו הדין שאין כל הבירו
 אינו שודאי תרחק שקר מדבר דכתיב משום הטעם רבינו
 שקר טען ולא בדין עמד שלא כ״ז האיסור זה בכלל
 העולם.,והרי קיום בזה שיהי׳ אמת זה שאין הטעם אנא

 ולמש״כ ברי׳. לכל חיי שבקת לא דא״כ רש״ל כמש״כ זה
 רבינו ע״ז כתב הר״מ בשם המרדכי דברי בפי׳ לעיל

 למיעבד מצי לא בעדים לברר יכול אינו אס דלהכי מאיר
 הקדום. באות ע׳ כו׳ שבקת לא דא״כ משום לנפשי׳ דינא

 כו׳ כדהנן עלמא מתקיים קושטא דעל רבינו דברי והיינו
 אמת ודוקא העולם. להחריב ויכול שלו באמת אינו וזה

 הכוס׳ כת״י בפי׳ וכ״ה העולם. קיום הוא דין שעפ״י
 רבינו בדברי להגיה קרוב יותר אבל דקושטא. דינא דעל
 יננ;י היינו דקושטא י״ל א״נ עלמא. מהקיים דינא דעל
 רשבג״א תכיכן תמן מ״ו פ״ג מגילה בירושלמי כדאי׳ דינא

 נעשה אמת ,נעשה הדין נעשה הס א׳ דבר ושלשתן כו׳
 דזהו משמע נו׳. קוב״ה ברי׳ וכד <ג שלום. נעשה אמת
 שלו להוציא אפי׳ לב״ד למיזל דמצוה מש״כ על טעם ג״כ

 והא אי׳ א׳ נ״ט ד׳ דכסנהדרין הדבר וביאור מחבירו
 וא״ת ושב ק״ע ומשני חשיב וקא כינהו עשה דקום דינין
 ב״ד שיושיבו קאי ב״נ כלל על דקו״ע דכמו משמע נינהו

 מלכים ה׳ הלח״מ כמש״כ ולא ב״נ כלל על וא״ת שב ה״נ
 עול 'יעשו שלא הדיינים על דקאי הרמב״ם לדעת י׳ פרק

 שוחד לקח נהרג דינו הטה ב״נ בדיני בירו׳ כדאי׳ והיינו
 והכי ב״נ כלל על דקאי משמע הגמרא לשון אכל נהרג,
 על שהשיג וישלח בפ׳ הרמב״ן כוון דלזה והנראה פרש״י

 בז׳ ״נ3ל שמנו הדינים דעתי ועל בזה״ל שכ׳ הרמב״ם
 לוה אבל בלבד, ופלך פלך בכל דיינים להושיב אינו מצות
 שומרים ודיני ש״ש ועושק ואונאה גניבה בדיני אותם

גנב אם עליהם ונהרג ישראל שנצטוו הדינים כענין כו׳

 וחבל גדישו שהדליק או ש״ח בתו ופתה אנק או ועשק
 פלך בכל דיינים שיושיבו הזאת המלוה ומכלל וכי״ב בו

 נ״ו ד׳ דשם קוגיא להרמב״ן דקשה כ׳ שם והלח״נג כו׳.
 ואי דינים במרה לישראל הוסיפו למאי וטרי דשקיל ב׳

 דהוסיפו נימא כהרמב״ם
 עפ״י ישפטו איך דינים עיקרי

 אלא נצטוו לא וב״נ התורה,
 כפי שישפטו שופטים להושיב
 ג״כ ב״נ ע״כ אלא דעתם,

וא״א דינים. עיקרי להם ניתן

 פרט לכל קצובים דינים הוסיפו ולישראל ש״ש ועושק
 זו מסוגיא באמת הוכיח י׳ סי׳ הרמ״א ובשו״ת כדינו.
 וביאר ומשפטיו, חקותיו ככל כישראל בד״מ מוזהר שב״נ

 מויצו דינים נ״ל אי יצחק ור׳ יוחנן ר׳ בזה דפליגי שם
 כדיני זה הרי א״כ מאלקיס אי ישראל כדיני אינו א״כ

 דמקשה הסוגיא מזו עוד והוכיח אלקים. דכתיב ישראל
 ובמח״כ יצחק כר׳ דקיי״ל דינים לישראל הוסיפו למאי

 שהביא רבינו מדברי נסתר שהפסק מלבד ז״ל הרמ״א
 למאי א״כ ק׳ החידוש בעיקר גם אלא יוחנן דר׳ דרשה
 דבי כתנא ס״ל דהוסיפו שהברייתא ליישב הש״ס נדחק
 לימא שם הרמ״א כמש״כ ג״כ כמותו הלכה שאין מנשה
 מיתני׳ יוחנן דר׳ דרשה והרי יוחנן דר׳ כדרשה דס״ל
 ישראל על דהוסיפו ג״כ תני ושם כ׳ פרק רבא בס״ע

 הכי ג״כ ברייתא דהאי וניחא אב. וכיבוד ודינין שבת
 ודאי אלא הכי, ס״ל לא איפכא באמת דתני יצחק ור׳ ס״ל

 להושיב אלא נצטוו ולא דינים פרטי לב״נ ניתן לא לכ״ע
 הש״ס וקושית שכסוריא, כערכאות דעתם כפי שופטים

 וכב״א, ושבת דיני; לישראל שהוסיפו דתני לפי הוא
 ובאמת ומשפט. חוק לו שם שם מדכתיב דינין ומפרש

 הכוונה אין ג״כ שבמרה משפטים דודאי לומר אפשר הי׳
 שפיר וא״כ שכסוריא, כערכאות להיות אלא חתוכים דינים

 הכי, כתב לא קי״ט ד׳ ב״ב שהרשב״ם אלא הג׳, מקשה
 טילי הרי וע״כ ע״ש. ג״כ חתוכים דינים ידעו מכאן אלא

 אנושי, ע״ד יעבור ולא חק קצובים דינים הוא וחק נינהו
 ב״נ נצטוו הא מקשה שפיר זה ועל דיינים להושיב ומשפט
 ומשני ודחי כלל לדון נצטוו שלא ד״ק להוסיף ומשני

 אלא נצטוו לא וב״נ ועיר עיר ובכל פלך בכל להושיב
 תני הס״ע אבל כתנד״מ. ואוקמי ודחי במדינה א׳ ב״ד

 מקור מפרש ולא וכב״א, ודינין שבת עליהן הוסיפו
 בין דיני; מדמפסיק תנא בהאי דריש לא וע״כ הדרשה,

 כו׳ שבת זה חק במכילתא כדתניא ס״ל אלא וכ״א, שבת
 כמשמעו משפט שבת, זה חק דס״ע לתנא וס״ל ר״י דברי

 במק״א ומבואר אב. כבוד זה נסהו ושם קצובין, דינים
 ב״נ נצטוו לא לכ״ע מיהא הא ואכ״מ. הדרוש אופן כס״ד

 ידעום. בל ומשפטים הוא מלא ומקרא דינים פרעי על
 לא והרמב״ן א׳. י״ג ד׳ חגיגה וע׳ שופטים תנחומא וע׳

 על דקאי דמשמע וא״ת שב לשון אלא הרמב״ם ייל הקשה
 הכי אי ופרש״י הרמב״ן לשיטת גם ק׳ ועדין 3 כלל

 למ״ל עולה, וכל ומפתה ומאנס עושק על נהרג דב״נ
אלא עול. בכלל היא הרי גזלה איסור ״נ3ב רחמנא דכתב

הכי
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כו׳ האדם לו שיכור ישרה דרך איזהו דתנן בהא לי׳ 2 ׳ד3 השני מדלא הכי להוכיח שיש אלא ג&י־ מהירו׳.
 אבלות בשחכפוהו מותרין אלו דכל דהא י״ז

 בשבעה. גס מותר אבליו תכפוהו כל אלא בשבעה,
לחברי׳ דא״ל פאן ואילו «<

 מ״ט ד׳ בב״ה נו׳.
 בהם אין דברים אמר רב א׳

 ור״י אמנה מחוקרי השים
 מח״א, משוס בהם יש א׳

רבינו וכמש״כ כר״י, והלכה

 דבר ופפוצא רבנן. דליצפרי אדעתא גדרת מי פס ועודאפי׳
דלא מרובה במתנה מודה דר״י המקקנא לפי למד אתה

בי׳והדר א״ל ואי להלן
 וא״כ אמנה, מחוקר מתקרי

 לא רבינו כ׳ תחלה קפה
 בי׳ למיהדר לי׳ מתבעי

 מתבעי צא כו׳ לי׳ לזבוני׳ בלבי גמר דאפי׳ והוקיף
 מח״א, משום אין ודאי גוונא בהאי והרי ביי, למיהדר

 דנ״ל התם דהש״ק וק״ד ר״י, קאמר דבר» בהרי
 שאומר משמע כו׳ צדק שלך כן שיהא צדק כין מדכתיב

 משום דר״י טעמא הש״ק דמקיק ותו ולאו. הן בפיו
 בו לחזיר רשאי מריבה ובמתנה דחברי׳, דעתי׳ דקמכא

 חברי׳ ידע לא בלב גמרו וא״כ מח״א, קןשום בו ואין
גמרו רבינו

 לחבריה ליה דאמר סאן ואילו «(בחימנותא ולסיטרא
 ואע׳ג ביה למיהדר ליה בעי לא מידי האי ליך מזבננא

 דא׳ל הוא בעלמא דיבורא הדר מצי למיחדר בעי דאי
 אלא בדיבוריה לסיהדר ליה מיתבעי לא הכי אפילו
 הדין * איתמר ועליה בחימנותא למיהם ליה טיבעי
 מלמד » עמדי לשבת ארץ בנאמני עיני קרייא
 מיבעיא ולא הקמה של במחיצתו ויושב שזוכה
גמר אפילו אלא » מידי האי מיזבננא ליה דאמר

ביילאיך וא״כ מח״א מפום בי אין ולכ״ע

בליביה
 בו, לחזור רשאי השער
 ומעתה שנשתנה. העני;

ובקש לחבירו מתנה ליתן אמריוחנן ר׳

 לא דמקבל, דעתי׳ קמכא
 במתנה, כלל ור״י רב פליגי

 רב גס מועטת דבמתנה
 בו לחזור דאקור מודה

 ולא וכמש״כ היא ומתניתין
 ונשתנה במו״נג אלא פליגי

 דכיון ק״ל דר״י השער,
 יש דחברי׳ דעתי׳ דקמכא

 קבר ורב מח״א, משום נהם
 שישתנה ע״ד עלה דלא דכיון

 לפי בו ־חזר שקר בזה ואין
 בשם הרי״ף שהביא דירו׳ הא

 חזור
לו

כח. חמיו ע׳

מותר בו
מתנה תן לך אימר כד לשמשי׳ אמר ורב בו, חזיר
בי אמליך עתיר ואי מיד לי׳ הב מקכין כוי אי לב״נ

דלא מרובה במתנה מיירי דתריויהו שפיר אתי תניינוח,
 דמקב דעתא קמכא
 כ בו. לחזור דאקור

 ד: וק״ל דילן ש״ק
פ"׳ שביעית דבירו׳

מודה רב גם מועטת במתנה אבל
 על פליג דהירו׳ הבעה״מאמת

פליגי, ג״כ מועטת במתנה ירב י
 אמר כד רב דאמר מהא מקשה

 ומשני בי חזר ליגא נש לבר מתנה ליתן ביתי לבני אנא
 דלא הרי חקידות, למדות נהיג דרב ומה למדה״ד תמן

 אפי׳ לחזור מתיר ורב למועטת מרובה מתנה בין מחלק
 כ׳ יפה אבל היטב ע״ש שם עוד מוכח והכי במועטת,
 מימרי להביא והגאונים הרי״ף דדרך בזה גם הרמב״ן

 המאמר, בעל שכוון ממה אחריני בקברא דאמוראי
 הכא מכש״ב בק״ד, ט״ו אות הקודם בקי׳ וכמש״כ

 התלמודים דפליגי אלא כמשמעה, ודרב דר״י דהמימרא
 והא מרובה, במתנה תרוויהו דילן ולש״ק בדעתייהו,

 הדין, ומן מועטת במתנה מיירי בי חזר דלינא אמר דרב
 לן. איכפת ולא הכי ק״ל לא והירו׳ ג׳, אות ועי׳

 בתמיד לפנינו הקב״ה. של במחיצתו ויושב שזוכה מלמד »נ
 כו׳ האדם לו שיבור ישרה דרך איזהו אומר רבי אי׳

 לשבת ארן בנאמני עיני שנא׳ יתירה באמונה יחזיק וי״א
 ובמדרש הכי. הי׳ רבינו גירקת ואולי מידי, לא ותו עמדי

 דבשביל וריב״ב דשמואל דאבוה עובדא הביא פ״י שמואל
 ברכו יתירה בנאמנות לריב״ב דשמואל אבוה שהחזיק

 שהביא כדרשה והיינו הנביא כשמואל ברא לאוקמא ריב״ב
 הנביא כשמואל הקב״ה של במחילתו לישב שזוכה רבינו
 שמיום הלכה, של בד״א בזה״ז וה״ה מועד, באוהל שישב
 הלכה של ד״א אלא להקב״ה לו אין בהמ״ק שחרב
 בלבו גפו אפי׳ אלא <נ הקנ״ה. של מחיצתו והיינו בלבד

 לענין שפתים לבטוי קרוב שהוא בלבו גמר דוקא כו׳.
 פ״ח ד׳ בב״ב אי׳ והכי ב׳, כ״ו ד׳ שבועות ע׳ נדרים

 הכא ומפרש במעשר ונתחייב קנה לקנותו בלבו גמר א׳
 ודובר בנפשי׳ דקיים קפרא רב כגון עקקינן שמים בירא
 בלבי גמרי רבינו כ׳ דר״ק בעובדא וכן בלבבו, אמת

 בעובדא כלשון העתיק כ״ד ד׳ במכות והריב"; לך. לזבוני
 גם אבל יפה, פירש ולא לך, ליתן דעתי היה דר״ק

כריב״ן

למאן אפי׳ רבינו דה״ק צ״ל בפי׳, דא״ל קאן עם
 מתבעי לא מח״א משום בדברים אין

 תקשה א״כ תימא וכי בלב. בגמרו לר״י כמו בי׳ למיהדר
 אייקר כד בי׳ למיהדר כהנא לרב רב הורה היאך

 עיני הא מכ״מ מח״א, משום בהם דאין נכי כיתנא,
 בנדה חנגי׳ בן ר״י שהזהיר והיינו כתיב ארן בנאמני

 בשלהי משנה קשה ובל״ז באמונה, ויתן וישא ע״ב ד׳
 את המקיים וכל במשיכה ניקנין כמטלטלין כל שביעית

 רב, עליו פליג והיאך הימנו, נוחה חכמים רוח דברו
 אין שא״ל דדייקינן דהא וכ׳ שה הר״ש הרגיש וכבר
 כו׳, איקור דאיכא משום לאו הימנו נוחה חכמים רוח
 אלא ג״כ מדר״ש הגמרא ק׳ אזדא א״כ להבי; זכיתי ונא

 פוקקים ורוב הרמב״ן כשיטת להוכיח יש מזה ודאי
השער שנשתנה ומשוס תרעי, בתרי ור״י דרב ־פלוגתייהו

׳ יא

מה
בה:

שאין דכיון לרב ק״ל שהבטיח, בשעה ע״ד עלה פלא
לשנות לאדם לו אי; דמכ״מ אלא מח״א משום
 בהם דיש ק״ל ור״י רשאי, הענין בנשתנה אבל

 הש״ק ומקשה השער, שנוי מהני ולא מח״א
א׳ מ״ח נד׳ כדאי׳ תרעי בתרי דמיירי מר״ש

 שפרע מי אמרו אבל הלכה כך מכ״מ ר״ש דקאמר בהא
 מקבל מוכר ול״ש לוקח דל״ש לאו מקום מכל מאי כו׳

 בי׳ הדר מצי לוקח דגם תרעי בתרי וע״כ מש״פ עליו
 קנה לא בדברים והנותן והנושא ר״ש מקיק האופן וע״ז

 ממתניתין אבל הימנו, נוחה חכמים רוח אין בו והחוזר
 ולא הענין. נשתנה דלא דמיירי ליישב אפשר דשביעית

 שאמר מתיא בן יוחנן דר׳ הש״ק דמייתי מהא תקשה
 נמי רב גוונא בהאי והא כרב ק״ל בי׳ דליכדר לבנו

 בזה שאיי אלא הימנו נוחה חכמים רוח שאין מודה
 כיון שער לשנוי דמי דהתם ל״ק הא מח״א, מפום
 למימר מצי בי׳ תלי׳ הוי ואפי׳ עמו, הסכים לא דאביו

בנדרים ואפי׳ אמינא, לא לאבא דליצערן דהכי דאדעחא

דבריו
משים
אדרב
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 הכא בנ״ב מדקאמר והנה מוחלטת. לדעת כוו; הריב"; י*יק יא״יז

 הכי דינא ש״מ חסידות מדת קאמר ולא עסקינן כי״ש
 והיינו בדבר, גדול דחילוק א׳ ק״נ ד׳ בשבת כדאי׳

סמך לא שהרי ממ״א משוס בזה שאין שאע״ג כמש״כ

 כד. מטח
 ״י1ר סמא

השאצתות נשם

 לשביס גס
 ס׳ח. ב ב׳

יצא כתבו

מי בשס הודיע

מד. מ ב"

מט: שם

שס

 החוזר מכ״מ דחברי׳, ,יעתד
 נוהה חכמים רוח אין בו

 הענין, שנשתנה לא אם כימנו
 דרב הא דמפרש כהירו׳ ולא

 מדת הוא בי חזר לינא אמר
 הכי. דינא אלא חסידות,

 אבל רבינו, דעת כ״ז מיהו
 הניאו לא והרמב״ס הרי״ף

 בלבו דגמר דין במקומו
 מעשר בה׳ אלא עוד ולא כלל

 יקבעו ומאימתי כ׳ רפ״ה
 הדמים את מפיתן למעשרות

 שלא הרי משך, שלא אט״ס
 ירא הי׳ ואם כו׳ דמים נתן

 מעשר בלבו משגמר שמיס
 רצה אם למוכר יחזיר ואח״כ

 הבריית׳ כ׳ לא להחזיר,
 צריך אלא דקנה, כסוויתה

 משמע נו׳ יחזיר ואח״ה לעשר
 ולא המוכר דעת בלא ג״כ

 לשו; אחר שנמשך כהכ״מ
 הרמב״ם דעת אבל הקוגיא.
 לשון ליישב הוכרח דכגמרא
 הכי הלכי ואי; קנס, כבריית׳
 במכות ספרא דרב הא מדמנה

 מן ולא דחסידות במילי שס
 הרמב״ם נטה ועוד כדין.

 מיירי דמשמעה זו, מברייתא
ותו׳ רשב״ם כפי׳ דמאי לענין

 לא סוסיה טן אפיה דלא אע״ג ליה לזבוני בליביח
 ופועל תטים הולך דכתיב ביה למיחדר ליה טיתבעי

 הוה1 ספרא דרב הא * כי בלבבו אטת ודובר צדה
 ובעייה גברא ההוא אתא לזיוני חטרא ההוא ליה
 פלץ בזוזי ניחלי לי זבנה טי א׳ל ה׳ש הרי הא הוח
 ליה אטפי בהכי ליה ניחא לא סבר ליה אהדר לא

 בתר ליה אהדר לא פלן בזוזי ניהלי לי יהבת וא״ל
 גמרי הדטאה בזמן אמרת כד טן ליה אמר דאסיה

 ואי י( מינך שהילנא לא טופנא הא לך לזבוני בלבי
 ליה יהיב ואי אטנה מחוסר טיתהרי ביה והדר א״ל
 אמרו אבל * באיסורא האי ביה והדר משך ולא זוזי
 הפלגה דור ומאנשי הטבול דור מאנשי שפרע טי

 בים שנטבעו המצריים ומן ועטרה סדום ומאנשי
אט שטעון רבי בדבורו עומד שאינו מטי יפרע הוא
 שטעון א־ר * ותניא העליונה על ידו בידו שהכסף בל

 כסף אבל טוכר ביד וסירות שבכף בזמן אימתי
 בו לחזור יכול אינו לוהח ביד ופירות מוכי־ ביד

 אלא הוא מוכר ביד בידו כספו בידו שכספו מפד
 עסהינן במאי הכא רבא אסר פש״ט׳ בידו כספו דמי
 דטעם למוכר מושכרת לוהח של עלייה שהיתה כגון
 נשרפו לו שיאמר גזירה משיכה רבנן תהינו מאי

 אי פירות מנחי וה־ז“ד ברשותא הבא בעלייה חטיך
 ♦ההוא לחו ומציל טרח איהו כאונס דליקה נפלה
 למינסביה בעין דהא שמע אחטרא זוזא דיהב גברא

 בעינא דלא זוזיי לי הבו להו אמר רופילא פרזה דבי
 כדרך ליה אמר חסדא דרב להטיה אתא חמרא

 בלהוחות משיכה תהינו כך במוכרים משיכח שתהינו
ומנלן

 לפנין ה׳ אות ס״ה סי׳ ויקהל בפ׳ שכתבתי לשיטתייהו
 עד התפנה יוחנן דר׳ בהא כמ״כ שנחלקו שעות תפנית

 ופליגי דחסידי, במילי במנות שם והובא לביתו שיבא
 חסידות מדת אלא אינו או לי״ש הדין מדת היי אי פס

ני׳ והדו לי׳ אפו ווי יי פ״ש.
 דוקא ודאי הא פוז״ו. פתקוי

בלבו. כשגמר ולא בפיו אמר
 קאמר ולא מח״א, מתקרי ופי׳
 דהב״ד משמע מח״א, הוי

 אותו ומזהירין לו אומרים
 ולא מח״א, בזה מיקרי שהוא
 דר״י דהש״ס לס״ד מיבפי
 שיהא צדק. כין מדכתיב טעמי׳

 הבעל פסק וכן צדק, פלך הן
 המשניות בפי׳ והרמב״ם המאור

 ודאי א״כ שביעית, מ׳ שלהי
ע״ז, ולהזהירו להודיעו ראוי
 משום עליו כופין שאין ונהי

 צדק הין בצדו שכרו שמתן
 בב״ב שדרשו וכמו לך יהי׳

 אבן דכתיב הא על פ״ט ד׳
 אבן דמשוס לך יה׳ וצדק שלמה
 והיינו לך יהי׳ וצדק שלמה

 יעשה מה ע׳ ד׳ בנדה דאי׳
באמונה, וישן ישא ויתעשר אדם
 עלה מזהירין מכ״מ אבל

ולא הוא, כך דהדין ואומרין

 רפ״ב, דמאי בתוספת׳ מוכח והכי דמאי דמס׳ פ״ג והרא״ש
 שקאי המעות קנית אף מהני לא דבדמאי ס״ל והרמב״ם

עומד הי׳ פה דמאי המשניות בסי׳ כמ״ש שפרע במי
המטלטלין שאין במקומו שם יתבאר ועוד כו׳ ולוקח
 עכ״ל במשיכה זכותם עיקר אבל ממון בנתינת ניקנין

בדברים וכש״כ בדמאי נתחייב לא בממון דאפי׳ הרי
יס״ל בלבו, גמר וכש״כ בדבורו, חוזר שאינו לי״ש אפי׳

 משיכה דוקא משמע משך, שלא מפני דדייק דמתניתין
 לענין אלא הדין זה הזכיר לא ומש״ס בדמאי, מחייבת
 לא ס״ח ט״ז סי׳ השולחן פאח ובס׳ למעשר. קביעות

 ולא בודאי דוקא אלא דק, ולא בדמאי כש״כ אלא כ״כ
 בו. הקני׳ קובע שי״ש אלא לחזור, וא״ר קנס שי״ש מצד

 לאוכלה לי״ש מותר אי י״ש שאינו מי קנה אס ונ״מ
 א״כ לחזור, א״ר די״ש מטעם דאי מעשר, בלא עראי

 אבל לאכול, אדם כל רשאי י״ש שאינו מי קנה אס
 להרמב״ם מנלי׳ ל״ע ועדין לאוכלה. לי״ש אסור לכרמב״ם

 אלא אינו בלבו דגמר הרמב״ם דעת עכ״פ הדין. זה
 מדת דיני בחבורו הביא לא ז״ל והוא חסידות מדת

 ס׳־ל ורבינו א׳, אוח קנ״א סי׳ כמ״ש כשלימות חסידו׳
ואזלי כלבו, שמים יראת שנגע למי הוא גמור דדין

 שפסק הריצב״א לדעת מיבעי
 דהב״ד ה׳ ס״פ ב״ב כהירו׳

 שאין אלא . עליו מוזהרין
פ׳ למש״כ אפי׳ עליו, נענשין

 שאין ו׳ אות נ״ו סי׳ יתרו
ראשונים ושאר רבינו דעת

 לשיטת אפי׳ הכתוב, אזהרת להודיעו ראוי מכ״מ אבל הכי, ז״ל
 האמת דלפי הרי״ף דדעת סי״ב והרא״ש ה׳ במלחמת הרמב״ן
 וא׳ בפה א׳ ידבר שלא צדק שלך הין שיהא לר״י גם מפרשינן

 הנימוק״י כ׳ מכ״מ שביעית, שלהי׳ הירד וכדעת בלב
 עושה שאינו היינו אמנה מחוסרי משוס נהם דיש דהא

 כזב, ידברו ולא וגו׳ ישראל שארית דכתיב עמך מעשה
 זה מקרא לי׳ קורין ודאי אבל לי׳ לייטינן דלא אלא

 רנינו מש״כ והיינו מ״ע עושה לא שהוא לו ומודיעין
 ואי הכי, אי׳ כת״י ובפי׳ בכת״י והנה מח״א. מתקרי

 ביה והדר ליה יהיב ואי מח״א מתקרי ביה והדר א״ל
 מאנשי שפרע מי אמרו אבל דתנן דאבל באיסורא קאים

 וממצרים ועמורה ומסדום הפלגה ומדור המבול דור
 ואמר בדיבורו, עומד שאינו ממי יפרע הוא בים שטבען

 ואי כוכבים עבודת עובד כאלו בדבורו המחליף כל ר״א
 באבל קאים ביה והדר מידי משך ולא זוזא ליס יהיב

 יכול אינו מפות לו נתן ולא פירוש ממנו משך כדתנן
 לחזור יכול פירות לו נתן ולא מעות לו נתן בו, לחזור

 רש״א כו׳, המבול דור מאנשי שפרע מי אמרו אבל בו,
 ואיני כת״י, ובסי׳ בכת״י הוא כ״ז כו׳. בידו שהכסף כל

 מימרא רבינו שהעמיד מה וגם הדברים, כפלות מבין
דר״א



שאלה לו שאילתא ויחי העסק רדו

שלום שאילת
 אחריוח להם שיש נכסים דתנן יי

 בפנים במשיכה. אלא נקני! אין
 נכסים להיוח דצריך יד שלחתי הספר

 דינא כך כי וכו׳ אחריות להם שאין
 וכן ,)כו.( קדושין במשגה נשנית והכי

 דחסרון נראה יותר נרם דוכתי בכמה
 דחנן צ״ל וכך איחרמי כולה בבא

 בכסף נקנין אחריות להם שיש נכסים
 אחריות להם ושאין ונחזקה ונשסר

 זה ובתיקון במשיכה. אלא נקנין אין
 נסמוך גאון מיש כל שפיר מובן

 וכו׳ מנלן .בשסר וכו׳ מנלן בכסף
וכו׳. מנלן בחזקה

 לחם שיש * נכסים דתגן * י!( «הגי לא דדבורא ומגלן
 אסר מנלן בכסף • במשיכה אלא נימנין אין אחריות

 בספר וכתוב יהגו בכסף שדות פרא אמר חזהיה
 הני לא כספא דיהב אע״ג ואיסא עדים והעד וחתום

 ובשטר בכסף שדות כתב סי שיטרא ליה דכתיב עד
 הוא בכסף אלא כת׳ ימנו בכסף שדות ימנו ובספר

 מגלן !בשטר הוא בעלמא ראייה ושטרא ליה דמני
 והעד וחתום בספר וכתוב דכתיב משום א־לימא

 מחכא אלא הוא! בעלמא ראיה שטר והאמרת עדים
 והחומים והמצות החתום ואת הממנה ספר את ואפח
אשר בעריכם ושבתם דכתיב מנלן בחזמח הגלוי ואת

 וישבתם הארץ את וירשתם תנא ישמעאל רבי דבי י( בישיבה תפשתם במה תפשתם
 (דכתיבזםנלן במשיכה ניהנקאלא אין אחריות להם ושאין בישיבה ירשתם במה בם
 בבריא טילי וחני ליד מיד הנמנה דבר עמיתך מיד מגו או לעמיתך ממכר תמכרו וכי

 דמית הוא קני וכי והנו דמו וכמסורי׳ ככתובי׳ מרע שכיב דברי * מרע בשכיב אבל
 מצי )לא( שהוא כל שייר אבל נכסי לכולחו דכחבתן הוא חדר וכי חוזר עמד אבל
 מתנתו שהוא כל הרסע ושייר לאחרי׳ נכסיו כל שכתב מרע שכיב * דתנן חדר

 כי מני לא הטא מני בתרא לאחריגא כתביגון וחדר לחד כתביגון ודאי סיימת
 חמא בר לרמי לנכסיה כתבתנחו בצפרא * ״( חמא בר דרמי דאימיח * הא

 ששת דרב קמיח חטא בר רמי אזיל חטא בר עוהבא לרב כתבתנחו לאורתא *
 בנכסיה אוהמיה נחמן דרב המיה חמא בר עומבא רב אזל בהדיה לנכסיה אוהמינהו

 דהא ליה אמר הכי מר עבד טעמא מאי ליה אמר נחמן דרב להטיח ששת רב אזל
 וחוזר עומד שאילו כל שמואל אמר הכי א״ל טייתא והא א׳ל בה הררא

:במתנתו חוזר
 מנהון כתב וחדר לחד נכסיה לכולחו דכתבינהו מרע שכיב אילו * צריך ברם

נכסים כולחו מן ש״ם לאחרינא מנהון וכתב מדהדר אמריגן מי מאי לאחרינא
 מאי מאני ובתרא הדר לא חדר דלא ומאי הדר דהדר מאי דילמא או ביה חדר

 הנה שני לשני וממצתן לראשון כולן * דתניא ת׳ש המא להו מני וחנף דאהנייח
 בשעמד לא בכולה חזרה הויא במהצת חזרה וש״ם בשמת לאו מאי הנח לא ראשון

 לא שני מגה ראשון לשני וכולן לראשון מהצתן סיפא מדמתני מסתברא נמי חכי
 שייר דלא מנה לא שני דשייר מנה ראשון הכי משום בשעמד בשלמא אמרת אי הנח
 ואי בשעמד נמי וליהוי אשי לרב יימר רב א״ל לימנו תרוייחו כשמת אמרת אי אלא

 הנח שני מיהת רישא הכי משום בכולה חזרה חויא במהצת חזרה בשלמא אמרת
 בכולה חזרה הויא לא בטהצת חזרה אמרת אי אלא ביה הדר דהא הגה לא ראשון

 לה משכחת רישא בכולה חזרה הויא בממצת חזרה והילכתא • לימני לא נטי שני
:בשעמד אלא לה משכחת לא סיפא בשעמד ובין בשמת בין

שפרא שחק בדברו לאל וזהלה ברא. בראשית ספר נשלם

קמ״ו

 ד׳ בסנהדרין הוא זו מימרא מיקר והנה לחוד. דבריה הוא בדיבורו מחליף בכלל והלא מטות נתינת אחר דר״א
 המחליף ד״ה ופירשי׳י תטתוטיס מטפה המה הבל התם וכתיב כמתעתע, בעיניו והייתי מדכתיב לה ויליף צ״ב

 צ״ט. בכת״י רבינו ודברי ביסקב. דמטשה כהא הטנר טל קאי וא״כ ניכר יהי׳ שלא בדיבורו משנה בדיבורו
 כי ׳כראשה_וסף= בקיצור המשנה הביא ורנינו כצ״ל נמשיכה אלא ניקנין אין ונו׳. אחריות להם עיש בבסיס ז1י׳<דת
והדר היא ידוטה משנה
 פי'נתב מתניתין. כולה מפרש
 כו׳ יקנו ובספר בכסף שדות
 בעריכם ושבו וכתיב כצ״ל.
 ור׳י י< כצ״ל. תפשתם אשר
 וישנתם הארץ את וירשתם תגא
 והורשתם צ״ל לכאורה בה.
 הוא ומקרא וגו׳ הארץ את
 הארץ, קנית גבי מסעי נפי
 אותה וירשתם אי׳ בג׳ אבל

 והכי ראה, בפ׳ בה וישבתם
 והכי קט״ו, סי׳ להלן הוא

 ׳בפ דקרא כאן, להגיה עיקר
 הוא ופרש״י לת״א מסעי,

 ולהרמב״ן הארץ, יושבי לגרש
 המצות ובמנין התורה נפי׳

 מצות קרא מהאי למדנו
 קני׳ בדיני ולא א״י, ישיבת
 קני׳ דדיני הא אלא מיירי,
 הוא ראה דפרשת מקרא

 מכרי״ט ק׳ מיושבת ובזה דנ״ל
 הרמב״ן על קידושין בחי׳
 תפכוו וכי וכתיב י( ע״ש.

 ליד. מיד הנקנה דבר ,1נ
 דרבא הא רבינו הניא לעיל

 אס דר״ש ברייתא מפרש
 כו׳ מושכרת לוקח של עליה

 משיכה רבנן תקינו מאי טעמא
 ש״מ כ״ז ומדהביא כו׳ קונה

 הרי״ף וכמש״כ הכי, דפוסק
 וע׳ לרבנן. נשמע דמדר״ש

 ל״ג סי׳ ריש עוד מש״כ
 בהא ותו׳ רש״י מחלוקת

 מוכח נ״כ דמשם כסף דקניין
 דהלכה קאי התו׳ בשיטת דרנינו

 וצ״ל קונות. מעות דד״ת כר״י
 דקרא דרשה רבינו שהביא דכא

 בעלמא אסמכתא היא למשיכה
 בקתמא דמפרש דבגמר׳ תדע
 ולר׳ אמר ואח״כ דקראי דרשי
מא״ל קונות מפות ד״ת יוחנן
 ד׳ בב״ב וכיב״ז קרא. האי מל אסמיכו לר״י דגם משום אלא דר״ל, אליבא הש״ס סתים אמאי ולכאורה נו׳,

 אחריתי. למילתא הזהב בפי מפרש קרא בהאי הדרשה ועיקר ב׳, אוח שם כמש״ב שכ״מ מתנת לעני! שם ולעיל
 ובכתובות ב״ח, עוקבא לרב כתבתינהו בצפרא לרב״ח לנכסי כתבתינהו נאורהא אי׳ בגמרא נו׳. נתנתיגהו צפרא3 ״<

 ג״כ ונתווכחו נ״ח, למ״ע כתבחינהו באורתא בצפרא, לרב״ח לנכסי כתבתינהו דרב״ח אמי׳ הכי, אחריתי עובדא אי׳
 ביום יוצאות שטרות ׳3 ובענין ברי במתנת מיירי התם מיהו דמ״ע. או דרמי בידי׳ נכסי לאוקמי׳ אי ור״ש ר״נ
 הרי״ף האריך והכי הוית, עוכדא חד לאו דע״כ והרשב״ס התו׳ וכתבו כמבואר. שכ״מ במתנת מיירי וככא א׳,

 דכתובות דבעובדא בגמרא דאי׳ הנוסחא לפי ובאמת רי״ח. סי׳ דעים תמים בס׳ ללה״ק והועתק מרבי בלשון לבאר
כתבא

יון1ל רא^ון

ס. קידושין
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כט פרק

השקר מן והתרחקות האמת אהבת

תרחק"י. שקר "מדבר בתורה: נאמר א.

 ראה לשקר, לנישבע מתייחס י״א(, י״ט, )ויקרא בעמיתו" איש תשקרו "ולא הפסוק .1
ק״ה,ב(. קמא )בבא גמרא

ז(. כ״ג, )שמות תרחק" שקר "מדבר בפסוק: האזהרה גדר
 בתורה כתובה תרחק", שקר "מדבר האזהרה הרע. ולשון ומשפט לדין ביחס א.
 היא שאף מענינו, הלמד דבר כן, ואם צדק. במשפט הקשורות האזהרות בין

 האזהרה את מפרטת )ל״א,א( בשבועות הגמרא ואכן צדק. במשפט קשורה
 ממון להוציא בבדי אפילו במשפט במירמה ישתמש שלא הדין, לבעל ובן לדיינים,
 קובעת אינה הגמרא מספיקות. הוכחות בידו שאין אלא לו, מגיע ודאי שלדעתו

שקר. לכל או הנ״ל למקרים רק מתייחסת האזהרה אם
הפסוק, )על למשפט קשר בלא הנ״ל, מהפסוק לימוד במכילתא מצאנו ואמנם,

 ובן המינות מן לפרוש אזהרה זו תרחק׳, שקר ׳מדבר אומר: נתן ר׳ "תניא שם(:
 בלבד, אסמכתא שזו יתכן אך וגו׳. ממות" מר אני ומוצא ז( )קהלת אומר הוא

 בענין שם, הביאה שהגמרא דוגמאות על שכתב )ל״א,ב( בשבועות ר״ח דברי השווה
 שהאזהרה או אסמכתא. בגדר רק הפסוק על הסמיכום שחכמים שקר", "מדבר
המצוות" "ספר רמב״ם היטב )עיין שקר. עדות איסור בגדר נכלל המינות מן לפרוש

רפ״א(. תעשה לא
 רק מתייחסת תרחק", שקר "מדבר שאזהרת היא, הרמב״ם ששיטת נראה
 או לאו תורה" ב״משנה או המצוות בספר כתב לא הרמב״ם שכן הנ״ל. למקרים

 ביחס או במשפט, הקשורים בנושאים רק אלא שבעלמא בדברים שקרים על עשה
 רפ״א( ל״ת )מצות המצוות ספר ראה שקר, ועדות וקבלתו הרע לשון לסיפור

 סימן )יו״ד בשו״ע אומנם ז(. הלבה כ״א פרק סנהדרין )הלבות תורה" ו״במשנה
 לו אין עליו, שואל אם ומיהו וגו׳ לו נודע ולא לו שמת "מי כתב: י״ב( סעיף ת״ב

 ט )פרק מישרים" "באורח אך תרחק"׳. שקר ׳מדבר שנאמר הוא, חי ולאמר לשקר
 מלשון וראייתו כמקור, דוקא לאו היא הפסוק בהבאת שהכוונה כתב, א( הערה
 מישרים" "אורח בעל של דעתו זו וכן "אסור". לכתוב במקום לו" "אין השו״ע
 לספר בפירושו פערלא הר״י של דעתו זו וכן ראייותיו. שם עיין הפסוק, בהבנת

 דעתו שזו מסתבר ראייותיו. וראה קנ״ו־קנ״ח( עמודים ב״ב )עשה לרס״ג המצוות
 את הזכיר שלא מפני קע״ח־קפ״ו(, סימנים ג )שער תשובה" ב״שערי יוגה רבינו של

השקרנים. גנות את בתארו שקר", "מדבר הפסוק

רעג



בהלכה הצבא רעד

"חותמו .2יכולתנו כפי אליו ולהדמות הקב״ה בדרכי ללכת מצווים אנו

 לגרום עלול ששקר מקרה בכל הוא הרחק" שקר "מדבר הציווי ,התורה מן ב.
 פירוש עם בנדפס רל״ה )מצוה ה״יראים" בעל שיטת זו לזולת. שהיא בל לרעה

 התורה הזהירה לא רעה לידי בא שאינו "דשקר ה״יראים": וז״ל ראם"(. "תועפות
 שקר ׳מדבר דכתיב מדבר הכתוב לבריות רע שברשע מענינו, למד בדבר עליו,

 אמרה והתורה וכו׳ פ״ב בכתובות דתניא והא וגו׳... תהרוג׳ אל וצדיק ונקי תרתק
 דעת כגונב שנראה שמאי בית כדברי לבריות, רעה בו יש ההיא תרחק, שקר מרבר

הבעל".
 נתערב רכילות או הרע לשון בתוך שאם כתב, י״ג( עשין )פתיחה, חיים" ב״חפץ
 שקר ׳מדבר בתורה: שכתוב עשה מצות על גם "עובר במקצתו, שקר של תערובת

 משבועות "וראיה שקר": של "תערובת בענין כתב חיים" מים וב״באר וגו"׳, תרחק׳
 שכן וכל שקר, רעיון על רק אפילו הוא דשם הגמרא, של הציורים בכל ל״א

 עשין הסמ״ג לרעת גמורה עשה מצות והיא עובר, בוראי ממש שקר של תערובות
 האם ברור לא אלו מדבריו הדעות". לכל הוא דאוריתא איסורא פנים כל ועל ק״ז

 עלול שבדיבורו מקרה בכל או חברו, על הרע לשון לאומר רק מתיחס שקר" "מדבר
 עלול שלא בעלמא, שקר שעל מדבריו שמענו לא פנים כל על לחברו. נזק לסבב

 פרק חיים" )ל״חפץ תמים" ב״שפת ]אומנם שקר". "מדבר על עוברים נזק, לסובב
 מדויק ציטוט זהו אך שקר", "מדבר אזהרת בכלל רעה כוונה בלא ששקר כתב ו(

 מ״שערי צוטט שלפניו שהקטע לאחר להזכירו(, )מבלי י״א פרק ישרים" מ״מסילת
 דברי להלן ראה שקר", "מדבר בהגדרת חלוקים ששניהם )ובודאי ג שער תשובה"
ישרים"(!. "מסילת

 החינוך דעת משמע כך לזולת. רעה מסובב שאינו בשקר גם היא האזהרה ג.
 אחרים עוד "ויש י״א(: )פרק ישרים" ה״מסילת דעת משמע וכן ע״ד( )במצוה

 שלא אלא בשקר כך כל קבועים שאינם אותם והם הראשונים מחולי קל שחוליים
 שחוק דרך יאמרוהו רבות ופעמים יאמרוהו. להם יזדמן ואם ממנו להתרחק יחושו

 שקר ׳מדבר האזהרה עליו שבאה מה והוא רעה... כוונה בלא בזה, כיוצא או
תרחק"׳.

הרקיע" "זוהר )בספרו הרשב״ץ וכן רכ״ו(, )מצוה הסמ״ק ק״ז(, )עשין הסמ״ג
 משמע לכאורה ממש. עשה מצות זו תרחק" שקר ש״מדבר סוברים, קנ״ט( אזהרה

 שגם נאמר, אם )אלא לחברו, רעה מסובב שאינו שקר גם כוללת האזהרה שלדעתם
 רעה כמסובב שנחשב י״ז, בכתובות שמאי בית ששיטת כ״יראים", סוברים הם

כ״ו(. מצוה לפה הקשורות )מ״ע חרדים" "ספר גם ראה דעתו(. גונב או לחבירו
לחבירו, רעה בו שאין לשקר מתייחס אינו תרחק" שקר ש״מדבר הסוברים מבין

 להלן וראה שם( תשובה", )"שערי הנביאים, מדברי אסור הדבר שעכ״פ הסובר יש
בדרכיו". ב״והלכת כלולה האמת שאמירת (2 )הערה

 הוא מה נאמר לא מדוע שאלו, ]האחרונים ו(. הלכה א, פרק דעות )הלכות רמב״ם .2
 אתה אף רחום הוא "מה אומרים: שאנו כשם דין, ונעשה ננקום אנו אף נוקם

 מטרה אלא לכשעצמה, עצמאית מידה אינה הרין מידת א. וענו: וגו׳? רחום"
 לא אם דין, ועשיית נקמה ב. האמיתית. המידה שהיא הרחמים מידת את להעמיד

 כן שאין מה להקב״ה, הידמות כלל זו אין עצמית, פנייה וללא כשלימות נעשים
ערךן. לה יש בשלמות נעשית לא אם שגם הרחמים, במידת



רעההשקר מן והתרחקות האמת אהבתפרי

 וכלפי עצמנו כלפי אמיתיים להיות עלינו לפיכך .5אמת" הקב״ה של
 לא שקרים "דובר שנאמר: הקודש, מן האדם את מרחיק השקר הזולת.

 .5שכינה" פני מקבלת אינה שקרנים "כת חז״ל: ודרשו ,4עיני" לנגד יכון
 וכמובן עליהם יחפה אלא חסרונותיו את יתקן לא עצמו את שמרמה אדם
 העולם, קיום את לערער עלול השקר ולהתעלות. להשתפר ישאף שלא
.6עומד העולם שעליהם החשובים היסודות מן אחד היא שהאמת מפני

 והשלום "האמת השלום: ואת האמת את לאהוב הנביא, ידי על צווינו
.8המשקרים את בחריפות גינו הנביאים .7אהבו"

 האמת. בזכות קיים הצבא כך האמת, על עומד שהעולם כשם ב.
רבים. בנושאים שונים, מסוגים דווחים על מבוססת הצבאית המערכת

 רווחים ועוד. שונות בדיקות הציוד, מצב האויב, התנהגות על מדווח החל
 מתקבלות הרווחים, סמך על מרובה. סכנה בחובם טומנים אמיתיים לא

 צבאית מערכת לקריסת לגרום עלול נכון, שאינו אחד דווח ההחלטות.
 גם לרע, או לטוב להפריז בלא אמיתי, דווח על להקפיד יש כן, על שלימה.

 המדווח. או הרווח, מוסר לגורם נעימים שאינם ודברים תקלות ארעו אם
 תחום לקבל לו מאפשרת קצין, בשבח נכונה ובלתי מפריזה המלצה
 הן על לומר יש ברורות. השליליות והתוצאות לו מתאים שאינו אחריות

ידוע. לא או ברור לא לציין ספק, וכשהדבר לאו, לאו ועל הן
 האצלת ישגה הצבאית, המערכת של וגודלה פעולתה היקף מפאת
 התחתונה הרמה ועד המטכ״ל, - ביותר העליונה מהרמה סמכויות

הכיתה. על הפיקוד רמת - ביותר

 אם גם ו(. ,j?3 )שמות ואמת״ חסד ״רב שהקב״ה נאמר הרחמים מידות בי״ג
 משפט כגון מסוימים, למקרים רק מתייחסת תרחק", שקר "מדבר התורה אזהרת
 ומאמרי הנביאים דברי מתוך האמת. במידת תמיד להידבק עלינו כנ״ל, הרע ולשון
 נכללים כך ומתוך השקר, את ולגנות האמת מידת את להחשיב מודרכים אנו חז״ל

 תמים" ב״שפת וכן ע״ד(. )מצוה החינוך ספר ראה בדרכיו". ב״והלכת הדברים
 "והלכת מצות מקיים משקר, ואינו בתמימות שהולך שמי ת(, פרק חיים" )לי׳חפץ

 בדרכיו", "והלכת על: אחת בפעם עובר אינו לשקר, רגיל שאינו שמי יתכן בדרכיו".
ורכילות, הרע לשון לענין י״ד( עשין )פתיחה, חיים" ה״חפץ שכתב למה ובדומה

בדרכיו". "והלכת על ועובר ה׳ בדרכי הולך אינו זו, רעה במידה עצמו שמרגיל שמי
ג״ה,א. דף שבת .3
ז. ק״א, תהילים .4
ק״ג,א. סנהדרין .5
י״ח. א, פרק אבות פרקי .6
יט. ח, זכריה .7
רבות. ועוד ב״ב(, )י״ב, משלי ג(; )נ״ט, ישעיהו ד(; )ט, ירמיה .8



כהלכה הצבא רעו

 הוא מפקד, כל על וכמובן חייל כל על המוטלים האחריות תחומי היקף
 האזרחיים. בחיים המקביל ההיקף מן ערוך לאין ורחב גדול כלל בדרך

 אחריות מוטלת מסוימת, גבול בבקודת תצפיתן חייל כתפי על לדוגמה:
מאחוריו. המצויים המדינה תושבי כלל כלפי מאד כבדה

ביצוע בעת שיגרה של למסלול להכנס החייל מסוגל לפעמים, (1
קטע על במישקפת הבטה כגון: משעממת, גוניות חד מפאת התפקיד,

ברור ממושך. זמן במשך מכ׳׳מ במסך הבטה או הגבול, של קבוע
 הן ההבטה של התוצאות הזמן, של רובו ברוב אלו, כעין שבתפקידים

שנים, מספר אחר רק לעיתים רבות, פעמים אחר ורק שיגרתיות,
 סטטיסטיקת על לסמוך עלול התצפיתן החייל חריגה. במציאות ניתקלים

 ובמקום שונה, תרחיש היום להתרחש אמור שלא ולהניח ההסתברות,
 התפקיד, ביצוע בעת עצמאיים שינויים לבצע עלול כראוי, תפקידו למלא

 כאלו ממלא הוא הביצוע, על הדווה טופסי את למלא העת וכשמגיע
 מתוך אלא לפגוע זדון כוונת מתוך לא כמובן בשלמות. המשימה בוצעה
 מן ביום אבל תתגלה, לא שההתרשלות סביר נוהג. כמנהגו שעולם ביטחון
 מחיר לעלות ההתרשלות עלולה האויב, בהתנהגות שינוי בעת הימים,

הרווחים. על הנסמכת המערכת לכל כבד
 פקודה קיבל מפקד לדוגמה: יותר. מורכבים הדברים הפיקוד ברמת (2

 תיתכן מסוים. בקושי ניתקל הוא בשטח, לבצעה בא וכשהוא לביצוע
 ולקבל הקושי על לדווח עליו הממונה לרמה פנה לא שהמפקד מציאות
 בקושי תכיר לא הממונה שהרמה )מחשש הביצוע באופן לשינוי אישור

 פקודה(, לשינוי המקובל בנוהל לפעול עצלות מתוך או ממנו, והמשתמע
 עלול המשימה בסיום עיניו. כראות שינוייה תוך המשימה את ביצע אלא

 הקושי את לתאר חשש מתוך כגידרש, בוצעה שהמשימה לדווח המפקד
 לדרג רבה משמעות בעל להיות יכול שנעשה, השינוי המשימה. ושינוי

 דיו, אמיץ להיות המפקד על לפיכך, בביצוע. שימשיך לדרג או המתכנן,
 מה להסביר עליו פה, בעל או בכתב הביצוע, על הרווח מסירת ובעת
 להביא זוטר מפקד מסוגל תמיד לא הגורמים. היו ומה נעשה בדיוק

 לדווח שיש ההשלכות ואת הממונה, הרמה שיקולי מכלול את בחשבון
הלקוי.

 "כזה בחינת דבריו לכל המצייתים פקודים מעדיף מפקד לעיתים, (3
 דעתו שיקול את להעמיד הצורך את מעצמו לחסוך במטרה וקדש", ראה

 מוכן פקוד כל לא ידרוש. אשר כל שיבוצע להבטיח וכן מתמיד, במבחן
 דורשים בלל בדרך והיכולת, הכישרון בעלי והמפקדים החיילים לכך.

 דעת. שיקול על המבוססת פקודה כל להבין ומבקשים הסבר לקבל
שהוא חשש קיים צייתנים, בפקודים המעוניין מפקד של הנ״ל, במקרה



רעז השקר מן והתרחקות האמת אהבת - בט פרק

 ובעל לו המקביל פני על הצייתן, לו( )הכפוף המפקד את לקדם יבכר
 הפקודים, מן אחד כל על הדווח עלול כך, לשם יותר. גבוהה צבאית יכולת
 הנזק את לתאר מיותר המציאות. את תואמים אינם אשר פרטים לכלול
 לבחור בצדק, רשאי, המפקד המערכת. לכלל מכך כתוצאה הניגרם הכללי
 עליהם סומך והוא משותפת, שפה מוצא הוא שעימם האנשים את לעצמו

 היתר זה אין אך מיפקדה, בניית בעת מקובל שיקול זהו עוזריו. בתור
 היתר זה ואין לכך, מתאימים שאוביקטיבית מהאנשים קידום למנוע
פחות. המתאימים אנשים בצדק, שלא לקדם,

 לאורך מבצעיים או טכניים כלים החזקת המחייבים מצבים ישנם (4
 מלחמה. לעת הוא היעוד כשכל שנים, לאורך לפעמים מאד, ארוך זמן

 צפויה שלא חישוב יערוך טכני, צוות איש או לוחם שחייל מצב, יתכן
 לבצע שבוע בכל או יום בכל להתאמץ מיותר כן ועל בקרוב מלחמה
 אם ואז לחודש אחת יסודית בבדיקה די לדעתו, בכלים. יסודית בדיקה
 באופן ממלא הוא היומיים הדווח טפסי את תתוקן. היא תקלה תאותר

 אותו כיתפי על שתו־בוץ האשמה לגודל שיעור אין )שיקרי(. "פיקטיבי"
מלחמה. לפתע תפרוץ חלילה אם חייל

 או יזומים ביקורים בעת ומהתרשמויות כתובים מדווחים ניזון מפקד (5
 כתוצאה תקלה של במצבים גם אמת דווחי המקבל מפקד פתע. ביקורי
 שכל הפקודית, הרמה על וסומך בטוח, מרגיש אנושי, או טכני מגורם

 יתפוס שהמפקד אחת בפעם די נכונים. הם מוסרת שהיא הנתונים
 להוציא כגון טובה, היתה הכוונה אם )גם אמיתי שאינו דווח לו שנמסר

 או החולים החיילים מספר על נכון לא דווח כגון, חיילים(, יותר לחופשה
 את הפקוד המפקד יאבד ולהבא שמכאן כדי אישיות, בעיות בעלי חיילים

 עלול מילחמתי, מבחן שבעת כך כדי עד שמעליו, המפקד בעיני אמינותו
 עצמאית או רצינית משימה שיתן קודם פעמים מספר לחשוב המפקד
אמינותו. את שאיבד מפקד־פקוד לאותו

 "חצאי בגדר הינם אשר פעולות עושה שמפקדם הרואים חיילים (6
 ניראות לא אשר פקודות שמתקבלות כגון, הממונה, הרמה כלפי אמת"

 המינימלי באופן מבצעם והוא אחר, או כזה דעת שיקול מחמת למפקדם
 שיקוליו, את להבין מבלי מפקדם את לחקות עלולים החיילים ביותר,
הפקודה. לביצוע ואחריות מסירות חוסר של שיטה ולאמץ

 באופן החיילים, עם היחסים ומערכת הנהלים את ליצור המפקד על ג.
 אחריותו תחום על מדווח החל האמת, את לומר החייל את שתעודד כזה

 שיחרור לקבל חייל של אישית לבקשה ועד עליו, שהוטלה והמשימה
והתחמקות. שקר המעודד מצב ליצור שאין בוודאי פרטי. ענין לצורך
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לדוגמה:
 את להריץ המפקדים סגל החליט ב״טירונות", חיילים אימון בעת

 קיבלו החיילים לחיילים. נמסרה לא ההחלטה שעתיים. במשך החיילים
 יספיקו לא שאם להם נאמר דקות. 3 תוך מסוים יעד אל לרוץ פקודה
 הידוע החיילים, אחד על יותר. גדול מרחק לרוץ יצטרכו זאת, לעשות
 יצטרכו ולא הקצוב בזמן במשימה עמדו אכן עם לבדוק הוטל ישר, כאדם
 אל הריצה לצורך שניתן שהזמן לחייל ברור למעשה, נוספת. פעם לרוץ
 להגיע ב״נס" יצליחו אם שגם יודע שאינו החייל, מספיק. בלתי הוא היעד
 לשקר האם קשה, בהתלבטות מצוי לרוץ, להמשיך פקודה יקבלו ליעד,
 יכולתם ככל במהירות שרצו מפני במשימתם עמדו שהחיילים ולומר
 את לומר או מציאותי, בלתי בעליל היה שנקבע והזמן היעד, לכיוון
 בצדק, שלא ולדעתו לרוץ להמשיך לחביריו גורם ואז הספיקו, שלא האמת

 זה במקרה שלמפקד, יתכן תתערער. חבריו עם יחסיו שמערכת יתכן וכן
 נראה אך הצבאית, והמישמעת הצייתנות את לחזק נוספת, כוונה היתה
לאמת. נאמנים להיות החיילים את תעודד לא זו שדרך

לשקר. מצוה או מותר שבהם מקרים ישנם ד.
.’נפשות מסכנת להנצל בכדי (1
.10 9מציעא בבא בגמרא שהובאו מקרים 3ב־ (2

 בכדי )ס״ה,ב(. יבמות גם ועיין עבירות(. מג׳ )חוץ התורה כל את דוחה נפש פיקוח .9
י״ט,א. כתובות ועיין רשות, רק ולא לשקר שמעוה בוודאי להנעל,

 והם: דיבורם, משנים חכמים היו מקרים שב־ג נאמר, ב״ג,ב( מעיעא )בבא בגמרא סו.
 ליה לאהדורי זוטרא מר אמר מינה? נפקא מאי ובאושפיזא. ובפוריא "מסבתא
 מסביר, כ״ד( רס״ב, סימן חו״מ )בשו״ע הרמ״א עינא". בטביעות אבידתא

לאו, יענה בידו סדורה היא אם אחת מסבתא על ישאלוהו אם פירושו ש״מסבתא"
י״ג(, י״ד, פרק גזילה )בהלכות הרמב״ם זאת, לעומת רש״י(. )כפירוש ענווה דרך
 )חו״מ ה״פרישה" כתב יתבייש. שלא כדי הותר שהשינוי סובר, הלח״ט, הסבר לפי

 לשנות מעוה אזי ענווה משום שהטעם רש״י שלשיטת ב״א(, ס״ק רס״ב סימן
 )הובא הרי״ף דעת ובן מעוה זו ואין לשנות מותר הרמב״ם לפי ואילו זה, במקרה

 על שכבת חבריו שאלוהו "אם הרמ״א: בתב "פוריא", בהסבר וו(. בהערה להלן
 בהסבר והרמב״ם(. התוספות פי )על ויתגנה" קרי בה יראו פן לא, יאמר זו? מטה

 אדם בני בין יפות, פנים בסבר שקיבלוהו בשיבתו יספר "...שלא כתב: "אושפיזא"
התוספות(. פי )על ממונו" ויכלו עליו יקפצו שלא מהוגנים, שאינם

נפק״ט?", מאי וגו׳ במילייהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת "בהני הגמרא ומלשון
מקרים, 3 באותם אלא לשקר שלא עצמם על החמירו חכמים שתלמידי משמע,

 "מסילת מלשון משמע )וכן נוספים. מסוימים במקרים לשקר מותר הדין ומן
 מ־ג׳ חוץ בדיבורו לשנות חכם לתלמיד אסרו "וכבר שכתב: י״א פרק ישרים"

גפקא "מאי מהשאלה גם משמע וכן חכם(. לתלמיד דוקא אומר הוי דברים".
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שלום". דרכי משום (3

ז מה, דבר עליו אמר אחר חייל האם חבירו, ידי על שנישאל חייל ה.
 ישתדל ומחלוקת, לשינאה להביא עלולה במדוייק הפרטים מסירת אם

 לו אין אם אחר. לנושא השיחה את שיסב כגון התשובה, מן להשתמט
 פרטים באותם החייל דברי את ישנה או ישמיט להשתמט, אפשרות
 לגרום עלול השינוי אם לשנות אין .12ומחלוקת לשינאה לגרום העלולים

.”לפרט או לכלל כלשהו נזק

 שאלה מדוע מותרים, הללו המקרים ג׳ רק היו ההלכה לפי אם כלומר, ?,מינה׳
 לקמן גם ראה לשקר. מותר ומתי אסור מתי לימדנו הרי נפק״מ״י "מאי הגמרא
[.26 הערה

 מהגמרא הראיות סמך על לומר, נטה ו( בהערה שהובא הרס״ג )על פערלא הר״י
 הוא לשקר האיסור אזי להכירו, רעה שום גורם אינו שאם נוספות, וראיות הנ״ל,

 בקושי שהרגיש כ״ג,ב, ב״מ חריפתא", ל״פילפולא מעיין )הוא רעה. מידה מעד רק
 השקרים כל "א״ר השלום(: )פרק זוטא" ארץ "דרך מלשון אך אתר(. באופן ותרץ

 לשקר שאסור משמע, לחברו", אדם בין להטידי־שלום בשביל לשקר ומותר אסורים
שער תשובה" )ב״שערי יונה רבינו כתב וכן בזולת. פוגעים שאינם שקרים גם

לשקר שאסור הוא, האסור השקר של הסוגים מתשעת שאחר קפ״ו(, סימן שלישי
 תועלת לו אין )אם בדבר מה תועלת יש למשקר אם בדבר, הפסד לזולת כשאין גם

"למדו ד(: ט, )בירמיהו נאמר זה ועל האסור(, שקר של אחר לסוג שייך בשקר,
של הסוגים 8 מאשר קל זה שקר העונש, שמבחינת מעיין, )הוא שקר״. דבר לשונם

קודם(. שהזכירם האחרים השקרים
 מלשון כ״א(. רס״ב, סימן )חו״מ ושו״ע י״ג( י״ד, פרק ואבירה גזילה )הלכות רמב״ם .11

 זה הרי לחבבן כדי וגרע והוסיף לחבירו אדם בין שלום שהביא "או הרמב״ם:
 ארץ דרך מסכת מלשון קעת משמע וכן מעוה. זו אין אך שמותר משמע מותר",

"ודע, תכ״ו(: )סימן חסידים" "ספר מלשון משמע וכן (,10 הערה בסוף )הנ״ל זוטא
 דף מעיעא )בבא הרי״ף אולם וגו׳". שלום דרכי מפני לשנות מותר שאמרו אע״פ
 המקרים ואילו רשות, הוא ואושפיזא" מסבתא ב״פוריא שהשינוי כתב, ב״ג(

בהם. לשנות מעוה שלום, דרכי משום )ס״ה,ב( ביבמות שהוזכרו
 בדבר דוקא מותר שלום בדרכי שהשינוי כתב, תכ״ו( )סימן חסידים" ב״ספר

ז( ס״ק ט )פרק מישרים" ב״אורח קנ״ו(. )סימן אברהם" ה״מגן והביאו עבר, שכבר
 השיטה על הקשה וכן חסידים" "ספר של החילוק את חילקו לא שהפוסקים כתב,
 בשרת הנ״ל. השיטה על בקושיות דן חסידים"( "ספר )על חסד" ב״מקור הנ״ל.

 במקום להקל אפשר שלום דרכי שמשום כתב, קנ״ב( סימן ז )חלק המהרש״ם
 מן "ירחק כתב: ד( ס״ק קנ״ו )סימן ברורה" ה״משנה עבר. שטרם בדבר גם העורך
 לשנות מותר שלום דרכי מפני אך ל״א( "שבועות" )עיין הריחוק בתכלית השקר
עב״ל. .1בזה״ וע״ע חסידים( )ספר ס״ח בשם שכתב מה מג״א ]ועיין

 שלא שינוי וכל וההכרחיים, הנערכים לדברים רק הוא שלום דרכי משום ההיתר .12
 ח(: סעיף א כלל רכילות )הלכות חיים" ב״חפץ כתב בהיתר. נכלל אינו לעורך
עעה לו יש אם בזה תלוי אודותי, פלוני דיבר מה שואלו אם להשיב מה "ולענין
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 לא ביצוע כגון הצבאית, המערכת לתיפקוד הנוגע דבר בכל לשנות אין
.,4הפקודות של תקין

 או לשואל כלשהם, הפסד או נזק לגרום עלול השינוי אם לשנות אין
 שלו הרדיו במקלט השתמש מי שואלו החייל אם לדוגמה: אחר. אדם לכל
 באיתור לו לסייע יש וכדומה, שקילקלו מי את לאתר בכדי רשותו, בלא

.,6וכעס לשינאה להגיע שלא עידודו תוך ,,5המשתמש

 ומפקדים, חיילים או חיילים, בין תקינים בלתי יחסים על היודע חייל ו.
 האחד לחייל שיאמר כגון דברים, שינוי באמצעות שלום להשכין ומסוגל
 לחייל יאמר וכן המצב בתיקון ומעוניין מצטער והוא אליו פנה שחבירו

.,7כן שיעשה מצוה אזי - ביניהם השלום ישרור כך ידי ועל השני,

 ולא זה באופן ישיבו רכילות, יהיה לא וגם גמור שקר יהוה שלא באופן להשיבו
 שקר לומר מותר לתשובה, זה יקבל לא שחבירו מבין הוא ואם מפיו. שקר יוציא
זה". בשביל חלילה ישבע לא אבל השלום. מפני גמור

קפ״א(. סעיף ג שער תשובה" )ב״שערי יונה רבינו פי על גו.
 לתיפקוד נזק בגון נזק, לגרום שעלולים דברים לטשטש או לשנות שלא להקפיד יש ו.4

 מבחינת הן הצבא, של היסוד באבני פוגע לקויה פעילות על חיפוי הצבאי.
המערכת. של ההשתפרות מניעת מבחינת והן המשמעת

 רמב״ם א. ב״ב, דברים תשיבם", )"השב אבירה" "השבת מצות בכך מקיים הוא ו.5
 ראה "...שאם ט(: רנ״ט, )סימן חו״מ שו״ע ראה א(. י״א, פרק ואבירה גזילה הלכות

 הגרש״ז ובשו״ע להציל". כדי בפניהם לגדור חייב חבירו שדה לשטוף באים מים
 להציל לו אפשר אם בזה, כיוצא כל "...וכן י״ג(: סעיף ופקדון מציאה )הלכות

 על ממון להוציא חייב אינו אבל להצילו כחו בכל לטרוח הוא חייב מהפסד, חבירו
מעצמו". לו ישלם שחברו בבירור ידוע אם אלא זה

 בלבבך׳ אחיך את תשנא "ולא על: יעבור שלא לזכותו ויש להכשילו שאין בודאי ו.6
י״ז(. י״ט, )ויקרא
 )דף פסחים למסכת ברורה" "הלבה ראה בדורנו, עבירה לעוברי שינאה איסור על

 )בהלכות הרמב״ם מדברי ההלכה. "שיטת וסיכומם: הלכה"(. ב״בירור קי״ג,ב
 שהתרו עבירה בעוברי רק הוא שינאה שהיתר משמע, ערוך השלחן ומחבר רוצח(

 ה״חפץ השאילתות. בעל כדברי ושלא והסמ״ג, רש״י של כדרכו וזה בו, חזר ולא בו
 לובלין מהר״ם בשם מביא י״ז( טבא, מרגניתא )בסופו חסד אהבת בסיפרו חיים"

 הוא פוסק זה פי על לשנאותו. מותר קיבל ולא הוכיחו אם שדווקא רש״י, בשיטת
 הזה וברור הוכיחו שלא זמן כל גמור, ברשע אף תשנא לא של מלאו להיזהר שיש
 עד "...וראה ל״ט(: סימן ג )שער תשובה" ב״שערי כתב להוכיח". שיודע מי אין

 עוסקים שהיו שני בית ט(: )יומא ז״ל אבותינו אמרו בי השנאה, עונש הגיע היכן
ביניהם". שהיתה חינם שנאת מפני חרב? מה מפני טובים ומעשים בתורה

 בתב שם( )הובא הרמב״ם וו. הערה לעיל ראה - הרי״ף כדעת ״מצוה״, כתבנו ו.7
 הכהן אהרון על כמסופר בכך, יש חסידות מידת לדעתו שגם וודאי "מותר".
י״ב(, משנה א פרק לאבות מברטנורה עובדיה ר׳ בפירוש הובא נתן, דרבי )באבות

מעיד שהנביא "הוא מתקוטטים. שהיו אדם בני שני בין שלום משכין היה כיצד



רפא השקר מן והתרחקות האמת אהבת - פרק^ט

 ויודע תקין לא מעשה בעשיית בזולתו חושדים שחביריו הרואה חייל ז.
 בתנאים /8עצמו על האשמה את ליטול רשאי אותו, עשה לא שזולתו
האלה:

 להזיק העלול אופן בכל או רשמי צבאי בתחקיר המדובר שאין ו(
.”הצבאית למערכת

.20אליו האשמה מהעברת השם חילול יגרם שלא באופן (2
 ככל יסייע האשמה, את עצמו על ליטול רשאי שאינו הנ״ל, במקרים
.2,מעליו השווא אשמת את להסיר לחבירו יכולתו

 עשהו, מי מבררים וחבריו תקין בלתי מעשה שנעשה היודע חייל ח.
 רבה, בושה זה לחייל תהיה האשם החייל מיהו כשיתברר הערכתו ולפי

אלה: בתנאים ,22עצמו על האשמה את ליטול רשאי

 אבות בפרקי וכתוב מעוון׳". השיב ורבים אתי הלך ובמישור ׳בשלום ב( )מלאכי עליו
שלום". ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו "הוי י״ב(: )א,
 על בגופו"(, לוקה בכשרים החושד "כל י״ט,ב: )יומא בכשרים", "חשד למנוע בכדי .18

 באשה "מעשה )י״א,א(: סנהדרין מגמ׳ ומקורו כ״ב(, )סימן חסידים" "ספר פי
.22 בהערה שהובא חיים״ ב״חפץ וראה וגו׳. גט״ לה וכתב מאיר ר׳ עמד אחת...

 לסובב עלול כשלא רק הוא שלום דרכי משום לשנות שההיתר ,10 הערה ראה .19
 כל טישטוש שיהיה אסור וכדומה, צבאי תחקיר של ובמקרה שהיא, כל רעה לזולת
רב. נזק יגרם שלא בדי שהוא

 לכל, ברור היה כי השם, חילול היה לא י״א,א( )סנהדרין בגמרא שהובא במקרה .20
 הוא אם אשם, שהוא לחייל שיאמינו במקרה שוא. אשמת עצמו על נטל מאיר שר׳

 נזק להגרם עלול התורה, של מייצג בו רואים האחרים והחיילים חשוב לאדם נחשב
 השם "חילול השם(: חילול )פרק יועץ" "פלא ראה שמים. שם חילול והוא חמור
 שמחזיקין מה ולפי אדם שהוא מה לפי שבתורה... עבירות מכל חמור שהוא ידוע
 בעוון הן כי יתירה, ושמירה גדולה זהירות צריך הללו בדורות ובפרט העולם... אותו
 הגר״א - ו ל״ב, ישעיהו פי )על תועה לדבר שוקקה שנפשם המתפרצים רבו

דבריו. כל שם ראה ת״ח...". על שליט״א( גבנצל
י״ח(. י״ט, )ויקרא כמוך" לרעך "ואהבת .21
 וכשישקר חבירו יתבייש שלא כדי לשקר אדם "יכול כ״ב(: )סימן חסידים" "ספר .22

 "ונשב ב(: )י, מעזרא מקורו לגמרי". שקר כך כל נראה יהא שלא כדי לשנות יעסוק
 שלא שעליתי הוא אני אמר הקטן "שמואל )י״א,א(: ומסנהדרין נוכריות", נשים

 חוטא, שאחד במקום אבל אחר, פני להלבין שלא "...כדי דבריו: והמשך ברשות".
 לא אם לו נשאל לפנינו לשוחט ישנו ׳אם ג,א(: )חולין שאמרו כמו פניו, מלבינים

 ב״חפץ אותו". לשאול חוששים אין שמתבייש פי על אף הרי שחיטה׳, הלכות ידע
 הנ״ל חסידים" "ספר דברי את הביא י״ז( סעיף י כלל הרע לשון )הלכות חיים"
 במקום עצמו את ישמיט ולא הדין משורת לפנים שיעשה נפש לבעל "ראוי וכתב:
 חיים" "חפץ גם וראה זה". ירי על פלוני ויתבייש להשואל שיתוודע להיות שיכול

 אפילו הוא לשגות שההיתר ו,2 בהערה לעיל הובא ח( סעיף א כלל רכילות )הלכות
פנים. לשני משתמעת שאינה לשון נקיטת



כהלכה הצבא רפב

 נזק לגרום העלול אופן בכל או רישמי צבאי בתחקיר המדובר שאין (1
.“הצבאית למערכת

.24השם חילול יגרם שלא (2
 להמשיך תעודדו לא תפיסתו ואי מעשהו, על מתחרט האשם שהחייל (3

.25תקינים בלתי דברים בעשיית

 תפילה כגון כחובה, עליו המוטלת מצוה, קיום לפני העומד חייל ט.
 סיבת את ינמק שאם לו וברור מסוים לזמן לשיחרור זקוק כך ולשם

 לקיים אחרת אפשרות לו אין אם ישוחרר, לא המצוה, בקיום השיחרור
 מותר לעבור, עומד התפילה שזמן כגון מדרבנן, מצוה ואפילו המצוה את
 לגמרי, לשנות לו מותר ניתן, לא אם פנים. לשני המשתמע דבר לומר לו

 מטיפול התחמקות כגון לזולת, כלשהו נזק להגרם עלול שלא בתנאי
 וכדומה. בשבת במחנה להשאר אחר ל״צוות" גורם אם או ברק״ם, שבועי

.26השם חילול להגרם עלול שלא בתנאי וכן

ו.9 הערה ראה .25
.20 הערה ראה .24
 לשקר לזולת אסור אזי בעתיד, קלוקלת מעשייה ימנע לא החייל מכך כתוצאה אם .25

 לשקר וההיתר בחטאיו, הממשיך האשם לחייל נזק בכך שיש מפני א( - עבורו
 עובר לחטוא, להמשיך מעודדו אם ב( נזק. כלל שאין רק הוא שלום דרכי משום
 אדם לביוש לגרום אפילו לפעמים מותר ג( מכשול". תתן לא עוור "ולפני משום
.22 בהערה שהובא חסידים״ ״ספר ראה החטא, מן להפסיקו בכדי

 לשני שמשתמע באופן לומר שמותר כתב, ז( סעיף ט )פרק מישרים" ב״אורח .26
 שבת הגמרא פי ועל רדהבא"; יונה "אינשאי נ״ג,ב )ברכות הגמרא פי על פנים,

 לב בשו״ת כתב וכן דרבנן מצוה קיום לשם אפילו לשקר מותר הנ״ל לפי ק״ל,א(.
ה(. )סימן חיים

 חד בלשון אפילו לומר מותר הצורך שבשעת הפוסקים, מן משמע מאירך,
 ב״דרכי נכללים ותורה מצוה שכל רס״ב( סימן )סוף "דרישה" ראה משמעית,

 ג )שער תשובה" ב״שערי שלום׳". נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה’ דרך "על שלום":
 ושלום". טובה ודרישת מצוות "לקיים במטרה: לשנות שמותר כתב, קפ״א( סימן

 ממידת יחיד, תענית המתענה שארם כתב, ז( ס״ק תקס״ה )סימן אברהם" ב״מגן
 כ״ג,ב(, מציעא )לבבא רש״י מפירוש זאת ולומר מתענה, שאינו שיאמר חסידות

 שהוזכר מה הבנתו לפי כלומר, ענווה. משום הוא ב״מסכתא" לשנות שההיתר
 הוא אם אותו "ששואלים כתב: ו( ס״ק )שם בט״ז דוגמאות. רק הן להיתר בגמרא

 בכלל והוא לנפשיה, טיבותא להחזיק שלא כדי מתענה איני לומר יכול מתענה,
בו". פוסל השינוי אין מצוה, לדבר דמתכוון כיון שלום דרכי מפני

 עליה יענה שאם מביכה, אישית שאלה שנישאל לחייל מותר האם היא, השאלה
 השם חילול צפוי ולא לזולת נזק כל יגרם שלא באופן לשקר רכה, בושה לו תגרם

 בג,ב(, מציעא )בבא הגט׳ מן שמשמע סו, הערה ראה האמת? שתתברר במקרה
ולפי שם. שהובאו המקרים 5 על נוספים במקרים לשקר מותר הדין שמעיקר



רפגהשקר מן והתרחקות האמת אהבתפרק

 המשתמע דבר לומר גם אסור לשקר, היתר שאין רגיל מקרה בכל י.
 .27תכירו את להטעות בכך כוונתו אם פנים לשני

,28שתוק בברך גם לשקר אין יא.

 בעת לפיכך ,2’הבריות" עם מעורבת אדם של דעתו תהא "לעולם יב.
 מי לדוגמה: בשאלתו. השואל, לכוונת להתייחס יש לשאלה תשובה מתן

 עומד החבר אם אזי, מסוימת, מכונית על דעתו מה חבירו ידי על שנשאל
והחסרונות. המעלות על לו הידוע ככל לו יענה המכונית, רכישת לפני

 משום המותרים מהמקרים חלק הם המקרים" "שלשת "אושפיזא"( )ד״ה תוספות
 ב״פוריא" תוספות, לפי הכי". נקט להכי מאחרים, יותר "ורגילין שלום: דרכי

 בגמרא מצאנו וכן הרמב״ם. לפי "מסבתא" ובדומה, יתגנה. שמא הוא ההיתר
 בכדי זאת שעשה הסביר ורש״י שינה, פפא שרב רש״י( גירסת לפי מ״בב, )ברכות
 להסביר אפשר שונה, שגירסתם ואחרים הרי״ף דעת )את בושה. מעצמו למנוע
 על יו״ט" "מעדני ראה - אחרים להטעות עלול ההלכה באמירת ששינוי משום
מיניה", "לא י״א,ב )ב״ק שבגמרא ראיתי, שוב וצ״ע. ב(, ס״ק ל״ט סימן )שם( רא״ש

 שמא הוא ומתיירא ממני... "נשמט רש״י: פירש עולא"( "אישתמיט ב, עמוד ושם
ובקושיות". בהלכות אקפחנו

 סימן ד, פרק וביטחון" )"אמונה איש" ב״חזון כתב הגמרא, לדברי בהתיחסו
,,מיניה ׳לא י״א ב״ק עולא שאמר כמו בדיבורם, ששינו בגט׳ דמצינו "והא י״ג(:
 נגד להתריס ארץ הדרך מידת לפי שאינו חוששים שהיו מילי תלת הני בכלל הוא
 דרכי ומצאו הקפדה לידי הדבר ויבוא בהן יפגע שהחכם ושחששו פלוני, חכם

 הלא השתמטו למה שאלה כאן יש שהרי מוכרח, והדבר זה. בשביל לשנות שלום
 ועל להשתמט? התיר ומי בר, למנוע ואסור ולהאדירה, התורה להגדיל החכם חובת

בנסיונות, להכגס ולא מהן להתרחק צריך שאדם חששות הזה בגון שמצא כורחך
 הזהירות מידת על לשמור כדי תורה של מפילפולה ידו למשוך לו הותר ואם

 כתב: עשרה( השתים )המעלה המידות" "מעלות בספר לשנות". גם הותר והזריזות,
 ולעשות והמצוות התורה את לקיים כדי בדבריו, לשנות לארם לו מותר "לפיכך

 השעה לפי הכל מפיו ומגונה נבלה דבר להוציא שלא וכדי לחבירו, אדם בין שלום
 )ב״מ בגמי שהובאו המיקרים כ״ה(, ס״ק רס״ב )סימן השלחן" "ערוך לפי והצורך".

 יביאי לשאלה נכון שמענה במקרה לשנות שמותר ומשמע בלבד, דוגמאות הם כ״ג(
גדולה, בושה שהיא התגנות של במקרה דוקא האם ברור, לא מדבריו התגנות. ליד
 שמשמע כפי חברו, על להקפדה יביאו והדבר להתבייש, שעלול מקרה בכל או

 אישית לשאלה לענות שלא האפשרות קיימת בצבא לעיל. שהובא איש", מה״חזון
 כדי ההלכה מקור את לשנות מותר אם וכדומה. הנושא את להסיט או מביכה,
 החיד״א החיים". "כף רבה"; "אליה קנ״ו(; סימן )או״ח מג״א ראה דבריו, שיקבלו
 ולא ישראל גדולי אצל שייך זה שדבר כתב, י״ג( סימן אומץ" "יוסף )בספר

תלמידים.
מהד״ת(. י״ז,א )כתובות חת״ס .27
י״א. פרק ישרים" "מסילת .28
שם. ורש״י י״ז,א, כתובות .29



כהלכה הזנבא רפד

 רצון לו שאין לו וברור קנה שהחבר לאחר נשאל הוא אם זאת, לעומת
 של הכל סך את לשמוע אינה השאלה שכוונת כך להחליפה, ואפשרות
 יצביע זה במקרה בלבד, שבח לשמוע רצון אלא והחסרונות המעלות
.50השליליים הצדדים את להזכיר מבלי החיוביים הצדדים על הנישאל

 לשאלה, שהמענה ברור שונות. משמעויות מספר להן שיש מילים ישנן
 את ששאל חייל השואל. התכוון אליה המשמעות פי על למילה יתייחס

 תשובה לקבל התכוון לא שהשואל לנישאל וברור השעה, מה חברו
 ורבע, 5 השעה לענות רשאי שעה, לרבעי עד אלא לדקות עד מפורטת
 לסוג המענה יהיה לכך בדומה דקות. 17 ועוד 5 השעה שלמעשה למרות

הענינים"?. "מה נשמע"? "מה הנפוץ השאלות

 אסור זה בכלל נוכרי, של דעתו אפילו הבריות, דעת את לגנוב אסור יג.
 ממון יקבל ממנו שכתוצאה הזולת, את המטעה דיבור או מעשה לעשות

 לזולתו המוכר לפיכך וכדומה. טובה הכרת אפילו שהיא, כל הנאה או
 לקבל במטרה חיסרון הסתרת או מום הסתרת לבצע לו אסור חפץ,

יותר. גבוה תשלום
 בחטיבה, פלוגות כגון מקבילות יחידות למספר הנערכת ביקורת
 והטכניים, המנהלתיים המבצעיים, התחומים כל את כוללת והביקורת

 בתחומים מצבן את ובוחנת בפלוגות, עוברת הביקורת שחוליית באופן
 את ולמנות לפרטים לרדת המבוקרת היחידה מפקד על חובה אין השונים,

 השלכה או מיבצעית השלכה לכך יש כן אם אלא שביחידתו, הליקויים כל
 לגבי המקובל. בנוהל לדווח חובה כמובן שאז המלחמתית, הכשירות על

 עומדת שהיחידה מאחר הטכני, או האסטטי בתחום שהם הפרטים שאר
 או כלל, להשאל שלא עשויים שבהן האחרות ליחידות בהשוואה לביקורת

 לכן לאשורו, המצב את משקף שאינו ציון יתקבל ואז בשלמות, לא לענות
 בהתאם מסקנותיה את תגיש האוביקטיבית, הביקורת שחוליית עדיף

 את שואל הביקורת חוליית ומפקד במידה עורכת. שהיא היסודית לבדיקה
 עשינו לו לומר הנשאל רשאי ביחידה? מצב מה המבוקרת, היחידה מפקד
 שאלות נשאל הוא אם הרמה. את שיקבעו לתוצאות ונמתין יכולתנו ככל

 לענות שיש ודאי מהבדיקה, כחלק מסוימים, פרטים אודות ספציפיות,
מלא. באופן בהתאם,

 )שם( רי״ד תוספות לפי וגר. בעיניו" ישבחנו השוק מן מקח "הקונה )שם( ראה .10
 א(, ס״ק ס״ה סימן העזר אבן שו״ע )על מחוקק" "חלקת ראה אך יותר, רחב ההיתר

 י״ז( כתובות מקובעת בשיטה )הובאו הגאונים" ב״ליקוטי ב(. )ס״ק שמואל" ו״בית
 יהיה שלא בפניו מיקחו לשבח ארץ דרך הוא כך בעיניו, ישבחנו אומר "הוי כתוב:
עצב". לוקח



השקר מן והתרחקות האמת אהבת» פרק

 כגון לקבל, יסרב שחבירו ויודע מאכל במיני דזבירו את המכבד חייל יד.
 יש אזי תכירו, את שכיבד הסיבה זו אם המאכל, של זה סוג אוהב שאינו

 לעשות רשאי מכבדו, היה מקרה בכל אם אולם, דעתי? גניבת משום בכך
.52יקבל שלא ברור אם אף זאת

 כפולים דברים לו נשארו שבמקרה כגון לחבירו, עזר משים שבלא חייל
 את בידו יש ולכן עליו שחשב לחבירו לומר לו אסור לחברו, להציעם ויכול

הכפולים. הדברים

רפה

 אינו מאליו, טעה וחבירו חבירו, את להטעות התכוון שלא חייל טו.
 לפיכך, .55בחינם טובה הכרת ממנו לקבל שלא בכדי לחבירו להודיע חייב
 חייב אינו עימו, ולקחו חבירו פני על חלף נסיעתו ובדרך שנסע חייל

 במיוחד שהגיע יחשוב שחבירו פי על אף עבר שבמקרה לחבירו להודיע
עבורו.

 ציחצוח כגון בכירים, קצינים ביקור לקראת החיילים התכוננות טז.
 אינו וכדומה, צבאי בציוד יותר טוב וטיפול חיצונית מבחינה המחנה
 שיפורים יעשו בואם שלקראת למפקדים שברור מפני דעת, גניבת מהווה

 של בדיקה לשם הביקור. מטרת בעצם זו ולפעמים ופנימיים, חיצוניים
 במקום פתע. ביקורת כגון מיוחדים אמצעים קיימים הרגיל, המצב

 וכדומה, הורים ביקור או בכיר, קצין של ביקור לקראת להתכונן שמקובל
וזילזול. כפגיעה להתפרש הדבר עלול ההכנות, תעשנה לא אם

 לספר יסכים לא שחבירו ויודע חבירו שבלב מה לדעת שמעוניין מי יז.
ויש ותחבולות הטעייה באמצעות הדבר את מחבירו להוציא לו אסור לו,

ו. סעיף רכ״ח סימן דוו״מ שו״ע .31
 שהיה עצמו, את הטעה הוא אלא הטעהו שלא מפני להודיעו, צריך שאינו הטעם .32

שם. שו״ע, - עבורו במיוחד בא לא חברו שמא לחשוב עליו
 בשבילך לא בי דע לו: יאמר "אלא נ״א: )סימן חסידים" ב״ספר כתב זאת לעומת

 זאת בתב חסידים" ש״ספר כתב, שם( מרגליות, )לרב חסד" ב״מקור עושה". אני
 חכמה": "ראשית שבסוף ארץ" דרך "פרקי את הביא וכן בלבד. חסידות כמידת

 אמר אחד, חסיד בו פגע לעיר, חוץ תלמידיו עם לטייל ספרא רב הלך אחת "פעם
 אלא יצאתי לא לו: אמר לקראתו(? שיצא )כסבור מר טרח למה ספרא: לרב לו

 אילו להן: אמר כן? אמרת למה תלמידיו: לו אמרו חסיד. אותו נתבייש לטייל.
 אמת ׳"דובר )כ״ד,א(: מכות ועיין בלבבו"׳. אמת ׳ודובר מקיים הייתי לא שתקתי
 הנ״ל במקרה דוקא שאולי נראה, לענ״ד שם. וברש״י ספרא", רב כגון - בלבבו׳

 תתפרש שהשתיקה ספרא רב חשש בגללו, יצא ספרא שרב במפורש אמר שהחסיד
 )פרק מישרים" ב״אורח יפגע. לא שהחסיד העריך ספרא שרב יתכן גם כהודאה,

כזילזול. להתפרש עלולה ההודעה כי להודיעו, ראוי שאין עצמו, מדעת כתב ו( כ״ד,
צ״ד,א(. )חולין הגמרא סמך על ט( )ס״ק סמ״ע .33



תשובה שערירנד
 חלהןים. לתשעה נחלק הזו הכת ענין שקרים. כת דבר וזה קעח

וישדזית וירע עזב, תורה אשר כזב, איש — האחד החלק
 או יד בתשומת או בפקדון בעמיתו המכחש כמו פיו, במענה
 תשקרו ולא תכחשו "ולא :יא( יס, )ויקרא שנאמר שכיר, כשכר

 :יג( כ, )שמות שנאמר שקר, עד ברעהו העונה ובן בעמיתו״, איש
 התרמית כלל הזה החלק ומן שקר". עד ברעך תענה "לא

 "אל :יד( כה, )ויקרא שנאמר ובשותפות, במסהרים תזאוגאות

 מרחובה ימיש "ולא :יב( נד" )תהלים ונאמר אחיו״, את איש תונו
 עון כבד והוא בליעל, ונקרא און, איש ונקרא ומרמה", תוך

 ומדות חמא. יראת בשערי הקדמנו כאשר הרשעים, בכתות
 שנאמר כמו באצבעותיו, ומולל בעיניו קורץ שהוא האון איש זה

ברגליו". מולל בעיניו קורץ און איש בליעל "אדם :יב( ו, )מלי

חשעד זח

 שלא ברור זה והא יסורין עלייכו ליתד דלא תתלוצצו דלא מינייכו במסותא
 יהי׳ שלא הזה החלק על אלא הראשונים, החלקים על להם להזהיר איצסרך
 אף סקרה. דרך על גם כפלים דברים לדבר שלא מקרה, דרך על גם נכשלים
 מהארבע זאת הוי הכי דמשום היינו תמיד" עצמו •הקובע קודם כתב שרבינו

מקרה. בדרך גם שייך ליצנות איסור אבל השכינה, פני מקבלות שאין כתות

 מה ועזב בשקרו, לחבירו מזיק אשר משקר, איש — וכד כזב אי■ קעח.
לשון — יד בתשומת תכחשו/ •ולא מפורש זה על הזהירה שהתורה

 ערס ולא במלוה". או להתעסק ממון בידו •ששם :ופרש״י כא( ה״ ;ויקרא המקרא

 והוא בסהרסיא. אפילו ועושים ומרמה תוך העיר מרחוב הוסר לא — וכד

 בין גם והכבדים הקשים מהחסאים המה אלו חסאים — וכד סן פון כבד
 שקר משאר חמור יותר הוא הענין שבכזה לבדו ז)שקר זה וכבר הרשעים.

 כלל תצטרף לא אם אף כלומר לזולתו, הפסד איזה ממנו יסובב לא אשר
 והיד שקה משאר חמור יותר הוא נזק במקום לבדו השקד הנזק, ענין

 רואה באין חבירו אצל שלו ממון השאיר או שהפקיד זד. ני :סוסיף הקסנד.
 הוא הרי ושיקר כיחש כאשר ועכשיו לעד, ית׳ לו קיבל כאילו הרי כיניהס

 כלומר — ברגליו מולל מרמה. של רמיזות — בדיניו קורץ בה/ ומשקר כחש
מדמו/ לשם חושיו בכל משתמש שהוא והענין, 4>רש-י זה על זה משפשף
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רנה י ש י ל ש ר ע ש

 והפסד נזק השקר בעצם ואין המשקר — השני החלק קעט
הרע, ואל הנזק אל סבה לעשותו מ יתכן אך לחברו,

 נאמן וריע אוהב הוא כי. בו שיאמין חברו את המתעה כמו
 ויוכל מטנו, ישמר ולא בו שיבטח כדי בזה ומתכוין עטו,

 את שלום "בפיו :ז( ,rf )ירמיה שנאמר כענין רעה, עליו להדיח
 אלה "העל :אחריו וגאלזר ארבו״, ישים ובקרבו ידבר רעהו

 נפשי". תתנקם לא כזה אשר בגוי אם ה' נאם בם אפקד לא
 הנזק ועל השקר על :דברים שגי על ענשם החלקים שני ואלה

 ה/ תועבת הוא הנזק צד מלבד השקר כי בכנפיו, שצן־ור
~ )משלי ונאמר שקר", שפתי ה׳ "תועבת :כב( יב, )משלי ,שנאמר

 ונאמר שקר", לשון רמות עינים — ה' שנא הנה ,,שש : סז( ו,
 "אןן :סז( סו, )איוב ונאמר שנאתי״, תהפוכות ,,ופי :יג( ח, )משלי

 נתעב ודם בשר ואף עולה", כמים שותה איש ונאלח נתעב כי
להם. השקר

 טוב למנוע מרמה ודברי בערמה הבא — השלישי ההלק קם.
דבר מחברו לנזול לא אליו, הטובה להעביר מבעליו, _

לבא העתידה בטובה עינו יתן אבל להמסו, ולא שלו ,שהיא
יסבב או מליו, בשקר אליו לקחתה אותה וצודה ■לידי;חברו,

•־* ׳.י• •■־>. הוא דמש& וגו׳ • - איש המקרא
ר » ש ה ה ז •! nr !יר «« ,..:ו׳ <א “ r n ,־: הרו^ז >ז

שקרו ע״י שיגרום יתכן אך, שקרו, בשעת תכף — לזזבירו והפסד נזק קעט.
מה — וכו׳ ההלקיס שני ואלה הזמן. בהמשך הבירו את ולהרע להזיק

 על ב׳ השקר. על א׳ דברים: שני על ענשם קע״זז, ובאות זה באות שמבואר
■ >״ מס עמה־ אברןזס p ! גירגנדי, השער< <

 הנח 00 את״כ. הוא הנזק השני ונחלק תיכף, הוא הנזק הא׳ בוזלק הנזק,
 לעשות המרבה ר״ל — עולה כמיס שותה אי© ל״ר- אות א׳ בשער עיין — וכו׳
 השכל גם כלומר — בו׳ בו״ד ואף לשתות. ירבה אשר מים השותה כדרך עול

 השקר את ססאס בו״ד אפי׳ שהרי השם לפני נתעב הוא שהמשקר זאת מחייב
 שכתב כמו המור יותר הוי זאת את מחייב השכל שגם ודבר המשקר. ואת

 על מוסב אלו רבינו ודברי כ״ד[, אות שגי בשער דבריו ]מובא הרמב״ן.
זאת. למד הוא דמשם וגו׳ שותה איש המקרא

 את הרואה כמו לעצמו להעבירה בשקריו ומסבב — וכו׳ אותה וצווה קפ.
לו שיש לו ואמר בשקר, עליו והרבה זה ובא סוב, בעסק עוסק חברו
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ה ב ו ש ת י ר ע ש תו
 השקר. על ענשו ועיקר טתת, לו חברו יתן אשר לו בשקריו

 אף לזולתו, הפסד מטנו יסבב כאשר השקר עונש יגדל אכן
 דבר ממנו הפסיד לא כי ההפסד, על העונש עיקר שאין פי על

 :א( צב, )סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כענין בו, שיזכה

 מ, )בראשית שנאמר זרה, עבודה עובד כאילו בדבורו המחליף כל
 על ונאמר כמתעתע", בעיניו והייתי אבי ימושני "אולי :יב(

 ואמרו תעתעיש׳/ מעשה המה "הבל : «( י, )ירמיה זרה עבודה
 הדמיון הביאו זרה. עבודה עובד כאילו לברכה זכרונם רבותינו

בשוא. ונעזר בשקר נסתר הוא כי אחר קצהו, על

 שמע אשר הדברים בספור המשקר — הרביעי החלק קפא
ולא בשקריו תועלת לו ואין במתכוין, קצתם ומחליף

 סלה, צדק מדבר שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו, הפסד
 יקל הזה והאיש כלו. הדברים ספור מלבו בודה שהוא ופעמים

 אבל ופחזותו; בשקריו לאיש הפסד אין כי על אחד, מצד ענשו

השער זה
 לעצמו העסק שסיבב עד שקר איזה שאר או העסק, בזה הידק שיהי׳ בירור

 בית לקנות רצוני לו שיאמר בנון — מתת זזבירו לו יתן אשר הקפנה(. )יד
 יקנה ולא עצמו סלק למען דמים לו נותן זה וע״י לקנות. רוצה שאתה זד.

 שהי׳ דבר ממנו הפסיד ורק בו, זכה שכבר ר״ל — בו שיזכה דבר )שם(.
 נקרא הפסד זד. גם מ״ם עצמו, ההפסד מצד לעונש ראוי ואין בו לזכות עתיד
 יהא שלא בדיבורו משנה — בדיבורו המחליף השקר. עונש צירוף לענין
 עזרא(. )אבן אחד שמתעד. כאיש תועה מגזרת כפול — כמתעתע רש״י. ניכר.

 הדמיון הביאו )מצודת(. השכל מדרך התועים ידי מעשה — תעתעים מעשה

 שהם הואיל עבירות מכל החמור לעכו״ם זאת דדימד. הא כלומר — קצהו »ל
 בישעי׳ הוא הכתוב ולשון נשוא/ ונעזר בשקר נסתר הוא כי לזה, זה דומים

 בטחנו בענו״ם ופרש״י נסתרנו׳* )"ובשקר בעכו״ם שם הנאמר סו( >כח,
 נעדר הוא השקר זה ע״י אשר סבור המחליף שזה לפי והכוונה, להסתירנו[

והרי היזק, לו מגיע היה פ־ומת מדבר היה ולו חפצו. משיג הוא ידו ועל
 סמש. איזה בה ושיש פצליח יהי׳ ידה שעל דעתו אשר ע״ז כעובד ממש ענינו

נ א׳( סעיף פ״י דעות הל* הקסנה )יד

 מאהבתו, כלומר נב( )תהלים הכתוב לשון — סלח צדק מדבר שקר קפא.
— ותו ופחז בשקריו לעולם. המתקיים דבר שהוא צדק מלדבר שקר לדבר
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רגז י ש י ל ש ר ע ש ,:

 יאהבהו כי עוט, ויכבד השקר, ואהבת פניו בעז ענשו מאד גדול
 "יפיח ים(: י, )משלי השלום עליו שלמה אמר תועלת. לבלי

 כזבים יפיח אשר אדם תראה אש :פירוש שקר״, עד כזבים
 להעיד הזאת המדד. תביאהו כי תדע דבריו, וספור בשיחתו

השקר. אהבתו אחרי סרה, בו ולענות באחיו שקר
/יי ,־*ק*׳ •-•••? “׳■■- ־ -,׳■•״* *y ■V ־.*,י,.. ר

 ושלום. טובה ודרישת מצות לקיים התירוהו החלק וזה
 ולאטר החתן לפני הכלה לשבח מותר כי :א( יז, )כתובות יאמרו
 :ב( סר״ )יבמות ואמרו כן. שאין פי על ,הא וחסודה גאה שהיא

 צוה "אביך :סז( ב, )בראשית שנאמר שלום, בדברי לשנות מותר
 אחיך". פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר מותו לפגי
 כי דעת, בבלי שטעו אשר הדברים מקצה יחליפו אנשיש ויש
 ואמר רעה. מדה זאת גם — שיטעם בעת לחקור לבם ישיתו לא

 ידבר", לנצח שומע "ואיש :כת( כא, )משליי השלום עליו שלמה
 אשר הדברים תבונת עד ולהאזין לשמוע לב נותן איש :פירוש
 לשון בפיו ימצא ולא נבון על אותם יספר למען באזניו ידברו

דבריו לשמוע אדם בני יאהבו כי — ידבר״ ״לנצח תרמית,
? דבריך עוד תדבר למה :לעולם לו יאמרו ולא

- י•.•׳ •-;<  ופוחזים. ריקים אנשים רכן הרעת קלות עניו לב( ׳1כ )ירמיה הכתוב לשון
שום לו שאין כיון ועוד אמת, שהוא שקר על לומר — פניו עז )מצודת(.

ת שעי■

 לו שיש כיון בנפש, השחתה וזה השקר, את הוא שאוהב מורה זה תועלת
 — יפיח שקר. עדות נמי שיעיד וסופי מסה מטה ירד שקר שאוהב כזו נפש
 )דברים הכתוב, לשון — גזרת בו ולענות הפה. בהפחת שבא שם על דיבור ענין
 לקיים התירוהו וכו׳. העדות מכל העד, עד שהוסר שאינו דבר וסרש״י סז( יס,

למה התכוון ואולי רבינו, התכוון מזות לאיזה נתבאר לא — וכר מצות

 זדיקים הארחות בשם מביא הקמנה היד וכו׳. במסכת לשנות שמותר שאמרו
 ומי, סוב. יותר הוא לשקר שלא לעשות יכול אש אלו דבכל הסירים ספר בשם
 דין הוי דשם ראי׳ דאינו נראה קפ״ו באות לקמן המובא מיבמות ראי׳ דכביא

 מותר כי וחסידות. מטילי רק הוא כאן ואילו שם׳ רניגו כתב כאשר גפור
 יחפוץ אס כלומר — וכו׳ ידבר לנצח טובה״. •דרישת בכלל זה וכר ל-סבוז
 ולא עליהם לטורח יהיו ולא דבריו לשמוע אדם בגי יאהבו כי היום כל ידבר

ובריר. עוד תדבר למה פעם בשום לו יאסרו
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ה ב ר ש ת י ר ע ש רנח
 לו ויתן עמו ייטיב כי לחברו האומר — חחמיעי החלק קפב

ונאמר לתת, שלא ישיח לבבו עם מדבר ועודנו מתת,
 ופירשו מרמה", מדבר ושפתיך מרע לשונך "נצור : ין( לן, )״מלים

אחד ידבר שלא י(: מס, סציעא )בבא לברכה זכרונם רבותינו
 דברים :ב( הלכה ד סרק ירושלמי )ב״מ אמרו ועוד בלב, ואחד --בפה
 שיהא ובלבד מדבריו, יחזור אם אמנה מחוסרי משום בהם אין

בדעת. וגומר בפה אומר

 וישקר עמו להיטיב חברו את המבטיח — חששי החלק קפג
להיטיב אמר אשר אחרי כי מלתו, לאל וישים דבריו

הבטחתו, לחלל לו אין חברו, לב בו ובטח הבטחה בלשון עמו
 :יג( ג, )צפניה שנאמר ברית, עבר כאדם והוא שקר, דרך זה כי

 ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל "שארית
׳* • * י - —׳ ...*

השער זה
 או עבות, ויתאמץ בעדו סוב שידבר □נון ר-ל — עמו •ימיב כי קפב.

אובר שהוא בשעה — וכר ידבר שלא מתנה, לו שיתן לו שאומר
 שקר אינו הדיבור זה, בחלק והנה >רש-י(. לשנות. בדעתו יהא לא הדבור

 צדק הין ים( )ויקרא שנאמר — נצור ונאמר אותו. מכחיש שלבבו ורק
 כגדצ״ל. וכר אמרו ועוד וכר נצור ונאמר בלב ובר ידבר שלא רז-ל ופי׳

 מאחד שההפך כלומר דבריו אראש מוסב — וכו' אומר שיהא ובלבד )או״זז(.
 ]ובאו-ח דיבורו. בשעת בדעתו ג״ב וגומר בפה איפר שיהא הוא בלב ואחד בפה
 נובעין רבינו ודברי אמנה מחוסרי משום בהן »אין* וצ״ל בד״ר הגיה

 לחבית מתנה ליתן אמר יוהנן ר׳ בשם כר ר״י ה-ב פ״ד ב-מ מהירושלמי
 •דמוסב שפירשנו לסי והנה כר, גמורה בדעת צ-ל שאמר בשעה כר חוזר כר

 מועמת, במתנה מיידי דרכינו וי״ל זו, להגהה הכרח כ״כ אין דבריו- אראש
 נמי בו יש העצמי האיסור מלבד בלב ואהד בפד. נאחד דתמיד להגיד ורוצה
 רבינו של מהלשון ומ״ט עליו, בוסת שחבירו כיון אמנה מחוסרי משום
האו-ח(. בהגהת משמע
 אח-כ ורק שוין ולבו סיו מעשה ובשעת — וכר זזבירו את המבנויזז קפג.

דברי — וכו׳ ישראל שארית — מדיבורו, ויחזור דיבורו לאין ישים
 האסורין בית אלא שנו לא שם דאמרינן א׳ צ״א פסחים מגמרא גובעין רבייו

 דישראל האסורין בית אבל עצמן[ בפני עליהן שוחמין אין ]אז עכו-ם של
וכו׳. ישראל שארית דכתיב ליה, מפיק דאבמחיגהו כיון, עצמו, בפני שוחמין

אבל טובות לשאר מתנה בין הבדל שיש ויבינו מדברי נראה לכאורה והנה
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רנט י ש י ל ש ר ע ש

 טועמת מוזגה לחברו לתת האומר וכן חרטיית". לשון בפיהם
 בו יש כי רבותינו ואמרו הבטחה. לשון הזכיר שלא פי על אף

 אהרי בו, ובוטח עליו סומך חברו לב כי אטנה, מחוסרי טשום
 על אף הוא, עני איש ואם לו, יתן נתון כי מועמת, שהמתנה

 נדר, גדר כי רבה, רעתו בו יחזור אם מרובה, שהמתנה פי
 בפני שמתפאר טי וכן דברו/ יחל "לא :ג( ל, )במדבר ונאמר
 בזה" נדיבתו על כטתהלל הוא והנה לאדם, מתנה לתת רבים
 שהתכבד אחרי מדבריו שישוב נכון ולא הבטחה, כמו זאת הנה

 ורוח■ "נשיאים יד(: כה, )משלי שכתוב כעניין בדבר, והתחלל
 שיצטערו כמו פירוש: שקר", במתת מתהלל איש וגשם_אין

 ענין־ כן — הגשם• בא ולא הגשם סימני בוא אחרי אדם בני
 קיום סימן בדבר שהתהלל מה כי שקר, במתת מתהלל איש

 הכזיב כי המתנה, על שהבטיחהו האיש יצטער כן על הדבר,
תוחלתו.

1U השער עיז!ה ;•••
 סתם■ לו שאסר או הבטחה בלשון שאמר בין ההבדל יותר נוסה רבינו לשון
עליו סומך הכירו הבטחה. בלשון אמר אם מרובה במתנה אפי׳ ולפ׳״ז ליתן,
 מרובה. דבמתגה אע״פ מיהו — מועטת שהמתנה הבטחתו. להלל לו ואין

 בטוף שנינו שלימה ומשנה לתזור, אין סובה מדד, מעד מ״מ לחזור, מותר
 ע״ם בריר ות״ח הימנו. נוחה חכמים רוח דבריו את המקיים וכל שביעית מסכת

משאו מיקרי לא אדם בגי שאזל כיון השם חילול מפני דבריו את לקיים דין

ן

 ומתנו משאו הל/י״ג: דעות מה׳ בס״ו הרמב-ם כוזנת וזה באמונה, ומתנו
 ה״ב פ״ד ב״ם בירושלמי אמרינן כן — וכו׳ עד אי® ואם וכוי. ת״ח של

מרובה מתנה בין חילוק אין וא״כ נדר* נעשה בעני אבל בעשיר דתימא »ר,דא
 לחזור רא״י דכיון אמנה. מחוסרי משום נמי בזה דיש ואפשר מועמת למתנה

 נדר כי )או״ח(. מהגי לא שאלה גם ולפ״ז עליו סומך העני א״כ גדר מדין
 שהתפאר דאחרי — וכו׳ ®יתפאר סי וכן זדקה. זו בפיך אפרו שהרי — נדר

 ליתן אמר כאילו זו והדי רגיגו שמבאר כסו יחזור לא בודאי רבים לפני
 אפי׳ מרובה מתנה אפי" הבטחה דבלשון נתבאר כבר והרי הבטחה כלשון
 כאשר — וכר ורוח נסיאים שקר. דרך זה כי הבטחתו לחלל אסור בעשיר

 שיבא פה1מ ואדם מנשבת והרוח בעבים מתקשרים כשהשמים שוא תוחלת יהי׳
 וכך כך לומר מתפאר איש כך עיגיהס וכלות מנסערים והם בא ולא גשם

4>רש״י באה. ואינה למתנתו עניים עיני וכלות משקר והוא גבאי ליד 'אתן זרקה
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תשובה שערי רם
 זי-שה בי לאטד חברו את ׳שמתעד, טי — ה׳בכיעי החלק קפד

רבותינו אטרו עשה. ולא עליו טוב דינר או טובה עטו
 ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור : "( ", )",ל,, רכהלב זכרונט

 טגזל יותר ישראל חכמי אצל הטו-ר הזה ההטא והנה נכרי. דעת
 נדרי על ונתחיבנו רבה, אשטה שקר שפת כי וביען יען הנכרי,
הנפש. מיסודי הוא כי האטת,

 נמצאות שאינן במעלות שמשתבח טי — השמיני ד,הלק קפה
נאוה "לא :ז( יז, )סשלי השלום עליו שלטה אמר בו.

השעו• זה

 באפר דדוקא נראה, רבינו מדברי — וכר לאנזר זזבירו את שתתעה מי קפד.
נמשיה, מטעי דאיהו פותר כלל אתו דיבר בלא אבל מלה, איזה לו

בחולין רש״י כשיטת ודה רי״ד. אות היראה בססר רבינו מדברי נראה דכן
"ואפילו : וז״ל ה״ו דעות מה׳ בס״ב הרמב״ם מלשון נראה וכן ב׳, צ-ד
ולב נכון ורוח אמת שמת אלא אסור דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה

 בטוש״ע הכי ונפסק והרא״ש התו׳ דעת לפי אבל והוות". עמל מכל טך,ור
 שיסעוד בחבירו המפציר :נקרא דעת דגניבת לדיגא. יוצא רכ״ח, סימן חו״מ
 חפץ ליתן רוצה אתה בכמה לחבירו לומר וכן סועד. שאינו יודע והוא עמי

 כגון עצמו, מסעה חבירו אם אפילו מזה יותר לקנותו. רוצה אינו והוא זה
 שמכר חנוני בשביל הכי בלאו לפותחו צריך והוא שלם יין חביות לזה ־שיש

 אפילו החביות, ופותח הולך וזה יין, מדה ממנו לקנות הכירו ובא לו־-כבר,
 זה הרי ולכבודו בשבילו שפתחו סובר שחבירו אם כי מידי, ולא אמר לא

 לאסוקי להכירו היה שלא לפי בשבילו. פתחו שלא להודיעו צריו אלא אסיר
 אדעתיה לאסוקי לו שהיה דבר הוא אם אבל בשבילו, עושה שאינו אדעתיה

 צריך אין בשבילו שעושה ומוכר עזא״י מסעדי והוא בשבילו עושה ־שאינו
 דאסור שם בחולין דאמריגן להא רבינו דהתכוזן נראה — מגזל יותר להודיעו.

 יש שהרי ממל, חמור יותר זה והרי נכרי, דעת אפילו הבריות דעת לגנוב
 ואפ״ה הרמב״ם, שיטת היא שזאת הנראה וכסי מותר, גברי דגזל שאומר טי

 וגניבת שקר בכפליים דחמא משום הטעם רבינו מבאר אסור, דעת גניבת
 דגגיבת המפרשים בשם מביא הקטנה )והיד בחנם. טובה לו מחזיק דחבירו דעת

 "יותר הנוסחא בדפ״י, ושו״ר בנכרי. נם דאסור תגנובו לא משום אסור דעת
 נתקן זה פי ועל נכרי" דעת אפילו הבריות דעת לגנוב "אסור נכרי" מגזל

הצגזורהז. מפגי אלו מילים בהם שנשמט כהחדשים דלא בפגים,
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רסא י ש י ל ש ר ע ש
 לנבל אין :פירוש שקר״ שפת לנדיב כי אף ייתר שפת לנבל

 שלמעלה במקרא אמרו כי אבותיו, במעלת ולהתנשא להתגאות
 לנדיב אין כי אף אבוחם", בנים "ותפארת :ו( יז, )משלי מזה

 כן ולא ונתתי! ופזרתי עשיתי כה ולאמר: בשקר להתכבד
 אשר גדבותיו וגנה לנדיב, שכן וכל אדם לכל גנאי וזה ׳עשה.
 כי לעדה, תהיה זאת כי עשה, שלא מה על נפשו הלל כי ■עשה,

 רבותינו ואמרו ולתהלה. לשם אך עשה אשר צדקותיו בכל לבו
 אותו שמכבדים טי כי :שביעית( סוף )ירושלמי לברכה זכרתם

 מסכתות, שתי יודע שהוא למי לתת הראויות הכבוד במדרגות
 לבדה אחת להם: שיאמר עליו אחת, זולתי יודע אינו והוא
 שמענו :לאמר ולהתפאר לכזב אסור כי שכן כל !יודע אני

רבות! כאלה

 אשר דברים בספור ישקרו לא בנים — התשיעי החלק •קפו
אודות על דברים יחליפו אבל מאורעות, והגדת ישמעו

 הנאה כמעט ימצאו אך בדבר, לאדם הפסד מאין חפציהם
ואמרו בכך. ממון מרויחים שאינם פי על אף בשקרותם

השער זה
 גאות. דברי — יתר שפת ונבזה. פתות אדם לנבל. נאה. מלשון — נאוה קפה.

תגדל הרי ואדרבה נבל, בעצמו שהוא אחרי — וכו׳ לנבל אין רש״י.
 תפארת היא צדיקים כשאבותיהם — אבותם בנים ותפארת עליו. התביעה

 להתכבד אדם לכל גנאי זה כי וכו׳. לגדיב שאין כ״ש — כי אף רש״י. הכנים.
 אחרי עשה, אשר גדבותיו כל את מגנה הוא בזה וגם לנדיב, וכ״ש בשקר
 הוכחה לנו יש א-כ בשקר, להתהלל יכול שהוא כך כל פחותה נפש לו שיש

ולתהלה. לשם ורק אך הי׳ והחסד הצדקה עשייתו שעיקר

 — וכו׳ יחליפו אכל הרביעי. בחלק נתבאר כאשר — יסקרו לא בנים קפו.
להם ויש שלהם, ועסקים להחסצים נוגע זאת שמחליפין מה כלומר

 שום להם שאין שם כי הרביעי בחלק כמו חמור אינו לפי׳ מזה, הנאה קצת
 להא רבינו וכוונת שקר. שאוהב הנפש פחיתות על הוכחה זהו מזה הנאה

 ם5שאי אע-פ אביו שאמר מה לה מהפך היה שחייא א׳ ם״ג ביבמות דאמרינן

 כמו מותר להיות ראוי היה מזה הנאה קצת להם שיש כיון — וכו׳ .מרחחים
שגם ז״ל רבותינו אמרו מ״מ קפ״א, באות רבינו שכתב ושלו^ סובה ׳בדרישת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס260 מס עמוד אברהם בן יונה גירונדי, השער< >זה תשובה שערי



ה ב ו ש ת י ר ע ש רסב
 .0 )ידגמן שנאמר והוא אסור, זח גם כי :א( !, )יבמת רבותינו

 המשקרים כעונש ענשם אין אך שקר" דבר לשונם "למדו :ד(
הרביעי. בחלק ענינם זכרנו אשר דבר ללא

 עקרים לך הקדמנו וכבר שקרים. של כת חלקי אלה הנה
לנכש. יסודות המה וכי אמונים, איש בדרכי

 לתשע נחלק הזאת הכת ענין החנפים. כת דבר וזה קפז
ראה או הכיר אשר החנף — הראשון החלק :חלקים

 יחטא בי או בתרמית, החזיק וכי חברו בכף עול יש כי ידע או
 הרע לשון לו ויחליק דברים, באונאת או הרע בלשון איש

 התוכחה, מן הנמנע עון מטנו המעט !און פעלת לא :לאמר
 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח ,,הוכח :(זי ים, )ויקרא שנאמר
 שנאמר כענין חטאת! לא אמרו: על לחטוא ויוסיף חטא",
 האויל החנף ביד זה והנה מרעים" ידי "וחזקו :יד( », )ירמיה

 ויאמר השקר. אחרי יעזור אבל לאמת, יקנא לא כי פלילי, עון
 משני החוטא לפני מכשול נתן גם לאור, חשך וישם טוב, לרע

ישנה כי — והשני רעתו, על נחם איננו כי — האחד :פנים

השער זה
 התידר. לא אחר, גדיל צורך איזה או לשלום נוגע לא שזה דמכיון אסור׳ זה

 דר״ל הקסנה מהיד וראה וכן לסרש אפשר אחר באופן בשקר. יתרגלו שלא
 לפיכך מזה, הנאה קצת להם שיש דמון ממש ממון סרויחים שאיום אע-ם
בשקר. יתרגלו מהשקר הנאה להם שהיה דכיון אסור, זד. שגם רז״ל אסרו

 להיות ודרכים עיקרים המה שקדמגי מה — שקרים לן הקדמנו וכבר
האדם לנפש יש אם רק אשר האדם׳ לנפש יסודות והמה אמת׳ איש

השלם. האדם להיות להבנות יכול כזה האמת יסודות

 יש להכירו אדם שכין בעבירות דוקא לאו — הכירו בכף עול י® כי קפז.
נתבאר כאשר למקום׳ אדם שבין בעבירות גם אלא חניפות של איסור

 עצם זהו י— וכו׳ השקר אחר יעזור אבל בסמוך. המובא לאגריפס דחגפו מהא
 המגיפות. חלקי בשאר הנכלל חטאים בעוד עי״ז ונכשל הזה, שבחלק החניפות

 אמרו השגית♦ תוכחה. מצות ביסול האחת׳ חטאים. עשה בכאן רביגו ותשב
 לאשר נזק גרם הרביעית. החוטא. לפני מכשול נתן השלישית׳ חטאת. לא

אם והתורה השם חלול הששית. השקר. עון החמישית. החוטא. לו אשם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס261 מס עמוד אברהם בן יונה גירונדי, השער< >זה תשובה שערי



זצ״יל שר אייזיק יצחק גורן

Z׳ ליקמב אמת תתן ft

זצ״ל( אדמו״ר ע״י שנאמרו שיחות סדרת )מתוך

 שלמות פרשיות רואים הלא בכ״ז לאברהם" ה״הסד בהבנת השגתנו שקצרה כמה עד
 ולזאת סדום, על ובתפלתו אורחים בהכנסת אבינו אברהם של וטובו חסדו המבארות בתורה

 מארץ הארוכה התורה פרשיות ככל אלה פרשיות וללמוד להעמיק שיש הכרה איזו לנו יש
 לעומת אבל לאברהם", "חסד של הים מן כטפח לראות נתרומם ואז ים, מני ורחבה מדה
 כטפה ולראות להעמיק בזה גם יש בודאי אשר ליעקב" ה״אמת את להכיר יותר קשה זאת

 ה״אדם דמות שהוא שבאבות" "בחיר אבינו ליעקב המתאימה 'ליעקב" "אמת של הים מן
 נאמן כשומר שמירתו נאמנות על שטחית הכרה איזו רק לגו יש ולמעשה שבמרכבה",

 וגר" אליך הבאתי לא "טרפה וגו׳" בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי לבן של• לצאנו
 של גדלותו בזה לראות מעמיקים איננו בזה וגם ל״א(, )בראשית אכלתי" לא צאנך ״ואילי;

 לו יש חברו של ממונו בשכר לשמור עצמו על שקיבל נאמן איש כל כי אבינו, לעקב
 אבינו יעקב כי ואם שכירות(, מהלכות י״ג פרק )סוף ברמב״ם כמבואר כהר׳ "בכל לשמור

 "וכן וז״ל ברמב״ם שם כמבואר הזה החיוב בלמד וממנו זה דין חידש שמירתו בנאמנות
 מכל עכ״ל אביכף׳ את עבדתי כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב שהרי כהו בכל לעבוד חייב

 חיובית הכרה לנו שחסרה רק ולא מישראל. שכר לכל'שומר דין כבר זהו כעת הרי מקום
 אלה פרשיות בלמדנו מילדותנו לגו שנשארו המושגים שלפי אלא ליעקב" ה״אמת בגדלות

 מעשים ליעקב" ל״אמת בסתירה יהי׳ שלא אבינו יעקב מעשי להבין בכדי להתאמץ לבו יש
ת". מ א ל" ח״ו כסותרים נראים הם לכאורה אשר

 במצות אבינו יעקב ובא בנו עשו את לברך עמד אבינו שיצחק הברכות ענין הנה
 סתירה ח״ו ה״ז יעקב שהוא אבינו ליצחק האמת לספר מבלי אלה ברכות וקבל אמנו רבקה

 )בראשית ברכתך" ויקח במרמה אחיך "בא מפורש וכמ״ש השטחית, המחשבה לפי ל״אמת"
 מאמינים אנו ולזאת "בחכמה", "במרמה" המלה מפרשים ורש״י התרגום כי ואם ל״ה( כ״ז

 יעקב ואשר אמנו רבקה שפסקה הפסק כפי זו, "אמת" של לשנוי גמור היתר הי׳ שבידאי
 שמותר לראי׳ זו פרשה מביאה הגם׳ אין מדוע יפלא בכ״ז אבל לה, והסכים לקולה שמע אבינו

 דבריו של פשוטם את חז״ל עפ״י מפרש ז״ל שרש״י אחרי אפילו הלא כי השלו׳, מפני לשנות
 בכורך" הוא ועשו לך, המביא "אנכי ופירש״י בכרך" עשו "אנכי כגון שקר בהם יהי׳ שלא

 עצם בכ״ז אלי", דברת כאשר דברים כמה "עשיתי ופירש״י אלי" דברת כאשר "עשיתי או
לכאורה. דעת גניבת של מעשה זה הרי כלום מדבר הי׳ לא אפילו כשלעצמו המעשה

 ואפילו שקר, של דבור שום מבלי אפילו דעת גניבת של מעשה כל אסרו חז״ל והנה
 אסרו ולכן זה איסור בכלל גוי של דעתו שאפילו שאמרו עד לחבירו, הפסד שום בזה כשאין
 שהוא אלא כלום, בזה הגוי נפסד אינו שבעצם למרות לגוי מנוקר בלתי מנותח ירך לשלוח

 טרח שהישראל יחשוב הגוי כי לו, שנתן מכפי גדולה יותר טובה" "הכרת מהגוי בזה גונב
 ואינו מבוקר שזה כלל לו אומר איבו השולח כאן והלא צ״ד( בחולין )כדאיתא בשבילו לנקד

 והוא דעת" "גונב נקרא הוא הרי במעשהו מטעהו שהוא מתוך אבל כלום בדבורו לו משקר
 דעתו להטעות בזה מעשה עאכו״כ פ״ז, ריש ב״ק בתוספתא המנויים גנבים השבעה בכלל נכנס

 מבלי שאפילו כש״כ הרי לו, ליתנם רוצה הי׳ שלא הברכות ממנו לקבל ועי״ז אבינו יצתק של
של האמת במקור הוא כשהמדובר ועאכו״כ מהאמת, רחוק לכאורה ה״ז שקר של דבור שום

שלמה בן משה ברגילבסקי,
החכמה אוצר תכנתיע׳, הודפס 139 מס עמוד הכהן[
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 ויא*' מציאל ל,גמר« אין זד, שממקור לעיל כאמור הוא בזד, בלתר והמפליא ליעקב" "אמת
השלו׳. מפני השבוי להיתר כלל

:1234567 ח יאה״

 אבות מעשי על התורה לספורי נגשים שאנו מפני היא פליאתנו שכל בזה והנראה
 והשתדלות כונה ח״ו כאן שהייתה וכאלו שלבו האבוכיי מהעולם וד״רגשותיבו מושבינו לפי העולם
 הי׳ ככה עושה הי׳ לא אבינו יעקב שאם וכאלו לאחיו, להנתן עומד שהי׳ מה לעצמו לקחת

 האמת אבל "מרמה", כעין הנראה דבר עשה לעצמו להוסיף כדי ולבן האלה הברכות מקבל עשו
 רק לכתחלה שייכות היו אבינו לאברהם השי״ת ברכות שהן האלה הברכות כי כן, לא היא

 ולא "ביצחק מעשו ולא כולה הבריאה תכלית ישראל העם יבנה ממנו שרק אבינו ליעקב
 נכנם הי׳ לבדו עשו ורק זה, מעשה עושה הי׳ לא אבינו יעקב ואפילו ל״א( )נדרים יצחק" כל

 והשראת הקדש רוח ע״י להנתן צריכות היו הברכות כי לקבלן, יכול הי׳ לא הברכות לקבל
 שיסכים "ברשותו ד,׳" לפני "ואברככה הפסוק שפירש״י וכמו הקב״ה של וברשותו השכינה

 )שם( הרמב״ן לגו פירש אלה לברכות זו הסכמה פירוש ומד, ז׳( כ״ז )בראשית עכ״ל ידי" על
 הברית בעל הוא ולהיות הארץ, את לנחול אברהם בברכת הוא שיזכה אותו לברך בדעתו "הי׳

 מעשהו לולי האלה הברכות לקבל להצליח יכול הי׳ שעשו הדעת על היעלה ועתה עכ״ל לאלקים"
................... אבינו. יעקב של

 והיו ה׳ שבטי שהם ומנשה אפרים את לברך רצה אבינו כשיעקב רואים אנו והנה
 ויהושע שעשועים" ילד אם אפרים לי יקיר "הבן עליו מעיד הקב״ה כי לברכה ראויים באמת

 ה׳ ברכות לקבל הי׳ קל דבר לא כי התורה אותנו מלמדת ובכ״ז ממנו לצאת עתיד גון בן
 ראויין שאינן אלו יצאו "מהיכן ופירש״י ח'( מ״ח )ברשית אלה" מי "ויאמר ככתוב אלה

 "בקש ופירש״י יוסף" בני את ישראל "וירא הפסוק תחלת לבו מפרש למה! כך וכל לברכה"
 ממנשה" ובניו ליהוא מאפרים לצאת ואחאב ירבעם שעתיד לפי שכינה ממנו ונסתלקה לברכם

 ועם ה׳ משבטי כאחד גדלותו כל עם ד״קב״ה של יקיר הבן הי׳ שלפניו שאע״פ הרי עכ״ל
 בראשם נון בן יהושע עם ממנו לצאת העתידים אפרים רבבות של צדיקים של הדורות כל

 אמרו עליו )שגם נבט בן ירבעם גם לצאת עתיד הי׳ שלו הדורות כל שבמשך הואיל ובכ״ז
 ואני בך חזור לו ואומר אתו מדבר ושהקב״ה דופי שום בה אין ירבעם של שתורתו חז״ל

 ברכות על לחול הדרושה השכינה להשראת הפריע כבר ד,"ז עדן( בגן נטייל ישי ובן ואתה
 ט׳( מ״ח )בראשית רש״י כמ״ש מיוסף רחמים ובקשת מיוחדת לתפלה נחוץ והי׳ אלה,

השי״ת חסדי את תמיד לזכור ועלינו הקדש" רוח עליו ונחה הדבר על רחמים .יוסף "ובקש " !2?5’וגי!’|"

 )שם( רש״י וכמ״ש אלה בברכות אבינו יעקב על שכינתו הקב״ה והשוה תפלתו שנתקבלה
 בשביל ביעקב רוחי תרגלתי זרועותיו, על קחם לאפרים תרגלתי ואנכי הכתוב שאמר "זה

 לחלק בנוגע רק שהנן האלה ברכות אם ונראה הבה ולזאת זרועותיו" על שלקחן עד אפרים
 לברכם הי׳ אפשר אי הקב״ה של יקיר" "הבן ה׳ שבטי הנם ושד,מתברכים ישראל, מהכלל

 שעתידים צדיקים הרבבות עם לצאת עתיד שהי׳ אחל רשע בגלל מיוחדים וחסדים רחמים מבלי
 ברכותיו על השכינה השראת לחול יכולה שהיתר, הדעת על להעלות האפשר כן אם ממנו לצאת

 בברכת הוא "שיזכה ברכות שהן האלה, הברכות לקבל נכנם עשו הי׳ אילו אבינו יצחק של
 בראשית הרמב״ן )לשון ם" קי אל ל ברית הבעל הוא ולהיות הארץ את לנחול אברהם

 הדעת על היעלה לאלקים, ברית בעל להיות ישראל עם כל ליצירת הנוגעות ברכות ד׳( כ״ז
 אחד רשע שלא גם ומה לברכו, מבקש שהי׳ בשעה הקדש רוח ממנו מסתלקת היתד, שלא

 איזה שנשאר זמן כל אשר עמלק עם כל עם וטיטום המן עמלק אלא ממנו לצאת עתיד כירגעם
 בגלל לברכו יכול הי׳ שלא בודאי הרי שלם", הכסא ואין שלם השם "אין כביכול מעמלק זרע

 רוח לחלות רחמים ובקשת תפלה שום להועיל יכולה היתד" לא וכאן הקדש, דוה הסתלקות
 זרעו כל על בעשו אלא להקב״ה יקיר" ו״הבן ה׳ בשבטי איבו המדובר כי הברכות על הקדש

הי׳ לא אבינו כשיעקב אפילו הברכות מקבל הי׳ שלא בודאי שעשו נמצא והמן עמלק של
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 עולה niwro א» אבלבי יצחק 'של המרדה גודל לעצמנו ונתאר לקבלן, &ותו &קדינ*
 ופירעחי אלה" "מי ליוסף ושאל ממנו הקדש רוח כשנסתלקה אבינו יעקב של החרדה על

 הקדמתו בגלל הברכות הפסיד לא בכלל שעשו הרי לברכה/ ראויין שאינן אלו יצאו "מהיכן
 בזה הציל רק בהקדמתו אבינו ויעקב כלל מקבלן הי׳ לא זה בלי גם כי אבינו, יעקב של
 שאינו מה לעצמו לקבל תרמית שום בזה שאין נמצא גדולה, וחרדה מצער אבינו יצחק את

 האמת לשנות מצוה לזה אשר נורא מצעד להצילו אבינו יצחק עם חסד להפך אלא לו מגיע
 אינו העני שבאם אומרת ע״ב( ס״ז )כתובות שהגמרא תעביטנח "העבט של המצוד, כמו

 שלא בכדי אלא בזה די ולא הלואה לשם לו שנותנים לו להגיד מצוד, אזי צדקה מקבל
 משכון ממנו לבקש היא המצוד, לזאת ההלואה, אח״כ לו למחול בכ״ז חושבים אולי ברוחו יפול
יעו״ש. עליו, דעתו שתזוח בכדי

 כי לאמתו, מהאמת שנוי שום כאן הי׳ לא דבר של שלאמתו נראה עוד וכשנעמיק
 בנשמת ופוגם נכונה בלתי בידיעה חבירו את שמטעה במה היא השקר רעת כל אמנם
 במציאות, שהיא כפי לאמתו, דבר כל לדעת היא, האמת של מהותה כי" שבאדם הדעת

 האמונות ספר )ריש הדעת" אחר -המציאות ולא המציאות, אחר נמשכת תהא "שהדעת
 כי מוטעת. בידיעה להכשל שלא האמת, בכור ידיעותיו כל את ולזכך לצרף והדעות(.

 היא והאמת •• אין הבהמה מן האדם מותר — דעת ובלי האדם, שם את לאדם נותנת הדעת
 בידיעה לו אין האדם, דעת את ופוגמת ידיעה אינה מטעת או כוזבת ידיעה כל הדעת. נשמת

 משום מותרות שגגות שבועות כ״ו( שבועות כ״ה, )נדרים ז״ל כמאמרם שעליו ־האדם שם זו
 ופטור. עליו, שמו אין מוטעת, ידיעה ע״פ זה מעשה שעשה שמכיון בשבועה. האדם שנאמד

 שעליו, האדם שם ומתגדל מתרחב ידיעות, מוסיף שהוא מה כל האדם, כל היא שהדעת וכיון
 ומזיק הוא וניזוק האדם, שם ואת הדעת את פוגמת אמיתית, שאינה ידיעה כל ולהיפך,
 בנשמת פוגע הוא הרי אמתיות, בלתי בידיעות חברו את המטעה לכן זו. בידיעה לאחרים

 מהטער, הנאה לו יש ואם שעליו. האדם שם את ותפארתו, כתרו את ממנו נוטל שבו. הדעת
 חברו, ממון הגונב כמו מדעתו, שלא חבירו של מחזיקו שנהנה דעת, 3נקרא_גונ הוא הרי זו,

 חברו ממון ומזיק מגונב גדול ופשעו בלבד, מזיק הוא הרי זו, מהמעה הנאה לו אין ואם
 האמת את לפגוע לנו שחלילה וכמו שעליו. האדם ובשם ובנשמתו בלבו פוגע הוא כי

 ליתן מזו, גדולה ואהבה חסד לך אין כי האמת. על להעמידו אנו מחויבים כן חברנו של
— האדם. בשם ולהשלימו בנשמתו, פגע מכל חברנו את להציל דעת, אוהב לכל האמת את

 חשב שהוא בגלל זה הרי עשו את לברך כשרצה אבינו שיצחק גא נתבונן ולזאת
 ד׳(, כ״ז )בראשית הרמב״ן שכתב כמו הבכור, עשו כי יעקב, ולא זו לברכה הראוי הוא כי

 חז״ל שאמרו כמו זה בגלל היתה ליעקב שבירך עשו כשבא לו כשנודע יצחק של חרדתו וכל
 לפני קטן שברכתי בי יש עון מה אמר יצחק, תרד "למה ל״ו( כ״ז )בראשית ברש״י והובא
 שורת על עברתי שמא ותרד מצר הייתי בכך אמר, וכו׳ היחס סדר ושניתי גדול

 בלתי שהיא זו מוטעית ידיעה ואמנם עכ״ל יהי׳" ברוך גם ברכתי, לבכור עכשיו הדין,
 בעיני לראות אפשר שהי׳ וכמה לעינים" יראה ש״האדם מתוך אבינו ליצחק באה נכונה,

 בחיצוניותו — עשו של שגדלותו נראה הי׳ — אבינו כיצחק נביא בעיני אפילו — אדם
 גילה כליות ובוחן לב החוקר ללבב" יראה "ה׳ ורק יעקב, של גדלותו על עולה — הנראית

וכל — חרש״ על מצופה סיגים כפף ״ זהו ״שוא״ היא הנראית עשו של זו גדלותו כל כי

 צ תרח שבט מחדש ישראל כגסת בירחון שנד&ם האמת מדת על זצ״ל מר״ן הרצאת מתוך *(

סלבודקה. י
 לבהמת אדם בין הפרש שאין אדם, בבני גרוע השוטה :ז״ל שהחשיך, מי פ׳ שבת בר״ח *״(

עמל, חשוב, כבהמה דעת לו שאין כיון וזה והתבונה, הדעת אלא

141 מס עמוד הכהן[ שלמה בן משה ]ברגילבסקי, .שה

101



 ^ן*עד# אטבי ww רע״, "לב «רא ב&ניטיוימי אבל דולקים* ב״שפתים **ft גדלותו
 מיצחק יותר ראתה כשלעצמה שהיא מתוך לא זהו עשו, ולא לברכה הראוי הוא שיעקב האמת
 הרמב״ן וכתב צעיר" יעבד ש,,רב שם ע״י לה שנאמרה הנבואה שקבלה מפני אלא אבינו,

יעוי״ש, טעה, ולכן זו, נבואה ליצחק הגיח? לא שרבקה ד׳( כ״ז )בדאשיה
החכמה. ;אוצר

 הטוב ולכל לברכה הראוי• הבן פירושו: "עשו" השם אבינו יצחק דעת לפי ולזאת
 יצחק של זו דעת לפי "יעקב" השם זה ולעומת בריתו, ובני סגולתו לעם מהקב״ה המובטח

 שאינם בודאי יחד ששניהם מכיון הזה. הטוב ולכל לברכה ראוי שאיננו הבן פירושו: אבינו
 המוטעית הדעה לפי זהו יצחק", כל ולא "ביצחק אמר שהקב״ה מפני הברכות לקבל יכולים

 הוא שם ע״י אמנו לרבקה גילה שהקב״ה האמתית הדעת לפי אבל לעינים" יראה "האדם של
 הבן פירושו: עשו והשם הנ״ל הטוב ולכל לברכה הראוי הבן פירושו: יעקב שהשם להפך
 מפני הוא לעשו לברך אבינו יצחק של כונתו שכל מאחר ולפ״ז כנ״ל, לברכה ראוי שאינו

 ששאלתו להביו עלינו א״כ והרמב״ן, ברש״י המובא הז״ל ע״י לעיל כמבואר זאת מחשבתו
 של פירושה י״ח( כ״ז )בראשית בני"? אתה "מי ושאלו יעקב כשנכנס אבינו יצחק של

 לדעת רוצה אבינו שיצחק הידיעה וזוהי ז לברכה" הראוי הבן אתה "האם היא השאלה
 להגיד האדם מחובת ולזאת הברכות, במתן עכשיו להתנהג איך לדעת לו היא ודרושה
 ה״אמת" מחובת ולכן לדעת, מבקש הוא אשר בענין אמיתית ידיעה לו לשואל ולהשיב

 לו אומר הי׳ ואם לברכה, הראוי הבן שהוא האמת, כפי להשיבו אבינו יעקב צריך הי׳
 ומטעהו לו משקר הוא הרי אז לברכה ראוי שאיננו הבן ■שהוא ישמע שממנה תשובה
 שהוא ליצחק להגיד צריך יעקב הי׳ לאמתה האמת שמבחינת נמצא נכונה. בלתי בידיעה

 לברכה, הראוי הבן שהוא שאלתו לתוכן האמתיח התשובה ממנו יקבל שעי״ז בכדי עשו

 של דעתו לפי כי ליצחק בזה ומטעהו לו משקר הי׳ הרי יעקב שהוא לו אומר הי׳ ואם
 שלפי נמצא שקר, וזה לברכה ראוי שאינו הבן הוא אני לו אומר הי׳ זו בתשובה הרי יצחק
 שגם בכדי אלא לו, שיגיד ממנו שביקש הידיעה לו והקנה האמת לו אמר התשובה תוכן

 כמה עד נכונות תהינה — בהן הנאמר הידיעה לתוכן החיצונית הקליפה שהן — המלים
 יכולות הן שגם בצורה המלים אמר לזאת תרחק" שקד "מדבר שנאמר משום שאפשר
 המובא י״ט כ״ז בבראשית )רש״י בכורך" הוא ועשו לך המביא "אנכי והיא לאמת להתאים

 מבחינת דבר של לאמתו אבל שם(, )רש״י אלי" דברת כאשר דברים כמה "עשיתי או לעיל(
 הי׳ לא האמת של התוכן לדעת ששואל למי להנתן הצריכה האמתית הידיעה של התוכן

 שום בזה גרם כשלא גם ומה האמת, לבחינת הקובע הוא הזה והתוכן כלל, שנוי כאן
 מקבל הי׳ ושיעקב לעיל כמבואר פנים בשום הברכות מקבל הי׳ לא אשד לעשו הפסד
 יעקב שרימה אילולא תאמר שלא יהיה", ברוך "גם רש״י שכתב וכמו פנים כל על אותן

 מה וכל ל״ג( כ״ז )בראשית עכ״ל מדעתו וברכו הסכים לכך הברכות את נטל לא לאביו
 משהו זהו וצער, מחרדה להצילו הגדול החסד עם ליצחק.אבינו האמת להקנות הי׳ שעשה

אמת ""תתן מעין
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בתרא חידושי / בשבועות המסביר קלד

 משום הוא ב״ד בפני העמידה אם דביץ תום/ בתירוץ המסביר בפירוש צ״ע
 התורה קיום כבוד משום דהוא או הקודם( בסימן המסביר )כדפירש התורה כבוד

 הב״ד לכבד יש סו״ס אממונא, או אגברא פסק בין נפ״מ מה שם, כדפירשנו
 שהוא כיון מתכבד אינו ד״בין דכיון גופא המסביר ביישוב צ״ע וגם ופסקיו.
 כן דאילו עמידה", חיוב ע״י כיבודו אי בתוספת לן איכפת לא ולכן הנידון,

 היא כך דבין כיון הא כחבר, חבר האשת לכבד ואיך אם לעיל ר״נ התלבט למה
 לדחות ואין בפניה. עמידה אי ע״י כיבודה אי בתוספת לן איכפת לא דין בעלת

 כדהקשה כן היה המלך בינאי גם דהא ממונה, אלא אותה דנין דאין דשאני״התם
 דיני דשאני אחרת, תוס׳ בכוונת י״ל ולכאורה דבריו. בריש המסביר
 חבלנית, נקראת שנה בשבעים פעם שהורג דב״ד ז.( )מכות דתני כיון נפשות

 כדי עד הב״ד להחשיב צורך היה לכן ההמון, להם יצייתו לא שמא חז״ל חשו
בפניהם. לעמוד מוכרח היה המלך שגם כך

 שקר מדבר ת״ל לדבריו סניגרון יעשה שלא לדיין מנין ת״ר ל: סוף ר(
 יחזיק לא טועה, שהוא לומר נוקפו ולבו דין דן אם וז״ל ז״ל ופרש״י תרחק.
 יחזור הצדדים לכל אלא לחזור, בוש שהוא להעמידם, ראיות להביא דבריו

 דזה פשוט הא כן, ללמד קרא דל״ל המסביר ותמה ע״כ. לאמיתו דין להוציא
 יהי׳ כשלא אפילו הדין את בע״ד בקבלו דמיירי וי״ל הדין, וקלקול עיוות

 שקיבלו זה על לסמוך לו אין שטועה, בעצמו שיודע כיון דמ״מ תורה, דין
 וחיישינן הדין, נגמר שכבר אחר דמיירי ועי״ל אופן, בכל הדין את עליהם
 חייבין והדיין הזכאי דאין דאף הדעת, בשיקול בטעה מפסקו לחזור בוש שיהיה

 שאין אף שטעה שיודיעם תרחק, שקר בדבר נכלל זה גם מ״מ הכסף, את להחזיר
 בדין וז״ל למעלה שביארנו מה ]ד״ה אחרת שפירשה במאירי וע׳ לדינא, נפ״מ
 דבריו יוציא שלא והוא אחר, לדבר רמז בו יש סניגור דבריו את יעשה שלא
 דבריו מתוך לשקר ילמד שלא הדין, מבעלי לאחד וסעד עזר מהם שיראה בצד
 ועלגות לאמרה, רוצה שהוא טענה דינו בבעל מכיר שהוא כל ומ״מ כו׳,

 אלא זה אין פרקים, בראשי מעט לסעדו מותר מעכבתו, דברים בלבול או שפה
 שיעשה עד להרבות שלא בזה ויזהר לאלם, פיך ופתח בעלמא מלתא גלויי

ע״כ[. מאלקיך ויראת נאמר ועליו הדיינין, כעורכי
 פירושו שעיקר שמעינן אחר", לדבר רמז בו "יש המאירי לשון מעצם לכאורה

 לא בשגגתו והכיר מפיו שגגה שיצאה וז״ל הדיין ראה בד״ה לעיל כדפירש הוא
 נוטה שלבו למה יחזור אלא ובפלפולין, בראיות שיחזקנו ר״ל סניגור, לה יעשה
 דלא דכוונתו י״ל המסביר תמיהת וליישב ז״ל. כדפרש״י והיינו ע״כ, אמת שהוא
 בהן( שטעה ששייך מכיר )שבעצמו דבריו להחזיק יבוא דאם עוון, על פשע יוסיף

 כיון לכן בטעות. ראיותיו וגם פסקו שגם אח״כ להודות יתבייש ודאי בראיות,
 טעה אכן אם לברר הצדדים מכל בדבר יתעניין לא, או טעה אם כבר שמסופק

 בטעות. פסקו מעצם לחזור לו קל יותר יהיה דאז ראיות, יוסיף ולא לא, או
 בפסקו, שטעה להודות מתבייש כך דבין דכיון דה״א כן, לחדש קרא בעינן ולכן

 יש ראיות דבתוספת קמ״ל מראיותיו, גם בחזרתו ביוש לתוספת חיישינן לא
שקר, לידי לבוא ועלול יחזור. לא שמחמתו בושה תוספת
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קלה בשבועות המסביר בתרא/ חידושי

 תרחק. שקר מדבר ת״ל לפניו, בור תלמיד ישב שלא לדיין ומנין ל: סוף רא(
 דפשיטא המסביר ותמה ע״כ. יטעהו שלא עמו בדין וליתן לישא וז״ל ז״ל ופרש״י

 איסור דיש וי״ל בהוראה, עמו להתיעץ ושאין לדין, האח עם על לסמוך שאין
 פ״א שם וכן ה״ח, דסנהדרין פ״ג ז״ל רמב״ם ע׳ הגון, שאינו דיין במינוי

 ע״ש וכן קטנה, סנהדרי בכל תלמידין שורות דבעינן מיוחדת הלכה שיש ה״ז
 החידוש דזה י״ל ולכן הפסק, בהכרעת נמנים התלמידים דלפעמים ה״ח פי״א
 ולפעמים מהב״ד, חלק שהם כיון השורות, מהתלמידי להיות אף נמנה יהא שלא

הבי״ד. בהוראת משתתף אף

 ועדיין פשיטא בדין, המשתתפים התלמידים בין בור יהא שלא גם לכאורה
 נימא כ״כ ביניהם, חכמה שיש להאמין שיש דבגוים, דכמו דה״א י״ל אלא קשה,

 קמ״ל לפניו, ישב שלא סיבה אין ולכן בתורה, שאינו אף וע״ה, בור בישראל
 מחכמתו, שיתפעל רבו את ויטעה תורה גדרי שיסלף שייך חכמתו דע״י דכיון

י שתורה עד לפניו, מלישב לרחקו יש לכן תורה, לדעת מתנגדת באמת כשהחכמה
על שסומכים חשובים, תורה בני פעמים שיש ראיתי, עיני ]ובמו למעיו נכנסה

 ומדות לחבירו אדם בין עניני מספריהם ללמוד תאמין", בגוים ד״חכמה ^הא—^
בדבריהם, משובחים דברים לי להראות מהם מאחד בקשתי ופעם טובות,

 לדעת מתנגדת שחכמתם איך בעליל להם הראיתי לי, שהראו דבר כל ועל
 לקיים ועליהם במעיהם, מוות וסם רעל שהכניסו הרגישו לא בכלל והם תורה,
תרחק[. שקר מדבר — ממרום בציווי נכנס זה דגם כאן חז״ל דברי

 בחבירו שיודע עד וכן גזלן, שהוא לחבירו שיודע לדיין מנין 'ל: סוף רב(
 וז״ל ז״ל ופרש״י תרחק. שקר מדבר ת״ל עמו, יצטרף שלא מנין גזלן, שהוא
 שנים ע״פ דין לפסוק שגורם וז״ל שקר מדבר ובד״ה ע״כ, אמת שהעדות ואע״פ
 אף איכא בעדות דבכה״ג המסביר והעיר ע״כ. אחד עד אלא כאן ואין עדים

 שמנה עדות ה׳ בריש להרמב״ם המצות במנין וע׳ עד, רשע תשת דאל איסור
" והנה פסולים, ושאר וקטן באשה לאו מנה ולא בקרובים, ולאו ברשעים לאו

 הלכות העשין במנין הרמב״ם מונה דלפעמים דאף ז״ל מהגר״ח שמע ז״ל הגר״מ
 הלאוין במנין מ״מ וכה״ג, טמא בנבלה הנוגע שיהיה כגון חיובים, בהם שאין

המה, דפסולים דאף המנין מן ואשה קטן השמיט ולכן נמנין, איסורים רק
 והנה איסור, דאיכא וקרוב ברשע משא״כ עדותן, בקבלת ליכא איסורא מ״מ

העדות, לקבל שלא הדיין על הא׳ איסורים ב׳ שיש הרמב״ם חידש ברשע
 כתב שלא רפ״י שס ז״ל בר״מ וצ״ע עמו, להצטרף שלא הכשר העד על והב׳
 שגדר לפרש ויש הם, א׳ איסור כאילו ומשמע זה, בלאו נכללים ענינים שב׳

 בב׳ אפשר וזה כשרה, כעדות רשע של עדות שתתקבל לגרום שלא הוא האיסור
 אבל הרשע, עם יחד ומעיד הבא הכשר בעד או המקבלים בדיינים או אופנים,
 דוקא אלא עמו, הבא הכשר העד על איסור עוד שיש הר״מ כתב לא בקרוב

 בנים על אבות יומתו דלא הוא בקרובים האיסור דלשון לחלקץויש הב״ד, על
 דבקרובים חמס, עד להיות רשע עם ידך תשת אל היינו ברשעים הפסוק ואילו כו׳,

עדות ע״י דין גמר להוציא שלא הב״ד על הגדרתו בעיהר הוא שהאיסור משמע
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 ברא״ש וע׳ לעדות, בהתקבל□ הוא הקרא משמעות ברשעים, משא״ב קרובים,
 דשנים בתשובה ז״ל אלפס רב כתב ]וז״ל שהביא פי״א דמכות פ״א ז״ל

 יודע היה שלא אלא בו׳ רחוק והשני קרוב מהן א׳ ונמצא השטר על החתומים
 קרוב מהן א׳ בנמצא פוסלין שאנו דמה כר, שני של עדותו והכשיר בקורבתו,

 בדעת תלינן כר שוגגין היו אם הלכך לפסולין, דנטפלו טעמא היינו פסול או
 או קרוב א׳ דנמצא דדין דר״ל ומשמע ע״כ[, כר בפסולין הכירו לא אם הכשירין

 שזה עבירה", לעוברי הנטפל "ומה שמה ר״ע אדרשת מיוסד :(ה סוף )מכות פסול
 מחודשת שיטה והיא כן, ע״י הוא עבירה עובר הפסול, עם המצטרף הכשר העד

 על דהאיסור הנ״ל כהרמב״ם דסובר פסול, או קרוב א׳ דנמצא דינא בהסבר
 כשנצטרף דוקא הלאו דלהרמב״ם חלקו, שבזה אלא ידך, תשת אל מטעם העד

לקרוב. במצטרף אף להרי״ף ואילו לרשע,

 למדו השמועה מפי וז״ל דעדות ברפ״י הנ״ל ז״ל הרמב״ם מהסבר לכאורה
 להעיד לו אסור כר רשע שהוא בחבירו שיודע כשר עד ואפילו עד רשע תשת אל

 ידו השית הכשר זה ונמצא עמו, שמצטרף מפני אמת, עדות שהוא אע״פ עמו
 שהצטרפותו הוא, להאיסור דהטעם שמעינן ע״כ, עדותו שנתקבלה עד הרשע עם

 לו, בהצטרפותו דהוא הרשע, של עדות שתתקבל גרם הרשע עם להעיד
 לבין לרשע הצטרפות בין החילוק זהו ולכאורה לעד. הרשע שיעשה גרם

 רשעתו, מחמת לשקר דחשוד נאמן, שאינו הוא ברשע דהחסרון לקרוב, הצטרפות
 משקר, רשע שהשני חשדו לא הרשע עם המאורע על להעיד כשר עד וכשהצטרף

 אינו שפסולו בקרוב, משא״כ לעד. לקבלתו גרם הצטרפותו בעצם דהוא ונמצא
 הדברים, את להאמת כשר העד בצירוף אין גזה״ב, משום אלא חשד, מחמת
 הצטרפותו דאין וכיון בבדיקתן, ב״ד התרשלות אלא הקרוב, שנתקבל הסיבה
לעד. עשייתו של באיסור עובר כשר העד אין לכן הגורם,

 והעדים הואיל יאמר שלא מרומה שהוא בדין שיודע לדיין מנין ל: סוף רג(
 והעיר תרחק. שקר מדבר ת״ל עדים בצואר תלוי קולר ויהא אחתכנו מעידין

 לדיין ד״יש דסנהדרין פכ״ד בריש ז״ל הרמב״ם דקבע להא דומה רזה המסביר
 חזק והדבר אמת שהם להם נוטה שדעתו הדברים ע״פ ממונות דיני לדון
 דאמרינן מהא וקשה ע״כ, כו׳ ברורה ראיה שם שאין אע״פ כן שהוא בלבו
 גמל שאומר שם[ ז״ל רש״י — בדדמי ]דדאין אחא דר׳ דליתא לד. לקמן

 בצידו, הרוג גמל ונמצא הגמלים בין ו״ל[ רש״י — ברגליו ]בועט האוחר
 ראה או ]דבעינן בעדות רק חסרון רק הוי דדמי לומר ואין הרגו, שזה בידוע

 בדיינים דאף משמע הלשון דסתימת בדיינים, ולא ה׳[ ויקרא — ידע או
בדדמי. דנינן דלא כן הדין ג״כ שראו

 שיש הא וכן מרומה, שהוא שיודע דין דרואה הא שאני לפמשכ״ל, ולכאורה
 שיוליכוהו יניח ולא שיסתלק לדיין אמרינן רק דשם לבו, נטיית לפי לדון לדיין
 באופן ממון להוציא לבו נטיית לפי שיפסוק לא אבל כדין, שלא לפסוק שולל
 חייב ודאי שהוא אחא כר׳ לפסוק האוחר בגמל כגון לזה, ולתת מזה ישיר

כמזיק!.
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 לעשיר וחוב לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד מנין לא. ריש דר(
 דסנהדרין בפ״ק וז״ל תוס׳ והעירו תרחק. שקר מדבר ת״ל ישתוק שלא מנין

דאין בסנהדרין הגמ׳ שחידוש המסביר ופירש ע״כ. כו׳ תגורו מלא נפ״ל
 לדיינים, כטפל שהם אתלמידים אף אלא ממש, בדיין דוקא תגורו דלא האיסור—

 התלמיד ]דהא ממש הדין עיוות כאן דאין דאף סוגייתנו, בדרשת והחידוש
 שהדיינים מכיון התלמיד, עם שהצדק מוכרח אינו אבל לעני זכות רואה רק
 שקר ודאי זה היה כאילו תרחק", שקר מ״דבר לתלמיד קובעים מ״מ ראוהו[, לא

ועיוות.
 את להגיד לו יש "תרחק" שקר מדבר משום דרק להפך, לדייק יש לכאורה

 של כלשהו משמץ אפילו מ״מ ממש, הדין עיוות כאן דאין דאף לו, שנראה מה
 דמדבר לציווי שיעור שאין המפרשים, בתכלית.כדדייקו להתרחק לו יש שקר
 שקר דמדבר הפקודה חל עדיין מילין אלף כשהתרחק דאפילו תרחק, שקר

"תרחק".

 בב״ד אכפרנו יאמר שלא במאתים, וטענו מנה בחבירו לנושה מנין לא. רה(
 ממקום שבועה עלי יגלגל ולא שבועה לו אתחייב שלא כדי לב״ד, חוץ לו ואודה

 הלא תרחק שקר דמדבר קרא דל״ל המסביר ותמה תרחק. שקר מדבר ת״ל אחר
 עובר אינו קמשתמט דבאשתמוטי לו ודוחק תכחשו, לא משום עובר בכה״ג

 מוכרחים מסוגייתנו ולכאורה באשתמוטי, גזילה איסור דאין אף זה, באיסור
 כיון כמכחיש נידון דאינו הכא דשאני י״ל לכאורה הנ״ל. דוחק לומר

 כדי בשקר בא דע״כ מנה, רק חייב כשאינו מאתים שטוען חברו שקר שמכיר
 כשבא כמכחיש נידון שאינו דאע״פ קמ״ל אחר, ממקום שבועה עליו לגלגל
 שלו, הגנה בטענת שקר של ענין יש מ״מ חבירו, מתחבולת עצמו על להגן

תרחק". שקר "מדבר ביה חל וסו״ס

 ושנים דין בעל אחד יהא שלא באחד מנה שנושין לשלשה מנין לא. רו(
 דלפי המסביר והעיר תרחק. שקר מדבר ת״ל ויחלוקו, מנה שיוציאו כדי עדים

 רשע עם ידך תשת דאל לאו איכא בקרוב דאפילו סר״ב( )ע״ל ז״ל הרי״ף שיטת
 מדבר קרא ל״ל א״כ להעיד, שבא דין בבעל דה״ה ומסתבר חמס, עד להיות

 לבעל קרוב בין נחלק אא״כ כר, תשת דאל איסור איכא הלא תרחק שקר
 דיבורא, בפלגינן הראב״ד של כחילוקו בכלל, עדות בכלל אינו דבע״ד דין,
 דבעל לומר אפשר פסול או קרוב בדין דדוקא כאן, זה חילוק מסתבר לא אבל
 "עד" שם חלות שאין ]כיון העדים שאר לפסול אפילו לכת מצטרף אינו דין
 איסור לענין אבל כולה[, בטלה מקצתה בטלה שייך לא ולכן בע״ד, על

 י״ל לכאורה להעיד. שבא מקרוב גרע דלא מסתברא עד בתורת להעיד
 כשבא דוקא הוא "חמס" עד להיות רשע עם ידך תשת דאל דאיסור פשוט
 מלהיות הנתבע את לעכב רוצים הכא משא״כ חמס, בתורת מהשני לגזול
 משום אלא לאסור אין ולכן כאן, הנ״ל לאיסור מקום אין בהכחשתו, גזלן

 כבר דהא ועוד, דברים. בעלי ולא עדים הם כאילו הוא, שקר דבר דסו״ס
מהפסוק להתעלם דוכתי" בכמה הש״ס דרך ד״כן ורואה ד״ה תוס׳ לן גילו
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 תגורו, לא במקום תרחק, שקר מדבר כגון אחרת, בדרשה האיסור ולתלות האמיתי
תשת". "לא במקום תרחק שקר מדבר דנקטו הכא, ז״ל להרי״ף י״ל ושפיר

 איצטלית לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד לדין שבאו לשנים מנין לא. רז(
 שקר מדבר ת״ל כמותך, הלבישהו או כמותו לבוש לו שאומרים מנה, מאה בת

 דינא, האי ה״ב, דסנהדרין פכ״א ז״ל הרמב״ם דהכניס מהא המסביר ודייק תרחק.
 אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד יהא שלא תשפוט, מבצדק דדרשינן הא בין
 )שם עומד ואחד יושב אחד יהיה דלא הא לבין ה״א(, )שם דבריך קצר לו

 דינא האי דגם דס״ל דמשמע תשפוט, מבצדק ל. לעיל דרשינץ שג״כ ה״ג(
 תרחק" שקר ד״מדבר כגירסתנו ולא למידין, תשפוט מבצדק במלבוש, דהשתוות

 אינו לכן מניחו, אלא השקר גורם הדיין אין דכאן להרמב״ם דס״ל ונראה הוא,
 רואה, ד״ה תום׳ לפמש״כ כ״כ. חמור דאינו צדק, כאי אלא כשקר דינו

 אלא אחרת, גירסא היה ז״ל שלהרמב״ם הכרח אין הקודם, סימן סוף ע׳
 ק״ק וגם אחרת. מדרשה שמקורו אף שקר, מדבר הש״ס, כדרך שנקטו שסובר

 מאריך כשהאחר לעמוד, או לקצר, לא׳ הדיין שאומר גופא בזה דלכאורה
 ל. ז״ל כדפרש״י טענותיו יסתתמו זה שמחמת לשקר גורם גופא זה ויושב,
עומד. א׳ יהא שלא סד״ה

 מלך, לאפוקי אר״פ מאי, לאפוקי להעיר, בראוין אלא נוהגת אינה לא. רח(
 מלך, כ״ש בקוביא משחק מ״ד בקוביא, משחק לאפוקי אמר יעקב בר אחא ורב

 ותמה דפסלוהו. הוא ורבנן חזי, מחזא מדאורייתא בקוביא משחק אבל מלך, ומ״ד
 למה ממון, הלה יתחייב לא יגיד ואפי׳ רבנן, דפסלוהו כיון מ״מ וז״ל ז״ל הרשב״א

 הדחק ומתוך בכפירתו, ממון לתובע כמפסיד אלא תורה חייבתו לא והלא יגיד,
 מהני בעדותן, ממון מוציאין שאין אע״פ דרבנן, ופסולי בקוביא, דמשחק י״ל

 באמת ז״ל ורש״י ע״כ. כו׳ מיניה מפקינן לא בעדים ואפי׳ תפיס דאי עדותן
 תורה פסלה שלא וז״ל ז״ל הרשב״א כקושית יעקב בר אחא רב דעת מפרש

 ואמרו מדבריהם גזלן ועשוהו ביה גזרו ורבנן כו׳ בחזקה שנוטל חמס עד אלא
 סבר אחא ורב שבועה, עליה חיילא חזי דמדאורייתא וכיון קניא ולא היא אסמכתא

 ]וראשית ע״כ. עד והוא ביה קרינן לא ליה, מקבלינן לא מסהיד אי וסו״ס הואיל
 בסנהדרין, הסוגיא כדמוכח קניא לא דמדאורייתא המסביר פירש רש״י דברי
 דברי להסביר יש ולכאורה בחזקה[. נטל דלא כיון מדאורייתא גזל דאינו אלא

 הפעולה או הדבר גוף אין דרבנן דבכל סרל״ד הנתיבות יסוד ע״פ ז״ל הרשב״א
 גם ולכן ע״ש. בשוגג שייך שלא מה יורוך, אשר בכל עובר שהגברא אלא נאסר,
 אלא העדות, בגוף חל האיסור אין בקוביא משחק הגדת אסרו דרבנן אף הכא

 מיניה, מפקינן לא תפיס דאי עדותן מהני לכן יורוך, אשר בכל שעובר אגברא
 חל ב״ד על דגם בדיעבד, כשהעיד פיו על ממון יוציאו שב״ד מהני לא אבל

ידה. על יפעלו שלא דרבנן האיסור

 רבנן כו׳ בקוביא משחק "אבל" מלשון שדייק ז״ל ריטב״א ע׳ — הנ״ל לא. רט(
פסולו יסוד מהו המסביר וחקר מדאורייתא. פסול דמלך דמשמע דפסלוהו, הוא
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חמד חשוקידי

 באותו מאמינים אנחנו שאין אצלם נתאמת וכבר בלבד, הדיבור אלא מעשה,
 בדיבורים דעתו להפיס כדי המלך מן להינצל רק האומרו בפי ואינו הדיבור,

 יאמר לא האיש אוחו בשליחות יודה שלא כדי שנהרג מי וכל הדיבור, מן
 במעלה ומעלתו השם, לפני גדול שכר לו ויש והטוב, הישר שעשה אלא עליו

 לישאל שבא מי אבל ויתעלה, יתברך השם לקדושת עצמו מסר הוא כי -עליונה,
 יעמוד לא אבל ייהרג, ולא שיודה לו אומרים יודה? או ייהרג אם אותנו:

 ידיו ומעשה צריך, הוא אם שיצא עד בביתו, ישב אלא המלך, אותו במלכות
 כי בו כופים שאין הנפלא השמד זה כמו נשמע לא מעולם כי בסתר, יעשה

 ייהרג שיאמרו לברכה זכרונם רבותינו מדברי יראה ולא בלבד, הדיבור על אם
 יחייבוהו אשר כי ייהרג אבל מעשה, בו שאין אחד דבר יאמר ואל יעבור ואל

עליו. מוזהר שהוא דבר על או מעשה לעשות

 כל הרמב״ם שלדעת הרא״ש כדברי שלא הם הרמב״ם דברי לכאורה אולם
בדת מודה שהוא לומר אלא עבירה, לעבור אותו אונסין שאין זמן

וצ״ע. זה, עבור לההרג מחויב אינו אחרת,

ע״ב כה דף
ירחיב

ללמוד, שהולך לאשתו ואומר אליה, שיבא כקשה אמו
ללמוד ללכת גם צריך האם

 לו, הודיעה ולכן בה, פגעה שאמו חשבה שאשתו באדם מעשה שאלה
רוצה אינו האיש והנה אמו, את לבקר יותר שילך רוצה שאינה

 הולך שהוא לאשתו אמר אליו, לבא ממנו בקשה כשאמו ולכן באמו, לפגוע
 המדרש, בבית ללמוד ללכת גם צריך האם ושואל המדרש, בבית ללמוד כעת
 צריך אין השלום, מפני לשנות שמותר כיון שמא או שקר, יהיה שלא כדי

המדרש? בבית לעבור השתדלות לעשות

 עם שהולך כוכבים עובד ע״ב כה דף זרה עבודה במסכת נאמר תשובה
יעקב שעשה כדרך הדרך, את לו ירחיב הולך, להיכן ושאלו ישראל,

 ויעקב וכתיב שעירה׳, אדוני אל אבא אשר ׳עד דכתיב הרשע, לעשו אבינו
 דמיון זה לדבר להביא הוצרך למה להבין יש הבניהו כך על וכתב סכותה. נסע

 שפיר. מזה ושמעינן הדרך, לו ירחיב לומר וסגי ע״ה, אבינו יעקב למעשה
ע״ה, אבינו דיעקב מילתא להך ממש דמיא לא הכא דקאמר מילתא האי ועוד,
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.ריאכה / זרה עכודה

 אשר ׳עד יד< עח )בראשית רבה במדרש דאיתא בס״ד, ונ״ל הלך. יעקב בסוף כי
 ולא המקרא כל על חזרנו אבהו, א״ר יה לג )בראשית שעירה׳ אדוני אל אבא

 אמיתי יעקב אפשר מימיו, שעיר להר עשיו אצל אבינו יעקב שהלך מצאנו
 דכתיב הוא הדא לבא, לעתיד אצלו, בא הוא היה אימתי אלא בו? ומרמה היה

 ונמצא ע״ש. עשיו׳, הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ׳ועלו כא( א )עובדיה
 כיון אשר דברים השיב אלא מפיו, שקר להוציא שלא דקדק ע״ה אבינו יעקב
 הדרך, לו ירחיב מ״ש כאן וכן בהם, עשו הרגיש ולא לבא, העתיד על בהם
 אלא מפיו, שקר יוציא אל לעכו, שהולך לומר דמותר לכזיב הולך דהוא בהא

 לעכו, כשהולך עתה אומר והוא דבריו, לקיים כדי באמת, לעכו ילך זה אחרי
 לשעיר שהולך שאמר ע״ה, אבינו יעקב עשה כאשר העתיד, על בליבו מכוין

 באמת שילך לבא, העתיד על שבלבו כיון אלא עתה, הולך שאינו פי על אף
 ההרחבה כלומר אבינו, יעקב שהרחיב כדרך הדרך לו ירחיב אמר ולזה שם,

 לכאורה עכ״ל. ע״ה. אבינו יעקב עשה וכאשר בשקר, ולא אמת דבר על תהיה
 לומר ויש דבריו, לקיים אח״ב צריך שלום, דרכי מפני שהמשקר מדבריו נראה

הותרה? ולא דחויה רק הוא שהשקר לומר שכוונתו

השילום מפני לשנות טצוה

 שמעון, בר׳ אלעזר רבי משום אילעא וא״ר ע״ב< סה )דף ביבמות אמרינן והנה
תאמרו כה וגו׳ צוה אביך שנאמר השלום בדבר לשנות לאדם לו מותר

אלך איך שמואל ויאמר שנאמר מצוה, אומר נתן ר׳ וגו׳, נא שא אנא ליוסף

 חולה קשיש על לו וסיפר ת״ח, לאברך פעם שהתקשר זצ״ל, אויערבך הגרש״ז מרן על מסופר ג.
 מבית אותו הוציאו ולכן לו, לסייע דרך שאין אמרו והרופאים חולים, בבית מאושפז שהיה

 כיצד עצה על שיחשוב ביקשו זצ״ל והגרש״ו רפואית. השגחה ללא נמצא הוא ועכשיו החולים,
 הגה האברך אמיתי. נפש בפיקוח שמדובר כיוון החולים, בית אל החולה את להשיב ניתן

 הרופאים לצוות והודיע המיטות, אחת על השכיבו החולים, לבית החולה את הביא הוא רעיון,
 הרופאים בו. לטפל עליהם כן ועל הוא, מי מושג כל לו ואין ברחוב, מוטל האיש את שמצא
 בו וטיפלו מיידי, אישפוז דורש אכן שמצבו ואיבחנו החולה אל ניגשו הדברים, את שמעו

למצבו. כנדרש

 החולים, בבית מחדש אושפז שהחולה לו ובישר מחוייכות, בפנים הגרש״ז לפני בא האברך
 שבמקום אלא המעשה, על בחום לו יודה שהגרש״ו בטוח היה הוא ואת. ביצע כיצד לו וסיפר

 מודה אמנם ׳אני הגרש״ז: לו אמר האברך, לפליאת רצון, שביעות אי זצ״ל מרן לו הראה דה
 על ואת עשית לכאורה הרי מחוייכות: בפנים אליי בא אתה מדוע אבל שעשית, מה על לך
 מי אבל בדבר, שהיה נפש פיקוח בגלל זאת, לעשות מחוייב שהיית ולמרות שקר, איסור ידי

 ולא בכי מתוך העניין את לי לספר צריך היית גדולה? כה בשמחה זאת לומר לך התיר
שמחה׳. מתוך
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חמד חשוקי _ _____________________________ריב

 שהולך ולומר לשקר לו אמר שהקב״ה רש״י ופירש וגר. והרגני שאול ושמע
את לקיים צריך שאינו הדבר שהותר משמע מצוה, מהלשון ולכאורה לזבוח.

י. לכסוף דבריו
 תלת בהני שמואל אמר יהודה רב אמר ע״ב< כג )דף מציעא בבבא אמרינן והנה

והקשו ובאושפיזא. ובפוריא במסכת במלייהו דמשנו רבנן עבידי מילי
 כדאמרינן שלום דרכי מפני לשנות שמוהר חשיב דלא והא ובאושפיזא( )ד״ה התום׳

 יותר ורגילין הן, שלום דרכי משום נמי דהני משום ע״ב( סה )דף ביבמות
 שלום דרכי חשיב דלא דמה תירץ ע״א< יג )דף והרי״ף הני. נקט להכי מאחרים

 דרשות. הנך ליה איצטריכא כי היא, דמצוה כיון משום מילי, תלת הנך בהדי
 שלא כדי עצה לחפש צריך אין לכאורה לשקר, שמצוה שפסק הרי״ף וא״כ

שקר. יהיה

 לשנות שלא ®צדקי לעשות יש לשנות שמצוה אח

לה אמר כי דביתהו, ליה מצערא קא הוה רב ע״א< סג )דף ביבמות אנזרינן
 לה ]וכשאמר ]קטניות[, חימצי ליה עבדא ]עדשים[, טלופחי לי עבידי

 ]שרב לה, אפיך בריה, חייא גדל כי טלופחי. ליה עבדא חמצי, לו[ להכין
 חמצי[ והכינה טלופחי, להכין לה אמר והוא חמצי, להכין לאמו שיאמר ביקשו

 דקא הוא אנא ליה אמר דרכיה[ והטיבה ]נתעלית אמך? לך איעליא ליה אמר
 ]פעמים מלפך טעמא מינך דנפיק אינשי אמרי דקא היינו ליה אמר לה, אפיכנא

שנאמר הכי, תעביד לא את כן[, לעשות לי היה אני אביו, את מחכים שהבן
יעו״ש. הערה׳, שקר דבר לשונם ׳למדו ט< )ירמיהו

 חורבה כשיצא דוקא היינו השלום, מפני לשנות שמותר שאף כתב ובמאירי
אשתו, מעשי על מקפיד שאינו לבנו אמר רב כאן אבל ישנו, לא אם

 שהמאירי הרי בשקר. עצמו את ירגיל שהוא ממה במרדה שתעמוד מוטב ולכן
חורבה. שיצא באופן אלא לשקר, מותר אינו שלום בדרכי שגם למד

 אילעא רבי נחלקו לא שאולי סובל, שלמה הג״ר בזה כתב תתמג( )סימן חיים בשלמת והנה ד.
 שמותר רק ס״ל השלום, מפני לשגות שמותר יוסף של מהאחים שלמד אילעא שרבי נתן, ורבי

 אביך ליוסף אמרו שהרי גמור, שקר היה האחים של שבנידון מכיון מצוה, שיש ולא לשנות
 לשנות שמצוה ס״ל ושמואל, הקב״ה של מהמעשה שלמד נתן רבי מאידך צוה. לא והוא צוה,
 גם הקריב באמת שמואל שהדי גמור, שקד היה לא שמואל של שבנידון מכיון השלום, מפני

 יתכן כן ואס השלום. מפני לשנות מציה יש ובכה״ג האמת, כל את אמר שלא אלא קרבן,
 ובגניבת לשנות היתר יש גמור רבשקר פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמד ומר מחלוקת, שאין
לשנות. מצוה יש דעת
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ריגכה / זרה עבודה

 מפני לשנות שמצוה שאע״ם הנ״ל הגמרא מדברי הוכיח סוכה( )מסכת ובשל״ה
בלי שכנגדו זה שיפוייס המצאה לעשות יוכל אם מקום מכל השלום,

 :וז״ל השקר( שער )סוף צדיקים באורחות כתב וכן ירחק. שקר מדבר אזי לשנות,
 יותר טוב הוא ישקר, שלא לעשות יכול אם לשנות, חכמים שהתירו אלו ובכל
 אתה וכי ישיב: פלונית? מסכתא אתה יודע לו שואלין אם כגון שישקר, ממה
מאד. טוב הוא ישקר, שלא בענין השואל לסלק יוכל ואם יודע? שאני סבור

 להשיב מה ולענין וז״ל: שכתב ס״ח( א כלל רכילות )הלכות חיים בחפץ יעוין עוד
יהיה שלא עצה לו יש אם בזה, תלוי אודותי, פלוני דיבר מה שואלו אם

 מפיו, שקר יוציא ולא זה, באופן ישיבנו רכילות, יהיה לא וגם גמור, שקר
 מפני גמור שקר לומר מותר לתשובה, זה יקבל לא שחבירו מבין הוא ואם

 שקר לומר שמותר שאף הרי זה[. בשביל לשקר ח״ו ישבע לא ]אבל השלום,
 באופן להשיב להשתדל יש לכתחילה אחרת, אפשרות כשאין השלום מפני

גמור. שקר יהיה שלא

 יכול אם מ״מ השלום, מפני לשקר שמצוה שאף מהאחרונים מבואר ולכאורה
בעניננו, ולכאורה כן, לעשות צריך שקר יהיה שלא מעשה לעשות

שקר. יהיה שלא כדי ללמוד, המדרש לבית לילך צריך אפשרות לו יש אם

ע״ב כה דף
ירחיב

מהסבא, מתנה קבלתי לא ולומר לשקד מותר האם
לו המגיע את לו שיתנו כדי

 במתנה, גדול כסף סכום תורה שלומד לנכדו שנתן בגביר מעשה שאלה
אחר נסחף לא שהוא על כהערכה לו נותן הוא זה שכסף לו ואמר

 מאה לאחר יקבל כך על ונוסף בלימוד. עצמו משקיע והוא הזה, עולם הבלי
 את פתחו לעולמו, הלך כשהסבא הנכדים. שאר כמו כסף סכום ועשרים
 מחיים המעות את להם והקנה כסף סכום נכד לכל ליתן שכתב וראו הצוואה

 שכל עצמו דעת על והחליט הנכסים, על אפוטרופוס נעשה הבנים אחד כדין,
בירושה. כעת זאת יקזזו בחיים, כסף מהסבא שקיבל מי
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חמד חשוקי

 לי שנתן המתנה את מהירושה לי יקזזו שלא לי אמר הסבא הנכד: שואל
מה לי שיתנו כדי כלום, קבלתי לא ולומר לשקר לי מותר האם מחיים,

כך? עבור כסף להפסיד וצריך ואסור, תרחק שקר מדבר שמא או לי, שמגיע

 דסרבלי אשרתא ליה הוה ששת רב ע״א יד דף בגיטין נאמר תשובה
אזל ניהלי. אייתינהו דאתית בהדי חמא בר יוסף לרב א״ל במחווא,

 נפטר[ אנו בדרך יאנס שאם האונס ]את מינך, ניקני ליה אמרי ליה. יהבינהו
 עבדת שפיר ליה אמר לגביה, אתא כי להו, אישתמיט לסוף אין, להו אמר
 כי כל ש״מ וז״ל: היעב״ץ וכתב מלוה/ לאיש לוה ׳עבד נפשך, שוית דלא
 לא ישראל שארית משום ולא תרחק, שקר מדבר משום ביה לית גוונא האי

 להציל יוכל ולא בהכי, מיחייב לא דמעיקרא כיון כזב, ידברו ולא עוולה יעשו
שקר? על יבטיחם לא אם אחר, באופן מידם

 דינא אינש עביד דאמרינן הא על נשאל פא( סימן >ח״ג הרשב״א בשו״ת אך
כמו לאמתו דין להוציא שקר לטעון שיוכל זה, בכלל יש האם ׳לנפשיה,“5־

 לזרעיה ליה חס והשיב: יוסיף. פן יוסיף לא על ולעבור להכותו, שמותר
 לא ישראל ׳שארית דכתיב פסידא, במקום ואפילו שיקרא, דלימא דאברהם

 פז, כלי תמורתו ואין האמת, ואהוב השקר ושנוי כזב׳. ידברו ולא עולה יעשו
 דומיא לשקר, אסר בי״ד בפני שלא שאפילו מדבריו נראה ולכאורה עכת״ד.

בי״ד. בפני שלא דמיירי לנפשיה דינא אינש דעביד

 ולחרמין להרגין נודרין ע״ב< כז )דף בנדרים אמרינן דהא קשה ולכאורה
בית של שהן תרומה, שאינו פי על אף תרומה שהיא ולמוכסין

 להציל כדי ולידור, לשקר שמותר הרי המלך. בית של שאינן פי על אף המלך
 בנדרים דאמרינן להא פד( סימן )ח״א הרשב״א ציין בזה כיוצא מהפסד, עצמו

 כרגא. יהיבנא לא אנא דנורא עבדא למימר מרבנן לצורבא ליה שרי ע״ב< סב >דף
 כומר לא ושלום חס הרשב״א ופירש קאמר, מיניה אריא לאברוחי טעמא? מאי

 כרגא נותן אינו מרבנן דצורבא שכיון ומותר נורא. לכומרי אני עבד אלא קאמר
 ליטול שבאין ואלו עליהון. למירמא שליט לא והלך בלו מנדה ז׳( )עזרא דכתיב
 שאני המס לי הניחו להם לומר לו ומותר נכסיו. על הבא כארי כרגא ממנו

המס. מן בדינכם פטורין ואנשיהן שהן האש לכומרי איש

 אין א. משמעויות שני בו יש אין, דלשון משום לענד״נ הוסיף: היעב״ץ על שהמגיה ויעו״ש ה.
 והם אין, בלשון להם אמר והוא לג, ב״ק עיין לא, כמו משמעותו הוי והשני לדבריו, שמסכים

עכ״ל. לאו, בלשון תשב והוא זה, על הבטיחם כי סברו
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רטוכה / זרה עבודה

 דיגא אינש דעביד תטס סימן )אבהע״ז נזר האבני שכתב מה פי על ליישב ונראה
כ< סימן פ״א )ב״ק הרא״ש מדברי לזה וראיה בי״ד, כח כמו הוי לנפשי׳

 ידי לצאת אפילו הזה בזמן מחוייב דאינו אף מיניה מפקינן לא תפס אי דקנס
 אינש דעביד משום צ״ל והטעם אלקים, ירשיעון אשר דכתיב משום שמים,

בי״ד. כח כמו הוי לנפשיה דינא

 שעביד באופן הכסף, להוציא צריך שאם הרשב״א דברי שפיר מתורץ זה ולפי
לשקר אסור ובבי״ד בי״ד, דין לו שיש כיון לשקר, אסור לנפשיה, דינא

 לא >דף משבועות הרשב״א שהביא וכהראיה לאמיתו, הדין שיצא כדי אפילו

 כספו את להשאיר שרוצה אלא לתפוס, רוצה שאינו לחרמין, בנודרין אבל ע״א(,
לשקר. מותר בזה ארי, מבריח אלא ואינו בידיו,

 בצוואה הקנה וגם כסף סכום מחיים נתן והגביר מאחר בעניננו זאת לאור
ומותר. להחזיק הוא השקר כן אם כדין, נכד לכל

ע״ב כה דף
ירחיב

גבוה, מחיר לו לומר מותר האם הנחה, לבקש הרגיל אדם
לו להוריד כדי

 לו, שמציעים מחיר מכל הנחה ולבקש להתמקח הרגיל באדם מעשה שאלה
אתה הרי המוכר לשאלת הזול, במקום לקנות דוקא מקפיד ואינו

 יועיל זה מה שקלים, כמה של הנחה לבקש מתאמץ אתה ולמה אמצעים, בעל
 לי עושה זה שקלים, כמה לי והורידו קונה, כשאני הלוקח לו השיב לך,

שקלים. כמה להוריד והצלחתי מוצלח, אדם בן שאני טובה, הרגשה

 המחיר את להעלות לכתחילה לי מותר האם לקנות, מגיע כשהוא המוכר שואל
שמא או לו, להוריד ההנחה את יבקש כשהוא ולבסוף שקלים, בכמה

דעת? וגניבת שקר איסור בזה יש זה

 כשאומר שקר, בזה יש האם א. איסורים, בשני להסתפק יש תשובה
במחיר למוכרו מתכוון הוא באמת כאשר הגבוה, הוא שהמחיר

 להוריד הצליח שהוא חושב הלוקח כאשר דעת, גניבת בזה יש האם ב. הנמוך,
הרגיל. במחיר שקיבלו אלא כלום. הוריד לא ולמעשה שקלים. כמה
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חמד חשוקירמז

האמיתי למחיר מגיע כאשר שקר איסור אין

 עבידי לה אמר כי דביתהו, ליה מצערא קא הוה רב ע״א< סג )דף ביבמות נאמר
להכין לה ]וכשאמר ]קטניות[, חימצי ליה עבדא ]עדשים[, טלופחי לי

 ביקשו ]שרב לה, אפיך בריה, חייא גדל כי טלופחי. ליה עבדא תמצי, לו[
 אמר תמצי[ והכינה טלופחי, להכין לה אמר והוא תמצי, להכין לאמו שיאמר

 דקא הוא אנא ליה אמר דרכיה[ והטיבה ]נתעלית אמך? לך איעליא ליה
 אמרי דקא היינו ליה אמר הדברים[ את שהפכתי זה הוא ]אני לה אפיכנא

 לי היה אני אביו, את מחכים שהבן ]פעמים מלפך טעמא מינך דנפיק אינשי
 שקר דבר לשונם ׳למדו ט< )ירמיהו שנאמר הכי, תעביד לא את כן[, לעשות

יעו״ש. העוה׳,

 שקר׳, דבר לשונם ד׳למדו הפסוק לו אמר שלכן סוכה( )מסכת השל״ה וכתב
רב כי הוא, הענין לכזב. ושלא לשקר שלא אחרינא, קראי הביא ולא

 לבשל אצוה אזי חימצי, לאכול חשקי יהיה באם עצה, למדתני אתה לבנו, אמר
 אף כי שקר, מדבר לא ואני להיפך. וכן כרצוני, חימצי תבשל ממילא טלופחי,
 שקר, מדבר שאני בכאן שייך מה טלופחי, תבשל מדבר ואני לחימצי, שחשקי

 לבשל לאמך תאמר לך, אומר כשאני אתה, אבל הפועל, אל תצא שכוונתי כיון
 אתה אז טלופחי, לבשל צוה אבי לאמך ותאמר בשמי, מהפך ואתה חימצי,
 שהענין אף צויתי, אשר כפי שתעשה כדי היא, כוונתך שאמת אף שקר, מדבר
 )ויקרא תשקרו׳ ׳לא של הפסוק הביא לא כן על שקר. הדיבור מקום מכל אמת,

 דבר׳, לשונם ׳למדו שם( )ירמיה וכתיב שקר, הדיבור רק אמת, כוונתו כי יא(, יט
 לישנא דייק וכן להבין. וקל בדיבורי, שקר אין כי חכמה, אותי למדת אבל

ודו״ק. דרש״י,

 שקלים, מאה משל דרך על הוא המחיר כאשר השל״ה מדברי שחזינן הרי
שהוא לאמת יגיע זה ידי שעל ויודע שקלים, ועשרים מאה אומר והוא

 גניבת ולגבי האמת. את אומר הוא בזה ואדרבה שקר, בזה אין שקלים, מאה
וכדלהלן: שאלה, בעוד להסתפק יש זו שאלה על שנשיב קודם דעת,

יקר במחיר זול ארנק לו מכר והמוכר יוקרתי, ארנק לקנות רצה
 וליתנו יפה ארנק לקנות כדי ארנקים לחנות שנכנס באדם מעשה שאלה

לקנותו, סירב והלוקח זול ארנק לו הראה המוכר לחתנו, במתנה
 שהיה ארנק מהמגירה והוציא המוכר הלך וסירב, יקר סוג לו הראה שוב

בראותו והמוכר לקנותו הקונה ונתרצה יפה אביזר עליו שהיה אלא הזול מהסוג
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ריזכה / זרה עכודה

 את שראה שכיר עבד חנות באותו יקר, מחיר עבורו דרש מתלהב, שהקונה
 מוכר עם לעבוד להמשיך לו מותר והאם אונאה, כאץ יש האם ושאל ההונאה,

לקוחותיו? את המרמה זה,

 כי להתפטר עליו האם ושאלו זצ״ל יעקב לקהלות הגיע העובד תשובה
זה אין לו ואמר אותו הרגיע יעקב מקהלות רמאי, החנות בעל

 לשימוש ולא למתנה המיועד כזה שארנק יתכן כי וגזל, אונאה שזוהי מוכח
 יראה שחתנו בעיקר מעונין הוא כי המחיר, על מדקדק הקונה אין עצמי

 רמאות כאן אין ולכן מרובים, בדמים נקנה שהארנק המוכיחה חשבונית
 לבב ובר כפים נקי ה׳ שירא כמובן להתפטר. זה בגלל חייבים ולא מוכחת,

לגנב. נחשב לא כך שעשה זה אבל כך, יעשה לא

 בזה אין סיפוקו, לידי מגיע שהלוקח שבאופן יעקב הקהלות מדברי למדנו
רק אלא מרמה, אינו שהמוכר בעניננו וכ״ש דעת, וגניבת אונאה משום

 דעת. גניבת משום בזה שאין מרוצה, יצא שהלוקח חפץ והוא כספו, על שומר
 המוכר שאם כן, שכתב כב< הערה טו פרק אונאה )הלכות חושן בפתחי גם ויעוין
 כדי המחיר, מתחילה להעלות מותר המקח, על לעמוד שדרכו בלוקח יודע

י. מרמה או דעת גניבת משום בזה ואין שוויו, כפי יהיה המיקוח שלאחר

"ב ע כה דף

ירחיב

 כגמ״ח, כסף אץ ללוה לומר גמ״ח לכעל מותר האם
׳בשבילך׳ כשכוונתו

 כעת רבים, עיכובים לאחר רק חובו ופרע מגמ״ח, כסף שלווה לוה שאלה
אינו הגמ״ח בעל נוספת, הלוואה הגמ״ח מבעל ומבקש הלוה בא

לו שהיה נפש העגמת כל את פעם עוד רוצה שאינו כיון לו, להלוות רוצה

 שאם תשש שלו, מהש״ס עירובין מסכת זצ״ל דוננפלד להגרי״ח פעם שחסרה שהיה מעשה ו.
 וישלש הסוחר יכפיל מיד עירובין, מסכת למכור בידו יש אם וישאלהו הספרים מוכר אל יפנה

 אליו פנה והזדמנויות, מציאות של רשימה עם לביתו הספרים מוכר כשנזדמן המחיר, את
 ענה מאד מצטער אני וינה, דפוס ש״ס מתוך בודדת ברכות מסכת במקרה לו יש אולי הגרי״ח
 לי יש הרי עירובין, למסכת אולי זקוק הרב כב׳ אם אבל ברשותי, אק ברכות מסכת הסוחר
 תהלים במדרש כתובה כבר וו עצה מוזל. במחיר למוכרה מוכן שאני זו בודדת גמרא במקרה

 אומר הוי חטין, בעי תהוי כד יונתן ליה אמר מסורא, חטים למיזבן אזיל צפוראה חייא ר׳ יב,
תרעא. לך יסקון ולא מבקש, אני חטין אומר הוי שעורק, בעי תהוי וכד מבקש, אני שעורים
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חמד .חשוקיריח

 אין לו לומר מותר האם זאת. לו להגיד לו נעים לא אך הראשונה, בהלוואה
אין שבשבילך לו לומר שמתכוון אלא בגמ״ח כסף יש כשבאמת בגמ״ח, כסף

—מלזזק׳? שקר ׳מדבר על ועובר שקר, זה שמא או בגמ״ח, כסף

 לשנות מותר שאמרו אע״פ דע וז״ל: תכס )סימן חסידים בספר כתב תשובה
מעות, לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי יבוא אם שלום, בדברי

 מה כי לי, אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן ירא כי ברצון, לו מלוה ואינו
 הביאו עכ״ל. הדבר, עבר בשכבר זהו שלום בדברי לשנות שמותר שאמרו
 )שער צדיקים האורחות שכתב ממה לדבריו וסיוע להלכה. סק״ב( קנו )סימן המג״א

 יאמר לא בידו, שיש דבר ממנו וישאל אצלו חבירו יבוא אם האדם יזהר השקר(
 לתרץ הפוסקים האריכו וכבר ישקר. לא אשר בענין ידחהו אך לי׳, ׳אין לו

בש״ס? מקומות מכמה שנסתר חסידים הספר דברי את

 בו, מוחזק שהוא ממון אותו שתובעים מי ס״ס יב סימן >חו״מ השו״ע כתב והגה
פשרה עמו לעשות הלה שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש אסור

 דכשיודע סק״ג< )שם והנתיבות )סק״ה< התומים וכתבו השאר. על לו וימחול
 תורה, בדעת המהרש״ם וכתב מותר. לו יאמינו לא שהדיינים רק אתו שהאמת
 שהביא תורה, בדעת יעו״ש אך .חוהמג״א חסידים הספר דברי מהם שנעלם
 הביא קנב( סימן >ח״ז בשו״ת וכן חסידים, הספר כדברי שלא בש״ס סוגיות מכמה

.ט חסידים הספר כדברי שלא להלכה

 שפעם סיפר שליט״א קניבסקי הגר״ח שגיסי משפטים( )פרשת שיחה בדרך וייעוץ
ובאותו היות לו ואמר הישיבה, מתלמידי אחד את חיים החפץ מרן קרא

 בבקשת אליו לבוא ורגילים והיות ספריו, מפדיון הגון כסף סכום קיבל יום
 חוב, בפריעת זהירים שאינם בהם שמכיר כאלה ביניהם שונים, אנשים גמ״ח

 לתלמיד כספו כל את להקנות הוא חפץ לכן להם, להלוות מחוייב ושאינו
 לב בתום אלה לאנשים לענות שיוכל כדי להחזיר, ע״מ במתנה גמור בקנין
שליט״א קניבסקי הגר״ח סיים אולם שקר. בדבר ח״ו יבשל ולא כסף לו שאין

 פעלים וברב שסד( )סימן לשמה ובתורה חסידים, הספר על עולם ברית החיד״א בהגהות יעוין ז.
בש״ס. סוגיות מכמה דבריו את לתרץ שהאריכו מה א( סימן חו׳־מ )ח״ג

 בדברים אותו לייגע אלא כתבו לא והנתיבות שהתומים ביאור, צריכים המהרש״ם דברי לכאורה ה.
אסור. שלשקר יתכן ובאמת כך, עבור משקר שאינו יתכן אך עמו, שיתפשר כדי

 אף בתולתא, בכתובה ולקרוא לכתוב שהתיר לזנונים, שהרתה יתומה בתולה במעשה יעו״ש ט.
 או מנה, אלא לה מגיע שלא כתב לבי״ד שתכניס בתנאי שקר. הוי חסידים הספר שלשיטת

מנה. על חדש. שטר יכתבו העדים החופה שלאחר
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ריט_________________________________.Wp כו / זרה עבודה

 להלוות רוצה ואינו כסף לו יש שאם סבר זצ״ל יעקב הקהלות שאביו ואמר
שהחפץ ומה לך", להלוות לי "אין הכוונה כי שקר, אינו לו שאין לו ואומר לו

.,בזה שהידר אלא שקר שזה משום אינו כך נהג תיים

 ליכא אמינא הוה מריש רבא אמר ע״א< צז )דף סנהדרין במסכת נאמר והנה
רב לה ואמרי שמיה, טבות ורב מרבנן ההוא לי אמר בעלמא, קושטא

 בדיבוריה, משני הוה לא דעלמא חללי כל ליה יהבי הוו דאי שמיה טביומי
 בדיבורייהו משני הוו ולא שמיה, וקושטא אתרא לההוא איקלעי חרא זימנא

 תרתין לי והוו מינהון איתתא נסיבי זימניה, בלא מהתם איניש מיית הוה ולא
 טרפא שיבבתה אתאי רישה, חייפא וקא דביתהו יתבא הוה חד יומא מינה, בנין

 בנין, תרתין ליה שכיבו הכא, ליתא לה אמר ארעא, אורח לאו סבר אדשא
מעשה, הוה הכי להו אמר האי, מאי ליה אמרו לקמיה דאתרא אינשי אתו

אינשי. בהנך מותנא בהו תגרי ולא מאתרין פוק מינך במטותא ליה אמרו

 אופן בשום משנה היה שלא האמת, איש שהיה טביומי שרב מהכא חזינן הרי
את חופפת שהוא לומר צנוע שאינו כיון איננה, שאשתו אמר בדיבורו,

 שאף חזינן בניו, שני לו ומתו איבד, האמת של הסגולה את ומ״מ --ראשה,
עדיף. להשמט אפשר אם מ״מ לשנות, שמותר

ע״א כו דף
ברשותה ישראל של בנה מניקה

הלב מטמטם האם כשר מזון רק האוכלת עכו״ם מינקת
 לא ומ״מ ישראל, כחלב מצרית חלב ס״ס פא סימן )יו״ד ברמ״א נאמר שאלה

כוכבים עובדת דחלב בישראלית אפשר אם המצרית חלב יניקו
הרשב״א[. בשם מעמידין אין פרק הר״ן ןכ״כ רע טבע לו ומוליד הלב, מטמטם

 לדבר לביתו שכשבאים זצ״ל אויערבך הגרש״ז בשם תקלא( )עמוד מועד בשלמי כתב זה וכעין י.
 ואינו לקבלו, חייב אינו שהרי בבית, שאינו לומר הבית לבני מותר לקבלו, זמן לו ואין עמו
 להיפגע יכול שהלה שלום דרכי בזה ויש שעה, באותה עושה הוא מה אחד לכל לספר חייב

 אם שהרי יעוור לא גם עסוק שהוא יאמר ואם מקבלו, ואינו נמצא שהוא יחשוב אם ולכעוס
 הגרש״ז והוסיף כראוי. מחשיבו שלא יראה הדבר וממילא אותו, יקבלו כן חשוב, אדם יבוא

 שוכב כשהיה להועיל, מלמד שו״ת מחבר בעל שאצל זצ״ל קונשטט ברוך רבי מהגאון ששמע
 על כי שקר זה ואין השיעור, את מכין שהוא אותו למבקשים לומר ביתו לבני הורה בצהרים

 באותו לדעת צריך אחד כל שלא שישן, אמרו ולא יותר, טוב השיעור אח יאמר השינה ידי
עושה. הוא מה זמז
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הדי"מ חידושי
ומזען טרקן הלכות

 תמה א׳ ס״ק ש״ך כר. התובע )א( א סעיף
,דין והנה כר. וש״ע טור השמיטו למה

 פי׳ ז״ל דרש״י לדידן כ״כ נ״מ אין וב׳ א׳
 מודה שאינו מה״שאגלגל' כדי כר אטענו שם

 לא א׳ וטעם וקרקעות. עבדים או במקצת לי
 מלה עם אחרת הטענה לטעון יכול דהא שייך

 למ״ד פרש״י וע״כ כדין. מקצת מודה ויהיה זו
 לראב״ד או פטור מהם והל״ב ושעורין ט״ח

 לדידן. משא״כ פטור בא׳ והודה ופקדון דמלוה
 בל״ז היסת דתקנו וכיון וכה״ג. קרקעות רק

 הא להפכו. שיוכל ואם היסת. להשביעו יכול
 לתובע וישביע תשלומין אחר יתבענו עתה גם

 משאיל״מ ויהיה מסופק שהנתבע ואי היסת.
 הכה״ג למ״ש כדין שלא ממון שמוציא גזל הוי

 ואי הדין. מן ופטור תורה התירה גזל דספק
 אם הא לגלגל שרוצה מה על ססופק $התובע

 רוצה אינו דשמא גזל ׳0, הוי ;וישלם ישבע לא
 ומה״ט א״י: שהוא כיון ומשלם אמת לישבע

 אין במסופק אפי׳ רבותא קטו4 דלא נראה
 רבותא ויותר להשביע כדי לטץ^ודאי כדאי

 ולמ״ש להשביע. כדי שקר ודאי שתובע ממה
 והא וישלם ישבע שלא רק תועלת מה אדרבא

 אך הרחק. שקר מדבר בלא ואסור כר גזל ס׳
 פ״ז סי׳ לקמן לדידן הא הנ״ל כל בלאו

 כלל נ״מ אין א״כ חנם המשביע על דמחרימין
 צריך ולא תרחק שקר דמדבר מאיסור דחמור

 משא״ב הביאו הרמב״ם ולכך הש״ס לדין רק
 דעדיין בכפירתו תועלת אין הב׳ דין וכן בש״ע.

 חייב א״כ הגלגול על א״י ואם היסת. ישביעו
 יאמר בגלגול מתוך אמרינן לא ואי דין. ע״פ

 שא״י. היסת לישבע יצטרך ובל״ז שא״י. האמת
 למדבר צריך למה קשה דהא נראה הג׳ ודין

 עדים גבי דכתובות ב׳ פרק בש״ס הא שקר.
 ותרי תרי להו חשבינן היו עדות פסולי אומרים

 כאלו להו חשבינן סתם המעידים דעדים והיינו
 תרי הוי ולכך הם שכשרים בפירוש העידו

 וכן היו. פסולים מעידים כשאחרים ותרי

 היינו נוגעים אומרים שהעידו אחר כשבעצמם
 שותפים בג׳ וא״כ ומגיד. חוזר חשוב פוסלים או

 אמת העדות דגוף נהי עדים וב׳ בע״ד א* שיהי׳
שהם ממילא ומעידין סתם שמעידים מה &״מ

 כיון גמור שקר עדות הוי זה כשרים עדים
 כדפריך תענה מלא ליה ותיפוק נוגעין .שבאמת

 כסתם להר דחשבינן הא י״ל אך הד׳. אדין התם
 לא הא זה לן ומנא כשרים שהן העידו כאלו
 להעיד דאסורין הוא דהדין כיון רק כלום. אמרו

 לעות שגורמין תרחק שקר מדבר משום סתם
 שהם כמעידין חשוב שוב מה״ט וממילא הדין•

 ושוב לד™ רשאין היו לא דאל״ה כשרים
 בברייתא שפיר והוצרך תענה אלא עוברין באמת

 כלל היה לא דאל״ה שקר דמדבר לטעמא
 מדבר דילפינן עכשיו אבל שכשרים. כמעידין

 דנראה כנ״ל. תענה לא משום האיסור שוב שקר
 פיסולו ידוע כשאינו שקר המעיד פסול דגם

 הזמה דלענין ואף תענה. בלא דעובר ומועיל
 דפסולין ^ילתא איגלאי דכי מרובה פ׳ אמר
 משום תשלומין לענין היינו מיחייב לא הוו

 דמי הדין נגמר וכלא בטעות היה דין דהגמר
 ויש תענה. לא לעגין משא״ב משלמין שאין

 נאמנים דאין ל״ז סימן לעיל וע״ש קצת להסתפק
 הד׳ ודין היינו. נוגעין שהעידו אחר לומר

 וקאי תא רק תענה אלא דעובר בש״ס מבואר
 סימן לעיל ובש״ע בטור הובא וזה ע״ש. התם

ע״ש. בהג״ה כ״ח
 שנלמד בסמ״ע כו׳. ברר לו אומרים ב״ד )ב(

צו׳. יודעים אתם האיד במשנה מעדים
 מה״ת בעי דבעדים בעלמא סמך רק זה אין

 שיעידו צריך עכ״פ מדרבנן ואף וחקירה דרישה
 דאמרינן כמו ראיה יש ע״ז רק שחייב. ברור
 דיגא דמסתמא אמרינן ולא טועין שמא התם

 טועה שמא התובע על לחוש יש כן גמירי.
 ברור יודע אני כשאומר אבל בחנם. ונשביע בדין

 היזק ע״י או ופקדון בהלואה. אם וא״י שחייב

 כשיש רק דינ״ל. לטעם ופשוט דמשביעין ודאי
 אמנם משביעין. אין בזה גם רמאות חשש

 אך לי שנתחייב בבירור זוכר אני כשאומר
 אף משביעין דאין י״ל בזה האיד. זוכר איני

 ונתברר בדין טעה באמת דשמא רמאות שאין
 אף כן. אינו ובאמת דעתו לפי שחייב לו

 מילתא שהיה משום הוא להד״ם אומר שהנתבע

 דבעדים ואף נתחייב. שלא כיון עליו רמיא דלא
רק הוא הנ״ל ובדיקה דהאיום לכאורה נראה
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לט המשולש חוט ®ט!® ותשובות שאלות
סימןטו

 דלדטח כשבט מר הכותי ממון גניבת בדין רעה
הל׳ בריש וכמ׳ש מדאורייתא אסור הרמביס

 ומדאורייתא בידים להטעותו אסור נמי ומהיט גניבה
 בידים גונב לי דמה ממוט גניבת נמי דזסו כמשיל אסור

 כתב וכן ממונו גניבת נמי דזהו בתשבץ מטטהו או
 משוס להטעותו דאסור כנחל בס׳ ראכ׳י בשם כמרדכי

 דאין בפשיטות נראה ולס״ז .יט׳ש ממונו גניבת דה*ל
 כיון חיה דליכא להיכא חיה דאיכא היכא בין חילק

 דברי להדיא נראין וכן הכותי גניבת אסור דמדאורייחא
 לתמוה יש ולפ׳ז אסור חיה ליכא אפי׳ דלהטעותו הרמב׳ס

 משמע העויג ממון גניבת דלענין שמית בסי׳ הטור אדברי
 הרמב׳ס כלשון שנתב אסור דמדאורייתא מדבריו להדיא
 וגזילו דגניבתו להטור דס׳ל שם השיך כ׳ וכן ממש.
 ואמאי ח׳ה מצריך ובהטעה מדאורייתא אסורים שניהם

 מותר היאך מדאורייתא אפור הכותי ממון דגגיבת כיון
 הנראה לסי והנה . ממש ממינו גניבת היל הא להטעותו

 ט׳ עליו יגלום יטל בדיה ממ״ש פיל הכי התום׳ גס
 נתלו שהוא יודע שהוא במקום להטעותו אסור וט׳ וחעיג
 של משגה בלחם ראיתי יכן ע״כ ירע כלא עצמו ועושה
 נזילה מהל׳ בסי״א יט״ש בזה החום׳ כדעת הטור דדעת

:טיס קצת שם יש שלסני הלח״מ ובס׳
, החכפח: אוצר  הגה הראשונה ההשקפה לפי התום׳ ממת אמנם

ממיש חיה מפני אסור ממונו גניבת דגם נראה
 לנזילה גניבה בין חילוק דאין וט׳ קאמינא הכי בר׳ה

 משוס משמע ט״כ לבסוף לכשידע חיה איכא דבנניבה
 להתוס׳ דס׳ל לכאורה נראה והיה דאפור הוא חיה

 דהפקעח דומיא הוי וגניבה .מדאורייתא אסור מזילה
 העיק אמר אבל להטעותו וכן ת״ה משום ואסורה הלוואה

 אסורים הגי דכל מדבריהם ללמוד יש דאדרבא נראה
 לנזילה גניבה בין חילוק דאין ממיש חרא .מדאורייתא

 הנך דכל מיש ומור לגמרי הם דשוים להדיא משמע
 מייחי ולא הכותי גזל דאסרי למך אלא אייתי לא שמעתין

 מתתלה אשי דרב תנאי דלמך משמע דשרי דסמקבל מאי
 במקום הכותי דנניבח טונתם ואי .לגטב דעתו כיה
 בכגון הלא ח״ה הוי אפי וצדרב מדרבנן דאסור הוא חיה

 וכמשיל והלואה באבידה אפילו הדעות לכל אטור זה
 דרב דבהך להו פשיטא מהיכא ועור .הלן חידושי בשם
 במקום דילמא לחיה לחוש לו דהיה ענין באותו היה אשי

 שנגנב הטתי ידע ואפי׳ היו טתים דרכים עוברי ערןנ
 דאסור לטיל דמ״ש ותו .גנבו שטחי להיות יטל מכרמו

 קרא לפרושי קאי וכו׳ יודט שהוא במקום להטעותו
:תא מדאוריי אסור דבכלג מלל •אלמא קרבהו עם דומשב

 אסר דמה״ט דס׳ל התוס׳ במרי כמיני רעויאד,
זה ]ונמק חיה משוס הכותי גזל רחמנא

 מדבריהם נראם וכן יע״ב[ א’ע מ״ז קן בקדושין בסט
 שהקשו וט׳ דאנגר נמאן דיה לג( י״ג )דף בבכורות

ובמקום וירוץ ופו׳ עסכןגהו מקב והכתיב שרי ומני

כף

 להדיא מדבריהם משמע והנה .ילש וכו׳ אמר וודאי נלה
 היה דשם דבריהם דקפיד-מיהולפי סוא אלה נמי דרחמנא

 אסור-־ובהא לה •בלא אפי׳ אסור הכותי גזל דלמ״ד משמע
 סברדהיכאדאינאלה׳אסורומדסבר דמר דסליגי הוא
 דבריכם לפי טונא לי חמיה ואמנם .אסור ענק בכל

 ־שרי מי הטחי וגזל אדריע דריע בב׳ק פריך מאי דשם
 כלל דר״ע מינה ודייר, ונו׳ רץגהו עס וחשב וט׳ והתניא

 דאסור מרדו ט״ע מברי דענד בהך הא אסור הטתי גזל
 וכו׳ אסור שהוא הטתי לגזל מנין מדקאמר לומר ואין

 איצשרזך נמי דבנלג דקאמר הוא דווקא בכה״ג רילמא
 פריך מאי ותו דאתי הוא להכי דקרא כיון הקרא למילף

 הוא הלוואתו הפקעת עברי עבד והא לרבא אביי ליה
ילה איכא דהכא ביון הלוואתו הפקעת נמי ותהיי

: אסור בודאי
 לפרש צריך לב דשם דבריהם דלפי לי והנראה

לגזל מנין סחמא ריע מדקאמר ליה דקשיא
 .קאמר גזל דבכל בפשיטות משמט אסור שהוא טחי
 מהנא יליף היכי דאל״כ טפי חיה הכא דליכא סיל ופ״כ

 אלא .טפי מיה דאיכא שאני הכא דילמח טחי גזל לשאר
 דנכל דוודאי מבטלמא טפי חיה הנא דליכא כלל וודאי

 אסר סכא כלל דשלי דמי אלא ללה איכא נמי דעלמא גזל
 שהכותי לז( )דף בקדושין וכמ׳ק גדול חיה דאיכא רחמנא

 לא ע״כ וריע .נופו מכר על מעות לו ומתן עליו בטח
 יליף ושפיר מבעלמא מט חיה הבא דליהוי סברא הך כלל

 רמננא ר06ד ומציגו דכיק ןא/ס״ללר״ס דפלמא גזל לכל מהנא
 6דלינ סיכא ׳,ואפ אסור גול דכל למיגור לן איה ויה משוס נומי גול

 דפריך איש והשתא .־ למלין[ סכיא אין דאורייתא מאיסור ח״ה
 מהנא נילף ולב הוא הלוואתו הפקעת עברי דטנד אביי
 לשנויי והוצרך דאסור דעלמא הלואה הפקעת לכל לר״ט
 בסוגיא •התוס׳ מיסו .הוי מטליא ונזל קעי גופו דט׳ע
 כאן כתבו ■דהרי תדע בהכי להו ניחא דלא נראה דביק
 אגס טתי דגזל דפ״ל תנאי דמך וט׳ ימ»נט שלא לה
 דלא ונראה אחריחא לדרשא קרא להאי מקי מותר היה

 איכא אי סברא בהך תנאי והנך ר״ט דליפלגו להו ניחא
 מקי תנאי דהנך מפי להו וניחא לא או טפי מיה בטיא
 ימשנננו סלא לסכי דדריש ור׳ע אחריתא לדרשא קרא להאי
 וודאי הא מיסו .דאסור דעלמא גזל לכל מהכא יליף

: השם איפא־חילול גזל וכל הזי ליה משום דטעמא

 בגזל גוונא משכחת אי דאפי׳ ודאי נראה אמנם
רחמנא •דאסר •דכיון אפור היה נמי חיה דליכא

 לה דרחמנאמסום דטטמא דגהי אמר לעולם טחי נזל
 בבל הוא אסור גזל-כוחי רחמנא דאפר כיון מ״מ .הוי

 נאק ר׳מ-אין דאמר אהא דפריך ובהכיניחא מנין.
 .־ונזל לאו׳ם־לא •סא ופריך ססס קידוש ממני ננקיפק

 ח״ה מפיהמשוס כותי גזל■ ומאי־קופיא-הא .שרי מי טתי
 דאשר מיון אשור •שנין »ל דגול ודאי אלא דאער סוא

 שחום׳ לדברי כן צ׳ל- -ולב .כלל לחלק אין w רחמנא
 יממהי ■סלא היינו יגלום שלא מחשב לקרא דממלשי
להכשסטתי דאיכא להעפמזו־&מוס דא«ר דסא ומגו
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 וקרא לומר מסתבר לא ודאי והא וט׳ ומשהןפלמו יודס

 אלא יעשהו שלא כתיב ססמא דקרא חיירי בכה״ג דוקא
 הטחי ידע אם מק ח׳ה דאיכא דזימגין טון טונסם ודאי

 כוונתם יודע דהוא במקום ומ״ש .ידע כלא עצמו ועשה
 דקרא מנין ככל אסור ומהיט ח״ה איכא זה דבמקום

 ח״ה כיה דאית גזל דאיכא כיון עזל וה״ה קאמר סחמא
 דאמר ארריט שפיר פריך והשתא גזל כל רחמנא אסר
 ר״ה דליכא דהיכא למימי יבמי דמשמט השם קדוש מסגי
 דמדאורייתא כיון טטמא לפרושי ליה למה דאל״ה שרי

 גזל דאר״ע מהא פריך והשתא .אסור מנין ובכל אפור
מה נמי לי ניחא ובזה .מנין בכל מדאורייתא אסור טתי

 איכוין להכי נמי מעיקרא אשי רב כרחך דטל .-^שכתבתי
 ולכאורה לבסוף יודע שהכותי חיה איכא דבגגיבה משום
 כשיודע חיה דלהוי הוי בכהיג אשי דרב דהן מנ״ל קשיא
 כותים דרכים עוכרי שרוב במקום הוי דילמא אנס לכותי

 וזה .גנבו כותי דילמא יאמר לבסוף לכוחי יוורע ׳,ואפ
 אמר אשי שרב לבסוף לכשיוודע דכוונתם לפרש דחק

 רב דהא כלל לזה לחוש דיש דמנ׳ל לו להביאם לשממי׳
 היה לא גמי ושמא הכרס לבעל כאן דאין סבר כוי אשי
 גניבת לאסור דיש דטונחם איש מיש ולפי .טתי טס כאן

 זימנין גמי דבגניבה כיון נזילה כמו התורה מן אנס טתי
 גנב שהישיאל לבסוף לכותי יוודע חס כגון חיהיש דאיכא
 כמו מדאורייתא אסור דגניבה למימר לן איה ומטיה

 כ’דע שפיר דייקי והשתא אסור מנין דבכל וממילא גזילו
 דבריהם כל אחיין ובהכי איכוין להכי נהי מעיקרא אשי רב

 הלוואה דהפקטת דמסיק למאי לפרש צריך ולפ״ז .שפיר
 מטם היינו מדאורייתא אסור היה לא אנס דטתי

 מימר ידוע החוב דאפי׳ חיה לינא הלוואה דבהפקעת
 נמי דמהיט משחמיע קא ואישחמוטי ליה לית זוזי אמר
 דעבד סיד דהוי ולמאי לעדות כשר במלוה דהכופר קיייל
 רחמנא דאסר כיון שפיר פריך הוי הלוואה הפקעת טכרי

 דבהפקעת כיון מ'מ בעיט חיה דאיכא ונהי הלוואה הפקעת
 לן אית א'כ רחמנא ואסר חיה דאיכא זימנין גמי הלוואה
 דמשניטבד ולמאי אסורה. הלוואה כפקעת דכל למימר

 הפקעת רחמנא דאסר משכחת לא תו קנוי גוש מברי
 השם קדוש מפני בעקיפין באין אין ר״ע ודאמר .הלוואה

 באין דאין קאי אדיינין התם הלוואתו בהפקעת ומוקמינן
 בין חייב שהוא אעפ׳י ישראל אח לזטת ועלילה בעקיפין
 שדייני חיה איכא וודאי דבהא בדיניהם כין בדיניט
 את שמפקיע עצמו בלוה משאיב . החייב אח יזכו ישראל
 ודאמרינן 4וכמ'נ מישתמיט קא אישחמוטי אמר מימר עצמו

 צריך התום׳ דלדטת נראה אסורה אבידתו חיה דבמקום
 להחזיר טכנים עובדי הכותים שדרך במקום דהייט לפרש

 גמור לגזלן מחזיר שאינו למי ומחזיקים לבעליהן אבירות
 ידע שהישראל לטתי יוודע אם מיה נחי איכא דהסתא

 סימנים ואמר הבריז שכבר »ק לו החזיר ולא הוא ששלו
 התום׳ לדעת גלענ׳ר כן .אסורה אבידתו גס בכהיג

 :לקמן יתבאר ואייה )דףקי״ד( דבריהם גם בזה ויתיישבו
 הטתי וגניבת דגזל סיל התום׳ דגם מזה והעולה

אסור להטעותו וכן מדאורייתא אסור

 הגי כל רחמנא דאסר דטטמא דס״ל אלא מדאורייתא
 דמשמע באהעיז שמואל הבית כמ״ש ודלא הוי יזלה״ש משום

 . יעיש דאסור הוא דמדרבגן דס׳ל אלו החוס׳ מדברי
 הכותי דגזל נמי דסיל והראב״י דהרמנ״ס נראה מיהו

 חיה משום לאו .להטעותו וכן התורה מן אסור ונטבחו
 בכהיג דאסור הטחי ממון מדין אלא רחמנא דאסר ס׳ל

 התיר ולא מדאורייתא אסור נמי הלוואתו הפקעת ומשיה
 וכיוצא ואוגאחו וטעותו באבידתו אלא הטתי ממון רחמנא

 . מדרבנן אסור נמי כהנך חיה דאיכא והיכא . בהן
 דבכה״ג הוי אחרים של ממון מטס דאיסורא ולדעתם

 מדאו׳ ג״ב מורה דין בו יש הטחי ממון רחמנא שרי לא
 לשלם דחייב להדיא כתבו וכן .כלל שלו הממון ואין

 עוד מזה יתבאר ואייה .ועושק בגזל בין בגניבה בין לכוחי
 fan יע"ש ?״ח פי׳ כאהפ״ז הלמ״א דברי יתיישט מ דרן פס״י1ן

המום׳[: שיפת מת׳י

 טתי ממון גניבת השיטות לכל דטכים מזה והעולה
כתב וכן .גזילו כמו אסור כוכבים עובד

 כמו מדאורייתא אסור נמי להטעותו וכן .ג״כ הרא׳ש
 אלא הרמב׳ם לשיטת בין התוס׳ לשיטת בין גניבתו

 כיון צ׳ע הטור דברי וא'כ .וכמ׳ש בטעחא דחלוקיס
 מחלק אמאי מדאורייהא אסור היה כותים דגניבח דפסק

 להטור סיל אי מיכטי ולא חיה דליכא היכא בהטעתו
 איסור חטטם אסור ממוט דגניבח הרמביס כשיטת
 עובד המון רחמנא התיר לא גווגא דבכהאי הממון

 ענין בכל בחשבון להטעיחו לאסור יש דוודאי כוכבים
 וכן הראייי נשם המרדכי וכמיש ממש ממוט גניבת דזהו

 בדרך לי מה ממש גניבה בדרך גונב לי דמה מסתבר
 כדעת אי אפי׳ אלא ,ממונו וגונב בחשטן שמטטהו זה

 הטעתו וגניבה נזילה רחמנא דאסר דטעמא סיל התוס׳
 בכל וודאי רחמנא דאסר כיון מ'מ חיה מטם אלא אינו
 ומדרך התוס׳ מדברי לעיל שהוכחתי וכמו אסור ענין

 גופא בגניבה גם לחלק להעור היל א'כ ועור .הסיגיא
 השכחת בגניבה דנם פשיט וודאי וזה . חיה דליכא היכא

 הטור מדברי נראה בלאיה ושד .חיה דליכח גווני לה
 שבד כוחי של ונניבתו דגוילו הרמב״ס כשיטת בהא דסיל

 וכעת ממונו איסור מדין מדאורייתא אסורין היו כוכבים
 דידן בנידון והשתא .הטור בדברי ויטב עיון לי צריך

 חיה מטם אסור החוב דהפקעח דס״ל רשיי לשיטת
אנס לכותי לומר לו שרי היה חיה דליכא היכא מדרבנן
 —— : הדיאל רשיי וכמ״ש דלאביךפרש _

 כאן דאין דנהי עיון לי צריך לשיטתו דגם איברא
מדבר מטם אסור יהא לא מיט מ'מ חיה

 כמה לענין ל׳א( )דף בשבועות כדדרשינן תרחק שקר
 להחזיק רוצה ואינו חבירו ממון ספירת בו שאין דברים
 חנם משטעש עצמו לפטור שרצה אלא כלל חנירו בממון

 ואפ״ה מחבירו ממוט להוציא שרוצה דברים כמה לעגין וכן
 טעם ואין .תרחק שקר מדבר מטם שקד לטשן אסור
 נמרץם דאפי' כיון טתי לעד ישראל עד בין בזה לחלק
 ממון הפסד במקום ואשי׳ חבירו ממון ליטול רוצה שאינו

הפשר כאן דאין הכא וכיש דאסיר שם להדיא משמע
ממון
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 חובו לשלם שיצטרך מה הפסד מיקרי חהלא ממון.
 . לקמן אייה וכמשייח הממון מדק להפקיע דיטל אשיג

 1הואי ביד בפני שקר לטעון דדווקא לומר אמר ואמנם
 מעוותין שביד שגורם לפי מרחק שקר מדבר משוס דאסור

 ועיש טוען מהל׳ בספייו מימב״ס מלשן יראה וכן . הדין
 וה״נ כוכבים עובד חכם במכין רש׳י לשיטת ק ציל וע״כ
 בשבש לא לאביך סיעתי אנס לכוחי שיאמר רשיי מ״ש
 .עצמו לבין בינו כן לו שיאמר אלא קאמר ישראל ב״ד לפני
אין דין בית בפני שלא היא דסחביעה דידן בנידון וא״כ
J______תקתר שלג מדבר שוסמ ט:

.כנ׳ד דמותר הוא דכ״ש נראה התום׳ ולשייטת
 מטחי הלוואה הפקעת דבכל ל’דס כיון

 לדעתם וכמ׳ש למלוה ידוע שחובו ואפי׳ ח״ה בו אין אנס
 עוד אייה שיתבאר וכמו דרבנן איסור אפי׳ דליכא

 .חייב עדיין אם התובע ידע דלא הכא וכיש .מדבריהם
 המתק דבגוף דנהי התום׳ לשיטת לפקפק יש קצת ואמנם

 שקר בטענת מ׳מ דמלוה מיניה מישתמיט אי חיה ט אין
 דומיא משקר שהוא התובע כשיודע חיה משום ט יש

 כשאין אפי׳ ענין בכל לאסור יש כ’וא בחשבון דלהטעותו
 ידע דאי כיון אסור ענין דבכל דהתס דומיא יודט התובע
 דווקא דמותרת הלואה והפקעת וכמשיל חיה איכא האנס
 להכחיש אבל לו לשלם רוצה ואיט מיניה דמישתמיט בכהיג

 דהכא דליד נראה מיהו .דלהטעוהו דומיא אסור ולכפור
 זוזי אמר דמימר משוס הממון מצד מיה כחן דאין כיון
 חיה ליכא כן כמו מישתמיע קא ואישתמועי ליה ליח

 לי׳ איח מאי אמד מימר דה״נ אנס לכותי בכפירתו
 התום׳ מדברי ללמוד יש וכן .זוזי ליה דלית כיון למעבד

וכפירה הכחשה עיי אפי׳ הלואה מהפקעת קי״ד( )דף
: אייה סוד שיתבאר וכמו

WD הלוואה דהפקעת דסיל והראביי הרמבים לשיטת 
בפשיעות נראה נזילו כמו מדאורייתא אסור נמי

 להטעותו דאסור דלהטטותוממש דומיא דיק דאסורבנידק
 חובו להפקיע לו אסור והיג ממונו גניבת משום בחשבון
 ממה ממוט גניבת לי דמה נמיגניבתממוט דהוי שקר בטענת

 איט והוא שקר בטענת ממונו גונב או בחשבון שמטעהו
 למימר איכא כחשבון דלהטטותו דבהך ואטיג מבקרו יודע

 כיק מ״מ זה בטעות טתי מיד ממון כשמוציא דמיירי
 דומה לו משלם שאיט חוב הפקעת דין רלשיטתם שהוכחט

 עובד ממון מדין מדאורייתא אסורים ושניהם גזילו לדין
 מטעהו בין כלל לחלק אין בכהיג תורה שאסרתו כוכבים
 חובו להפקיע בחשטן מטטהו או ממוט להוציא בחשבון

 טטס דאין זו בטענה להטעותו שקר טמנת לטעון והיג
 לא יודעי! משאין בקדושין הראביי ׳שכ ומה כלל בזה לחלק

 יודעין כשאין הייט לשלם צ’א אמר טחי ולא היורש
 של טעותו הוי דבכהיג אוחו שבטין ואין כלל החוב עיקר
 אבל ח״ה דליכא הינא דמותר מעצמו שטועה אנס כותי

 או ואלמות בחזקה בין להפקיע אסור אוחו שתובעין כל
 גוונא דנחד שקר בטענת להטעותו בין דרך באיזה שישמט

 מלשון. ג״כ להדיא נראה וק גניבה הוי ובאידך גזל הוי
מזה יודטים טתיס היו לא אם שכ׳ רפיג בסי׳ רמיא

מ
 כלל המב מזה יודעין שאין דמיירי להדיא משמע וכו׳
 ולמיד ממצמו לשלס חייב דאינו הוא אוחו שבעין ואין

 ברייתא ד ואיסור בכהיג אסור דלשימתס ברוד הדבר
: להאריך צורך ואין הוא

PlttM בק להכריע בידיט אין דמיצתא הכרעה לענק 
שכתבתי אף הרי״ף דדברי • הראשונים גדולי

 הדבר אין מ״מ הרמב״ם כשיטת דס״ל מדבריו ללמוד דיש
 נזטח ע'פ דבריו וליישב לדחוק דיש בבירור כ’כ מוכרע

 בספקמת רשיי כשיטת להדיא נראין הטור ודברי • רש״י
 אין נמי הב״י ודברי • ח״ה שה שאין במקום הלוואתו

 כותי מכס לענק כ׳ שסיש בסי׳ אם כי מפורש הדבר
 אזיל מיהו ח׳ה. שאין במקום הלוואתו כהפקעת דהוי אנס

 או לגזול אשר במ״ש הרמב״ס לדברי דמפרש לשיטתו
 הימנים נאסר בטעם ודחק מדרבנן היינו כותי לפשוק

 בס״ד לעיל כתבנו כבר אבל טתי מלך ק מכס להבריח
 ואצו מדאורייתא דאשר הרטבים דדטת נטטח בראיות

 פושק היה לא ודאי כן הרמב״ם לדברי מפרש ב״י הרב היה
 וכריש לזה טסק הרי״ף דדברי במקום וכיש • טותיה דצא

 • ממש המור כדברי כ׳ שמית בסי׳ הרמיא גם ואמנם
 ממון וגניבת גזל דכל דס׳ל הרמיא מדברי נראה ומיהו
 כיח סי' באהע״ז וכמ״ש • ח״ה משוס אסור היה טתים
 לפי ומיהו ־ בזה האחרונים גדולי כל סליו השיגו וכבר
 • כשיטתם דבריו לטין יש התוס׳ בשיטת בס״ד למיל מיש

 והרב״י והרמביס בעיניו ברור הדבר היה דלא נראה ומ״מ
 ליה ברור הוי דאי ממון מדין מדאורייתא דאסור היל

:טותיה דלא להדיא מכריע היה לא הכי

 אסורים הגי דכל דדעתס בסיד שדברנו אחר והגה
שלא להכריע בידיט אץ ממק מדין מדאורייתא

 הרהב*ס לדעת ראיה להביא לי נראה קצת ואדרבא כדעתם
 הלוואתו הפקעת גם מדאורייתא אסור כוחי נזל דלמ״ד
 דאמרי׳ ע״ב( ייג )דף דבטרוח מסוניא מדאורייתא אסור

 הנימא קונה טכבים עובד בכוחי משיכה דאמר ולאמימר
 אונאה מחזיר אתה לעמיתך אמרי • וט׳ כריי ס״ל אי

 טכבים עובד • טכבים לשבד אונאה מחזיר אתה ואי
 וחד טכבים בעובד מד נפקא אחיו את איש תונו מאל

 דאיצמריך היינו אסור ילד בז למיד הניחא ט׳ וצריכא בהקדש
 שבד של נזילו כח״ד ס? אי אלא *נאה להוציא קרא

 כי*י ע״כ • וכו׳ ס״ל אי אמרי מיבעיא אונאה ט׳ טכבים
 זו מסוגיא ללמוד יש בפשיטות הנה • הנח׳ עכיל ס׳ל

 וחלא דאסור הוא מדאורייתא אסור הכותי גזל דמיד
 אלא איט אסור מיד דאפילו רש׳י מיש האחרונים כמ״ש

 לשימת ושד • בסיד בזה קצת הארכתי וכבר מדרבנן
 מכבים ושבד בישראל דמשיכה כר״׳ל הלכה מוסק רשיי

 ובדברי בבטרות הרא׳ש בדברי שמבואר וכמו בכסף
 מדברי משמע וכן • רש״י עיש מיש שיך פי׳ ביו״ד השר
 בפשיטות ג'כ להוכיח ים ובבטרוח ובקדושין ■ בב'מ רש׳י

 מדאורייתא אסור טכביס שבד גזל כמיד נמי דהלכה
 שנאה מדין טכביס שבד למעט אחי לעמיתך ט״כ דלריל
צורך ואץ לסדיא בסוניא וכדאיתא אסור גוילו וט״כ
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 נזל דלמ״ד מכאן ללמוד יש למנינט אכל • בזה לסאריך
 דאי אסור נמי חוט הפקעת גס אטר טכבים עובד

 קרא לי למה חיקשי אכתי מדאורייתא מותר חובו מקמח
 דהוי אונאתו • מותר חוט הפקעת השתא • אונאה למישרי

 איזהו ר״ס בב'מ איחא וכה״ג • מיבעי וממכר מקח דק־
 להנך מה ממך וחיתי באונאה לכתוב לא דאמרינן נשך
 דדרך משוס אונאה אלמא בכך וממכר מקח דרך אין שכן

 דהנך איפכא התם נמי דאמרינן ונהי בכך וממכר סקח
 ־ דמחיל ידע לא שק לאונאה דמה משוס אחיין לא מאונאה

 מאי ס״ל דאי סברא הך ס׳ל לא דבטרוח בסוגיין פ״כ
 השתא מותר היה כוכבים עובד טתי גזל למ״ד פריך
 דמחיל ידע דלא משום איצטריך הא מיבמי אהאתו גדלו

 בהכי צריכוחא טבדינן ישראל דגבי דאט״ג צ״ל אלאפ׳ב
 טכבים עובד אבל הוי מחילה בר דישראל מפום היינו
 משוה פחות על נהרג נח בן דמהיט הוא ממילה בר דלאו

 אי כ’ומ צריטחא האי נביה למעבד שייך לא פרוטה
 קרא לי למה תיקשי חכתי שרי היה הלוואתו הפקעת
 בכך וממכר מקח דרך דהוי משוס דכ״ש אונאתו למישרי
 מריבית אפי׳ טפי קילא דאוגאה שם בב״מ אמרינן דמה׳ט

 שמפקיע חובו מהפקעת טפי דקיל וכיש • דמדעחיהקיהיב
 זכה דכבר כלואתו דשאני לחלק אפשר ואמנם • בעיכ

 ומעיקרא ניחנה להוצאה דמלוה משוס בממון כישראל
 והנראה • באונאה משא׳כ לידו אתי גמורה זכיה בתורת

 )דף הזהב בפי דסיל דרבא אליבא כן לחלק צריך דע״כ
 לריש לי׳ מסייע ומתניתא קרא דקאמר לקיש כריש ה׳ח(
 טכבים עובד למעוטי דלעמיחך סיל ע״כ וא״כ לקיש

 להדיא קאמר הא ורבא אסור גדלו כמיד ל’וס מאונאה
 אנס טתי של הלואתו הפקעת אסור גדלו מ׳ד דאפי׳

 הלוואתו דהפקעת גב על דחף צ׳ל ט״כ ודאי אלא שרי היה
 ע״כ והיינו • להנאתו קרא איצטריך אפיה מותר היה

 שס בב'מ כתוספות לפמ׳ש מיהו • דכתיבנא מעטמא
 צורך אין ס״ל כריל דרבא מהתם ראיה דאין ונבטרות

:להאריך ואין לזה
 גזילו דלמ״ד זו מסוגיא להוכיח יש ודאי הא אמנם

ויגזול כעין דהייט ממש גדלו דוקא לאו אסור
 משכוט או ©קרונו אפי׳ אלא ליד מיד שחטף המגית אח
 מדאורייח׳• ואסור בו יש גזל דין נמי ישראל שביד טתי של

 לחלק אין ודאי בהנך כדכחיבנא לחלק יש דבהלואה דנהי
 וכן אסירי דהני מ’ש אונאה להוציא ומדאיצטריך בהכי

 טתי אבידת להוציא להתיר אחיך מדאיצטריך להוכיח יש
 • מהריוויייל בשם כיח סי׳ מחוקק בחלקת כמיש ודלא אנס

 • בזה כאן להאריך ואין בסיר לקמן מזה יתבאר ואייה
והואיל • כרמבים לשימת טפי ניחא הסוגיא פשט ומכים

 מדרבנן אסור נמי הלוואה דהפקעת הסוברים לדעת אבל
 מדאורייתא דאסור הסוברים לדעת וכיש חיה במקום

 אליבא ולרבא דינא להאי דקאמר הוא רבא הכא מיהו
 מדרבנן אסורה טכבים עובד של הלואה הפקעת דכויע
 לשיטתם אסור וודאי מכים מדרבנן מיהו חיה במקום

 וכמ׳ש העד לדברי מודה בשאינו דמיירי לפרש צריך ע'כ
ומבואר הנהמ״ר בשם גיה הביא ובד״כג שם בשויע רמיא

שם

 לאיסור לחוש שיש במקום לסקל להכריע בידיט אין ן
:דאורייתא

טז סימן
 נלעיר בזה נחייבהו אס השבועה בגייק אמנם

ולא לטיע הוי גמור איסור דוודאי בפשיעות

וכ

ה
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 אונס שוס כאן דאין כיון בלב ביטול שום בים מהני
 וברורים נטניס הרשביא ודברי ממט שתובע הוא דממונא
 דנדריס בסיד הרין בדברי הוא וכן שאמרן למי וראויים

 כהפקעת הוי כוכבים מעובד המכס דהברחח דאע׳ג
 בחוב וכיש יעו׳ש מיז ליסבט אסור היה מ'מ הלוואתו

 מה כלל אונס זה שאין לו לפרוע ע*מ שהלוה ממש ־־ממון
 לשיטת ואפי׳ לו• שישלם בערכאותיהם ממנו שתובע

 מהא לוה וראיה • שרי היה חובו דהפקעת הסוברים
 אלא אמרן ולא וט׳ ישראל בר שסבכגוזלהאי דאמרינן

 משמחין הוו דשמות׳ בפשיטות ומשמע לא חרי אבל חד
 כתב וכן • מוסר כדין לשלם אוחו מחייבין אין אבל ליה

 כיח סי׳ בחו״מ בד׳מ והביאו דביק בפיה בממיר להדיא
 דמוחרח כיק הלואה דהפקעת נימא ואי שם בכו׳ט וכן
 אמא׳ כאנס כו׳ל לשלם מצטרך ואי ממש ממונו ליה כוי
 ממש ממוט מפסידו דהרי מוסר כדין לשלם לו מחייב אינו
 הוו לא נמי שמותי אפי׳ חרי דבי קשה מזה וייתר ־ בזה

 וא׳ח וזיל תרי דבי אהך הקשו החוס׳ והנה ־ להו משמחי!
 אוחו מפסידים וא*כ הלוואתו להפקעת שרי לעיל הא

 לא דמ׳מ וייל • לכפור יטל היה רוצה היה שאם הרנה
 שחייב מה אלא ידם על משלם שאין כיון להו משמחין הוו
 ואם במ״ש בדבריהם לתמוה יש לכאורה והנה • עכ״ל לו

 ח׳ה מפני לכפור אסור והא לכשר יכול כיה רוצה היה
 דגימא ליה מחזיקינן ורשיעי בשופטני ואטו מדרבנן מיהח

 חכמים דעת על לטבור יטל שהיה מפני אוחו שמפסידים
 נמי מדאורייתא אסור הלוואה הפקעת היחה. אפי׳ וא*כ
 אלא אאיסורא עובר והיה טפר היה רוצה היה אם נימא
 דאורייתא איסור לי ומה הפסד מיקרי לא זה משוס וודאי

 רית בשם המררכי אמיש לי קשיא וככיג • דרבנן או
 לאישתמוע׳ דמצי משום ליה משמתין היו אומר אם דאפילו

 כיון חימא ווה • לו לכשר יטל שהיה והיינו יעיש
 מידי לאו עד האי א*כ חיה מפני לכפור אסור דמדיגא

 וכי דרבנן מעבירה שמצילו קעביד מצוה ואדרבה עבד
 למימר העד דמצי וכיש ליה משמתין הוו שמותי זה בשביל

 ואחזוקי חכמים דברי על לעובר אותו מחזיק איני אני
:מחויקיגן לא ברשיטי אינשי

בזה לשיטתם אזלי דהחוס׳ בפשיטות בעיני והנלאה
 מטעם סוא התורה מן גזל דאיסור דסיל

 ליכא אגס טשי של הלואה בהפקעת ט'כ ולשיטתם חיה
 באריכות לטיל שבארתי וכמו הכותי ידע ואפי׳ כלל חיה

 קמישתמיט ואשתמוטי ליה ליח זוזי דמימראמר בסיד
 בפשיטות שכתבו וזהו טשי קיל הלוואה בהפקעת ולשיטתם

 שהביא ריח דעת נמי וזהו לכפור יטל היה רוצה היה שאם
• סיל התום' דכשיטת לאישתמוטי דמצי שכתב המרדכי



תקצד

 עבירה כי לעולם יבוא בכלל אי בספיקא עדיין מצות שכר אבל לעולם יבא שעכ״ם הרי

תורה. מכבר.

 ע״י שיעשה המצות לבין עשה שכבר על בין שם בב״ק גבורים תשלטי תבדיל ויפה
 קצ״ס אות מע״ג בשה״ג וע׳ א סע׳ רמ״ו סי׳ יו״ד ברמ״א ומובא בהחזקתו עשייתן לו שיאפשר

 ואין וסיים שואב אבן מדרשות הביא אומץ יוסף ובם׳ למהרת״ו, סתרים ממגילת ראב״ן בערך

 ביתו הון כל את איש יתן אם ארז״ל כן אחרי אבל הת״ח של לימודו קודם אלא תנאי מועיל
 טעם טוב ובשו״ת כו׳, מראשו אלא מאושר א״ת מאושר ותומכיה ב נ״ג מצורע ומהר וכו׳,

 שלכן להורות באהלך ליששכר בצאתך זבולן שמח הוקדם שלכן רי״ז סי׳ מה״ק מהגרש״ק ןדעת

 שיוכל כדי אותו פרנס יששכר של ללימודו תמיכתו הקדים זבולן לאשר יאכלו כחלק חקק
 מתחייב וזה נהנה זה ל״ת בעונשי אבל מצות בשכר אך זה כל והנה התורה, לעסק להתפנות

 ל״א קדושין משכבם כפרת הריני הוריו להסתלקות חודש י״ב בתוך אומר הבן ואשר שמענו, לא

 כפרתך, אני לו אומרים העם כל מאחרים מתנחם וכשהוא א י״ח בסנהדרין זה כעין מצינו הן א,
 אחרי רב זמן ככת שאמר ומשמע ובניו, חייא ר׳ כפרת הריני דאר״ל סע״א כ׳ בסוכה וכן

 בא א כ״ג ביומא כפרתן, אני ישראל בני רי״א מ״א פ״ב ובנגעים עד, לחיי חייא ר׳ שנתעלה

 כו׳ כהן בתי בן כפרת הריני ע״א מ׳ ביבמות וע׳ כפרתכם, הוא הרי אמר כו׳ תנוק של אביו

 או אביו את מזכיר כשהוא הוא כבוד דלשון שם בסוכה י׳שראל ש׳ל ר׳בן פירש אשר שהיסב

 של כפרתן כו׳ להביא יג פ״ג אסתר מד״ר ]וע׳ שם נגעים בפיהמ״ש הרמב״ם וכ״ב וכו׳ רבו

 עונש התלמיד או האב עונש לקבל הבן ביד באמת אין אבל ה[, אות שם ובהגרש״ש ישראל

למתים. כפרה אין פ״ו כלל ח״א ענגל יוסף מהג״ר האוצר בית בם׳ וע׳ ינקה, לא ליד יד כי רבו
 חו״מ ע׳ בידו גזל שלקח והמעות כלל היא דמים בת ולא יוחן בכי דאינה מזה המורם

 בעוה״ז סירותיהם אוכל שאדם בדברים ואפי׳ לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאין ד סע׳ ר״ט סי׳

 סי׳ שם קניא לא אסמכתא הן וגם ה׳, סע׳ רי״א סי׳ שם דמי הגוף כקנין לאו פירות קנין כי כו׳

 ב״ב תום׳ ע׳ בנזקין קנין שאין העבירות בעונשי ומש״ב דין עומק ימצה ומי ב׳, סע׳ ר״ט

לא ושלמיו עולתו המוכר סע״ב פ״ט פסחים וע׳ הוא, בטעות דקנין לנזקין חזקה אין ד״ה א כ״ג

קנסא, רבא אמר לנדבה, יפלו אמאי מעות כלום ולא עשה דלא מאחר וכי כלום, ולא עשה

 שכר שהמוכר הנזכרת בהתשובה גאון האי רב דברי וכסוף השם חילול גרם הקונה והאדם
 תגרע״א בהגהות וע׳ כו׳ פלסתר שמים שם עשה כי שכר מלקבל פרעניות לקבל קרוב תעניתו

הסליחות רב אלהינו הלוא עשה אשר על ודואג מיצר ובתמים באמת אם והמוכר רמ״ו, סי׳ ליו״ד
ויהי רבותינו לנו שהתוו התשובה בדרכי וילך מהוגנים לעניים הסכום זה יפזר כי לו וטוב
_______________________ יכפר. רחום

 איש אם למדתי, לא לומר יכול פלונית מסכתא למדת לאדם אומרים אם שאמרו אע״ס תתרסא.

מקור נראה כו׳. לאו ומהן הן לאו מן לוער יתכן לא שקר מדבר שאינו הוא אמת

על חזרנו אר״א שעירה אדוני אל אבוא אשר עד פס׳ פע״ח רבה בבראשית רבינו לדברי

היה אמתי יעקב אפשר מימיו שעיר להר עשו אצל אבינו יעקב שהלך מצינו ולא המקרא כל

 לאי על שיאמר אמת לאיש יתכן שלא הרי וכו׳, לבוא לעתיד אצלו יבא הוא אימתי אלא ומרמה,

 פ׳ בתנחומא וכ״ה נפשיה, דאטעי הוא שעשו אנפין לתרי המשתמע דבר לומר לו הותר אבל הן

כו׳. בכורך עשו יעקב, אנכי אמר אלא שיקר לא יעקב, שיקר אומרים שאתם אע״פ תולדות

א״ר אלהים פני כראות רז״ל דרשו כתב וישלח פ׳ יבוד !ברבעו א, קל״ט תולדות בזהר וע׳
כתיב פדת ר׳ דאמר פדת דר׳ ופליגי כו׳ כן על כי שנאמר בעוה״ז לרשעים להחניף מותר יוחנן



תקצהעולם חסדי

מענה

שצור,

 כן אם

לנפשאי

 שמוהר יוחנן ר׳ דעת א(, יבוא תנף לפניו לא כי וכתיב עיני לנגד יכון לא שקרים דובר

 וכו׳ שנאמר אסור היראה מפני שאף פדת ר׳ ודעת לעשו, יעקב החניף שכאן הרשע את להחניף
 וגנאי שבח משמעות שתי בעל לשון שהיא לפי מותרת כזאת הניסה לעשו יעקב ?׳החניף ומה

 בזד, לחוב אין השבה לשון הרשע יבין ואם ב(, ע׳יז לשון אלהים וכן ביזוי לשון ראותי שהרי

 לומר לת״ח חכמים התירו וכן ליה, מטעינא לא אנא נפשיה מטעי איר,י רז״ל טדרשו וכמו
 השי״ו! עבד או מולך כגון ע״ז לשון שהוא לסי המכס את לו שיניחו כדי אנא דנורא עבדא

 מותר היראה מפני פנים לשתי הנשמע כזה ולשון ג( הוא אוכלה אש בו שכתוב לאש שנמש?

היא. אבי בת אחותי אמנה וגם י״ב כ׳ בראשית וע׳ יי,בח רבינו .עכ״לפדת לר׳ אפילו
 ראיה והביאו תשלום מפני לשנות לאדם לו שמותר ב ס״ה ביבמות ותנו דייקו וכן

 וממי.•. ממנה היא להריון שהמניעה זקן ואדוני עדנה לי היתד, בלותי אחרי שחשבה אמנו משרה
 אשר הזכיר ולא כו׳ בלותי אחרי שזהו זקנתי ואני אמרה אשר אך כן אחרי הזכיר לא והשי״ת

 צוה אביך יה שבטי אמרו מאשר וכן לאמתו, אמת אבל שינוי אך שזהו הרי זקן ואדוני חשבה
 וישטמוהו ואמר יוסף לפני טנגוריא עליהם ללמד בחפצו אבינו יעקב זה על רמז נאמת ש וגו׳

 שהמה היינו אביך אלהי עבדי פשע נא שא אמרו ונם וגם וגו׳, יעקב אביר מידי גו׳ חצים בעלי

 תעבד לא את מלפף טעמא ד״ה סע״א ס״ג שם יבמות רש״י וע׳ הסיבות, מסבב ביד עבדים אך
 לשנות, מותר לנפשיה טיבוחא ליחזק דלא היכי דכי באמרם ב ע״ז בכתובות דייקו :ן ו הכי,

 על שרמזה ויתכן שעה, אותה היד, כך באמת כי יתכן לי נשים דרך כי אמנו רחל חמרה ואשר
 כ׳ ובביצה השל״ה[, שכ״כ ןכמדומד, א פ״ב שבת כנדה מטמא זרה שעבודה התרפים טומאת

 שמאי תלמידי עליו חברו ביו״ט עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביאו הזקן בהלל תעשה סע״א
 היה הלל של ענוותנותו מרוב וברש״י סו׳ הבאתיה שלמים ולזבחי היא נקבה א״ל סו׳ הזקן

 יתכן ובכן בעצמו עולתו שהביא לא "שהביאו" באמרם שהודגש שזהו יתכן השלום, מפני

ע״א[. קכ״ז ח״א פ״ו לאבדר״ג הראש אבות בס׳ ]ויעוין שלמים גם להביא באמת

 א״ל הן והשיב בימין" הקשת נראתה לריב״ל רשב״י דא״ל ב ע״ז בכתובות הביאו ואשר
 תא טיבו אחזיק לא סבר אלא מידי הואי דלא היא, ולא בגמרא וסיימו לואי, בר אתה אי

הכי "אין כענין "אין" כמו במבטא "הן" כי אנפין לתרי דמשתמע לישנא דאמר הכוונה

 ולד, לה אין עקרה שרה ותהי לה, הור, לה אין שנאמר מקום בכל נח ס״פ לב״ר מת״כ ע׳ ומי"

 הגר״א דברי ונודעים ב ס״ב נדרים ובהגרצ״ח בו׳, הן כמו שפירושו אין כתיב לכך שב׳ לה, דוד,

 בגם׳ וע׳ א י״ד בהגיעב״ץ זה וכעין א ט״ו שבת הגרצ״ח ע׳ הין מלא פ״א דעדיות מ״ג לפרש

 א״ל סלן מסבתא אוקימתון א״ל ע״ב י׳ הוריות וע׳ וכו׳, כלאו שהוא הן יש רי״א א צ״ג ב״ק

 הגט׳ דברי לנו יאירו ובזה כלאו, שהוא ד,ן השיב במסכתא דשנין רבנן דעבידו אע״ג כו׳ אין
 הלבה אריב״ל מלוך ר׳ אמר וקאמר ויתיב הונא דרב קמיה אבא בר אחא רב יתיב א מ״ם חולין

 לרב אשכחיה ר״ז סליק כי קאמר, כר״ש הלכה אין ת ר מ א ק ה א ב ר ע ך ו ל מ א״ל כר״ש,
 אסי ורב אבא בר ור״ח דאנא דמר חיי א״ל כר״ש, הלכה אריב״ל מלוך א״ר וקאמר דיתיב ביבי

כר, כר״ש הלכה אין לן ואמר כר״ש הלכה מר אמר אי וא״ל מלוך דר׳ לאתריה אקלעינן

ב. מ״א סוטה וע׳ בדרז״ל אלו פדת ר׳ דברי מקור אדע לא א(
שם. עיין קע״ח סי׳ בפנים רבינו כתב וכן חול קודש עושה זו הוראה לפי ב(
 ב כ״ג ובוארא ד, אות ב קע״א וישלח ח, אות סע״ב קי״א וירא זהר בניצוצי ראה ג(

בס״ד. ה־ אות



עולם חסדיתקצו

 יגם כר״ש, שהלכה שאמר מלוך דר׳ משמיה השמועה שנתפשטה הרגלים מאין יפלא שלכאורה

 דאיירינן אחרי צורך ללא שהכפיל קאמרוז." ערבאי "מלוך בהדגישו התא רב של סגנונו מפליא

 שרש על להעמידו רצה התא שרב ברור אמנם אחר, ממקום או הוא ערבאי אי נפ״מ ומאי ביה,

 נודעים ערב שבני לפי זהו כר״ש, שהלכה מלוך דר׳ משמיה שאמרו הדבר יצא מהיכן טעותו

 נשמע כר״ש הלכה אי מלוך ר׳ נשאל באשר לכן פס״ד, בר״ר ע׳ אותיות בהברת למחלפים

 העיר דחכימי בלישנא ודיבר בחכמה מופלג שהיה התא ורב כר״ש, הלכה הן שהשיב לחם

 בהברתו, שטעית הוא ואתה אמר כר״ש הלכה אין באמת הוא קאמר" ה א ב ר ע "מלוך ברמיזא

 הלכה אר״י כו׳ חייא בר אבא דר׳ חבריה גמירי א כ״ב שבמוע״ק דעובדא בגופא נראה וכן

 שח״.י וכו׳, אמרי הלכה אין אני א״ל בטריפות, כרשב״ג הלכה מר אמר וכו׳ בטריפות כרשב״ג
 דהכי שבועתא אמר הדין ב כ״ה בנדרים וע׳ להתחלף, העשוי בדבר שטעה אך שקר העיד לא

 וע׳ משתבע שפיר דנפשיה אדעתא וחד חד דכל רב אמר דהכי שבועתא אמר והדין רב אמר

 סע״א ק׳ כתובות וע׳ אנסך לבך ד״ה א ב״ו שבועות התום׳ קושית ותתיישב שם הר״ן בפי׳

 טובי בדוכתי והתבוננתי לבי אל נתתי וכבר מעשר" הוי הכי סבר ומר מעשה הוי הכי סבר מר

 אמת ה׳ תורת כי ימצא המעיין ובאמת שאמרו מה אמרו כסיפותא משום כאלו נראה שלכאורה

 ועוד ריא־רב ע׳ ג כרך קוק הגראי״ה למרן אזכרה בספר ראה בשפתם נמצא לא ועולה בפיהם

ברצ״ר" למועד חזון

>



עולם חסדי תקצר

ג Z*1׳*

 עבירה כי לעולם יבוא בכלל אי בספיקא עדיין מצות שכר אבל לעולם יבא שעכ״ם' הרי
תורה. מכבר.

 ע״י שיעשה המצות לבין עשה שכבר על בין שם בב״ק גבורים השלטי הבדיל ויפה
 קצ״ם אות מע-ג בשד,"ג וע׳ א סע׳ רמ-ו סי׳ יו״ד ברמ״א ומובא בהחזקתו עשייתן לו שיאפשר

 ואין וסיים שואב אבן מדרשות הביא אומץ יוסף ובם׳ למהרח״ו, סתרים ממגילת ראב״ן בערך
 ביתו הון כל את איש יתן אם ארז״ל כן אחרי אבל הת״ח של לימודו קודם אלא תנאי מועיל
 טעם טוב ובשו״ת כו׳, מראשו אלא מאושר א״ת מאושר ותומכיה ב נ״ג מצורע ומהר וכו׳,
 שלכן להורות באהלך ליששכר בצאתך זבולן שמח הוקדם שלכן רי״ז סי׳ מה״ק מהנרש״ק ןדעת
 שיוכל כדי אותו פרנס יששכר של ללימודו תמיכתו הקדים זבולן לאשר יאכלו כחלק חנק

 מתחייב וזה נהנה זה ל״ת בעונשי אבל מצוד. בשכר אך זה כל והנה התורה, לעסק להתפנות
 ל״א קדושין משכבם כפרת הריני הוריו להסתלקות חודש י״ב בתוך אומר הבן ואשר שמענו, )

 כפרתך, אני לו אומרים העם כל מאחרים מתנחם וכשהוא א י״ח בסנהדרין זה כעין מצינו הן א,
 אחרי רב זמן ככד, שאמר ומשמע ובניו, חייא ר׳ כפרת הריני דאר״ל טע״א כ׳ בסוכה וכן

 בא א כ״ג ביומא כפרתן, אני ישראל בני רי״א מ״א פ״ב ובנגעים עד, לחיי חייא ר׳ שנתעלה
 כו׳ כהן בתי בן כפרת הריני ע״א מ׳ ביבמות וע׳ כפרתכם, הוא הרי אמר כו׳ תנוק של אביו

 או אביו את מזכיר כשהוא הוא כבוד דלשון שם בסוכה י׳שראל ש׳ל ר׳בן פירש אשר שהיסב
 של כפרתן כו׳ להביא יג פ״ג אסתר מד״ר ]וע׳ שם נגעים בפיהמ״ש הרמב״ם וכ״כ וכו׳ רבו

 עונש התלמיד או האב עונש לקבל הבן ביד באמת אין אבל ה[, אות שם ובהגרש״ש ישראל
למתים. כפרה אין פ״ו כלל ח״א ענגל יוסף מהג״ר האוצר בית בס׳ וע׳ ינקה, לא ליד יד כי רבו

 חו״מ ע׳ בידו גזל שלקח והמעות כלל היא דמים בת ולא יותן בכי דאינה מזה המורם
 בעוה״ז סירותיהם אוכל שאדם בדברים ואפי׳ לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאין ד סע׳ ר״ט סי׳
 סי׳ שם קניא לא אסמכתא הן וגם ה׳, סע׳ רי״א סי׳ שם דמי הגוף כקנין לאו פירות קנין כי כו׳

 ב״ב תום׳ ע׳ בנזקין קנין שאין העבירות בעונשי ומש״ב דין עומק ימצה ומי ב׳, סע׳ ר׳׳מ
לא ושלמיו עולתו המוכר סע״ב פ״ט פסחים וע׳ הוא, בטעות וקנין לנזקין חזקה אין ד״ה א כ״ג

קנסא, רבא אמר לנדבר" יפלו אמאי מעות כלום ולא עשה דלא מאחר וכי כלום, ולא עשה
 שכר שהמוכר הנזכרת בהתשובה גאון האי רב דברי וכסוף השם חילול גרם הקונה והאדם

 הגרע״א בהגהות וע׳ כו׳ פלסתר שמים שם עשה כי שכר מלקבל סרעניות לקבל קרוב ^י־עניתו
הסליחות רב אלהינו הלוא עשה אשר על ודואג מיצר ובתמים באמת אם והמוכר רמ״ו, סי׳ ו״ד /

ויהי רבותינו לנו שהתוו התשובה בדרכי וילך מהוגנים לעניים הסכום זה יפזר כי לו וטוב
יכפר. רהום

 איש אם למדתי, לא לומר יכול פלונית מסכתא למדת לאדם אומרים אם שאמרו אע״ם תתרסא.
מקור נראה כו׳. לאו ומה! הן לאו מן לוער יתכן לא שקר מדבר שאינו הוא אמת

על חזרנו אר״א שעירה אדוני אל אבוא אשר עד פס׳ פע״ח רבה בבראשית רביגו לדברי
היה אמתי יעקב אפשר מימיו שעיר להר עשו אצל אבינו יעקב שהלך מצינו ולא המקרא כל

 לאי על שיאמר אמת לאיש יתכן שלא הרי וכו׳, לבוא לעתיד אצלו יבא הוא אימתי אלא ומרמה,
 ם׳ בתנחומא וכ״ה נפשיה, דאטעי הוא שעשו אנפץ לתרי המשתמע דבר לומר לו הותר אבל הן

כו׳. בכורך עשו יעקב, אנכי אמר אלא שיקר לא יעקב, שיקר אומרים שאתם אע״ם תולדות
א״ר אלהים פני כראות רז״ל דרשו כתב וישלח פ׳ בחיי וברבינו א, קל״ט תולדות בזהו־ וע׳
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 שמוהר יוחנן ר׳ דעת יבואאא חנף לפניו לא כי וכתיב עיני לנגד יכון לא שקרים דובר
 וכו׳ שנאמר אסור היראה מפני שאף פדת ר׳ ודעת לעשו, יעקב החניף שכאן הרשע את להחניף

וגנאי שבח משמעות שתי בעל לשון שהיא לפי מותרת כזאת חניפה לעשו יעקב שהחניף ומה
 בזד, לחוב אין השבח לשון הרשע יבין ואם ב(, ע״ז לשון אלד״ים וכן ביזוי לשון ראותי שהרי
 לומר לת״ח חכמים התירו וכן ליה, מטעינא לא אנא נפשיה מטעי איהי רז״ל שדרשו וכמו

 השי״ת עבד או מולך כגון ע״ז לשון שהוא לסי המכס את לו שיניחו כדי אנא דנורא עבדא
מותר היראה מפני פנים לשתי הנשמע כזה ולשון ג( הוא אוכלה אש בו שכתוב לאש שנמשל
היא. אבי בת אחותי אמנה וגם י״ב כ׳ בראשית וע׳ בחיי, רבינו עכ״ל פדת לר׳ אפילו

ראיה והביאו השלום מפני לשנות לאדם לו שמותר ב ס״ה ביבמות ותנו דייקו וכן
 וממני ממנה היא להריון שהמניעה זקן ואדוני עדנה לי היתר, בלותי אחרי שחשבה אמנו משרה

 אש* הזכיר ולא כו׳ בלותי אחרי שזהו זקנתי ואני אמרה אשר אך כן אחרי הזכיר לא והשי״ת

 צוד, אביך יה שבטי אמרו מאשר וכן לאמתו, אמת אבל שינוי אך שזהו הרי זקן ואדוני חשבה
 וישטמוהו ואמר יוסף לפני סנגוריא עליהם ללמד בחפצו אבינו יעקב זה על רמז שבאמת וגו׳

 שהמה היינו אביך אלהי עבדי פשע נא שא אמרו הם וגם וגו׳, יעקב אביר מידי גו׳ חצים בעלי
 תעבד לא את מלפך טעמא ד״ה סע״א ס״ג שם יבמות רש״י וע׳ הסיבות, מסבב ביד עבדים אך

 ת, לשנו מותר לנפשיד, טיבותא ליחזק דלא היכי דכי באמרם ב ע״ז בכתובות דייקו וכן הכי,
 על שרמזה ויתכן שעה, אותה היד. כך באמת כי יתכן לי נשים דרך כי אמנו רחל אמרה ואשר

 כ׳ ובביצה השל״ה[, שכ״כ ןכמדומר, א פ״ב שבת כנדה מטמא זרה שעבודה התרפים טומאת
 שמאי תלמידי עליו חברו ביו״ט עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביאו הזקן בהלל מעשה סע״א
 היה הלל של ענוותנותו מרוב וברש״י כו׳ הבאתיה שלמים ולזבתי היא נקבה א״ל כו׳ הזקן

 יתכן ■ובכן בעצמו עולתו שהביא לא "שהביאו" באמרם שהודגש שזהו יתכן השלום, מפני משנה
ע״א[. קכ״ז ח״א פ״ו לאבדר״ג הראש אבות בם׳ ]ויעוין שלמים גם להביא באמת שצור,

 א״ל הן והשיב בימין• הקשת נראתה לריב״ל רשב״י דא״ל ב ע״ז בכתובות הביאו ואשר
 טיבותא אחזיק לא סבר אלא מידי הואי דלא היא, ולא בגמרא וסיימו לואי, בר אתה אי כן אם

 הכי "אין כענין "אין" כמו במבטא "הן" כי אנפין לתרי דמשתמע לישגא דאמר הכוונה לנפשאי,
 ולד, לה אין עקרה שרה ותהי לה, הור. לה אין שנאמר מקום בכל נח ס״פ לב״ר מת״כ ע׳ :מי"
 הגר״זן דברי ונודעים ב ס״ב נדרים ובהגרצ״ח כד, הן כמו שפירושו אין כתיב לכך שב׳ לה, דוה

 בגם׳ וע׳ א י״ד בהגיעב״ץ זה וכעין א ט״ו שבת הגרצ״ח ע׳ הין מלא פ״א דעדיות מ״ג לפרש
 א״ל סלן מסבתא אוקימתון א״ל ע״ב י׳ הוריות וע׳ וכו׳, כלאו שהוא הן יש רי״א א צ״ג ב״ק
הגט׳ דברי לנו יאירו ובזה כלאו, שהוא הן השיב במסכתא דשנין רבנן דעבידו אע״ג כו׳ אין

הלבה אריב״ל מלוך ר׳ אמר וקאמר ויתיב הונא דרב קמיה אבא בר אחא רב יתיב א מ״ט חולין
לרב אשכחיה ר״ז סליק כי קאמר, כר״ש הלכה אין ת ר מ א ק ה א ב ר ע ך ו ל מ א״ל כר״ש,

אסי ורב אבא בר ור״ח דאנא דמר חיי א״ל כר״ש, הלכה אריב״ל מלוך א״ר וקאמר דיתיב ביבי
כו׳, כר״ש הלכה אין לן ואמר כר״ש הלכה מר אמר אי וא״ל מלוך דר׳ לאתריה אקלעינן

ב. מ״א סוטה וע׳ בדרז״ל אלו פדת ר׳ דברי מקור אדע לא א(
שם. עיין קע״ח סי׳ בפנים רבינו כתב וכן חול קודש עושה זו הוראה לפי ב(
ב כ״ג ובוארא ד, אות ב קע״א וישלח ח, אות סע״ב קי״א וירא זהר בניצוצי ראה ג(
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 עבירה כי לעולם יבוא בכלל אי בספיקא עדיין מצות שכר אבל לעולם יבא שעכ״ם הרי
תורה. מכבר,

 ע״י שיעשה המצות לבין עשה שכבר על בין שם בב״ק גבורים ד,שלטי ־הבדיל ויפה
 קצ־׳ס אות מע-ג בשה״ג וע׳ א סע׳ רמ-ו סי׳ יו״ד ברמ״א ומובא בהחזקתו עשייתן לו שיאפשר

 ואין וסיים שואב אבן מדרשות הביא אומץ יוסף ובם׳ למהרת״ו, סתרים ממגילת ראב״ן בערך
 ביתו הון כל את איש יתן אם ארז״ל כן אחרי אבל הת״ח של לימודו קודם אלא תנאי מועיל
 טעם טוב ובשו״ת כו׳, מראשו אלא מאושר א״ת מאושר ותומכיה ב נ״ג מצורע ובזהר וכד,
 שלכן להורות באד,לך ליששכר בצאתך זבולן שמח הוקדם שלכן רי״ז סי׳ מה״ק מהגרש״ק !דעת
 שיוכל כדי אותו פרנס יששכר של ללימודו תמיכתו הקדים זבולן לאשר יאכלו כחלק הנק

 מתחייב וזה נהנה זה ל״ת בעונשי אבל מצוד. בשכר אך זה כל והנה התורה, לעסק להתפנות
 ל״א קדושין משכבם כפרת הריני הוריו להסתלקות חודש י״ב בתוך אומר הבן ואשר שמענו, לא
כפרתך, אני לו אומרים העם כל מאחרים מתנחם וכשהוא א י״ח בסנהדרין זה כעין מצינו הן א,

 אחרי רב זמן ככד, שאמר ומשמע ובניו, חייא ר׳ כפרת הריני דאר״ל סע״א כ׳ בסוכה וכן
 בא א כ״ג ביומא כפרתן, אני ישראל בני רי״א מ״א פ״ב ובנגעים עד, לחיי חייא ר׳ 1ש

 כו׳ כהן בתי בן כפרת הריני ע״א מ׳ ביבמות וע׳ כפרתכם, הוא הרי אמר כו׳ תנוק של אביו ■*
 או אביו את מזכיר כשהוא הוא כבוד דלשון שם בסוכה י׳שראל ש׳ל ר׳בן פירש אשר שהיטב

 של כפרתן כו׳ להביא יג פ״ג אסתר מד״ר ]וע׳ שם נגעים בפיהמ״ש הרמב״ם וכ״כ וכו׳ רבו
עונש התלמיד או האב עונש לקבל הבן ביד באמת אין אבל ה[, אות שם ובהגרש״ש ישראל

 למתים. כפרה אין פ״ו כלל ח״א ענגל יוסף מהג״ר האוצר בית בס׳ וע׳ ינקה, לא ליד יד כי רבו
חו׳׳מ ע׳ בידו גזל שלקח והמעות כלל היא דמים בת ולא יותן בכי דאינה מזה המורם

 בעוה״ז פירותיהם אוכל שאדם בדברים ואפי׳ לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאין ד סע׳ ר״ט סי׳
 סי׳ שם קניא לא אסמכתא הן וגם ה׳, סע׳ רי״א סי׳ שם דמי הגוף כקנין לאו פירות קנין כי כו׳

 ב״ב תום׳ ע׳ בנזקיו קנין שאין העבירות בעונשי ומש״ב דין עומק ימצה ומי ב׳, סע׳ ר״ט
לא ושלמיו עולתו המוכר סע״ב פ״ט פסחים וע׳ הוא, בטעות דקנין לנזקין חזקה אין ד״ה א כ״ג

קנסא, רבא אמר לנדבר" יפלו אמאי מעות כלום ולא עשה דלא מאחר וכי כלום, ולא עשה
 שכר שהמוכר הנזכרת בהתשובה גאון האי רב דברי וכסוף השם חילול גרם הקונה והאדם

 ר״גרע״א בהגהות וע׳ כו׳ פלסתר שמים שם עשה כי שכר מלקבל פרעניות לקבל קרוב תעניתו
הסליחות רב אלהינו הלוא עשה אשר על ודואג מיצר ובתמים באמת אם והמוכר רמ״ו, סי׳ ליו״ד
ויהי רבותינו לנו שהתוו התשובה בדרכי וילך מהוגנים לעניים הסכום זה יפזר כי לו וטוב
יכפר. רץ~

 איש אם למדתי, לא לומר יכול פלונית מסכתא למדת לאדם אומרים אם שאמרו אע״ס תתרסא.
מקור נראה כר. לאו ומהן הן לאו מן לוער יתכן לא שקר מדבר שאינו הוא אמת

על חזרנו אר״א שעירה אדוני אל אבוא אשר עד פס׳ פע״ח רבה בבראשית רבינו לדברי
היה אמתי יעקב אפשר מימיו שעיר להר עשו אצל אבינו יעקב שהלך מצינו ולא המקרא כל

 לאי על שיאמר אמת לאיש יתכן שלא הרי וכו׳, לבוא לעתיד אצלו יבא הוא אימתי אלא ומרמד"
 ם׳ בתנחומא וכ״ה נפשיה, דאטעי הוא שעשו אנפין לתרי המשתמע דבר לומר לו הותר אבל הן

כר. בכורך עשו יעקב, אנכי אמר אלא שיקר לא יעקב, שיקר אומרים שאתם אע״ס תולדות
א״ר אלהים פני כראות רז״ל דרשו כתב וישלח פ׳ בחיי וברבינו א, קל״ט תולדות בזד,ר וע׳

כתיב פדת ר׳ דאמר פדת דר׳ וסליגי כו׳ כן על כי שנאמר בעוה״ז לרשעים להחניף מותר יוחנן
1
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שמותר יוחנן ר׳ דעת א(, יבוא חנף לפניו לא כי וכתיב עיני לנגד יכון לא שקרים דובר
 וכו׳ שנאמר אסור היראה מפני שאף פדת ר׳ ודעת לעשו, יעקב החניף שכאן הרשע את להחניף

וגנאי שבח משמעות שתי בעל לשון שהיא לפי מותרת כזאת הניפה לעשו יעקב שהחניף ומה
בזד, לחוב אין השבח לשון הרשע יבין ואם ב(, ע״ז לשון אלהים וכן ביזוי לשון ראותי שהרי
 לומר לת״ח חכמים התירו וכן ליה, מטעינא לא אנא נפשיה מטעי איהי רז״ל שדרשו וכמו

 השי״ת עבד או מולך כגון ע״ז לשון שהוא לפי המכס את לו שיניחו כדי אנא דנורא עבדא
מותר היראה מפני פנים לשתי הנשמע כזה ולשון ג( הוא אוכלה אש בו שכתוב לאש שנמשל
היא. אבי בת אחותי אמנה וגם י״ב כ׳ בראשית וע׳ בחיי, רבינו עכ״ל פדת לר׳ אפילו

 ראיה והביאו השלום מפני לשנות לאום לו שמותר ב ס״ה ביבמות ותנו דייקו וכן
 וממי.־. ממנה היא להריון שהמניעה זקן ואדוני עדנה לי היתר. בלותי אחרי שחשבה אמנו משרד,

 אשד הזכיר ולא כו׳ בלותי אחרי שזהו זקנתי ואני אמרה אשר אך כן אחרי הזכיר לא וד״שי״ת
 צוד. אביך יה שבטי אמרו מאשר וכן לאמתו, אמת אבל שינוי אך שזהו הרי זקן ואדוני חשבה

 וישטמוה^ ואמר יוסף לפני סנגוריא עליהם ללמד בחפצו אבינו יעקב זה על רמז שבאמת וגו׳
שהבי היינו אביך אלהי עבדי פשע נא שא אמרו הם וגם וגו׳, יעקב אביר מידי גו׳ חצים בעלי

 תעבד לא את מלפך טעמא ד״ה סע״א ס״ג שם יבמות רש״י וע׳ הסיבות, מסבב ביד עבדים אך
 לשנות, מותר לנפשיה טיבותא ליחזק דלא היכי דכי באמרם ב ע״ז בכתובות דייקו וכן הכי,

 על שרמזה ויתכן שעה, אותה היה כך באמת כי יתכן לי נשים דרך כי אמנו רחל אמרה ואשר
 כ׳ ובביצה השל״ה[, שכ״כ ןכמדומד, א פ״ב שבת כנדה מטמא זרה שעבודה התרפים טומאת

 שמאי תלמידי עליו חברו ביו״ט עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביאו הזקן בהלל מעשה מע״א
 היה הלל של ענוותנותו מרוב וברש״י כו׳ הבאתיה שלמים ולזבחי היא נקבה א״ל כו׳ הזקן

 יתכן ובכן בעצמו עולתו שהביא לא "שהביאו" באמרם שהודגש שזהו יתכן השלום, מפני משנה
ע״א[. קכ״ז ח״א פ״ו לאבדר״ג הראש אבות בס׳ ]ויעוין שלמים גם להביא באמת שצור,

 א״ל הן והשיב בימין■ הקשת נראתה לריב״ל רשב״י דא״ל ב ע״ז בכתובות הביאו ואשר
 טיבותא אחזיק לא סבר אלא מידי הואי דלא היא, ולא בגמרא וסיימו לואי, בר אתה אי כן אם

 הכי "אין כענין "אין" כמו במבטא "הן" כי אנפין לתרי דמשתמע לישנא דאמר הכוונה לנפשאי,
 ולד, לה אין עקרה שרה ותהי לה, הוה לה אין שנאמר מקום בכל נח ם״פ לב״ר מת״כ ע׳ ;מי"
 הגר״א דברי ונודעים ב ס״ב נדרים ובהגרצ״ח כר, הן כמו שפירושו אין כתיב לכך שב׳ לה, דוה

 בגם׳ וע׳ א י״ד בהגיעב״ץ זה וכעין א ט״ו שבת הגרצ״ח ע׳ הין מלא פ״א דעדיות מ״ג לפרש
 א״ל פלן מסכתא אוקימתון א״ל ע״ב י׳ הוריות וע׳ וכו׳, כלאו שהוא הן יש רי״א א צ״ג ב״ק
 |1ד, דברי לנו יאירו ובזה כלאו, שהוא הן השיב במסכתא דשנין רבנן דעבידו אע״ג כו׳ אין

 הלבה אריב״ל מלוך ר׳ אמר וקאמר ויתיב ד,ונא דרב קמיה אבא בר אחא רב יתיב א מ״ט חולין
 לרב אשכחיה ר״ז סליק כי קאמר, כר״ש הלכה אין ת ר מ א ק ה א ב ר ע ך ו ל מ א״ל כר״ש,

 אסי ורב אבא בר ור״ח דאנא דמר חיי א״ל כר״ש, הלכה אריב״ל מלוך א״ר וקאמר דיתיב ביבי
כר, כר״ש הלכה אין לן ואמר כר״ש הלכה מר אמר אי וא״ל מלוך דר׳ לאתריה אקלעינן

ב. מ״א סוטה וע׳ בדרז״ל אלו פדת ר׳ דברי מקור אדע לא א(
שם. עיין קע״ח סי׳ בפגים רבינו כתב וכן חול קודש עושה זו הוראה לפי ב(
 ז ב כ״ג ובוארא ד, אות ב קע״א וישלח ח, אות סע״ב קי״א וירא זהר בניצוצי ראה ג(

בס״ד. ח׳ אות
1



נט נח סימן חשב נ
 הגבהה לאו ונימנוע ממנוענעין היא כמום׳ וקושית אלא

כב״ת. הגהת נטונת ברור נראה תה היא
 שכתב מה נסמר בהגהותיו כב״ח של דרכו לפי אמנם

שם כקשה דכב״ח אמרה. קושיא בישוב שם כב״ח
 דכמקושרין ברייתא כן הפוסקים הניאו ולא כאי מאי

 ס״ל דהפוסקים לי׳ וגימא נזל, משום אסורין והמנופנעין
 קני, בהפקר והבטה- משום יטול לא ומנוענפין דמקושרין

 קני. לא בהפקר הבטה דקי״ל ככלכחא ולא זו ברייתא וא״כ
 ומטעם לפירש״י ואלו כתום׳, כפירוש לכפוסקים ס״ל וא״כ

 ופירש מה לפי וכנה עיי״ש. הכי הלכתא כרי היא הגבהה
 נמנוענעין, רק רש״י על מולקין והשוס׳ בהגהותיו כב״ח כאן

 קני, בהפקר הבטה ס״ל והברייתא לומר אנו צריכין ונזה
 רש״י וכדברי הגבהה, ואיכא כתפו׳ מווי במקושרין אבל

כפוסקים השמיטו אמאי תו קשה ע״ב, י״ט דף בב״ק
גזל. משום אסורק ומקישרק

 טושו״ע שציין אחרת ורך כאן משפט עין לבעל והנה
גוזלות מצא איתא ושם י׳ ,סעי ר״ס סי׳ ח״מ

 יטול לא כ״ז וכף הגור אחר ומווין בכנפיהם מקושרים
 סרה ובזה עיי״ש. ע״ב כ״ה וף וב״מ ממשנה והוא פיי״ש,
 כיינו וככא וינא והאי ס״ל כפוסקים כי כב״ח, תמיכת

דגוזלות והיינו הפוסקים, כל ופסקוהו כ״ה דב״מ וינא
 איתא וכתם משום ואי כינוח, ספק משום אסורין ""מקושרין

 במקום איירי ככא גם קצת, משומר מקים והיינו כגור אחר
 הייט מקום נבל הלשק ברייתא ונקטא והא קצת, משומר
 לזה למקום, מקום בין מחלק טוב יום לענין וברישא משום
 הם, שוים מקומות כני כל גזל חשש ולענין בסיפא קאמר

 פירשו זה ולפי נינהו. משומר כינוח ספק לענין דכולהו
 אלא כתום׳ וולא כרש״י ולא ברייתא כאי כפוסקים
 ועויין אלא בכוונה. שם שהניחם אום של שהם והיישינן

 שנתחוש ומנוענעין וין הפוסקים הביאו לא אמאי קשה
 נקטא לא וכברייתא כפוסקים וס״ל וי״ל זו, בברייתא
אין גזל לענין אבל יו״ט לעני! רישא משום אלא מנוענעין
רישא. אגב רק בסיפא לה ונקט חידוש שום בזה

בוברי לנוא מכר״י בהגהות כאן ואיתא בהא אציין אגב
 וחבטה כתוב בס״א בהפקר קונה והבטה כתום׳

 רפ״ג סי׳ בחו״מ הב״ח והנה עכ״ל. סופר טעות והוא
 לגרוס והעיקר קצח האריך ג׳ סעי׳ של״ו וסי׳ ט׳ סטי׳

 גם האלה, כתום׳ מוברי ראי׳ ומביא קונה, בהפקר מבטה
 בעלמא ובראי׳ ו״ה ב״מ ריש כתום׳ מוברי ראי׳ מביא

 הבטה והעלי׳ כבית פרק ואמרינן והא שכתבו קני, לא
 קטן גור שגור והו כל מעשה שעשה היינו קני בהפקר
 בחי״ת חבטה וגרסינן ש״מ והו כל מעשה ומובעי עכ״ל,

 כתום׳ מדברי ווואי תמוהה היא הזאת כראי׳ והנה עיי״ש.
 התחלה אין ואל״כ בה״א הבטה וגיסי משמע האלה

 ובראי׳ הא על מחבטה להקשות אפשר ואי לקישיחם,
 בנ״מ ,כתום ווואי כב״ח כוונת ואולי קני. לא בעלמא

 הבטה והטונה שכתבו אמרי אלא בה״א כנעה גרסי
 של״ו ובסי׳ בחי״ת. מבטה לגרום נכון יותר והו כל מעשה מם

 שתי קי״ח דף נב״מ רש״י לפני והיו כב״נז כתב ג׳ אות
או לשמור כגון רש״י כשב כן ועל ומבטה הבטה כגירסאוח

?<־ה
 בזה וגם כגירסאות. שחי לפרש לארן העלי׳ מן להשליך

 ספיחים, לשומרי ענין זה מה מנטה כגירסא שאם לתמוה ים
 מעשה עם ושמירה להש״ם לי׳ ופשיטא ולומר לוחוק וצריך

 כוברי נראה הוברים פשטות אמנם מחבטה, גרע לא והו כל
בכ״א. הבטה מקום בכל לגרום לנוא מהר״י

בט סימן
תשי״א. פיון כ״ג ג״ד,

שלום. דרכי מפני לשנות מותר בעניו
 ומותר הא תכ״י סי׳ ס״ח בשם קנ״ו סי׳ המג״א כתב

עבר שכנר נובר אלא אינו שלום ורכי מפני לשנות
 איתא ע״ב ס״ה דף וביבמות לי וקשה עכ״ל. נלכבא ולא
 ושמע אלך איך שמואל ויאמר שנאמר מצוה אומר נתן ר׳

 תקח בקר עגלת כשם ויאמר וכתיב פירש״י והרגני שאול
 עכ׳> לשנות צוה והקב״ה באתי לה׳ לזבוח ואמרת ביוך

להבא. אף ומשנין לכויא כרי
 וז״ל שם כתוב וראיתי חסיוים בספר בפנים ועיינתי

יבא אם שלום בוברי לשנות מותר שאמרו ואע״פ
 לו מלוה ואינו מפוח לי תלוה לאום ויאמר יהודי או נכרי

 מה כי לו אין לומר יכול אין לו יפרע לא פן ירא כי ברצון
 עכ״ל, הובר עבר בשכבר זהו שלום בוברי לשנות שנעתר

 שם אזולאי ובפירוש כמג״א. הוסיף בלכבא ולא המלים והנה
 השביעה על ועובר סוברים פוסקים ובמה אע״ג וז״ל הקשה
 סי׳ בח״מ כמבואר ולהבא שבועה מעבר יותר חמור לשעבר

 לי אק אומר כגון שעה אותה מל משנה הכא כ׳, וין ל״ו
 רק ס״ח נפל ממעט האזולאי וברי לפי הנה עכ״ל. לו ויש

 דרבי מפני לשנות מותר להבא אבל שעה אותה על שינוי
 של וורכו כבר, בשכבר לשנות שמותר ממה שכן במכל שלום

 נפלאה, לשנות אסיר להבא וגם כס״ח וברי שמפרש המג״א
 קושיתו נם קשה ובנ״ל, יבמות מהננד שקשה ממה מון כי
 חמור ולשעבר מצינו השבועה על בעובר והרי הרחיו״א, של

 ואיך מפיו, לשקר יצאה שנשבע ובשעה משום מלהבא, יושר
 ויהי׳ עבר בשל שלום דרכי מפני לשנות מותר ויהי׳ יתכן

להבא. בשל אסור
 שכתבי ביבמית שם ישנים בתוס׳ ומצאתי עיינתי שוב

שכרי ננער שיניי זה ואין י״ל שמואל וברי ונם וז״ל
 לווו, קרא כאשר זבחים זבח ולזבוח לווו למשוח כולך הי׳

 רק ולזבוח למשוח שהילך לשאול יגלה שלא לו אמר וכשם
 כמג״א על קישיא עוו אין זו ורך לפי והנה עכ״ל. לבו לזבוח

 לעתיו אף השלום מפני לשגות שם שנצטוה טעמא והיינו
 רק ואמר ולזביח למשוח שכלך גמור, שינוי הי׳ שלא לפי

 גמור שינוי אבל הזכיר, לא המשיחה ובר ואת לזנוח, שכולך
 הפמ״ג בזה הרגישו שכבר ראיתי שוב לעתיו. שאסור יתכן

 תירן והפמ״ג כנ״ל, מיבמות והקשו כרב ושו״ע וכא״ר
 רק כי׳ והשינוי זבח ובאמת במ״א מהרש״א וברי ע״פ

כרב מיהו עכ״ל. לשעבר הי׳ א״ב לזה כי׳ שההליכה שאמר

החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס54 מס עמוד {0} (8);«ותשובות דוב»שאלות חנוך פדווא, :האפוד חשב



 המצות מכל גדול והשלום הואיל עוד להקשות הוסיף בשו״ע
 גם להקשות יש וזה נלעחיד, אסור שיהי׳ תיתי מהיכי
 נדבר לשנות אסור שיהי׳ תיתי מהיכי הרמיד״א לפירוש
 ובפרת השלום, גדול כך שכל כיון שפה באותה שהוא

 דמציעא פ״ב דאמריק ואע״ג וז״ל שם כתב שכרמיד״א
 מחה שהוא מה ומשנה וכר במסכת דמשני רבק פבידי
 מותר לעצמו מונה להחזיק ושלא ענוה משום התם שאני

 זה ומל ענ״ל, זה בפרת מהשלום יותר דמנוה מזה ולמדנו
 כשלום כי שם נשו״ע כרב כקושית להקשות יש ודאי
 דברי המתיק ברורה כמשנה גם עיי״ש. כמצות מכל גדול

 דכל נראה כנה בזה, וצ״ע עליכם וכתב ס״ח בשם המג״א
 מפני לשנות מותר מנין דבכל בדעתם מטין רבוותא כני

תלמוד. צריכים וכמג״א כס״ח ודברי שלום דרכי

ס סימן
תע׳-א. לונדון השי״ם שמוח לועש״ק אור ב-ה

 כש״ת ובו׳ וכו׳ המפורסם הגאון הרב ידי״ג לכבוד
 — פרעמיסלא אבדק״ק שליט״א. שטאקטאן גוז מו*ד.

תובב״א. עיר,"ק בירושלים

 הנאמדים דבריו מם מכתבו קבלתי כיום אוזדשה״ט.
וכפוסקים כתלמוד ביס וצלל בהלכה פלפל אשר

 אצלו נחלש אשר מאברך שנשאל כענין ותוכן בינתו, כרוחב
 ובשעת בראוי ביאתו לגמור לו אפשר ואי אנשים גבורת פנק

 מסופק פפמים וכמה בפנים, קצת רק הוא כזרע הוצאת
 שהוא אומרת אשתו ואמנם בפנים, קצת רק אפי׳ הוא אם

 אח״כ שרואה לפי בדבר ספק מטיל והוא בפנים, קצת תמיד
 דאיתא הא משום בזה אין אם וחושש זרט מלא הסדק

 ברחמה אוטם לה שיש שאשה כ׳ סעי׳ כ״ג סי׳ באכ׳׳ע
 נח״ה וכנה עמה. לשמש אסור בחון זורה הוא זה ומפני
 מטשעבין כתורה שר כגאון לפני בדבר דן וכבר להתיר נוטה

בזה. דעתי שאמוה אותי גם וכבד שליט״א

ברחמה דאוטם הא כי בשש צריך דין לית לדעתי הנה
 הורה ונזה עיי״ש, בחוץ זורה הוא דלעולס הט״ז פירש

 ולעולם זה דין מקור שממט הרא״ש דבתב דכא כט״ז לנו
 לפטמים ואם דוקא, הוא ולעולם כאי בחון, זורה הוא
 כפי דידן בנידון וכרי מותר, בחון ולפעמים נפנים זורה
 נפנים. קצת שהוא בעוד זורה הוא לפעמים כת״ה שצייר מה
 בפנים, תמיד זורה שהוא מסתבר דעתי שלפי אלא עוד ולא

 אומרת אשתו לגמרי כבר שיצא שחושב בזמן אפי׳ שכרי
 ומזה זרע מלא שהסדין אח׳׳כ שרואה אלא נפנים, שהי׳

 שזרה אע״ם כי ראי׳ שום מזה אין ולדעתי בחון, שזרה דן
 החוצה, תכף הזרע יצא הרחם בעומק זרה שלא כיון נפנים
 לב על לדבר וצריך להחמיר. מקום שום אין זה ובכגון

 רק שזה עברה עובר שהוא יחשוב ולא ידאג שלא כאברך
אין ואמנם הלז. העניו על לרעה ומשפיע רוחו את שובר

נא האפוד סא—נט
 שליע״א כתורה שר טחנו גאון יסכים אם אלא אמורים דברי

בכט״ם. אותו ומברך דוש״ת נזה והנני מטשעבין.
*

 בביקורי איחו כשפגשתי שליט״א כנ״ל כרב לי אמר שוב
 מיו״ד אש אמרי בספר זו ממין שאלה שמצא בירושלים

להיתר. כהכרעה שם וגם ס״ט סי׳

סא סימן
תע׳א. לונדון תשי״ט פקודי ה׳ יזם ב״ה

 נפתלי מו״ה כש״ת ובו׳ וכו׳ המפורסם הגאק למע״ב
 גייטסהעד דק׳ק אב״ד שליט־זג שאקאוויצקי הכהן
תע*א.

 דינא, בי פה נתקבל יקרתו שליט״א. כדר״ג אחד״ש
אם אשר שמן של החביות בדבר מתחבט וכדר״ג

 ועל כשמן, מחיר יעלה חדשות יתן הזיקוק שבית ירצו
 יש ויותר רחוק, משש והוא חמן, משש אולי יש הישנות

 ככדר״ג ונסתפק כשר, בלתי בשמן בכן שנשתמשו לחוש אולי
 חדשות. חביות דוקא שיקחו להקפיד יש אם
שהחניוח לפי להקל שדעתו ניכר מכתבו מכותלי - ואמנם.

 שיש בדרך עשוי שהנקיק אפשר ונס היטב, מנוקות
 עוד ונראה כן. נוטה דעתנו גם כנה הגעלה, תורת עלי׳

 אינן כרי באיסור בכן שנשתמשו נימא אי שאפי׳ להוסיף
 ביו״ד כמבואר בדיעבד, חשינא מנכרי וכקני׳ יונק, בני
 ואם ד׳. אות ק״ח סי׳ בט״ז וכן בהגה, ו׳ סעי׳ קכ״ב ,סי

 השמן ומזמינים דהואיל מטעם הוא לפקפק, מקום יש אמנם
 לי בשל כאומר זה כרי חביות, עם היא וההזמנה לפסח
 אבל ף. סעי׳ קכ״ב סי׳ שם והוא דאסור, בקדרתך ירקות
 ק״ח סי׳ כט״ז שנתב כמו איריא, לא הא משום דגם נראה
 איסיר, עלי׳ שנשפך במרדה משתמש והנכרי דכואיל מ׳ אות
 במרדה להשתמש לישראל נס כותר בידו למחות אפשר ואי

 משנה כל השמן קינים שאנו כיין נמי הנא אף לנתחלה. זו
 לקחת גם כיתר מותר, והוא כאלה חביות לתת כנכרי ורגיל
כך שע״י אע״פ כאלה, בחביות אותו שמזמין בזמן כשמן

לחביות. בידים כשמן כנותן חשיב
סברת הוא הדבר ועיקר דמילתא, לרווחא זה כל וכתבתי

 מוציא כנעלה ספק גם שהוא דהנקיון נהדר״ג
 הצינור לדחוק אין זה ובכגון איסיר, השתמשות ספק מידי

 החשש כי להיתר טעם להוסיף נראה עיד השמן. וליקר
 להשתמש רגילות אק כי תערובת, אלא אינו איסור שמן של

 במקום נבילה נעשה איט בלח לת וכרי בעין, איסור בשמן
 מיעטת בליעה משש אלא אלה בחביות שאק נמצא הפסד,

 שתשמישי כלי דמתיר למאן להתיר סניף וניתיסף איסיר, של
 שכל כרשב״א דעת לפי ובפרט צ״ט. סוס״י ביו״ד בשפע
 שאז מועטת, בליעה אלא אינה בנלי כבוש ע״י בליעה

 בעין איסור בשנק אלו בחביות שנשחמשו נימא אי אפי׳
דוש״ת בזה והנני בארוכה. שם הט״ז שכתב כמו לחוש אין

נכט״ם. אוחו ומברך
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ותשובות שאלות חסד סו

 ונקסת קכ״ז סי׳ ח״ב יו״ד שלמה בית נשו״ת ועיין נזה
קמא. תיו״ד טטו״ד ונשו״ת י״א סי׳ הסופר

 שהקשו מה עפ״י החידוד נדרך ליישב ונלענ״ד
הא נ״ה הוי׳ שם לכתוג אפשר דאיך המפרשים

 הוי הוי״ו כשהוסיף ואח׳׳כ שם הוי י״ה שכתב כיון
 רק הוי לא נקדושה דשם כיון וצ״ל השם את מוחק
 נכך ומצותו אחר נענין א״א א׳׳כ כסדרן ננכתנ
 נמשכה מגנין דחז״ל ניחא דנזה תל״ז מ׳ מנ״ח ועיין

 הכתב מעשה על ללמד רצה שלא קמצר נן את דיומא
 הקדוש שם כותג דהי׳ ולהנ״ל נתוי״ט עיין נ״מ ומאי
 משא׳׳כ אחת רגע אפי׳ קלקול כאן הי׳ ולא אחת בבת

 נכתינת התינח לפי״ז עיי״ש ננ״א לכתונ יכול כשאיכו
 נכותנין משא׳׳כ התירה והתורה מצוה דאיכא ס״ת

 נשעת השם את דמותק איסורא איכא אחספא שם
 שם למיכתנ שרי אי דהע״ה שנסתפק תה השם כתינת

 נשעת מוחק דהוי כסדרן השם נקדושת ולכתנו אתספא
 מצוה לשם ולא נמיא למישדי רק דהתכלית כיון כתינה
 דגרמא שרי דודאי תסתפק הי׳ לא נמיא דשדי ומשום

 ונשא נידים דמוחק מסתפק הי׳ הכתיבה על רק הוא
 והה״ד שלום לעשות נידיס למחוק דתותר ק״ו אחיתופל

 דאיתא הא על לפי״ז לכאורה להקשות ויש דמותר, זה
 מפני תורה כשורפי נרכות כותני קט״ו דף נשנת
 אסור נלא״ה הנ״ל ולפי הדליקה תפני אותן תצילין שאין

 דתשו״ה וצ״ל השם את דתוחק משוס נרכות לכתת
 נשם הברכה שכתב דמשכחת תורה כשורפי הגת׳ נקט

 סי׳ רעק״א נשו״ת דתנואר כגוונא כקריאתו א־דני
 מרן שהקשה הקושי׳ גם היטב מיושב ונזה עיי״ש ל״א

 שנת נש״ס חיים דנרי שנס׳ אחרונה נתשו׳ חיים נדנרי
 לכתוב אסור ץלא״ה הא תורה כשורפי דהוי דל״ל הנ״ל

 ניחא ולהנ״ל באותיותיו השם הוגה משוס ברכות
 השם והוגה כקריאתו השם בכותב אפי׳ דאסור דקמ״ל

 לחידודא כתבתי וכ״ז נ״ה הוי׳ נשם רק שייך לא
דאורייתא. ופלפולא

 מהשם החסיר דאס הח״ס דדעת כתננו כנר ולהלכה
ונשו״ת גרמא רק הוי לא נקולמס נגיעה ע״י

 רישא פסיק הוי הא תמה רס״ח סי׳ יו״ד שיק מר״ס
 עיי״ש מתכוין שאינו משוס ההיתר דעיקר כיון דאסור

 דנגיעת לודאי קרוב ננד״ד אנל פס״ר דהוי היכא וכ״ז
 נפרט פס״ר כלל הוי ולא הישן מדיו יחסיר לא הקולמוס
 לאחריו תהנטפלין דהוא אלקיכס של כ״ס של באותיות

 פס״ר הוי אי ואפי׳ דרבנן רק המחיקה פוסקים דלרוב
 ושט״ז שי״ד סי׳ מג״א ועיין בדרבנן פס״ר רק הוי

שדן ט׳ ס״ק י״א סי׳ נקה״ס ועיין בדרבנן פס״ר לענין

ייח^ג
 האות מן קצת לגרוד להתיר יש ננטפלין לכאורה די״ל

 דהוי קס״ט סי׳ ננונ״ת מבואר האות מן דקצת
 לנטפל דנטפל שמעכו ולא לנטפל כנטפל והוי כנטפלין

 ונלנד דיו להוסיף דמותר נראה ע׳׳כ עיי״ש אסור יהי׳
בידים. גרירה לידי לנוא שלא ובמתון ננחת שיוסיף

היפים בקרב ישראל לישועת המחכה ידידושה״ם

גרינוואלד יהושע

ל״ה סי׳ י*"

שלד דרכי מפני לשנות מותר בענין
 שהניא הזקן בהלל מעשה ת״ר ע״א כ׳ דף ביצה בש״ם

עליו חברו ניו״ט עלי׳ לסמוך לעזרה עולתו
 זו בהתה של טינה מה לו אמרו הזקן שמאי תלמידי

 כשכש הבאתי׳ שלמים ולזבחי היא נקנה להם אחר
 בית של ידם גברה היום ואותו להם והלכו בזנבה להם

 שם והי׳ כמותן הלכה לקבוע ונקשו הלל בית על שתאי
 שהי׳ שמו בוטא נו ובנא הזקן שמאי מתלמידי אחד זקן

 שנירושלי׳ קדר צאן כל והביא ושלח כנ״ה שהלכה יודע
 ויסמוך יבא לסמוך שרוצה מי כל ואמר נעזרה והעמידו

ולא כמותן הלכה וקבעו נ״ה של ידן גברה היום ואותו
הגת׳. עכ״ל כלום בדבר שערער אדם שם הי׳

דמותר דהא קנ״ו סי׳ במג״א מבואר הא לי וקשיא_
שעבר נדבר רק היא שלו׳ דרכי מפני לשנות

 נ״ט סי׳ ח׳׳ו ת״ס נשו״ת ועיין ולהבא ההוה בדבר ולא
 ושיכה היא נקנה הלל אמר איך וא״כ בדבריו שהחזיק

 במתק זה ליישב כיון ז״ל דרש״י ונלענ״ד ההוה נדבר
 וז״ל הנאתי׳ שלמים ולזנחי נד״ה שכתב קדשו לשון
 עכ״ל השלו׳ מפני משנה הי׳ הלל של ענותנותו מרוב

 משום טעמי תרי ול״ל הלשון אריכות על פלא ולכאורה
 סגי לחוד שלו׳ דדרכי בטעמא עטה ומשוס שלו׳ דרכי

 הוציא שמשם תכ״ו סי׳ חסידים בס׳ עיינתי אמנם
 האי שתתה שם עולם ברית נפי׳ וראיתי דינו המג״א
 נמסכתא דמשנין רבנן ענידי דמציעא נפ״ב אמרי׳
 ומשנה לאו ואומר זו מסכתא בפיו שגורה אם והיא
 ושלא ענוה משום התם שאגי ותירץ עתה שהיא תה

 דהענוה מזה ולמדנו וסיים מותר לעצמו טונה להחזיק
 תרתי דכאן שפירש״י וזה עכ״ד זה נפרט תהשלו׳ יותר

 לא לחוד שלו׳ דרכי דתשום שלו׳ ודרכי ענוה איתנייהו
 ני׳ אית ענוה משוס גס אך הוא ההוה דדנר משנה הי׳

 ענוה דמאי לומר יכול הי׳ לא ג״כ לחוד ענוה ומשוס
 ,ידע כי שלו׳ דרכי מפני רק כהילכתא לעשות איכא

ענוה וגס שלו׳ דרכי ואיכא חזה מחלוקות שיעשו
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ותשובות שאלות ן חסד
 ההוה בדבר אפי׳ לשנות וחותר דבריהם על להודות

והבן.

 דהא וירא פ׳ חשה בישמח מבואר הא קשה עדיין אך
מבואר שקר שאינו דבר רק הוא לשנות דחותר

 לתרי דתשתמע מידי דרק שס יפות בפגיס ועיין עיי״ש
 הלל על להפליא יש א״כ עיי״ש לומר מותר אגפי

 לתפסו יכולין הי׳ שנקל דבר והיא נקיבה שהיא שאמר
 ויהי׳ נהם ענה ששקר העזרה בני כל לעיני ויתברר
 ולקת שטעה דיבורי׳ לתרץ יכול דהי׳ וצ״ל ח״ו חיה״ש
מוכח. שקר הי׳ ולא נקיבה שהיא הי׳ וסבור אחרת בהתה

 הכזב נענין שדעתו שכתב נח פ׳ בישיע״ק וראיתי
באדם רק היא שלו׳ דרכו מפני לשמת שמותר

 עליו תפס וכבר אסור נזה גם הגדול אדם אבל פשוט
 לשטת שמותר למדו דחכז״ל תמוה שהיא שם נהגה נכדו
 זקנתי ואני לאברהם השי״ת שאמר מתה השלו׳ מפני
 מצינו שנביאים סופרים במסכת גם ועיין נצע״ג והניח
 בשקר הישיע״ק דכונת ואפשר שלו׳ דרכי מפני ששינו

 לחוש יש גדול באדם דבהא דבירי׳ לתרץ וא״א מוחלט
חיה״ש. שיגרום יותר

 מרבנן דההוא נעונדא ע״א צ״ב דף בסנהדרין ועיין
שמי׳ טניומי רב לה ואתרי שמי׳ טנות ורב

 ארעא אורח לאו סבר אדשא טרפא שיננתה דאתאי
 ומחמת הכא ליתא לה אמר הוא היכן דביתהו לומר

 ולכאורה בנין תרתין לי׳ ושכיבו גענש בדברי׳ ששינה
 וביעב״ץ שלו׳ ודרכי ארץ דרך תפני הי׳ כן דאתר הא

 היתה האמת שעם כך כל שלו׳ דרכי הי׳ שלא שם כתב
 דנאדם ניחא נלא״ה ולהנ״ל עיי״ש השכנה מתפייסת

אסור. דבירי׳ לתרץ וא״א מוחלט ושקר ההוה נדבר גדול

 הפסקי שמפרש ס״ו סי׳ סופר חתם נשו״ת ועיין
האמת על נין מודים ת״ת ח׳ דף בתענית תוס׳

 לשקר שתותר במקו׳ אפי׳ דהכוונה השקר על ונין
 המשולש חוט נס׳ ועיין האמת אומרים ת״ח אעפ״כ

 לשנות רצה לא אע״ה דיעקב שכתב הקטן נשער ויחי פ׳
 אבל שלו׳ דרכי מפני לשנות דתותר אף עשיו אני לומר
 לא וע׳׳כ בזוה״ק כמבואר שמי׳ דקושטא היכל איכא
 עיי״ש הזה היכל אל לבוא כדי פנים בשום לשטת רצה

 שהיא שאתר הלל על התימה תגדל דברים הלן ומכל
וצע״ע נקבה

 בכתונת לשיטתו נזה דהלל לומר אפשר הי׳ ולכאורה
אפי׳ וחסידה נאה כלה דאומרין דס״ל י״ז דף

את אדם בפני לשבח דצריך וסומא חיגרת שהיא בכלה

סזיהושע
 משום דהוא הריטנ״א נשם שם נשטמ״ק וכתב מקחו

 דהלל והרי עיי״ש שלו׳ דרכי מפני לשגות דמותר
 שקר ואפי׳ ההוה בדבר אפי׳ לשנות דמותר ס״ל לשיטתו

 נב״ש מבואר הא שם גס אך אסרו דנ״ש רק מוכח
 שהיא דכוונתו דיטרי׳ לתרץ אפשר דשם ס״ה סי׳ א״ע
 כלל שקר הוי לא דזה שם בטו״ז ועיין במעשי׳ נאה

ודו״ק. עיי״ש יודעין דהכל

ל״ו סי׳
 יר״א הוזו״ב הרבני לב׳ ושיו״ט נמח״ט
 נ״י גרין קאפיל יעקב טו״ה כש״ת מרבים

]הי״ד[ יצ״ו קאצקא בק׳ שו״ב

 הסימנים מיעוט שקרע נעכו״ס שאלתך בדבר
העוף מיתת לקרב כדי שחיטה לאתר שנשארו

העוף. את לאסור הורה א׳ מורה כי בכה״ג כשר אס

 אלא דכשר בדיעבד תנעיא ולא כן להורות אין לענ״ד
נכרי ע״י כן לעשות תותר לכתחילה אף מדינא

 לדידן אפי׳ נעכו״ס וכו׳ ועיקר שהי׳ אין קיי״׳ל דלהלכה
 עיין כ״ז ס״ק נ׳ נסי׳ כהש״ך ודלא הפוסקים כמש״כ
 החמיר כ״ג נסי׳ שהתנו״ש אלא שם ותנו״ש פרמ״ג

 לכתחילה דוקא אולם ישראל אטו בנכרי אפי׳ למנוע שיש
 ס״ד סי׳ ופרמ״ג בטו״ז עיין כשר בדיעבד אבל החמיר

 למטעי אתי דלתא גזירה משום האסור דדבר י״ב ס״ק
 והה״ד י״ג ס״ק חצ״ר סי׳ נחג״א ועיין בדיעבד מותר

הכא.

 דכתב ניד נעקר אבל שחיטה נדרך ועיקר בשהי׳ וכ״ז
כמו הוי ניד דעקירה שס״ז סי׳ בתשו׳ הרשנ״א

 ז״ל רש״י לדעת אפי׳ לכתחילה ומותר בראש הכאה
 לכתחילה החמיר התגו״ש רק נפר״ת דבריו הובא

 דמדינא הוא בעלמא ותומרא הפ״מ במקו׳ שלא ובדיעבד
 המותר דדבר הוא דכללא התנו״ש לדעת אפי׳ שרי

 דתתמרינן הוא חומרא רק להתיר ברורה ההלכה נהפ״ת
 לתו״ח בהקדמתו הרח״א כתש״כ הפ״מ נמקו׳ שלא

 הפ׳׳מ בלא מכשרינן להתיר סניף עוד יש אם ותה״ט
 להחמיר■ אין שרי דמדינא וכיון נ״ד סוסי׳ נש״ך עיין

 להוסיף ואין חומרא גופא דהוא לכתחילה אפי׳ בנכרי
 ה' ס״ק מ״ז כ״ג סי׳ פרמ״ג ועיין חומרא על חומרא
 הוא וכן נכרי ע״י הראש להתיז התיר לכתחילה שאפי׳
 ברור וזה לכתחילה דתותר ננד״ד וכ״ש ז״ל הרב בשו״ע
 עצה ויש לזה לאסוקי צריך אין לכתחלה אלא ופשוט
 אפי׳ שחיטה לאחר הוורדין לקרוע ופשוטה נכונה

 שלא להשגיח שיש רק מהרה נפשה תצא ונזה בישראל
עיי״ש. סק״א כ״ג סי׳ בדע״ק כמש״כ בסימנים ליגע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס87 מס עמוד יוסף אברהם בן יהושע גרינוואלד, א - יהושע חסד



סופר שבת חתם רכב

^)צרחחנטח!

 אינו זה בדנפשי׳, ידע ולא בבהמתו ידע איך הרשב״א תירוץ

וצ״על. בעשה, שאסור ידע שהרי

וכר. ביטוי שבועת שגגת איזהו מיתיבי ב׳: עמוד ס״ט דף
לר״ש, ר״א שהקשה תום׳ עיין

 שאין העבודה רשב״ם נשבע ושם ט״אל«, קמ״ו בראב״ן והוא

 על כתב בשמעתין הרז״ה וגס רש״י, לפירוש זו לתשובה יישוב

 ולע״ד שיטתו. שם עיין דיפרקיני׳, נגר ובר נגר דלית זו קושיא

 ע״ב ז׳ במכות גרסתו לפי רש״י, על תום׳ קושיות שארי גם ליישב

 ובשגם הוא, לאונס קרוב מותר אומר לי׳ סבירא דאביי הנ״ל,

 אונס הוה שנשבה תינוק בעלמא לי׳ סבירא ברייתא דהך דתנא

 לענין אונס הוה לא מותר דאומר נמי ונהי הקרבנות, בכל אפילו

 אדם מקרי ולא אונס, הוה בשבועה אדם לענין מקום מכל קרבן,

 לשעבר ביטוי שבועת משכחת דלא תנא האי וקאמר בשבועה,

 דשגגת ויסבור אמונבז דיחלוק ומאן וכמונבז. קרבן בשגגת אלא

 כל לשעבר, ביטוי שבועת שגגת ימצא לא שגגה, שמי׳ לא קרבן

 הוה מותר שאומר הנחתו לפי זו, דברייתא מדברעהתנא זה

 עקיבא, לרבי תיקשי לא ומעתה פנים. כל על שבועה לענין אונם

 אונם מיקרי לא שנשבה תינוק אפילו לי׳ סבירא איהו דהרי

 מיקרי דלא בעלמא מותר אומר שכן מכל כן אם קרבן, וחייב

 לשעבר שבועה משכחת ושפיר .בשבועה, אדם לענין אפילו אונס,

 זה לסברא' אלא לשעבר, שגגה משכחת דלא כתב לא ורש״יי י

בשבועה. אדם מיקרי לא מותר דאומר התנא
;V ’ }־,׳-;יי ךייר^ ־׳ זו. 'V *ר *ך!י

 ממעט דזה קמ״ל דטובא פשיטא, לגרום .אפשר .אי והשתא

בשבועה אדם שייך לא אמינא דהוה בשבועה, מהאדם

 ]שבועות רב אמר הכי משתבע דמר אסי, ורב כהנא בדרב אלא

 מהאדם ממועט מותר אומר דגם תנא האי קמ״ל ע״א[, כ״ו

 לפי דבריו בכל רש״י כתב ויפה פשיטא, כאן ואין בשבועה,

 כגירסת במכות גרסו והרז״ה רשב״ם ואולי ע״ב. ז׳ במכות גרסתו

 מותר אומר לי׳ סבירא דאביי אבל[ ד״ה מ״ב ס״ח ]לעיל חוס׳

 שיהי׳ אופן בשום לומר אפשר אי כן ואם הוא, למזיד קרוב

 גם כן אם ממועט, הכי אפילו ואם בשבועה, מהאדם ממועט

 קרבן לי׳ סבירא ואיהו בשבועה, מהאדם ממועט עקיבא לרבי

 ולפי הקשו, יפה במכות גירסא אותה לפי. נמצא לשעבר, שבועה

לק״מלב. רש״י גירסת

 רק פירש שמואל שרבינו וראיתי שם, בראב״ן בפנים ועיינתי

אדם מיקרי זו בשבועה, מותר שאומר דמה כפשוטו, 5 י

 שלפנינו תום׳ ודברי עשה. מידיעת כלל הזכיר ולא בשבועה,

 אדם לא דאפילו וב׳ כהנ״ל, א׳ הם, תירוצים וב׳ מגומגמים,

לאו,?והעשה ולא עשה דידע לי׳ משכחת מקום מכל בשבועה,

־לאתשבעו והלאותרחק,( שקר מדבר עשה דהיינו נראה עברדלש

 בפרש״י[ ]ד״ה יהושע ובפני ע״א, כ״א שבועות עיין לשקר, בשמי

שם. פיק בזה, נתקשה

 משמר אומר רב בר חייא וכר במדבר מהלך הי׳ הונא רב אמר
הסברא, להמתיק נראה וכר. ימים ששה ומונה אחד יום

 בספק יום שכל כיון אחד, יום שמירת יועיל מה להבין צריכין וגם

 חיותו כדי לו מתירין כרחך שעל אלא קאי, דין בית מיתת חיוב

 הנה נראה שמשמר. אחד ליום ענין מה כן אם נפש, פיקוח משום

 בדברות הא׳ שבת, בשמירת טעמים ב׳ לנו גילה יתברך ה׳

 בדברות הב׳ וטעם י״א[, כ׳ ]שמוח וכו׳ ימים ששת כי ראשונות

 ופירש ט״ו[, ה׳ ]דברים וגר מצרים בארץ היית עבד כי שניות

 במצרים עובדים ישראל משה כשראה כ״ח[ פ״א ]שמו״ר במדרש

 שביתה, בשבוע אחד יום להם לחת פרעה מאת בקש מנוח, בלי

 ואחר דגאולה, אתחלתא סימנא כבר היתה וזה פרפה, עשה וכן

 שמח השבת, את יתברך ה׳ שנתן סיני בהר משה כשראה כך

 משה ישמח וזהו ויתעלה, יתברך עליונה לדעת דעתו שהסכימה

לג. ספרים בכמה מבואר זה כל חלקו, במתנת

 אם אכן בשבת, דוקא לשבות טעם אין הנ״ל הב׳ לטעם והנה

 מצרים, ביציאת זכרון לו יהי׳- שיהי׳ איזה לז׳, יום־א׳;ישבות ' - י

 מכל ה׳ שבת שבו האחר טעם משום בשבת, זה יום נקבע אכן

 היום מה’ ששאל המין כונת היתה עשהוזהו אשר מלאכתו

 כפר דהמין ע״ב[. ס״ה ]סנהדרין צבי דמרי יל* ואמר מיומים,

 ואם מצרים, יציאת משום אם כי לשבות טטם ואין העולם, בחידוש-

 ואס וכו׳. שבת בו כי צבי, דמרי לו והשיב מיומים, יום מה כן
 אופן בשום לכוון׳ לו אפשר שאי אף במדבר, סהולך האיש זה כן

 עצמו על מחמיר זה ומפני בו, יתברך שביד-ה׳ אשר השבת יום

 אס חובתו, ידי יוצא אינו אך חיותו, כדי רק השבוע, כל לשבות

 ימים ששה עובדים שהי׳ מצרים, ליציאת זכר אחד יום ישבות לא

 עבודת טורח כובד משה כשראה מסתמא והנה — בז׳ ושבתו

 ששה, כך אחר ויעבדו לד, ביום בו שישבתו בקש ישראל, בני

 ששה, ומונה א׳, לשמור סברא יש כן ואם בז׳, לשבות ויחזרו

לח. ודוק

 ניזל הקשה, שמ״ד 'סימן ריש במג״א פרנסתו. כדי לו עושה

קבוע. מקרי שבח 'ותירץ, חו> שהם הימים רוב בתר

 וסבירא אהא, דפליג לי משמע ה״א[ ]דפרקין בירושלמי אמנם

 דשבת נהי לי׳ דסבירא וצ״ל רובא. בתר ואזל צרט, כל שעושה לי׳

 ממקום פריש לי׳ הוה ויומא יומא כל מקום מכל הוא, קבוע

 פריש דהוה אט״ג לבוא, העתידים מימים פרוש יום דכל קביעתו,

 וכן שריא. פריש'לפנינו אפילו דמדאורייתא לי׳ סבירא לפנינו,

 ע״א צ״ה ]חולין דמכריזין בסוגיא הנשה גיד פרק הר״ן דעת

 ]ה״ב[, דטהרות רפ״ו י מתוספתא צ״ע ודבריו ובנמצא[. ד״ה

 ממילא פירש אבל בידים, בפירש לה מפרש דר״ן וצ״ל שם. עיין

 סבירא לא דשמפתין ש״ס מקום מכל שרי. בפנינו פירש אפילו

הכי. לי׳

מכתי״ק. קרא, אמר ד״ה מתום׳ ל(
 ש״ע, משנת פראג דפוס הראב״ן לפי הוא אלו, דפים סימון לא(

ע״א. רצ״ד בדן• וצא שלמה להם ע״פ ובראב״ן
מגי. הא ד״ד. בתוס׳ להלן ע״ע לב(
השלישי בשער אבודרהם ובספר רפ״א, סי׳ טאו״ת עיין לג(

 חלקו. במתנת משה ישמח בפירוש ופירושה", שבת של שהרית "בסדר
לא הכי כהוגן, שבת במצרים שמרו לא א״כ לע״ד ע״ע לד(

 נפתלי יוסף הג״ס )הערת השבת. ויעקב יצהק אברהם מאבות קבלו
הכתי״ק(. בגליון ו״ל, שסח

מכתי״ק. הונא, רב אמר מד״ה לה(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס231 מס עמוד שמואל בן משה סופר, א מועד - הש״ס< >על סופר חתם



סופר שבת חתם קי

 קושי׳ תיהדר וא״כ בבהמה כמו באשה האם ניטל דשייך ברורים

הנ״צ כ״ט דקידושין אמתני׳ לדוכשא

 יהודה ר׳ יליף איך להבין דצריבין דרכו יורה האמש אבל

איירי בזכרים קרא וכי נקבה, למעוטי בהם ממשחחם

 ובצים בגיד דקרא דרכו יורה האמת אבל מבהם נקבה דנמעט

 דכרות תנאי הני דסמכו ונראה ע״ב, ל״ט בבכורות כמבואר איירי

 כרות דפצוע ע״ב ט״ה ביבמות דמבואר דכא דפצוע ככרות דהכא

 שפכה מדכתיב וחוטים וביצים בגיד אלא מיירי לא שלשתן ודך

 בקרא מבואר כאלו וה״ל מקלח, כריתה וע״י ששופך במקום

 משחתם כ׳ ושוב בארצינו, נטשה לא הללו איברים בשלש ^בהדיא

 גב על אך נקבה באיברי ולא איברים באלו באחריני, ולא בהם“

 איברים אלו בפירוש פרטה התורה מ״מ כך ע״י דמסתרסה

 הלידה מניעת מטעם נאסרו לא נמי והני אחריני ולא דוקא

 הוא הכתוב גזירת אלא חייב מסרם אחר מסרס אפילו שהרי

 אנדרוגינוס ולע״ד נקבות, איברי והיינו באחריני ולא בהם ודוקא

 דספק אע״ג לוקה, שלו בזכרות מסרס אם ונקבות זכרות לו שיש

 שלא נמצא נקבה שהוא ויאמר אליהו יבוא אי מ״מ הוא נקבה

 איברי אלא נקבה נתמעטה שלא חייב מ״מ נקבה אלא סרס

 עלי׳ לוקה בנקבה הנמצאים זכר איברי אבל אימעטו, נקבה

 השמים שער בעל ולדעת סירוס, אחר סירוס בי׳ שייך אי והיינו

 נקבה איברי לסרס להאנדרוגינוס מותר בהיפוך וה״ה מוליד, הוא

 אלו איברים מ״מ הוא גמור שזכר ויאמר אליהו יבוא אפילו אלו

 ]מ״ג[ אנדרוגינוס בפרק בכורים מס׳ בשלהי והרי אימעטו,

 כמ״ש, ש״מ סירוס, כלל מיחשב ולא תשחית, ובל תקיף בל מיחשב

כ״ט. דקידושין ממתני׳ לק״מ וממילא

דלא תום׳ דמ״ש להרמב״ם, התום׳ בין מחלוקות בטלה וממילא

 שייך לא סירוס דין לומר רצונם בנשים, סירוס שייך

 אחר למסרם רחמנא בהו דקפיד איברים הני להו דלית כיון בהו

 בריקה, בן יוחנן לר׳ ורבי׳ פרי׳ מטעם אלא עלה אחאן ולא מסרם

 דלא תום׳ דעת על שיעלה לא אבל לגמרי מותר בעקרה וא״כ

ברור וזה שלה האם ניטל שייך דודאי הסירוס, פעולת שייך

לפע״ד.

 ואינו עיקרין כוס דבשוחה הפוסקים ולהרוב להרמב״ם והנה

כמבואר בזכר דאורייתא איסורא ליכא בידים מעשה עושה

 אפילו לכתחלה מותר בנקבה א״כ לעיל, שכתבתי התוספתא מלשון

 תוספתא עפ״י דרמב״ם וטעמא לידה, צער ובלא ירקונא בלא

 תעשה, לא דכתיב היכי התורה דבכל ארזים בעצי כמ״ש הוא

 כל פרק בשבת השם במחיקת כמו שרי, הגרמא אסור, עשיי׳

 שבועות"! בר״פ7־1ב"ט י״י במנחוח וכדמוכח ע״ב[ ןר!׳׳כ כתבי
 שהמה ענינים כמה ש״ס מייתי ע״א[ ל״א—ע״ב ]ל׳ העדות

 ומ״מ שקר עד ברעך תענה לא ובכלל במשפט עול משיי׳ בכלל

 לא כתיב הוה ואלו תרחק שקר מדבר מדכתיב אלא נאסרה לא

 תרחק מלשון אך שקר דיבור הגרמת מותר קוק נמי שקר תדבר

 לפע״ד אמו בחלב גדי תבשל לא כגון גוני האי כי וכל קדריש,

 ומניח אש ישים ולא עצים אצל חלב עם בשר קדרת שמעמד מי

עד כן והניח זורחת החמה שאין בשעה זכוכיות כלי אצלם

שם. ורא״ש רמב״ו תום׳, מלי ורבותינו ט״ז, י״ב שמות עייו ג(
לן. אדווה ובהכי ד״ה רע״ה סי׳ יו״ד שו״ת עיין ד(

 הזכוכית ע״י העצים ומדליק בניצוציה ותכה השמש שתזרח

 תבערו לא וה״ה כתיב, תבשל דלא הוא פטור בחלב בשר ותבשל

 ה״נ דאורייתא לאו הגרמה שבת מלאכת בכל נימא אי אש

 במלאכת מדכחיב היינו מדאורייתא דאסור דס״ל ולמאן בהבערה

 וא״כ חמץ, תאפה לא מנחות במחמץ כמו בקמץ יעשה לא שבת

 אסור הגרמה שבת מלאכת בכלל והוה יצאת לחלק הבערה אי

 מותר הגרמה לומר אפשר יצאת ללאו ואי שבת מלאכות ככל בי׳

 כדעת התורה מן אסורה דאי לנכרי לאמירה ענין זה אין ומ׳׳מ

 לאו ואי בידים, מעשה כעושה לו האמירה ה״ל ג בחומש רש״י

 דנסשי׳ אדטחי׳ עושה דגוי הוה לא הגרמה אפילו דאורייתא

 מאלי׳ המעשה כשנעשה אלא הגרמה מקרי ולא ישראל בשביל

 ההוא מעשה שהמציא ישראל דעת על רק דעת בן ע״י שלא

בזה. השואל[ ]הרב מעלתו האריך ולחנם מובן והחילוק

 מג״א ועיין דרבנן באיסורי מותר רישי׳ פסיק להסוברים ומיהו

כוס לשתות לזכר לאסור מ״ט צ״ע סק״ה, שי״ד סי׳

 ע״ב ק״י בשמעתין דפירש״י. טעמא דהיינו ונ״ל: לירקונא. עיקרין

 מן אסור ,דגרמא ר״ל תיעשו, לא בי׳ קרי׳ תעשו[ לא ]ד״ה

 חדשים הטור )ובהגה׳ הכי דקרינן לרבנן להו דקים התורם

 פ״ק ועיין ורחוק( דחוק דבר בו פי׳ י׳׳א קטן אות. ה׳ סי׳ בא״ע

 שם, הר״ן ומ״ש וברי״ך תיפדה תפדה גבי ע״א ה״ט, דקידושין

 הארכתי אמו, בחלב גבי ט״ב[ ]ד׳ דסנהדרין מפ״ק צ״ע ודבריו

 להחוס׳ נמי דס״ל נראה רש״י וכשיטת אחר!, במקום ?זה

 בני׳ .לפניו שהי׳ ברא״ש משמע וכן ע״ש. ע״ב ל״ט בבכורות

 מן אסור גרמא לרש״י לפ״ז וא״כ תיעשה, לא בי׳ קרי השאלתות

לרוב אך מיהת, מדרבנן אסור נמי באשה י״ל וא״כ התורה,

- -?׳; ה. שריא הפוסקים

 כדיקלא דהוה סרים בנולד למימר בטי לא בסריס. אלא

בבכורות דאמרינן וכעין המסרסו, מחייב ואינו בעלמא

 יש חמה דסרים דליתא ע״ש, מעיקרא מוס בעל גבי ע״ב ל״ג

 ע״ב ע״ט ביבמות וכמבואר סירוס בי׳ דשייך ופשיטא רפואה לו

 בתשובתי שהארכתי מה ועיין אדם. בסריס וע״כ ע״ש, במתני׳

 הפוסקים רוב דעת בסופו י״ז[ סי׳ ח״א ]אה״ע תרכ״ו סי׳

 מחמת כבר נתמסמסו הזרע כשאיברי הרמב״ם בדעת אחרונים

 יבא לא דלענין בקהל, מותר אדם בידי ניטלו אפילו שוב חולי

 אה״ט שו״ע עיין שמים, בידי זה מיקרי ה׳ בקהל דכא פצוע

 יש בכך לסרסו לעשותו איסור לענין מ׳׳מ י״ב. ס״ק וב״ש ה׳ סי׳

 אחר לסרס אסור מייתי כ״ז[ ס״ק "]שם בפרישה ו הנה לעיין,

 כיוצא עיין שניהם, לחייב רבים לשון תעשו לא מדכתיב סירוס

 תשחטו, לא גבי ע״א[ פ״ב ]חולין בנו ואח אותו פרק סוף בזה

 גבי ע״א[ ]כ״ט ובקידושין תקיפו, לא גבי ע״ב[ ]כ׳ מכות ושלהי

 הא הקשה ה׳[ ס״ק ]שם טו״ז ואמנם תיראו, ואביו אמו איש

 בתורת וראיתי וכרות. מנתוק לי׳ מייתי ]בש״ם[ )בשו״ע(

 בעל מסרס להביא תעשו לא אמר דרוש אמור פרשת כהנים

 תם דוקא כתיבי דקדשים ובעניני הואיל אמינא דהוה פי׳ מום,

 והנה לאיסור, מרבינן כלב אפילו דהא וצ״ע קמ״ל. מום בעל ולא
פוטר יהודה דרבי יהודה ורבי קמא תנא פלוגתא שם איתא

ברמב״ם. מד, ד״ד, כ׳ סי׳ ה״א אד,"ע שו״ת ה(
קפ״ה. סס״י תו״ט בשו״ת גם הועתק הדיבור, סוף עד מכאן ו(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס381 מס עמוד שמואל בן משה סופר, א מועד - הש״ס< >על סופר חתם



תורה כתובות ירושלמי טר
 להוציא קשה ויהי׳ שדה איזה ויגבה אחיב שיבוא קרוב

עבים. שבועה צריכה ולהכי ממנה

להיות לשנה אלף י־ב ממנה לוה עיט מ׳ד ה״ב פ״יא
 בקיע ע׳ — לחודש זהב מדינר לה מעלה

 שד,דינר תמוה והוא כסף של דינרן ק׳ היא זהב שדש־ שב׳
 בכ״ד כמבואר ההכרע עם כיה או כסף דינרי כיח היא זהב

 ייב ולוקה דינרין אלף הגהתו לפי ונם צ־ט. כתובות ובתויס
 ונראה רבית היא הדי דינרין מאות י־ב שתם זהב דינרי
 ותלמידי זהב. דינרי י־ב ממנה לוה וצ־ל טיס אלף דד,אי
 הערני ניי פרעמיננער מיכל יחיאל מרה החריף הרב היקר

 והי׳ זהב דינר מ׳ צ׳ל שבירושלמי זהב מדינר דהאי דיתכן
 הניל ולפי דינר. לתיבת נמשך ואח־כ בפיע מ׳ מתהילה כתוב
 דינרי דט׳ מכיון החשבון הרי כסף דינרי כ־ה הוא זהב דדינר

 שוס בלי הירושלמי ואיש לחודש כסף דינרי אלף הוא זהב
 ניב היא זהב מדינר שהלשון אף אמר ויפה יותר הנה

 במבואר לחודש זהב דינר שם והכוונה ק־נ ב־ט דילן בשים
 דינר• י״ב איתא ה״א הנושא ם׳ בירושלמי לקמן וכן שם
לפי הכא אך לחודש זהב מדינר לה מעלה להיות זהב

בפ״ע. הוא שהים קרוב הדבר אלף י־ב נרפתינו

ימים נתן לא והאחרון הראשון החודש פשיטא )שם( שין
 ופירושם ום׳מ ק־ע ע׳ — כו׳ שאמרו היא זו שבנתיים

ביומא לדין שבאו יתכן האחרון חודש דבשלמא צל״ע
 עדיין הוי ויבכר,־ג בתחילתו האחרון יום בסוף היינו רטישלם

 החדשים אבל י״ז ס־ק ע״ח ם׳ חרט וש־ך ס לתר זמנו תוך
 חודש כל בסוף לשלם לו שהי׳ זמנן עבר כבר הא שבנתיים

לעשרה הראשון חודש בין יש הבדל ומה נאמן אינו ומדוע
וצליע. אחריהם של חדשים

 דבנמרא ע צ׳ ודבריו ק״ע ע׳ — זבינך הוי ע׳א< )ניד, ף,״;
לא׳ מודיעים דמים אבל מקה בטל דלרבנן אמרו שם

 כמיש בקרקע מודיעין דמים אמרו לא לריי דאפילו ועוד
 שאינו רכל שי־ב ס׳ לקצה־ח ראי׳ מזה ונראה סיא. ב־ב תרם
 עיי־ש. בקרקע אפילו מודיעין הדמים אטרינין הלשון סותר
כתב ק״נ ס׳ אה־ע בטור א׳. בשטר כדון עד >ע״ט ה״ד

בשוד, שוה שמכרה אותן לנכי קיים הטקח א׳ דבשטר
ס׳ חרם המשפט בשער ושרר כאן הידרש ננד וזה יעו־ש

הטור. על בזה שהעיר נ׳
 ובמכת־ה שיק ע׳ - שליש עד בקרקע א( ע >נ*ו ךן״ן

שב׳ הזהב סוים במלחמות רמבין דברי אישתמטתי׳
 נם מקח ביטול דהוי מופלג שיד,י׳ דעד ירושלמי שדעת

עיי־ש. הכא בירושלמי כמבואר שליש עד היינו בקרקעות

 הזהב בם׳ הניל במלחמות ע׳ — בהקדש ודכוותה שם
תו ול־ק עיי־ש יתומים היינו דד,קרש דמפרש משמע

דקאמר והא להקדש. אונאה דאין מהא כאן השיק קושית

היין ובאמת שיק. ע׳ — לה ומטמא יורשה י )שם( שם
מה פ״א מנ״ל וע׳ יבמות וביש״ש בנימויי הובא

בזה. נערה

ביו הראשונים שנים ה׳ זנה תני ע״א( מיז ה״א פי״ב
מה ובשיק בק״ע ע׳ — בזול בין ביוקר
היינו בסוף ויתן דפריך דר,א ולק־מ ריטב״א. על שתמה

 דקרי הרי בהדיוט כפלים שיהי׳ להקדיש דיו בירושלמי
לי׳ קרי הקדש ממש הדיוט דלעגין לומר יש הדיוט ליתומים

הסוגיא. פירוש ציע ועדיין

 את מאבד שהוא זהב של בליטרא קידשה שאם >ע־ב< ךן״ץ
אחותו מקדש קיייל דד,א שהקשה שיק ע׳ — הכל

 שאין שאני אחותו דמקדש תמוהין ודבריו מתנה מעות
 קדושין הכא אבל מתנה מעות הוי ולכן תופסין קדושין
 טבועין לאו ולמ״ד מתנה המעות ואין מיירי דבשניה תופסין

 ניתנו לטבועין לאו נשואין לאחר דיעכ׳־ם למיד או ניתני
 בשניה והכא שרם מידי המותר עכ״ם להחזיר צריכה היתד,
כשם. ד״ה בשיק הובא נ׳ ם׳ אה״ע הב״ש כמיש אותה קנסו

 לה דאין כתובה לתו־ם דדמי דס־ד משום אשתו מות לאחר
 המתחייב אבל אשד, כקידושי אותו עשו משני ,יעיז מחיים

 חייב ודאי כתובה לתרס לדמותו סברא דאין לחבירו א־ע
 כפירושו העיקר אבל הנושא בדיה לשיטתו והשיק תיכף

ריטב־א. על ולקיט בם־מ נם פירש וכן בקיע

 - וכו׳ לתנאין בין לכתובה בין דאמר מאן )עיט ה״ב
והחזירה אשתו מניש לענין לה שמפרש בקיע ע׳

 ונם להדיא. ד,־ב דדמאי פיו בירושלמי מבואר שכן ובאמת
 במנרש דנם מודה מכ־מ קטן על לפלונתא שמפרש ברין

 אם תנאי איזה מקודם עמד, התנה אם פליגי והחזירה אשתו
 בקרא המלאה על בזה ותמהני בדבריו. כמבואר כן עתה נם
 ובעלמא לתנאי ולא לכתובה בקטן דמשויה שב׳ קי׳ד ס׳

 לענין שליג ס׳ בהו־מ כמבואר הראשון תנאי על אמרינין
 והבא כלום הראשונה מעשה היה לא דבקטן משום שיץ

 כהתנה הוי עמי שאת כיז דאמר כיון והחזירה למגרש
 לנמרי נתבטל כשגירשה ולכן הזאת פעם על רק בפירוש

 במנרש דבריו ולפי לקטן. ודמי נתחייב לא החזירה ואם
 והחזירה עמי שאת כ־ז אמר ולא תנאי איזה והתנה אשתו
 הירויש ננד וזה החזירה הראשון תנאי על אמרינין לכיע
 שאת כיז באומר שם כלל מיירי דלא הניל דמאי

ודוק. עמי

 — חומש פחות הבית דברכת בק״ע עיט נ־ט )במשנה ה״ד
באהיע הביש והביאו ה־ד פייה הרטבים מדברי והיא

— ציד. ס׳

גדרים

 בשבועות אפילו שלום דרכי מפני אם )עיט ה״א £׳'א
דרכי דמפני פירש בקיע ע׳ — מותר יהי׳

 בתויס כמבואר אינו וזה תורה. איסור אפילו התירו שלום
 התירו לא שלום דרכי דמפני שכלו ממקום דיה ניב פסחים
דאפילו סבר דיה כיו ע״א בתום׳ מזו ונדולה איסור לעשות

 ע־א תו־ס ועיע עיי־ש תורה איסור התירו לא איבה משום
 מד,א הנם מתנת ליתן דאסור אהה שהקשו ריי דיה כ׳

 היא דיש דמפני כיון ותירצו דיש מפני נכרים עניי דמפרנסין

 איסור התירו לא דיש דמשום הרי יעויש הנם מתנת זה אין
דמותר הנאה במודר ליה בנדרים דאיתא והא דאורייתא.



לב תורד, נדרים ירושלמי טר
 שהי׳ דיש מפני שם ברין ובהב שלום של בוס 'להשקותו

 דרכן שהי׳ המרחץ ובית "אבל דטם הרין בווגת בכך דרכן
 להדיא וכיה נדר מזה לא מסתמא מועט דבר והיא בכך

 דמסתמא שרי השימוש רק מודר של בכוס והיינו שם בריטב״א
 ומישי ריש/? משום האיסור דהו,ירו לא אבל מזה הדירו לא

 תורה איסור והיא דיש מפני שקר לוטי התירו דהרי בק״ע
 תרחק שקר דרבר דאיסור נראה לענ׳ד תרחק. שקר מדבר
 בשבועות וכראיתא בביד לו יכפור שלא היינו מקרא ויאסור

 מכ־מ מאוד חמור שהענין אף שקר דברי שאר אבל ל׳
 נראה סיט דף לשבת בחי׳ ובחת־ס בפירוש. תורה איסור אינו

 הלאו מלבד אכלתי ולא אכלתי כגון לשקר רנשבע דסובר
 תרחק שקר מדבר דאו׳ עשה מצות על נמי עבר וישבועד,

שם. ס־ט לשבת בהנהותי ׳ש ועם ציע הדבר ולעניד

 ע־ז חייב שבועה מין איסור אין את אומר אם >ש«שם
דחוק. שפירושם וק־ע פיס ע׳ — בפיע ועיז בפיע

 היינו שטעה מין איסור אין את אומר דאם הטונה ונראה
 לא שוב נדד דהוי נדר בלשון רק שטעה בלשון אמרו שלא
 משכחת דבשבועה ואיסור. איסור כל על חייב שיהי׳ כלל יתכן

 אכלתי לא באומר כגון פעמים כמה א׳ דבר על שיתחייב לה
 ליש הרי בנרר אבל דלשעבר שקר שבועת דהוי אכלתי ולא

 נדרים ר־ן כמיש ושקר שוא בנדרי איסור אין וגם למפרע
 דנדרים ראף נדר על חל נדר אין הרי ולהבא כך דיה טרי

 הרין כמיש חל אינו נדר על נדר אבל שטעות על חלין
 לה משכחת ולא ל׳ ס־ק רליט ס׳ ירד שיך וע׳ ייז נדרים

 על וחייב מזה ונדר מזה שנדר דברים בשני רק נדר על נדר
 ב׳ משום יתחייב א׳ דבר שעל יתכן לא אבל בפ״ע א׳ כל

 מין אינו דאם הטונה שטעה. מין איסור אין ואם נדרים.
והבן. נדר מין והיא שטעה

 ם־מ ע׳ — איסור עליו הרי איסור עלי הרי ע״א( )ב׳ שם
ויהי׳ הכירו על שאסר הבירו על קאי דעליו מפרש

 איסור דבלשון ו׳ ס־ק ריר ס׳ יחד כש״ך דלא מוכרח מזה
 נמי דפירש ציע וגרסתו פירושו אבל חבירו על לאסור א־י

 כלל שאינו דבר וזה חבירו על שנשבע עליו הרי שבועה
 והמעיין ב׳. סעי׳ רל־ט ם׳ יו׳ד וע׳ חבירו על שבועה דליש

 ניסו דלא יראה שם וריטביא דנדרים סיב בהלכותי׳ ברמבין
 הנכונה הגרסא ועיי־ש עליו שבועה וכן אסור עליו הרי כלל

ודוק. וקיע כפים דלא בירושלמי ופירושם

 ע־ד — וכו׳ כעזרה ניתני דתמן דרבנן עיד עיא< >ד׳ ךי,״ג
כדישון ניתני דר־י עיד המזכה כקרבנות ניתני דרשביל

 בזאת ונם שהגיה וק־ע בם־מ ע׳ — והמנורה הפנימי מזבח
 דרך אינו דרבנן ועיד דהאי לומר יש ולעניו־ מובן. אינו

 מהאמוראים א׳ כל לדברי לדבריהם טעם אדרבא רק קושיא
 מפרשי דמשויה עזרה ניתני דרבנן עיד ביאורו וזה הגיל.
 דתנן כמזבח דסיל קרבן שאינו חטאת בוולד בחמן רבנן

 ואיב הקרבנות כל בזה ונכלל המזבח קרבנות היינו במשנה
 דאינו חטאת וולד והיינו קרבן שאינו דבר היינו כאים־א ע׳־כ

 כהיכל ובן ממש מזבח היינו דכמזבח ס־ל ולא להקרבה
 נסי עזרה דהא בעזרה ניתני דא־כ ממש בהיכל היינו

 היינו ובהיכל המזבח. קרבנות היינו דמזבה וע־כ קדוש
מזבח קיבנות דהא כעזרה למיתני ל־צ ושוב ההיכל קרבנות

 מזבח היינו כמזבח אי אבל בעזרה. שהוא החיצון מזבח היינו
 דסובר דר״י עיר — עזרה נמי ליתני קרבנות ולא ממש

 כרשטל ולא כרבנן לא לפרש לי׳ ניחא ולא התמיד כקרבן
 בדישון דהנה והכוונה והמנורה. הפנימי מזבח כדישון ניתני
 איכא דאורייתא איסור רק מועלין אין והמנורה הפנימי מזבח
 קחשיב דלא ניחא לר־י וטשו״ה ניט. יומא תרם כמיש
 מתפיס רק קהשיב לא דהמשנה והמנורה הפנימי מזבח דישון
 אברהם של אילו דסובר לרשטל אבל בו שמועלין בדבר
 הרי עדיין ישראל דין אבינו לאברהם הי׳ לא אם אבינו

 דמוקי לר״י וכן מיה בזבחים כדאי׳ מועלין אין ב־נ בקדשי
 בספיד כדאי׳ מועלין אין חטאת בוולד הרי חטאת בוולד

 רק שם ובמראה־ם הרז פ׳י סנהדרין ירושלמי וע׳ התמורה
 דלא הטאת ב)לד בין טג בקדשי בין איכא איסורא דעכ׳ם
 דקחשיב ולהגביל דלרבנן וכיון שם כדאיתא מועלין ולא נתין

 איסורא רק מעילה בו שאין בדבר אף מתפיס במשנה
הפנימי מזבח דישון נמי ליתני׳ נדר מכה בעלמא

 מזבח דישון והגיה שפירש במה דק לא ובקיע ודוק והמנורה
 גיסתו דלפי מועלין לא הפנימי דמזבח משום החיצון

 מועלין אין נמי חטאת בוולר דהרי גופא לרשטל תקשה הרי
 הא חטאת דבוולד ואף להתפסה. רשביל לי׳ השיב ואם־ה
 והמנורה הפנימי המזבח בדישון גם הא מהיח נתין דאין

 תיל נ״ט יומא תו־ם כמיש ליהנות תורה איסור איכא
 וירושלמי תו־ם לדברי החיצון מזבח בדישון אף ליכא ומעילה

 כלום תיקן ולא תיל נ־ט ביומא החרס שהביא יומא
 אבינו אברהם של כאילו דסובר דרשב־ל ע־ר — בהגהתו

 כמזבח סובר דהוא המזבח כקרבנות ליתני ממש קרבן שהי׳
 כקרבנות ליתני דאל־כ המזבח קרבטת ולא ממש מזבח היינו

 רשב־ל סובר שפיר המזבח בקרבנות מיירי דלא וביון המזבח
 קרבן שהוא אבינו אברהם אברהם של אילו היינו דכאימרא

 כלל בקרבנות מחפים במשנה חשוב דלא תקשה ראל״כ
— הנושא חומר לפי כנלעיד

 הא שהקשה שיק ע׳ — וט׳ ההליל הליל ע־ב< )ר׳ ה״ד
דאינו אף וחליל אסור משמשי מכל מא׳ נדר
 מה והנה יעויש היא שרת כלי אבל המזבח ממשמשי
 ד״ה כ׳ז תענית בתויס הנה כיש הוי דחליל לי׳ דפשיטא

 אבל כ׳ש חליל הי׳ בכלי שידה עיקר למיד הקא נראה מ־ם
 קדוש שבמקדש זמר כלי הי׳ לא בפה שירה עיקר למיד
 בפה שירה עיקר סובר !־הירושלמי אפשר ■כ א יעו־ש בלל

 הרע־ב ופירש טהורים לוי בני דנבלי מיז דכלים פט״ו וע׳
 קודש דאינם קצת משמע מעות בהם לקבל עשוין דאין שם

 דאין לשון נס אמנם מעות בהם לקבל אסור הרי דאליב
 עשוין אין דאסור משום דאיסורא מלתא על שייך עשוין

 להיות טא דרך אין מ־ט פיר שני במעשר כדמשמע לוה
 ועמיש מעילה איסור בזה דיש אף יעויש לקרבן חולין טנסין

 דרך. דאין זה לשון בענין פיו דף עירובין לשים בהגהותי
— אסור הוא כמה עד בקרקע עמו חרש >שם< שם

 פרקין סוף בהלכותיו ברמב־ן הירו־ש דברי הובאו
שם. ריטטא וע׳

 — אחרים. על לא נפשו על מ־ד עיא( )ה׳ ה״א £״ב
ה יחד וש־ך המיז עיר מזה שהעיר שיק ע׳

שם. ליחד ם מ בספרי באייכות בזה ועמיש ריד ס׳ נדרים



 הש״ם טסודת
הופעות עם

 ע״ש[, קגג: דף ]לקמן א(
 יא. ג הוויחו פ. יומא נ(

 חולין ע״ש
 מג. לקמן ד( ש״מ1 נו:

 לעיל (0 ו:[, ]לעיל ]צו:[
 ע: לקמן ו:

 עי׳לעילו: כרימומננו(
 ]עי־ (1 א, אות בחו״י

ד״ה יו: מגינה מומפות

פט.שבת שביעי פרק גדול כלל
א.( )דף בהוריות וילפינן האלה. המצות כל את תעשו ולא תשגו וני

 המורה כל אחת מורה וכתיב המצות ככל שקולה שהיא ע״ו זו
 מה ע״ו לשל ענירומ כל של שגבות של קרבנות הוקשו. כמשמע: ""06"

כרמ זדונו על שמיינ גמורה עכירה על אלא פא אינו שלה קרק ע״ז
 כיד מעשה אשר והנפש ליה דסמין :'5 "■

 אין התורה. כל אף ונכרמה: רמה
שזדונו דכר על אלא חכואת מכיאק

 למזיד דשוגג היקשא מ״מ וא״ת כרת. זדונו על שחייגים ע״ז חח
תעשה אשר דוהנפש קרא התם כתיב הר לא דאפילו לי למה

 לן דלית וי״ל כו׳ כרת ודונה על שחייב מע״ו שפיר ילפינן רמה כיד
 פירוש ממוך כדמשמע פרשה נההיא דנתינ במאי אלא לע״ז לאקושה

הכא לאתרי אצטריך ולהט הקונטרס

ע״ב. יט שבועות י(

תוסטות
דהאלז

ישנים
לינא ודאי א(

 יא״נ ננרח דשגג למימל
 רני.!. היינו

סוגנן ומקיש
 כיון ונגיד

למדד
 למימי לן 1אי> t» נניס

 ידיעה ליה איס דמניס
 ועוד מעשה. כשעת

 צוננן אפילי צאו דשגגס
מיישן): לא

 דידע למימי מצי לא ב(
 צמ״ו דמממי נלאו ליי

 נפיא נפר
 דניון חנואח
 מוסר דעצמו

 נ״ש המלאנוס
 נהמתו. על מווהי שאינו

 ליה דידע למימי מצי ולא
 יוסי דיני אלינא נהנעיה

 נממנימין. ליה קמי דהא
 לה דידע למימי ולינא

 ידע דצא דניון נתוציה
 ולינא מולדים. נ״ש אמת

 נסקיצה לה יידע למימי
 מידיעתו שנ לא נן ראס
 צומי סניא ואין הוא.
 נגון נשיעויין שנועה הגון

 אלא מיתייג דלא דסני
 נישות אמות ה׳ נהעמי
 ג׳ נתופי או הימם

 אותיות ג' ונומג תפירות
 ויאמר שישנת שנית יצא

שאינו: שיעור מדעתו

 ט דאין
 דסגור
 מל
שסמי

הב״ח הגהות
 ואלינא י״ה רש" )א(

 דאמי עקינא דימ
 נצדו נכתה סוטה. נמסכת

ע״נ: צ ודף ע״נ נו דף

הש״ם גליק
 ובר ע״ז מה ד״ה תום׳

 שצויתי מה דמשמע
 עיין לעשות. שלא
 חוס׳ ע״ב קה דף מ״ק
 ד״ה שם לאו: מאי ד״ה
 אבל וכו׳ ששגג כגון

 ליה דנפקא לרבי
 כחידושי עיין מגז״ש.

 ע״א ה דף שבושת הר״ן
שם: הרמנ״ן ובמי׳

 דאורייתא תחומין )א( שוטה נמסכת
 עקינא רני דרש כיוס נו דתנן נינהו

 שוגג זהו כר: לעיר מתון ומדוחם
 דשגג היכא כלומר בתורה. האמור

 ולא דין לא כאן אין ובמלאכות נשכת
 הזיה נזה: שובב לן ואין לקנתר דיין
 שגג כזה: מזיד לן אין ונזה. בזה

 שאוכל ביטוי. שבועת קרק: עליה וחייבים שובב זה אף מהן. באחת
 ונעלם כיה וכתיב (’קרק עליה חייב אכלתי ולא שאכלתי אוכל ולא

 אינו ואכל אוכל שלא גשנע דאם שלה בשוגג מודים הכל שובב דהיינו
 הכל שנה: נלאו שגג דהשתא כשאכל שטעמו שכת כן אס אלא חייב

 אפלוגמא לאו אמי כרחין על כלומר יוחנן. רני מאן מודים
 שגגת" )דהא( נהא מונס דמודה דלישמעינן קאי ורבנן דמונס

 התורה ככל השתא היא ק״ו והא מימי דמהיכא שגגה הויא לא קרק
 קרק נשגגת דמיחייב מונס אמר דידהו נקרק חידוש דליכא כולה
 אלא נ״ש לא עליה קרק ומטא כרת נה דאין הוא דחידוש הנא

 דאף ר״י מודים הכל ומאן קאי ור״ל דר״י ואפלוגתא קאמר לרבנן
 שישגוג כעינן הנא נלאו שהויד פי על אף קאמר דנעלמא ננ על

 לאו קרק שגגת דאמרי איפליב דרננן דאלינא כיון פשיטא. נלאו:
 נעלמא ר״י קאמר לא כאן דעד שגג נמאי הזיד שלה בלאו אי היא שגגה

 נשנועח אמינא. דעתך סלקא נכרת: דשגג כרת נמקום אלא
 נלאו שהויד פי על דאף נמילתיה יוחנן רט קאי גמי טטוי

רבנן: טה מודו וחידוש" דהואיל נקרק שגג שגג נמאי לן ודקשיא
קמ״ל

 דמי לעיל דאמר מוננז. ואלא
 חייב מעשה כשעמ ירעה לו שהימה ».ג סנהדרין ק«: ».

wiw חטאת בכי הא במאי. השגג חטאמ: ""׳6י "׳ 
 דיודע נקרכן. השגג כתיב: שגגה
 יודע אינו אכל כרמ זדונו על שחייב
שגגה. שמה לא מטאח: עליה שמייב

ורבנן. עצמה: כעכירה ששגג עד
 שגגה ° עצמה כעכירה שגגה דכעו
 מילמא ככולה שגגה קאמרי במאי
 כיון למורה: ככרח או וכרמ נלאו

 שאז בלאו. שהזיז• אע״ג בכרת ששגג
 כדאמרן נא הוא הכרת על 1הקרק'
 אשר והנפש ליה ושמין כשגגה לעושה
לאו: היינו תעשינה. לא וגו׳: מעשה
 מלאכות אנוח לימני לי. למה מנינא
 למימנא לי למה כו׳ והמורש הזורע

 ידעיגן ואנן לימנינהו אמת חסר ארנעים
 עשאן שאם איכא: אחח חסר דמ׳
 אשמעינן נעלמא וסימגא כר. נולן
 שנת חילול על מייב מטאות כמה לידע

 ע״כ דמיחייב לה. משכחת היני אחת:
 דיודע שנח כזדון אלא לה משכחת לא

 יודע דאינו מלאכות ושגגת שנת שהוא
 כזדון דאי אסורות הללו שהמלאכות

 שהן רודע שנח ושגגת מלאכות
 שנת שהיום שכח אכל נשכת אסורות

 שכת לכל אחת אלא חייב דאינו מנן הא
 אמת יודע אא״כ הוי לא שנת וזדון

 מינייהו נחדא ידע לא דאי מהלכותיה
 ששגג וזה ימים משאר לו חלוק שנת אין

לר׳ בשלמא שנת: זדון כאן אין ככולן
שגגה: שמה כרת שגגת דאמר יוחנן.

 ושגגת בלאוין שנת זדון לה. משכחת
 לשנת לה דיודע נכריתות מלאכות
 של או כולן של או הלאוין על שהוזהר

במאי. לשנת לה הידע מהן: אמת
 ל״ט שכל כסנור שגג ככולן הלא

 דאינן בתחומין. מותרות: מלאכות
דאמר עקיבא. דר׳ ואליבא בקרק:

 אלהיו
תעלינה
ע[ ד, ]ויקרא ואשם:

 אחת ן$ש ואם ד<
 מעם בשעה תחטא
 אחת בעשתה הארץ

 16 איהר '« ממצות
ואשם: תעשינה
מ[ ד, ]ויקרא

חננאל רנינו
 ויודע שבת מעשה שהיא

 חייב זו מלאכה שהעושה
 לא וכי וכרת לאו עליה
 בלבד בקרבן אלא שגג

 גוונא האי כי כל וסבר
 וזולתי חטאת דחייב הוא

 אמר וכדתניא פטור. כן
 זו שמלאכה יודע אני

 אם יודע איני אבל אסורה
 לאו אם קרבן עליה הייבין

 כמונבז. דאוקימנא חייב
 בתרא סברא בהאי

 לא ור״ל יוחנן רבי דמונבז
 וקא כוותיה להו סבירא
 כטעמא יוחנן ר׳ מפרש
 בכרת ששגג כיון דרבנן

 חייב בלאו שהזיר "פ ע א
 אינו אמר ור״ל חטאת

 שישגוג עד חטאת חייב
 על ומותבינן וכרת. בלאו
 אבות דתגן הא ר״ל

 חסר ארבעים מלאכות
 מנינא בה והוינן אחת
 אם יוחנן ר׳ ואמר לי למה

 אחד בהעלם כולם עשאן
 ואחת אחת כל על חייב

 שבת בזדון ואוקימנא
 בשלמא מלאכות ושגגת

 שהזיז־ כגון יוחנן לר׳
 שהיא ידע פי׳ בלאו.

 שהעושה וידע שבת היום
 ]עובר כרת( )חייב מלאכה
 ששגג כיץ אמרי׳ בלאו[

 שהזיר פי על אף ]בכרת[
 וחייב היא שגגה בלאו

 לקיש לריש אלא חטאת.
 בלאו שישגוג עד דאמר
 חיכי שבת זדון וכרת

 כגון ומשני ליה. משכחת
 בתחומין. לשבת דידע

 אסור השבת אץ אמרתי[
 אל כדבתיב בתחומין אלא
 וגר ממקומו איש יצא

 דסבר עקיבא וכרבי
 דאורייתא תחומין

 ה׳ פ׳ בסוטה כדמפרש
 התם דדחי גב על ואף

 א(( ס: )עירובין ואמרינן
 דרבי להא רחש לית

 הכל אביי אמר עקיבא:
 ביטוי בשבועת מודים

 קרבן עליה חייבין שאין
 שבה. בלאו שישגוג עד

 יוחנן רבי מודים הכל מאן
 בכרת שישגוג עד דסבר
 כרת בה דלית כיון והאי
 ואמרינן בלאו. שגגה בעי

 דתימא מהו פשיטא
 דלא הוא וחרוש הואיל

 לאו התורה בכל אשכחן
 שמייתי כרת בה שאין
 בשבועת והבא קרבן
אע״ם קרבן מייתי ביטוי

 השלם אור תורה
 תעשו ולא תשגו וכי א(

 האלה המץות כל את
משה: אל * דבר אשר

בב( פו, ]בטדבר

 תעי^ה א׳{זר והןפש ב<
 ומן האזרח מן רמה ביד
 מגדף הוא * את’רגר

 ההוא ה$ש ונכרתה
 ןכממרטו,לו עמה: מקרב

 ;חטא נשיא אשר נ(
 מצות מכל אחת ועשה

 'לא אשר

בשעה

 יוחנן דרר וצ״ל יוחנן דר׳ מ״ט כעי
 לרט אבל ® לוי ק יהושע דרט היקשא להו דאית דרנק אליבא מיירי

 וכרת בלאו שישנו: עד דבעי יוחנן רט מודה דעליה מג״ש ליה דנפקא
 וגו׳: פקת לא אחותה אל ואשה קרא בההוא לאו נתיב דהא
 לריש ליה מנא לר״י קשה גשגנה. תעשינה לא אשר קרא אמר

 דמשמע למימר ולינא צאו שגגת ונעו הט דרשי דרבנן לקיש
 דהא כן לדרוש סברא דאין ליה סררא ע״נ דהא הכי קרא למדרש ליה

 אלא לאו שגגת בעי לא ומונס לעיל כדאמר כמונס סבר איהו
 שמלאכה אני יודע שאמר או לקמן תניא דבהדיא גרידא קרק שננת

 חייב לאו אס קרק עליה חייטס אס יודע איני אנל אסורה זו
 גתחומיןס. לה J/T]" לאו: אם ומלקות קרק קאמר ולא
 חטאת חייב נמי דבההוא בדאיסי לה דידע למימר מצי לא

 לא דאמאי לר״י תימה קמ״ל( הא ני״ה ו: )דף קמא נפרק כדפירשתי
 וגו׳ תשבות השטעי וטוס דכתיב בעשה לשבת לה דידע קאמר

צא(: )סס השבת את ושמרתם נמי וכתיב ע( )שנמס
 אטלה ובשעת ואכל יאכל שלא נשבע כגון שגה. גלאו שישגוג )לף

 שנשבע שטעה דנשעת האדם טה וקטנן שטעה איסור שכח
סמר היה אטלה שבשעת אלא שטעה איסור היטב יודע היה

שנשבע: נזכר שאינו במה שנה נלאו שגג קרוי זה דאין נראה ואין שנשבע שנח אטלה דנשעת פירש ורש״י שטעמו על לעמר דמותר
הא

ע״ז: זו אומר הוי משה
בז( )רף אותה בודקין שהמים כשם בם׳ סוטה במסכת עקיבא ר׳ דאמר כמה עקיבא. דרבי ואליבא בתחומים להו דידע

 אמה אלף לומר אפשר אי אמה אלף וחוצה העיר מקיר אומר אחד ומקרא לעיר מחוץ ומדותם עקיבא רבי דרש ביום בו
 אמה אלף אלא אלפים נאמר ולמה אלף נאמר ולמה אלף נאמר שכבר אלפים לומר אפשר ואי אמה אלפים נאמר שכבר
בגמרא ואמרו וכרמים שדות ואלפים מגרש אמה אלף הגלילי יוסי ר׳ של בנו אלעזר ר׳ שבת תחום אמה ואלפים מגרש

 האלה המצות כל את תעשו ולא תשגו וכי <א
 רמה ביד תעשה אשר והנפש י5 וכתיב

 דבר להלן מהא לע״ז כולם ׳הוקשו‘
 אף חטאת “ושגגתו כרת זדונו קל שחייבים

 שננתו ועל כרת זדונו על שחייבק דבר כל
 ששנג כגון במאי שגגה מונבז ואלא חטאת
 שגגה שמה לא קרבן שגגת5 ורבנן בקרבן
 ששגג כיון"’ אמר יוחנן רבי במאי שגגה ורבנן

 לקיש וריש בלאו שהזיר פי על אף בכרת
 רבא אמר וכרת בלאו שישגוג עד אמר
 לא <אשרג קרא אמר דרשב״ל טעמא מאי

 בלאו שישגוג עד ואשם )בשגגה"( תעשינה
 דרשב״ל קרא האי יוחנן ורבי שבה וברת
 י<מעם "לכדתניא ליה מיבעי לה עביר מאי

 אלעזר בן שמעון רבי למומר פרט הארץ
 תעשינה לא אשר שמעון רבי משום אומר

 קרבן מביא מידיעתו השב" " ואשם )בשגגה"(
 קרבן מביא אינו מידיעתו שב לא שגגתו על
 ארבעים מלאכות "אבות תגן שגגתו: על

 ואמר לי למה <מנינאה בה והוינן אחת הסר
 חייב אחריי בהעלם כולן עשאן שאם י יוחגן ר׳

 בזדון לה משכחת היכי ואחת אחת כל על
 יוחנן לרבי בשלמא מלאכות ושגגת שבת

 בלאו שהזיר אע״פ בכרת ששגג כיון" דאמר
 אלא בלאו לשבת לה דירע כגון לה משכחת

 ובכרת בלאו שישגוג עד דאמר ב״ל לר״ש
 "יבתחומין "דירעה במאי לשבת ליה דידע

 רבנן דתנו להא תנא מאן דר״ע "׳ואליבא
 הזיד בתורה האמור שוגג זהו ובזה בזה שגג
 שגג בתורה האמור מזיר היא זו ובזה בזה

 במלאכות ששגג או במלאכות והזיר בשבח
 שמלאכה אני יודע שאמר או בשבת והזיר

 עליה שחייבין יודע איני אבל אסורה זו
 אביי אמר כמונבז כמאן חייב לא או קרבן
 חייבין שאין ביטוי בשבועת מודים הכל

 הכל שבה בלאו שישגוג עד קרבן עליה
 יוחנן קא״ר כי פשיטא יוחנן ר׳ מאן מוחם
 לא כרת רליכא הבא אבל כרת דאיכא היכא
 דבכל הוא חידוש קרבן וחייב ",הואיל סד״א

 עליה דמייתי לאו אשכחן לא כולה התורה
 ליחייב נמי בקרבן שגג כי מייתי והבא קרבן

קמ״ל

 משפט עק
מזווה נר

 מהצגות ת״א מיי׳ א ה
נ: סצנה סגמת

 מסצמת ם״נ מיי׳ נ ג ז
 סמגעשין נ הצנה סגנונו

וג:
t ה״ג: וס״ו שם מיי• ד

 לא דהא מדע תעשה אשר והנפש
 סקילה זדונו על דנינעי מע״ז ילפינן
 סקילה כתיב דלא משוס נע״ז

 והא כרת אצא פרשה נההיא
 דמכות נתרא פרק בריש דממעטינן

 אע״ם מקרק ומילה פסח יג:( )דף
 דאמר ע״ז דמה משום כרת נהן שיש

 עשה קום והני מעטד לא רחמנא
 והנפש דנתיב משום נמי היינו כינהו
 מה י׳דמשמע רמה טד תעשה אשר

 דהכא רננן וא״ת לעשות שלא שצרתי
 בפ״ק ליה אית עקיבא ור׳ עקיבא ר׳

 דמנדף קרא דהאי !:()דף דנריתות
 דלישנא וי״ל כתיב השם את נמנרך
 כולה התורה כל הוקשה הכא מקט
 עקינא דרס דרננן אלינא נקט לע״ז
 כל דהוקשה למימר לן איח לר״ע אכל

 וא״ת השם את למכרן נולה התורה
 לוי יהושע,.ק דר׳ דרשא האי ולמונס

 ליה מפקא ר״י ואומר ליה מנא
 ט.( )דף דינמות בפ״ק רט נדדריש
 כאן נאמר ת.( )דף דהוריות ונפ״ב

 ונאמ׳ עליה חטאו אשר החטאת ונודעה
 לגלות לצרור חקת לא אחותה אל ואשה

 שגגה למונגז אלא עליה: ערומה
 בלאו ששנג למימר מצי לא נמאי.
 נהויד לחייב סנרא דאין נקרק והזיד
 ולינא הוא מידיעתו שב דלא נקרק

 דסנרא וקרק נלאו שגג למימר נמי
 נכל מזיד ,אפי למויד דמקיש דכיון הוא
 דהיינו אחד בדנר רק ושוגג דנר

 היכא ומיהו אז לחייט לנו יש נקרק
 גס שונג שיהא נעיק סקילה דאיכא

 אין נסקילה מזיד הוה דאי נסקילה
 מסקילה שב דאינו דטק נקרק למיינו

 נס שחייב יודע היה שאפילו פשיטא
 מידיעתו שב ולא שב היה שלא קרק
 ליה חשיב נכרת דנהזיד ואע״ג הוא
 דכרת משוס היינו לקרק מידיעתו שב

 אפשר לא וקרק נתשונה אפשר
 שפיר שיין כרת דגט ועוד כתשובה
 עם כרת שמיינ יודע היה אם למימר

 ככרת ששגג כגון הקרקהיהשב:
 דר׳ וטעמא גיאו. שהזיר אע״פ
 דר׳ בהיקשא לאו כתיב דלא משוס יוסק

 נההיא כרת אלא כתיב ולא יהושע"
X.™ ולא לקיש דדש מ״ט כעי ולהט ענינא

 דלא קמ״ל מחייב ]נמק
 עד יוחנן רבי מחייב

שבה. בלאו שישגוג
 שבתורה לאו דבל קיי״ל

 מלקות עליו שחייבין
 אינו כרת בו ואץ בלבד
 אינו וכי חטאת עליו חייב
דבר על אלא חטאת חייב

שלטו! חשק
חננאל רנינו על

 מדין כלל מייד ללא ע״ש א(
 יש מ״מ אכן דאורייתא מסומין
 כדין דגם מהחם ללמוד

 קיי״ל לא דאורייתא חסומין
 ד״ה שס מוש׳ ועיין נר״נב

ודו״ק: לס

ו־ש״י ליקוטי
המסכת[ בסוף ]נדפס

גאון נסים רב
 של בדברו שהיא מצוה

ידי על וצוה הקב״ה

 ע״א ח בהוריות התוס׳ אולם ב״ש( תמר, )דבש שגגתו על וכו׳ חטאת שגגתו נדצ״ל א[ וציונים הגהות
בש״ס ג[ כגון: ודפו״י בכת״י [3 תמר(: )דבש בדוחק שלפנינו גירסא מיישב אין ד״ה

 בשעיר כתיב כן בי היא ושגגה כז( ד, ויקרא סתם מחטאת לה ילפי׳ זו )ולגי׳ למיותר "בשגגה" תיבת סבבו החדשים
 השב ד״ה ע״א ה חולין ברש״י [7 )רש״ש(: ובת״ב הש״ס במסורת שציין המקומות בכל וכ״ה כב( ד, )ויקרא נשיא
הס״ד כאן בדפו״י [1 )גליון(: רש״ל כצ״ל הוא וחידוש הואיל ה[ עיי״ש: מידיעתו היושב התו״ב גירסת הביא

דבכרת נדצ״ל מ[ והא: נדצ״ל ל[ אמר: צ״ל כ[ )ב״ש(: לוי גן יהושע דר׳ להוסיף יש י[ )באה״ט(: הוא וחידוש להוסיף יש ט[ )גליון(: רש״ל דשגנת צ״ל ס[ מיותר(: "שאז" )ותיבת שהקרבן נדצ״ל [r קאמרי: במאי במאי. שגגה ומה״ד
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 משפט עין
מצוה נר

 מהלכיח פ״ג מיי׳ א ח
ז: הלכה שטעות

 מהלכוח ס״י מיי׳ כ ם
א: הלכה תרומות

מהלכוח פ״ב מיי׳ ד ג י
 טוש״ע הלכה_ככ שכח
א: סעיף שדמ סי׳ א״ח

 שס טוש״ע שס מיי׳ ה יא
ב: סעיף

סט:
 לא אמונבז דסליגי לרבנן אנל בקונטרס פירש היא. פוגנז פגי הא

דאמר ישמעאל נרני וסברי לשענר טטוי שטעת שגגת אשכחן
 לרטט אליעזר ה״ר והקשה לנא העתיד על אלא חייג דאינו נשטעות

 לשענר על נהדיא מחיינ ור״ע עקינא רני דמוננז רננן דהא שמואל
וכלשון

 הש״ם טפורתשבת שביעי פרק גדול כלל
הוספות עם

 ]ע״ש נו: שכועוח א(
ד, ה ויקרא (3 [,3היט

נאק נסים רב
 סבר מר קמיפלגי במאי

 ומוי דאורייתא תחומין
 אמר דרבנן: תחומין סבר

 מודים הכל אכיי
 חייבין שאין בתרדמה

 עיקר כו׳. חומש עליה
 בתורה כתוב הוא זה דבר

 יאכל כי ואיש כב( )ויקרא
 ויסף בשגגה קודש

 כן וכמו עליו חמישיתו
 הוא המיתה חיוב עוד

 ומתו )שם( בתורה כתוב
 וכמה יחללוהו כי בו

 ביכורים במסכת ששנינו
 והביכורים התרומה בס׳

 מיתה עליהן הייבין
 בריתא א( אל וסי וחומש
 רבי בסרק זבחים במסכת

 דזבחים ]כתוספתא אומר
 השוחט בין הפרש י״ג[ פ׳

 כריתות ובמסכת בפנים
 במיתה שהן אלו א׳ בס׳

 וכהן הטבל את האוכל
 תרומה שאכל טמא

 את שאכל וזר טהורה
ותמצאנו התרומה
 סנהדרין במס׳ בתלמוד

הנשרפין: הן אלו בס׳ )פג(
הכא

 שלפה חשק
בארן נסים רם קל

:גכריימא ופי׳ א(

 שפי׳ אחר וכלשון ]פ״ג נשטפות
 נפ״ג [1נשנועומי מוכח נקוכטרס

 מרג רנא מיניה נעא דאמר ני:( )דף
 אמר לשענר ביטוי שגנח איזהו נחמן

 זו ששטפה אני יודע דאמר כגון ליה
 עליה מייטן אס יודע איני אנל אסורה

 כמוננז נמאן ליה ופריך לאו אס קרק
 דננל אפ״ג רננן חימא אפילו ומשני

 נקרק שגגה להו ליח נולה התורה
 מאי נקונטרס שהקשה ומה ט׳

 דנעלמא גג על אף קמ״ל הא פשיטא
 משוס היא שגגה לאו הנא שגגה הוי )ג(

 פירנא לאו נעינן נשטעה דהאדס
 לימני איצטריך הא משוס דאי היא

 לאנוס פרט נשטעה האדם נהדיא
 אמא קרק דשגגח משמע אלא

 קשה ומיהו שגגה ששמה לאשמעינן
 למיפרך מצי הוה נרייחא הך דנלאו
 דמחייג ”דשטעוח ממחנימין לארי
 משכחח ולא לשענר טטוי שטעה ר״ע

 כן על נלאו הזיד כן אס אלא לה
 )ד( שהשיג שמואל רטנו כפירוש נראה
שגגה שמה לאו קרנן דשגגח לרננן

לשענר טטוי שטעח שגגח משנחח
 אנל אשורה זו ששטעה שיודע כגון
 שיש שטר אנל לאו הנ שיש יודע איט
הארס־ שפיר ותשיגעשה] אישיר נה

 נשטעוח מוכח וק זה נענין :טעה
 ממעט לא נשטעה דמהאדס )שם(
 שנאמת שטעה נשעח כשטר אלא

 משחנע דמר דרג תלמידי כגון נשנע
 מט הא הלכך נו׳ רג אמר רהט
 למימני ליה הוה דלרבנן הוא מוננז
 וההוא לאו עליה מייני! אם יודע " ואינו

 מרנ רנא מיטה דנעא דשטעוח
 נדי עושה אדאס: פליגא נחמן

 מה כל יכול להלך אנל פרנשתו.
 הט לאו דאי שמשמר"' טוס רק שירצה

 נמאי דקאמר והא ליישוג לעולם יגיע לא
 נמה שנח היכר זה דאין משוס מינכר
 גיוס אפי׳ נמי אי הולך ואינו שיושג

 לא והשחא שרוצה כמו הולך שמשמר
פור״ת: הרג נקידושא. אלא מינכר

חננאל רטנו
 בשעתו כרת חייב שזדונו

 זולתי חטאת חייב
 הזדון על המביאק
 עליה ומותבינן כשעה.

 שבועת איזהו יוחנן דר׳
 אני אמר לשעבר ביטוי
 אסורה זו ששבועה יודע
 חייבין אם יודע איני אבל

 חייב לאו אם קרבן עליה
 למונבז הא יוחנן ר׳ ודחי
 כרבנן דאמרי ואנא היא

 יוחנן דרבי שמעינן מיהא
 בהא. דמונבז עליה פליג

 הכל אביי אמר תו
 בזר יוחנן ד והוא מודים
 שאין תרומה שאכל
 עד חומש עליה חייבין

 מ״ט שבה ]בלאו[ שישגוג
 מיתה בה יש דתרומה כיץ

 כי בו ומתו שנאמר
 בה לית כרת אבל יחללוהו

 שבה בלאו שישגוג עד
 הויא דכרת שעת דקיי״ל
 ליה דלית מאן וכל שעה
 בלאו שעה בעינן כרת
 עון דתרומה ואע״ג שבה
 דמיתה שעת היא מיתה
 כשעה חשובה אמה

 שעה בעינן אלא דברת
 רכא ודחה שבה. בלאו
 לעולם ואמר דאביי להא

 עומדת כרת במקום מיתה
 אם מצות שבשאר וכשם
 שהזיז־ אע״ס בכרת שע

 מביא יוחנן לר׳ בלאו
 לענין נמי הכי קרבן

 במיתה שגג אם תרומה
 מוסיף בלאו שהזיז־ אע״פ
 במקום שחומש חומש
 כרבא. וקיי״ל הוא קרק

 אביי דאמר נסי וקמייתא
 עד ביטוי בשבועת
 אבל שבה בלאו שישגוג

 שמה לאו קרבן שעת
 ]אוקממה[ לרבנן שעה
 בשבועות מחביתא להא
 רבנן חימא אפילו ב׳ פר׳

 בשבועת קרבן בשגגת
 לא כאן רעד מחייבי ביטוי
דמונבז עליה רבנן סליגי
 מזיר ביטוי בשבועת והבא קרבן מייתי בשוע בלאו קאי מזיר אשכחן דלא חידוש דהוא ביטוי בשבועת אבל בעלמא אלא
 ראינו במדבר מהלך היה הונא רב דאמר הא חטאת: וחייב שעה הוא נמי דקרבן שגגה קרבן מייתי ושוע בלאו קאי

 ומונה יום בכל פרנסתו כדי עושה ואעס״כ הוא שבת היום שמא ידם בבל חושש דאמר כרבא קיי״ל א( כר׳. שבת מתי יודע
 ביום בו כלומר ובאבדלתא בקידושא ליה וממכר פרנסתו כדי במם בו גם עושה יתסתס מאין לו אין ואם שביעי ומשמר ימים ו׳

 כל מלאכה לעשות מותר שממי יום כל שיצא הימים סכום מכיר ואם ימים ששה לשאר היום זה בין היכר לעשות ומבדיל מקדש
 עושה כע״ש יצא שלא לו ברי ואם יציאתו מם הוא ליציאתו שממי יום וכל יצא לא שבת מם דודאי ליה( מנפקא )דלא היום

שכת עיקר היודע בע״ש: ונסק שיירא ליה אודמן דלמא חיישמן בבירור ידע לא אי אבל ספק בלא תשיעי ויום שממי יום

 ביטוי שבועת *שגגת6 "איזהו מיתיבי קט״ל
 זו ששבועה אני יודע אמר שאם לשעבר
 קרבן עליה חייבין אם יודע איני אבל '6אסורה

 )לישנא היא מונבז מני הא חייב לא או
 השתא פשיטא מונבז אילימא מני 1,אחרינא

 שעת )א( אמר הוא חידוש דלאו התורה בכל
 ב״ש לא הוא דחידוש הכא שגגה שמה קרבן
 תיובתא(: דאביי ותיובתא היא רבנן לאו אלא

 שאין בתרומה מודים הכל אביי ואמר
 שבה בלאו שישגוג עד חומש עליה חייבין
 אמר כי פשיטא יוחנן רבי מאן מודים הכל
 דליכא היכא כרת דאיכא היכא יוחנן רבי

 כרת במקום מיתה דתימא מהו לא כרת
 קמ״ל ליחייב נמי במיתה שגג וכי עומדת

 עומדת כרת במקום מיתה’־ אמר רבא
 הונא רב אמר קאי: קרבן במקום וחומש

 יודע ואינו במדבר '(1או )ברוך מהלך היה’
 יום ומשמר ימים ששה מונה שבת אימתי

 אחד יום משמר אומר רב בר חייא אחד
 סבר מר קמיפלגי במאי ששה ומונה

 הראשון כאדם סבר ומר עולם של כברייתו
 אימתי יודע ואינו בדרך מהלך היה מיתיבי

 מונה לאו מאי לששה אחד יום משמר שבת
 אחד יום משמר לא אחד יום ומשמר ששה
 לששה אחד יום משמר הכי אי ששה ומונה

 לה מיבעי ששה ומונה אחד יום משמר
 במדבר או בדרך מהלך היה תניא ועוד
 ומשמר ששה מונה שבת אימתי יודע ואינו

 תיובתא רב בר (1הייאי )דר תיובתא אחד יום
 כדי לו עושה ויום יום בכל רבא אמר

 יומא וההוא יומא"[ מההוא ]בר פרנסתו
 ודילמא פרנסות שתי מאתמול רעבידח לימות

 עושה ויום יום כלד אלא הואי שבת מאתמול
 יומא וההוא יומא ההוא אפילו פרנסתו לו

 אמר ואבדלתא בקידושא ליה מינכר במאי
 בו שיצא היום מקצת"' מכיר היה אםד רבא"
 מהו פשיטא כולו היום כל מלאכה עושה

שבתא במעלי נפיק לא דשבת כיק דתימא

 תו נלאו הזיד דאי לאו שגגת דנעינן נה יוחנן רט דמודה אטי קט״ל.
 קרק שגגת דאין ואמרי אמוננז רננן פליגי נמי דנהא שגגה ליכא

 T™ דזנר^ אוכל שלא עון להנא נשלמא לשעבר. ביטוי שבועת 1איזהו' שגגה:
 ’ ע־א• שאכלתי כגון לשענר אלא ואכל השטעה שנתעלמה כגון לה משכחת

 דאי שוגג כאן אין אכל לא והוא
 אינו שנשנע נשעה שאכל כשטר

 )פ״ג נשטעוח דתטא קרק חייג
 לאנוס סרט שנשטעה האדס מ.( דף

 אדם שיהא נשטעה האדס כלומר
 עליו דעתו שתהא שטעה כשעת
 התש לה וסרשינן שטעה נשעא

 לא ומהשחא גוונא האי ט לאסוקי
 אטר נקרק: אלא שגגה משכחת

 ונזהרחי לשקר. נשבע שאני אני יודע
 דאי כר. יודע איני אבל כך: על

 אין שנועה אזהרת ממנו ננחעלמה
חייב. כזה: שטעה נשעה אונס לך

 אשגגח דמיחייג רננן טה מודו אלמא
 דאמר היא. טונבז טני הא קרק:

 לרנגן אנל שגגה שמה נעלמא נמי
 לשענר טטוי 1”להו לית עליה דסליגי
 נשטעות דאמר ישמעאל נר׳ דסנרי

 )שס לנא העתיד על אלא חייג אינו
 מונס )נ( מני הא גורסין יש כה.(. יף

 אמר התורה נכל השתא סשיטא
 הכא שגגה שמה קרק שגגת מונס

 רננן לאו אלא כ״ש לא הוא דחידוש
 נהירא ולא תיונתא דאטי חיונתא

 איצטריך הא סשיטותא דמאי לי
 משאר זו שגגה דחלוקה לאשמעינן

 סן למונס המורה נכל דאילו שגגות
 וכרת נלאו ששגג טן נקרק ששגג
 שגג אס נלשענר וכאן שגגה שמה
 דכחינ היא שגגה לאו שנה בלאו

בתרופה. טורים הכל נשטעה: האדם
 חומש ‘1משלש נשוגג תרומה שאנל זר
 ואיש »( )יקיא דכתינ שגגמו על
 אין מזיד אנל נשגגה" קדש יאכל ט

 שמיס רדי מיתה וחייג חומש מוסיף
 יחללוהו ט ט ומתו )שה( דנמינ
':1קדש יאכל לא זר וכל ליה וסמיך
 כאן ואין חולין"' כשטר שנה. נלאו
 במקום נחרומה: דנחיג טיתה. לאו:

 דשגגת וחוטש. עטרות: דשאר ברת.
 שאר דשגגת קרק נמקוס תרומה
 חומש מיחייג יוחנן ולרט עטרות
 ששש מיוס ו. טונה מיתה: אשגגת

 ששמר :השטעי ומשמר שכחתו לט אל
 אל ששש 1יוס" וכל ר. וטונה אחד יום
 מלאכה עשה דשמא משמר אינו לט

 מפרש ולקמן משמר המחרת יוס אנל
 נמי ערד לא משמר דאינו דנהנן
היום: פרנסת כדי אלא מלאכה

 נמנו מול ימי עולם. של כברייתו
 שנכרא הראשון. בארם תתלה:
היה: שנת למניט ראשון דוס נע״ש

שענרו: לו׳ משמע לששה. אחר יום
ורלטא בתמיה: ליטות. יוטא וההוא

אס
למיעבד ליה לישתירי נפיק ',כשבתא בחמשה נמי אי והאי נפיק לא ]נטי"'[

היודע ונפיק: ומקרי שיירתא דמשכח זימנין לן משמע קא יומי תרי :מלאכה
כתיבי קראי הרי אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר מילי מנהני שבת: ־־עיקר

ושמרו כיצד הא תשמורו שבתותי ואתה <נ וכתי׳ השבת את ישראל בני ושמרו ״<
תשמורו שבתותי ואת הרבה לשבתות אחת שמירה השבת את ישראל בני

איפכא אדרבה יצחק בר נחמן רב לה מתקיף ושבת שבת לכל אחת שמירה
ושבת שבת לכל אחת שמירה השבוז את ישראל בני ושמרו מסתברא

שבת: שהוא היודע הרבה: לשבתות אחת שמירה תשמורו שבתותי ואת
,, " . מאי

שנת מחלל ונמצא הוה. שנת אתמול
 מניר היה אם ממנו: שנת תשתכח ולא ימים משאר חלות יום שש לו שיהא נעלמא לזכרק ואנדלתא. בקרושתא נפש: לפקוח שלא

 שמונה שידע כך ומתוך ליציאתו רטעי או ליציאתו שלישי יום שהיום זטר אלא היה כשנת יוה איזה שזכר לא נו. שיצא יום מקצת
 השנת: אח שנח לא טשוג שהרי יצא לא דנשנח ליה וקיש ט שיצא יוה זהו ודאיי" לעולה וכן ם׳ יום כל מלאכה עושה ליציאתו
 נשבח: לספוקינהו דליכא לישתרו ליציאתו וט׳ ח׳ יום כל כן ועל השנת כטד מפני לצאת דרך דאין נפיק. לא נטי שבתא במעלי

 ושמרו כיצד הא גרשינן הכי שנת: כל על וחייג מחלל! ויש טל! על אחת וחייג הרנה בשנתות מחלל שיש סילי. הני שנא
 הוא שנת תדא קמא דקרא ושבת. שנת לבל שטירה תשטורו שבתותי ואת הרבה לשבתות אחת שטירה השנת את ישראל בני

מסנרא להודיען לחכמים אלא מסרן ולא קפיד אכולהו שנתותי את כתיג והכא האשת על אלא מקפיד שאינו משמע דמשיג
נהויין[ שטנתיס ימים למימר דאינא שנת עיקר יודע אנל שנת שהיום נשוכת והאי היא שגגה דחדא שנת עיקר נשכח האי

ואינו שנתות נ' תשמורו שנחותי ואח אחת לשנת אחת שמירה משמע השנת אח ישראל נר ושמרו טסתברא. איפכא לחלקי': ידיעה
מאידך: מר יליף קרא מהאי מר דיליף מאי נמשמעותא אלא סליגי לא יצחק נר נחמן רנ וטן נחמן נ־נ ורן אחת שמירה על אלא מזהיר

מאי

הב״ח הגהות
 מונבז אמר גט׳ )א(

 רש״י(3) קרק: שגגת
 גורש יש וכו׳ מני הא ד״ה
 מונבז אילימא מני הא

 החורה בכל השתא סשיטא
 אמר הוא חידוש דלאו
 ד״ה תום׳ )ג( מונס:

 אע״ג וכו׳ מני הא
 נמי לאו שמת דבעלמא

 בא״ד (7) שגגה: הויא
 שהשיב שמואל רבינו

:דשגגח דלרבנן להר״א

תש״ם גליון
 סיתה אסר רכא ,גס

 ני״ש עי׳ גרת. בפקום
דמרומוש: רפ״ו

 השלם אור תורה
 ■שראל טי ושן«־ו א(

 אח $שות השבת את
?ריח לדרחם השבת

פז( לא, ח1|מם טלם:

 ואביו אמו איש נ<
 שבתתי ואת תיראו

 ק אני תשמרו
 ג( יט, [וקרא אלתיכם:

 בני אל דבר ואתה
 אח אך לאמר ;שראל
 בי תשמרו שבתתי

 וביניכם ביני הוא אוית
'בי לדעת לדרתיבם

מקדשכם: ;;אני
הגוש[ עיין •ג, לא, ]שטוח

דש״י ליקוטי
 שבועת שגגת איזהו
 כיון לשעבר. ביטוי
 היכי בשבועה אדה דגעינן

 דידע אי שוגג, לה משכחח
 נשבע שהוא שבועה בשעת
 כתב וקרא הוא מדד לשחר,
 להבא בשלמא ונעלם

 שטעה שבשעת לה משכחת
 ולאחר עליו מיושבת דעתו

 שטעה ממנו נתעלמה זמן
 וסקרי בו![. )שברעות
 מקרה ויקר לשון ונפיק.

ל:[. ב״ב ]ו־שב״ס ב( )רוח

וציונים הגהות
 אני יודע רש״י גירסת א[

לשקר: נשבע שאני
 התלמוד לשון זה אין [3

 מצא שרש״י אלא
 זו גירסא בספרים

 ]שתי ג[ )מהרש״ל(:
 ליתא הללו תיבות

והרא״ש בהרי״ף
וש״ע[ ובטור והרמב״ם

ןצ״ל ד[ )גלירן(:
)גליון(: דחייא[

המהרש״ל: ע״ס נוסף ה[
)גליון( לעביר ס״א ו[

 ובהגהות ברי״ף, כ״זז
 ברי״ף הגיה שם הב״ח

רבה [I כלפנינו:
 ובכת״י הישנים( )כזזד״ס

סכום נ״א [D כלפנינו:
 בכת״י כ״ה )גלירן(

 סכום ובר״ח וברי״ף,
 בכת״י כ״ה ט[ חיטים:

 בדסו״ר י[ ורש״י: ורי״ף
"נמי" כאן איתא

 ע״פ כנראה ומחקוהו
ועיין המהרש״ל,

 את בדפו״י p מהר״ם:
לא, )שמות וגו׳ שבתותי

 ברש״י בדפו״י וכ״ה יג(
ובר״ח, גרסינן הכי ר״ה
דברי ע״ס מוכרח וכן

 בגמרא(: )כמו שגגת איזהו נוסף בכת״י ל[ זה: פסוק בפירוש שם בשמות הק׳ באוה״ח וכ״ב יהושע, הפני
 ר״ה ע״א כה לעיל רש״י עיין וגו׳ להוסיף יש [P וחומש: קרן נוסף בכת״י נ[ ביטוי: שבועת נוסף בכת״י מ[

 ברש״י צ[ )ב״ש(: יום" "וכל במקום ויום צ״ל אולי פ[ הוא: חולין נוסף בכת״י ע[ וכו׳: דכתיב כו׳ מחפ״ז
 רש״ל ל[ שינויים(: עוד ועיי״ש שברי״ף, ור״ן )רש"י דודאי צ״ל ק[ ליציאתו: שטיני יום איזה יודע שברי״ף
 שמשמר להוסיף יש פ[ לאו: עליה חייבין אם יודע ואיני איתא בדפו״ר ש[ )גליון(: בת״י וכ״ה ומהר״ם ורש״א

שמים(: )ברכות לא
תינו: בשם rfe few העלן סיף עד כרגל קיי״ל מן ל( חננאל רכינו על שלמה חשק
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שבת ע״ב סט - ע״א סט דף יהושע פני שדמ
ע״א סט רף

 דרשא האי ולמונכז וא״ת וכר שחייכים ע״ז מה בד״ה בתוספות
כדדריש ליה דנפקא וי״ל ליה מנא לוי בן יהושע דר׳

 לתרץ כתב בחידושיו ז״ל והרשב״א הדיבור. סוף עד וכר רבי
 היקש דאק וס״ל דריב״ל ליה אית נמי דמונבז התוס׳ קושיית

 לא א״כ ר״י קושיית לתרץ בסמוך דפרישית למאי מיהו למחצה.
 דרשא הך ליה אית דמונבז ס״ד דאי הרשב״א כפי׳ לפרש יתכן

 לו בהיה לחייב היקישא מהך למידרש מצי הוי לא תו דריב״ל
 היקש אין לומר שייך לא דבכה״ג כיון מעשה בשעת ידיעה

 לדבריך ר״ע ליה כדמהדר והיינו והפוכו דבר שהוא כיון למחצה
 כרבי ס״ל דמונבז כרחך על אלא מזיד אלא שוגג קרוי זה אין

 לי. נראה כן לחוד, דרשא להך היקישא הך ליה מייתר וא״כ
 נחית לא התום׳ בעל ר״י כרחך דעל שכתבתי מה לפי מיהו
 אלא ד״ה בסמוך התום׳ מלשון ג״כ נראה וכן סברא. להאי

 טפי למזיד שוגג לאקושי דאיכא מה כל למונבז דאדרבה למונבז ו
 לפרש ר״י הוצרך למה לדוכתא קושיא הדרא וא״כ עדיף.

 לא ואמאי רעליה מג״ש לה יליף דריב״ל הקישא האי למונבז
 דאין דריש דדיברל מהאי^היקישא דכולה בפשיטות מפרש
 דסברת בזה לענ״ד והנראה הרשב״א. שכתב כמו למחצה היקש
 גוונא בחדא דלאו למחצה היקש אין הכא שייך דלא התום׳
 ולא למזיד שוגג דאיתקש הקישא האי דריש דמונבז נינהו

 נמי לע״ז דמונבז הקישא דהא לע״ז מצות שאר להקיש
 ולא לע״ז לאקושי הקישא דעיקר איפכא ולריב״ל איצטריך

 גופא מילתא בהך קושייתם דעיקר אלא למזיד שוגג להקיש
 אתא לחדא דלמא היקישי תרי קרא מהאי למידרש למונבז מנ״ל

ודו״ק: התוס׳ בכוונת לי נראה כן לחוד, למזיד שוגג להקיש

 וקרבן בלאו שגג נמי למימר וליכא וכר למונבז אלא בד״ה
סברא דאין כתבתי כבר הדיבור. סוף עד וכר הוא דסברא

 שייך לא והפוכו דבר הם ומזיד דשוגג כיון דאדרבה מוכרחת זו
 נראה היה דבריהם דלולי אלא דהו. כל אלא למזיד שוגג להקיש

 ליה דידע כיון מזיד ומיקרי וקרבן בלאו שגג לאוקמי דליכא לי
 כדמשמע שוגג מיקרי לא לרבנן אפילו דבכה״ג דאפשר בעשה

 לה דידע מלאכות דאבות למתני׳ דמוקי דבסמוך בשמעתין
 מפרשי כתבו וכן בעשה לה דידע לה מוקי ולא בתחומין
 נראה ועוד ע״ש. ה״ב( שגגות מהלכות )בפ״ז בשיטתו ז״ל הרמב״ם

 בלאו מזיד שהוא דהיינו משמע למזיד דשוגג הקישא דעיקר
ודו״ק: לי נראה כן למלקות, התראה בעי למזיד דהא

 כמונבז סבר איהו דהא וכר מנ״ל לר״י קשה וכר קרא אמר בד״ה
דפרישית למאי ומיהו הדיבור. סוף עד וכר לעיל כדאמר

 לענין בחדא אלא כמונבז סברי לא גופייהו ור״ל דר״י לעיל
 שוגג בכלל זה ואין הוא דאנוס משום דפטור שנשבה תנוק

 לא דמונבז הקישא האי משא״ב חוטא רחמנא קרייה דהא דקרא
 כתב בזה וכיוצא התום׳ לקושית מקום אין א״כ כוותיה ס״ל
 דהתוס׳ אלא ע״ש לפמ״ש שלמה מגיני בספר זקיני מורי

ביז דמונבז מילתא דכולהו ור״ל לר״י להו דמשמע לשיטתם

 לקיש וריש יוחנן ר׳ וא״כ מהקישא היינו בסיפא בין ברישא

 קשיא מאי ידענא לא דאפ״ה אלא להו. סבירא כוותיה לגמרי
 ורבנן מתבז דלר״ל למימר מצינן בפשיטות דהא להתוס׳ להו
 לא דאשר דרשא להאי מוקי דמונבז פליגי גופא דרשא בהך

 בשם אלעזר בן כר״ש מידיעתו שב דאינו מומר למעט תעשנה

 הארץ מעם דמומר דרשב״א כת״ק סברי ורבנן בסמוך ר״ש
 ע״ב< ה׳ )דף דחולין בפ״ק בזה שכתבתי מה )ועיין נפקא.

 תעשנה לא אשר להו מייתר וא״כ ורבנן(. דרשב״א בפלוגתא
 דבלא״ה כיון שבו וכרת בלאו שישגג דעד למידרש כרחך בעל

 לפמ״ש מיהו וצ״ע. להכי דמונבז הקישא להו משמע לא
 דמוקי אע״ג לקיש וריש יוחנן דר׳ משמע הנזכר בפרק הרמב״ם

 אלא כמונבז ס״ל לא אינהו אפ״ה כרבנן גדול דכלל למתני׳
 אלא ליישב. ונדחקו שם ז״ל הרמב״ם מפרשי כתבו כן כר״ע

 משנה. כסתם הלכה סובר ר״י דהא גדול דוחק נראה דלענ״ד
 סברי ור״ל דר״י דאע״ג הרמב״ם שיטת ליישב לי נראה לכך

 כיון אפ״ה ושמואל רב לגבי כר״י דהלכה לן וקיימא כמונבז
 בסמוך דאביי ומימרא דתלמודא דסתמא דשמעתין דסוגיא
 מרב דרבא באיבעיא וכה״ג ביטוי בשבועת מודים הכל דאמר
 אליבא כולהו ביטוי שבועת דאיזה ע״ב[ !כ״ו בשבועות נחמן

 ע״ב[ ע׳ !דף לקמן וכה״ג ותשכח דוק איירי דמונבז דרבנן

 שאבאר וכמו בידו וזה זה העלם גבי נחמן מרב דרבא באבעיא
 דהלכה קיי״ל דהא כמונבז דלא הרמב״ם פסק יפה א״כ שם.

ודו״ק: לי נראה כן ר״י, לגבי אפילו כבתראי

ע״ב סט דף
 אזהרת ממנו בנתעלמה דאי וכר יודע איני אבל בד״ה בפרש״י

"ל. עב מזה גדול שבועה בשעת אונם לך אין שבועה
 דלמונבז לפירש״י דאף משמע לעיל דהא לתמוה יש לכאורה
 הוא אנוס מותר דאומר משום טעמיה שנשבה בתינוק דפטור

 כדפרישית בו וכיוצא שנשבה בתינוק דוקא דהיינו נראה מ״מ
 דאפילו בפשיטות משמע שכח ולבסוף בהכיר משא״ב לעיל

 שוגג עיקר שזה מצות בשאר ובין בשבת בק דחייב מודה מונבז
 לך דאין רש״י כתב היאך א״כ קרבנות לענין בתורה האמור

 כאן רש״י כתב היאך א״כ דמונבז לרבנן ומכ״ש מזה גדול אונס
 ליה דמשמע בזה והנראה מזה. גדול אונס לך אין דבכה״ג

 בשבועה דהאדם דרשא מהאי דדרשינן דרשא דעיקר לרש״י
 דלביה נשבע שאמת בכסבור אפילו מינה דממעטינן לאנוס פרט

 מותר דאומר אנוס גופא דרשא מהך למעט לן דאית כ״ש אנסיה
 מאיסור כלל יודע שאינו כיון בשבועה אדם מיקרי דלא האי כי

 משום היינו בכה״ג חיובא עיקר קרבנות דבשאר דאע״ג שבועה
 דכתיב קרא דשני ביטוי בשבועת משא״ב בשגגה בהו דכתיב
 א״כ כתיב בשבועה האדם אדרבה אלא בשגגה כתיב ולא ונעלם
 כן שבועה, איסור מעיקר ידיעה לו שיהיה קרא דקפיד משמע
 בספר ז״ל זקיני מורי כמ״ש דלא )וזה רש״י בשיטת לי נראה
 אלא טפי( אנוס הוי נשבע שבאמת דסבר דהיכא שלמה מגיני

שבועה איסור ליה דידע לה מולד לא אמאי לי קשיא דאכתי
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שמה שבת ע״ב סט דף יהושע פני
 דכלל דהכא מתניתין דסתם כיון כמונבז דר״ע למילתא לאוקמי למאי אלא ר,שפי אתי כמונבז דמוקמינן למאי ובשלמא בעשה

 היינו לאו דמונבז רבנן וא״כ כדפרישית אזלא כוותייהו נמי גדול דלא־־( ואפשרקשיא) כרבנן ע״ב( כ״ו )דף בשבועות לה דמוקמינן
שנשבה בתינוק להדיא דמחייב דלעיל דברייתא ת״ק אלא ר״ע ״זועד לאו אלא ב,טוי שבועתב עשה אשכחן_א_יסור_27

 דפ״ג בסוגיא משא״ב היקישא להו דלית כרחך על ממילא

ושמואל כרב אלא יוחנן דר׳ להו לית ור״נ דרבא דשבועות

דמתניתין בבי הנך סדר לפי לאתויי ליה ניחא אפ״ה &וקדם“חוטא"" רחמנא דקרייה להדיא וכדאמר דמזיד דומיא שוגג

 לתכנן אכל בקונטרס פי׳ היא. מונכז מני הא כד״ה בתוספות

רבנן דהא שמואל לרכינו אליעזר ה״ד והקשה וכו׳

 עד וכו׳ כשבועות לשעבר על בהדיא מחייב ור״ע ר״ע היינו דמונבז

 ליישב שלמה מגיני בספר ז״ל זקיני מורי כתב כבר הדיבור. סוף
 לענין אביי לה מוקי לשעבר על מחייב דר״ע הא דהכא דלאביי
 בריש מעיקרא לאוקמי הש״ס נמי בעי דהכי לקרבן ולא מלקות

 לה מוקמינן דהתם דלמסקנא דהא אלא ע״ב[ ג׳ נדף שבועות
 דשבועות דפ״ג נחמן ורב כרבא אלא כאביי דלא היינו לקרבן

 לשיטתם אף בעצמם התוס׳ שכתבו וכמו הכא התום׳ ומייתו
 באריכות וע״ש אדאביי, פליגי ור״נ דרבא דהאי הדיבור בסוף

 רש״י. שיטת ליישב ברורים ז״ל זקיני מורי דברי דלענ״ד

 ז״ל מ״ז שדברי ראיתי העיון אחר נ־ע: מהמחבר בתרא )מהדורא
 )דף בשבועות שם ערוכה ברייתא ואשתמיטתיה הם שגגה דברי
 יבטא אשר דכל מריבוי בשעבר קרבן מחייב דר״ע ע״א[ !כ״ו כ״ס

בשבועה(: האדם

 עליה פליגי דרבנן להו דפשיטא התוס׳ דברי דבעיקר אלא
דאליבא כיון בגווה לי קשיא עקיבא, רבי היינו דמונבז

 מוקי הא יוחנן ר׳ א״כ דאביי במימרא הכא קיימינן יוחנן דר׳
 כוותיה סובר ומש״ה כמונבז גדול דכלל דהכא למתני׳

 חסדא לרב בין[ ]לרבה דבין משמע ע״ב( ט״ו )דף ובכריתות
 התם דייק דמהכא דוקא עקיבא כרבי דהכא מתני׳ הוי דהתם

 דפשיטא דמילתא דמשמע ע״ש אליעזר מדרבי ר״ע קיבל דלא
 ס״ל. כמונבז דר״ע להדיא משמע א״כ מיתוקמא דכר״ע היא

 למימר מצינן שפיר יוחנן דלר׳ לי נראה היה התוס׳ דברי ולולי
 דמונבז דטעמא דמסקינן דלמאי משום והיינו ס״ל כמונבז דר״ע
 הא שפיר אתי לא תו א״כ למזיד שוגג היקישא משום היינו

 דהא מזיד אלא שוגג קרוי זה אין לדבריך למונבז ר״ע דקאמר
דבעי מונבז ליה מחייב למזיד קרוב שהוא טעמא מהאי אדרבה

 בקרבן. שוגג שהוא משום היינו בשגגה דכתיב דקרא ופשטא
 בשבועת מחייב גופא דר״ע נמי דאשכחן כיון דלפי״ז נמצא
 לן אית בפשיטות ממילא א״כ לחוד קרבן בשגגת בכה״ג ביטוי

 ליכא דתו כיון מיניה קיבל דהא ס״ל כמונבז דר״ע למימר
 אשכחן ר״ע לדברי אף דהא שוגג קרוי זה אין לדבריך למימר

 ולפי״ז ביטוי. בשבועת מיהת קרבן דמחייב בכה״ג שוגג דקרי
 בשאר אפילו למזיד דשוגג היקישא האי לאוקמי לן אית שפיר
 למונבז ר״ע ליה מדאמר קצת משמע והכי בכה״ג מצות

 לעיל נמי וכדפרישית דבריך על מוסיף הריני דבריו בתחילת
 דעתו סוף על לעמוד היינו למונבז ר״ע דברי דעיקר בברייתא

מונבז. של

 לפרש״י בפשיטות ודשבועות דהכא הסוגיות נתיישבו ולפי״ז
לז ניחא איירי יוחנז דר׳ דאליבא כיוז דהכא אלא

 מילתא לאוקמי להו ניחא ומש"ה כמונבז דלא דמתניתין דלעיל

 דמונבז, כרבנן דהלכתא אליבא לשעבר ביטוי בשבועת דר״ע
 לי נראה כן בתמיה, בלשון כמונבז כמאן התם דאמרינן והיינו

 לא דבלא״ה כיון וגירסתו "י רש שיטת ליישב בעזה״י נכון
 מילתא דלאו פשיטא דמקשה גירסא אידך לקיים ליה משמע

 התום׳ לשיטת אף דהא וכדפרישית שפרש״י כמו היא דפשיטא
 איצטריך דהא דמונבז אליבא פשיטא לאקשויי שייך לא

 ביטוי שבועות לענין למונבז מהני לא בעשה דהזיד לאשמעינן
 לפי כן לומר צריך כרחך דעל בשבועה אדם מיקרי לא דאכתי

היטב: ודוק דמונבז אליבא שיטתם

 רכה אמר נחמן ר׳ אמר מילי הני מנא שבת, עיקר היודע פיסקא
אדרבה יצחק בר נחמן ר׳ לה מתקיף וכו׳ אבוה בר

 לא יצחק בר נחמן ורב נחמן דרב ופרש״י מסתברא. איפכא
 לא לה מתקיף לשון ולכאורה דורשין. במשמעות אלא פליגי

 בר נחמן ורב נחמן דרב לי נראה היה פרש״י ולולי הכי. משמע
 אי אבוה בר דרבה משמיה נחמן דלרב פליגי נמי בסברא יצחק
 הרבה בשבתות חייב אינו דלעולם מסברא הו״א קרא שום לאו
 לא שבינתיים וימים דמי כגופין לאו דשבתות משום אחת אלא

 תשמורו שבתותי את דכתיב קמא קרא מוקי מש״ה ידיעה הויין
 דלעולם נימא דלא היכי וכי ושבת שבת כל על דחייב לאשמעינן

כתב מש״ה שבת עיקר בשוכח אכרלו ושבת שבת כל על חייב
52345&7}את״ח

 דזימנין לאשמעינן השבת את ישראל בני ושמרו קרא אידך

 רב דמייתי והא שבת עיקר בשוכח כגון אחת אלא חייב דאינו
 והא שבת עיקר בשוכח כגון אחת אלא חייב דאינו קרא נחמן

שבתותי דואת אע״ג ברישא דושמרו קרא נחמן רב דמייתי

 מסתברא איפכא דאדרבא יצחק בר נחמן רב ליה מתקיף ואהא
 י י ׳ בשבתות חייב דלעולם הו״א קרא שום לאו אי דמסברא וכוונתו

 ימים למימר דליכא היכא אפילו ושבת שבת כל על הרבה
 תשמורו שבתותי דואת קרא איצטריך ומש״ה שבינתיים

 נימא דלא היכי וכי הרבה. לשבתות אחת דשמירה לאשמעינן
 שבינתיים ימים למימר דאיכא היכא אפילו הכי דינא דלעולם

 דשמירה דזימנין לאשמעינן ושמרו קרא אידך כתב הכי משום
 שבינתיים דימים שבת עיקר ביודע כגק ושבת שבת לכל אחת
 הכתוב. מגזירת התוספות ולשיטת רש״י שיטת לפי ידיעה הויין

 בבי הנך דסדר טובא שפיר אתי יצחק בר נחמן לרב והשתא
 לדינא טובא ונפ״מ בפרשה הכתוב סדר לפי היינו דמתניתין

המשנה בלשון שכתבתי כמו שטבלה ובנדה מצות בשאר
ודו״ק: עליו עייז והתום׳ רש״י בשיטת דכריתות מסוגיא

חח אוצר תכנת ע״י הודפס344 מס עמוד הירש צבי בן פאלק יהושע יעקב סוכה( שבת, )ברכות, א ־ החכמה< אור >הוצאת יהושע פני



תורה שבת טל
 !שמרתם נם* וכתיב בסוהיד -י לה דידע ד־ה בתו־ס שם

נמי ושמרתם דר,א• התויס מלשון משמע השבת את
 לאו הוי דוד,שמר לאו היינו דלכאורה וציע היא עשה

 דר׳י ליו דף מנהות וע׳ רעשה השמר דהויל ואפשר
לאו. הוי רעשה השמר נם סובר

 תמוה לכאורה — לימות יומא וההיא בנמרא )ע׳ב< שם
בייור ע׳ בשבוע אחד יום להתענות אפשר אי דאטו

 אינו ודאי א׳ יום ועב־ם סכנתא הוי ימים ז׳ דרק רליד ם׳
 כיון שאני דבמדבר ונראה וכתיב. ביוד,•כ מתענין דהא סכנה

n אפילו סכנה הוו מאתמול לו הכין לא כי בסלו פת ;ין 
 מים הרי לו שאומרים השעיר את במשלח סיז יומא וער. ,א יום
 דכשאדם לומר יש ונם הנ׳ל מטעם ניב היא מזון הרי

 הוי שיעזרו מי ואין ויתעליף יהלש שמא מתפהד לבדו במדבר
הגמרות דברי ממקור ולעבד דהכא נמי והייט טפי סכנה

 אבל הייג ממיא פי׳ד דל ,הרטבים דברי נובעים ל’
יעויש סב־נ מפני ובו׳ יאכל מה לו ואין במדבר התועה
 מקור שום ציין לא שם וב־מ למדבר ישוב בין לוד,ו

לדבריו.

 דיה בתו־ס ם5
עשה איפור

 בו שיש סבור אבל בסוהיד מני הא
בשבועה איכא עשה מאי תמה בפניי —

 ואם שיש בהזכרת היא שבועה דסתם כיון ונראה שקר
עשה דהוי תירא אלקיך ה׳ דאת עשה על עבר לשקר היא

 חתיס בקדושי ומישד^ בתמורה כראי׳ לבטלה שיש למוציא
 דזה דנראה ציע תרחק שקר דמדבר עשה על ויעבר כאן
 עיד ועמיש ל׳ דף בשבועות דאמרו כעין בביד בהכחשה *ק

דנדרים. בפיק לירושלמי בהגהות* הניל החתים

 שכן כיו כריתות ע׳ — קרבנות ולאפושי בממון ועיא( ע׳
דיה עיא פיה דף נדרים רין וע׳ שם וברש־י ממונא

 קרבן שמביא היינו לוקה דקאמר הא שם דכתב זיכי
 משם ולכאורה יעויש ויתר בחפר ילקה מיג ביט וכדאמרינן
אבל קרבן לא אבל ממש ממון דהוי ביב ראי׳

קרבן. והיינו בממון יומת דאמרינן ראי׳ יש מהכא

 אשט להביא יכול באד,־ד בעל דיה בתויס לע׳ב( ע״ב
נסכים ליב אשם דד,א וציע — בשלמים ולהתנות

 כמיש בשלמים אשם להתנות אפשר ואי נסכים בעי ושלמים
 באן מהרשיא וע׳ ורלמא דיה ניד, דף קדושין תוים

 חייב אינו דאם בשלטים יתנה תלוי אשם כל שהקשה
 בעי לכיע חטאת דהרי תמוהים ודבריו שלמים יהיו חטאת
 מתנות ד׳ בעי חטאת דד,א ועור תנאי מ ולי בתחלה ידיעה

מתנות. ב׳ רק ושלמים קרנות בד׳

 לזריקה מכרן לא דהא פטור אמר רבא בנמרא >עיא( ע״ב
דוה לשתים במתכוין רק שייך זה טעם לכאורה — דאיפורא

 כנרונרות והי׳ מכנרוגרות פחות לאפות בנתכוין אבל נסור היתר

 חיש מדין מחית אסור מכגרונרות פחות הי׳ אם דנם ואפאו
 משכיל לאביי דפריך הא ציע ואיכ חייב לרבא גם

 משכחת לרבא גם הא משכיל האיך ולרבא בשיעורין דטעה
 משכיל בהוצאה וגם מלאכות בשאר בשיעורין כמעה לה

 ונתכוין כגרוגרות והוציא מכנרונרות פחות להוציא שנתכוין
מדרבנן ואפילו מה־ת מותר דזה שאני אמות ב׳ להוציא

 אבל חו־י תשו׳ וע׳ המחברים כמ׳ש שיעור הצי בזה דל׳ש
וציע. מה׳ת אסור דיא מכגרונדות פחות הוציא

 מיקרי דלא באהיד לעצים וצריך דיה תו־ם געיס ע";
ממשנה לזה ראי׳ לענד־נ — זה בענין אלא קוצר בעצים

שם. ברעיב וע׳ ג׳ משנה פיג פיאה

 ההיא אוהלים ביתידות קוש־יין שנן a״ע ויעיד
ם׳ שבת בירושלמי הנה — היא להתיר עיט קשר

 קושרים שהי׳ במשכן הי׳ קשירה מה איתא ה־ב נדול כלל
 חונין שהי׳ מכיון יוסר. א־ר היתר. לשעה ולא המיתרים את

 דילן דשים ומוכח לעולם שהיא כמו הדיבור יעים ונוסעין
 לשעה מיקרי אעפ״ב הדיבור עים גוסעין שהי׳ אף סובר

 דקאמר קשרים אלו ר׳ם בירושלמי בון ביר יוסי ר׳ בדעת וזה
 יופה א״ר לשעה שהי׳ ממשכן בנין הוי לשעה דבנין שם

 לעולם שהיא כמו הדיבור עים וחונים נוסעים שהי׳ ממון
 מכניסן שהיא הקביה שהבטיחן מביון בון ב׳ר יוסי איר

 דהכא דילן בש־ס ומוכח עיי־ש לשעה שהיא כמו לארץ
 בנין דילן דלשים מוכרח א׳כ לשעה הי׳ משבן דבל דסובר
 שב׳ 1עיא ארח חתיס תשו׳ על וציע בנין הוי לשעה
 דמכיון יוסד, כר׳ סיל דילן דשים בנין הוי לא לשעה דבנין
 הכא דהא לעולם שהיא כמו הוי הדיבור עים נוסעים שהי׳

 דמכיון יוסי כר׳ פיל דילן דשים מוכח קשירה נבי
 דינו לקיים אפשר ומב־מ לשעה. שהיא כמו הוי שהבטיחן

 לא לשעה בנין נמי דילן דלש*ס דיתכן ז־ל החתים 'של
 לקמן דאמרינין בהא היא־ דילן לשים במשכן ובונה בנין
הוא. לעולם ודאי וזה נומא חופרים יריעות תופרי שכן ק״ב

 זה דוקא משמע מבכותב. במוחק חומר וזה ועיב( ע״ך ]
מוחק דנם שיט ס׳ ארח רבא כאלי׳ קצת ומוכח

 חומר נמי איכא הא דאליב כותב כמו פטור בשמאל
ודוק. בשמאל במוחק

 דחלשא כיון ואידך לשונרה לה מצנע נדה דם אכל שש
ויקרא עהית רמבין וע׳ זיל רש." ע׳ - מצנע לא

 חיים בעלי וכל ארסיי נדה שרם שכתב י׳ט פסוק י־ח
 ארם נם דשונרא כיון ואולי מכאן. וציע ימותו ממנו שישתו

 נם לכן שם וברשיי ל׳ בעיא כמבואר לה מזיק אינו נחש
 בפשוט לפרש יש ועפייז לה מזיק אינו נדה דדם ארם
 כמו מזה חלשא שהשונרא היינו לה מצנע לא דחלשא כיון
 כמבואר כחוש עייז שנעשה שונרא ששותה נחש ארס עיי

 2האוכלו שהאדם פירש זיל ורשיי שם ל׳ דף בעיא להדי־
על דקאי לומר יש רמבין ועפייד חלש נעשה לשונרא

ודוק. השונרא

 כזית על ולעמוד לקרוש ויכול הואיל בגמרא ועיא( ע״ן
עכים יש כשנימוה קרוש דדבר מבואר מכאן —

 היא רביעית דהא מקודם שהי׳ מכפי ככה פעמים שלשה
 מכחצי יותר אינו עכים השיטות לכל וכזית ומחצה בצד.
 קרוש כזית היא לח רביעית איכ תפיו ם׳ ארח ע׳ ביצה

 שכתב מיב פיק ליו ס׳ תביש על וצל־ע ככה נים דהיינו
 כוונתו ואולי מדמעיקרא. כפלים יש כשנימוח יבש הדבר

 ומשמע רביעית ליב כזית דסמיך דדם הבא דקאמר לפי־מ
רביעית שלישי ב׳ עבים אבל3בעינין דרביעית נהי להתביש

.בעינן סל* 1&ה»אכיל
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 אמר וכן מסוכנת, מרינה או מסוכן מקום עוזב שאינך על־ידי (4
 סכנה כמקום אדם יעמוד אל "לעולם :א( לב, )שבת ינאי ,ר

נס, לו עושין ואם ;נם לו עושין אין שמא :נם לו שעושין לומר
.3« מזכיותיו" לו מנכין

 תעמוד "לא :טז( יט, )ויקרא שנאמר אחר, אדם להציל צריך אדרכה, ג(
* :כאשר כגון רעך״, דם על

 נפשות, סכנת להסתכן רשאי אינך )אך עליו מתנפלים רשעים (1
; (3 ב, סעיף ראה ;נגדו לוחמים רשעים הרבה אם למשל

; (3 ב, סעיף ראה בשבילך, גם סכנה יש )אם בנהר טוכע אדם (2
 יש כזה כאופן פלוני; להרוג המתייעצים אנשים שומע אתה (3

להתנהג: איך להכדיל
;מום מה כו, לנגוע שלא עליהם להשפיע אפשר אם )א(
לכל־הפחות: צריך אתה כך, עליהם להשפיע לך אי־אפשר אם )כ(

לפלוני, מיתה יגרום שלא מה לעשות עליהם להשפיע (1)
 למכור או לאוסרו להכותו, )אפילו מזה פחותה צרה אלא

 "לכו :בז[ לז, ]בראשית ביוסף שנאמר כעניין אותו,
;לישמעאלים״( ונמכרנו

מו(. סימן גם )ראה המאויים פלוני את להזהיר (2)

המשקר סז.

:שנאמר היזק(, בלי )אף לשקר אסור
;תרחק" שקר ״מדבר :ז( בג, )שמות א.
;אהבתי" תורתך ואתעכה, שנאתי ״שקר :קסג( קיט, )תהלים ב.
;שנאתי שקר אורח כל ישרתי, כל פקודי כן ״על :קבה( קיט, )תהלים ג.
;הנני" ותורתך ממני הסר שקר ״דרך :כט( קיט, )תהלים ד.
שקר"; עד כזבים שקר... לשון ה/.. שנא הנה "שש :יט( —טז ;ו )משלי ה.
;שנאתי" תהפוכות ״ופי :יג( ח, )משלי ו.
;שקר" שפתי ה׳ ״תועבת :כב( יב, )משלי ז.

:שנאמר זה, על עונש ויש
כזב". דוברי "תאבד :ז( ה, )תהלים ח.
 המירמה של :גר״א )פ׳ שקר" כלשון אוצרות ״פועל :ו( בא, )משלי ט.

 צוררים ברשותו ועודם לכליון, אחריתם )כי נדף הבל :(הם והאונאה,
: יא[—ט ב, ]חבקוק שנאמר בעניין )וזה מוות" מבקשי :(וגם לו, הם

 אלעזר א״ר וכן תזעק"(. מקיר אבן כי — לביתו רע :בצע בוצע ״הוי
)כי זרה עבודה עובד כאילו כדיבורו המחליף "כל :אן צב, וסנהד׳



הלכה ספר 1 22.

 שנאמר זרה(, עבודה העובד כמו בשווא ונעזר בשקר ניסתר הוא
כמתעתע" בעיניו והייתי אכי, ימושני "אולי :יב( כז, )בראשית

 מעשה המה "הבל :טו[ י, ]ירמיהו שנאמר זרה, עבודה לשון )זה
תעתועים"(.

:למשל אסורים, וכולם שקר, של דרגות או מינים כמה מצויים
 משום הן שקר, משום הן ונענש מתחייב כשיקרו ומזיק המשקר א(

כגון: ההיזק,
או כפיקדון; או כהלוואה המכחש (1
או ;שקר המעיד (2
וכדומה; בשותפות או כמיסחר המרמה (3

:שנאמר שקר(, איסור )על נוספות מצוות על עוכרים כזה כי
;כעמיתו" איש תשקרו ולא תכחשו ״ולא :יא( יט, )ויקרא .1
;שקר" עד כרעד תענה ״לא :טו( כ, )שמות .2
;עמיתו" את איש תונו ״ולא :יז( כה, )ויקרא .3
;ומרמה" תוך מרחובה ימיש ״ולא :יב( נה, )תהלים .4
 מולל בעיניו קורץ און... איש כליעל "אדם :יג( יב ו, )משלי .5

כרגליו".
 מפני )שע״ת( ובמידה במשקל המרמה גם מצוי משקר בכלל :הערה
; הארץ את מטמא (1) : אלה דברים 5 וגורם הדין את כמקלקל שהוא

; בחרב העם מפיל (4) :השכינה את מסלק (3) ;השם את מחלל (2)
מארצם. אותם מגלה (5)

:למשל ישיר, לנזק כוונה כלי אפילו לשקר אסור ב(
כך, כדי עד ויכטח שיאמין פלוני להטעות מתכווץ אתה אם (1

פשיטת־ גזל, על־ידי כמו לו, להרע תוכל כאשר ממך יישמר שלא
 את שלום "כפיו :ז( ט, )ירמיה שנאמר כעניין וכדומה. רגל

 שנאמר תיענש, זה על כי ארכו", ישים וכקרכו ידכר, רעהו
 אשר כגוי אם ,,ה נאום אפקוד, לא אלה. "העל :כט( ה, )ירמיה

נפשי"; תתנקם לא כזה
 שתוכל למשל, לעתיד, טוכה לך שתיצמח כדי משקר אתה אם (2

 על־ידי )בין כו רוצה שאתה החפץ את :שקריך על־ידי להשיג
 )או מקום־עבודה או המישרה או מתנה( בתורת ובין קניין

;טובה( כל
 עלול שאתה )אלא אחר לאדם טוב לגרום מתכווץ אתה אפילו (3

 רמאי על אמרת אם :כגון משקר(, אתה שאותו למי היזק לגרום
 מרמה והלה לרמאי מאמינים זה שקר על-ידי שאם נאמן, שהוא
ז(, בג, )שמות תרחק" שקר "מדבר על שעכרת די לא אז אותם,
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 "לפני על עבירה משום גם כזה ויש )ס״ח( גזלת שכאילו אלא
סט(. סימן )ראה מכשלו" תתן לא עור

 תועלת שום כלי וגם למישהו, הפסד שום כלי אפילו לשקר אסור נ(
משקר: אתה אם כגון; בשבילך,

:כסיפורך התעניינות יותר לעורר כדי למשל, סתם, הנאה לשם (1
שקר". דכר לשונם "למדו :ד( ט, )ירמיה שנאמר אסור, זה אףז כי

 אלא למישהו, הפסד וגורם המשקר כמו זה על תיענש לא אף
 )משלי שנאמר כעניין ועזות־פנים, אהבת-שקר משום תיענש רק

 למשקר תביא שקר של המידה■ :הגר״א )פ׳ כזבים ״יפיח :יט( ו,
;באחיו( )פ׳ שקר" עד :(להעיד

 לב לשים חייב שהיית מפני אסור זה :כוונה וכלי דעת כלי (2
 זה על שקר. לידי תכוא שלא כדי הסיפור, את ששמעת כשעה
 בדי העניין, תוכן )להבין שומע "ואיש :כה( כא, )משלי נאמר
 לשמוע יאהבו בני־אדם )כי ידבר" לנצח שקר:( שום ידבר שלא
כאלה?!"(. דברים תדבר "למה עליו: לטעון בלי אליו

 בשבילך• תועלת אין אם וגם למישהו, הפסד אין אם גם לשקר אסור ר(
 דרך :משקר אתה אם כגון ;משקר אתה שאותו מי לתועלת ואך

 על שהרי מישהו, לחנך כדי אך א• לצער, כדי או שחוק
 אמרו תשקרו" ולא תכחשו ולא תגנוכו "לא :יא( יט, )ויקרא הפסוק,

:רש״י( ;לצער )= למיקט" מנת על תגנוכו ״לא :ב( סא, )ב״ט חז״ל
 כליו, בשמירת וייזהר שיצטער כדי פלוני כלי אגנוב יאמר, שלא

פה(. )שעת״ג ,לו אחזירנו ואחר־כך
 בו להשתמש רשות, בלי חבירך, מבית כלי ליטול אסור וכן :הערה

 בצורה ממך שגנב מזה לך ששייך מה את תקח אל גם ולהחזירו.
כגנב. תיראה שלא כדי נסתרת

 לקיים כדי :שקר איסור משום בהם אין הבאים האופנים :הערה
ושלום. טובה דרישת מצות

 שמותר עד לאדם, בזיון למנוע היא( )ומצווה הוא חשוב כך כל א.
 שלא תשתדל )אך הבזיון, למניעת אחרת אפשרות אין אם לשקר,
 את שנטלו בחכמים מוצאים שכן קו( סה״א ;גמור שקר זה יהיה

:אמר כן ;אחרים יתבזו שלא כדי עליהם, האישמה
 ונושיב באלוהינו מעלנו "אנחנו :ב( י, )עזרא בן־יחיאל שכניה .1

;נכריות״ נשים
 בלא שעליתי הוא "אני :א( יא, )סנהד׳ אומר הקטן שמואל .2

;ה( סא, סיב(ן )ראה רשות״
בדבר־שלום, לשנות לאדם ■לו "מותר ב(: סה, )יבמות ארז״ל ב.
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 תאמרו כה לאמור, מותו לפני ציווה ,אביך :טז( נ, )בראשית שנאמר
■J׳ אחיך׳ פשע נא שא אנא : ךליוס

 החתן לפני כלה לשבח שמותר א( יז, )כתובות אומרים בית־הלל נ.
;יחסי( עניין זה )או כן שאינו אף־על־פי וחסודה״, נאה ״כלה :ולאמור

 ישבחנו השוק... מן רע מקח שלקה "מי א(: יז, )כתובות ארז״ל ד.
בעיניו".

לה והדומים גניבת־הדעת סח,

 חייבים אנו )כי הבריות" רעת לגנוב "אסור :א( צד, )חולין שמואל אמר
:)למשל( היא גניבת־־הדעת ;אורח״צ( ;הנפש מיסודי זה כי אמת, לדבר

;עשית ולא עליו,■ טוב שדיברת או עמו שהטבת למישהו אמרת אם א(
 בהשגת בעבודתו, במיסחר, לו )לעזור עמו שתיטיב למישהו אמרת אם ב(

 כך על כן, לעשות רוצה אינך ובאמת מתנה( לו לתת או הלוואה,
:נאמר

 מרמה" מדבר ושפתיך מרע, לשונך "נצור :יד( לד, )תהלים (1
;)שעת״ג(

בלב" ואחד כפה אחד ידבר ...שלא :אביי ״אמר :א( מט, )ב״מ (2
;פרש״י( ;לשנות בדעתו יהיה לא מדבר, שהוא בשעה )ז.א.

 עליך סומך שהלה מכיוון אז :מתנה לו שתתן למישהו אמרת אם ג(
 חסרון משום כזה יש בך, חוזר אתה ובכל־זאת דבריך, את שתקיים

:שע״ת( ;א מט, )ב״מ אמנה
,הבטחה׳; בלשון השתמשת לא אפילו (1
 על להבטחה יותר מאמין אדם )אדרבה קטנה מתנה היא אפילו (2

;תתן( לא אם גניבת־דעת יותר ויש קטנה, מתנה
 על גם עובר היית עני, לגבי בדבריך הוזר היית אם ובפרט :הערה
דברו". יחל "לא :ג( ל, )במדבר שנאמר )שע״ת(, נדר קיום חובת

 מקיים ואינך עמו, להיטיב לאדם ,הבטחה׳( )בלשון הבטחת אם ד(
 שנאמר )שע״ת(, הברית על שעבר כאדם זה. הרי הבטחתך, את

כזב, ידברו ולא עוולה יעשו לא ישראל "שארית :יג( ג, )צפניה
תרמית". לשון בפיהם יימצא ולא

 סתם אלא הבטחת, לא שבו במיקרה מאשר גדול יותר העונש :הערה
דיברת.

 כהבטחה זה הרי לאדם; מתנה שתתן רבים בפני מתפאר היית אם ה(
 שנאמר כעניין צער(, גורם אי־קיומה )ואשר אותה לקיים שצריך
מצטערים שאנשים )כמו אין" וגשם ורוח "נשיאים :יד( כה, )משלי
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 במתנת־ המתפאר הוא כן גשם, אין סוף וסוף גשם סימני שבאו אחרי
שקר(♦

 שלא מוכות כעשיית למשל, כך, שאין כמעלות מתפאר היית אם ו(
הקודמות, נדבותיך של הרושם את מקלקל גם אתה )ובזה עשית

 היתה לא — הטובות בעשיית — כוונתך שעיקר למפרע נראה כי
אורח״צ(. להתפאר; אלא לשם־שמיים

 "לא :ז( יז, )משלי נאמר זה על כי כאכותיך, מתפאר היית אם ז(
אבותיו, במעלת ולהתנשא להתגאות אין )פ׳ יתר שפת לנכל נאווה

 כי אך אבותם"(, בנים "ותפארת :ו[ יז, ]משלי מקודם שנאמר אך
)שע״ת(. שקר" שפת לנדיב

 רב אמר יהודה ,ר אמר וכן כך, שאין כחכמה מתפאר היית אם ה(
תלמיד־ ואינו תלמיד־חכם, של כטלית המתגאה "כל :א( צח, )ב״ב
הקכ״ח." של כמחיצתו אותו מכניסין אין חכם,

מישהו להכשיל שלא סט.

 « מכשול" תתן לא עור "ולפני ;יד( יט. )ויקרא שנאמר מכיון א(
:הוזהרנו

 כי :ספרא )פ׳ נכונה עצה לו תן עצה, ממך שואל אדם כאשר (1
 אחד גם וזה רציניות, מחשכותיך פרי שהיא בדבר( כסומא הוא

:גמילות-חפדים מעיקרי
 רעהו ומתק לב, ישמח וקטורת "שמן :ט( כז, )משלי שנאמר )א(

 הבאים מחבירו מתק אמרי ישמה :מצו״ד )פ׳ ;נפש״ מעצת
;נפש( מעצת

 כשעת העניו :דכרים כשלושה אלא נודעים אינם שלושה כי >כ(
רא(. )סח״א הצורך בשעת והאוהב כמלחמה, הגיבור כעסו,

 הגונה שאינה עצה לו תתן אל עצה, ממך שואל אדם כאשר (2
:עצה למשל לטוכתו, שאינה או לו,

 גם עובר אתה הרי כן, עושה אתה אם )כי לטובתך שהיא )א(
;סח( סימן ראה ; יוס״א ;גניבת-הדעת איסור על

 שידוך עבודה, אומנות, )במיסחר, פלוני עם שישתתך ׳)כ(
 משום עמו משתתך היית לא כעצמך אתה כאשר וכדומה(

פגם. איזה
 רכים "כי :כו( ז, )משלי נאמר זה ועל אופן, כשום להכשילו אסור

)שע״ת(. הרוגיה" כל ועצומים הפילה, חללים
עור..׳ ,ולפני " :א( יז, )מו״ק דתניא הגדול, כנך את הכות לבלתי (3
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 עררכי מליון הנ״ל יוסף בית רברי כתב ז״ל תירץ מהר״ר הגאון ומורי כתבו.

 לסיים עליתן לסמוך ברי הטה טהרםא״י דברי מקום מכל הלכה לפסק מלו

 על להחמיר שרוצה ומי הוא תמירים משגת רלאו בעיני נראה אכן המנהג.
 יוהרא מיקרי לא בוראי המרחץ בבית וויייבר הבאר כלל להשתמש שלא עצמו

כי סססירא ליה עברי אינהו ראינש וזווי וימול יבא זה שם ליסול חרוצה וכל
 יותר פשיטים ב׳ המרחץ לעברי יחן שאם זה לק*ם יכול מועטת '''־'"מהוצאה

פשוט לי נראה גם צרכו. כל לו יעשו חמה בוראי לחנכרית שנותנת ממה

 על בעצמו הרע היצר ישסה שלא לו שבריא למי רק התירו"( לא חמקילין .שאף
 שיש במי אבל מרירי רבעבירחייהו חיורי כקאקי באפיה רדמי׳ין שימושם ירי

 ראנה יש שהרי שאסור פשיטא הרהור לירי יבא שימושן ירי שעל ראגה לו

 מאיסורא רחטירא בגירוי שהוא ו״ל חכמינו עליו שאמרו לרעת עצמו שיקשה
 מנשוא גרול עונו לבטלה זרע שכבת להוצאת בן ירי על יבא ואם שם, כרסוכח

 מררתי ואני שם. עיין י״ז סרק בר״ח בזה שהאריך כמו תשובה לו אין וכמעט
 ישכב אל ממרחץ ביציאתו עצמו. בפני בקונטרם ההוא לחטא תשובה סדר

 וכסתות כרים למטה אין ואם שכתבתי. במו שעטנז אחר שיבדוק ער המטה על

 רוקא ולאו לשכחה. פשה כי מראשותיו תחת מלבושיו יתו אל סיפוקו די

 אף במים יריו ליטול צריך מהמרחץ יציאה אחר בהוה. שדברתי אלא כמרחץ

במרחץ. היטב ידיו ושפשף שרחץ

♦בדבור התלויים דיני קצת
 איסורא איכא מקום מכל בשם מקללו שאינו פי על אף חבירו את המקלל

 כן מעשה, בו שאין אע״ס לוקה בשם דמקלל ביניהם יש זה חילוק רק דאורייתא,
 בכל הגדול העונש ומלבר לאוין ב׳ יש עצמו ובמקלל חרדים. בספר כתב

 קללתו לקיים לטקטרג בח יש לפעמים שוים, העתים כל לא כי ליזהר יש אלה

 אותם עשו הסכילו טאר מד. לכן להאריך. באחי שלא רק רבות שמענו וכאלה

 סומייהי פסיק לא מאר ער ואהוביהם לבניהם נם כן ירי ועל קללות פלא שפיהם
 שחוק בדרך רע לרבר לשונם שלמדו רק רוגז בררך שלא ואפילו מקללתם

 מצרת שומר ולשונו פיו שומר נאמר בו וכיוצא וה ועל הקטנים לבניהם ונענועים

 שהדבור בר״ח כרכתב רע ולא טוב לרבר לשונו לתרגיל הארם מחוייב נפשו.

 או מנוגה דבר ושום רע רבר בשום לשטן פיו יפתח ואל גדולה רעה גורם

 פיו ינבל שאל שכן וכל ב׳. בחלק שכתבתי וכמו טפיו יוציא לא מינופת
 ומובלין ובמים באש אותן שמענים הרבה בר״ח שכתב נבלה דבר כשום

 או שהיום שיודעים פי על ואף מרינה שיתחייבו רבר שום טורים ואינם הכל
 לו ואין נבלה לדבר אותו כוסי! שאין לטי וכמה במה אחת על ימותו מחר

 שהרי מלאטרו פיו לסתום שהית עולמית מיתה יתחייב ובאומרו ממנה הנאה
 לטובה שנח ע׳ של רין גזר עליו נגזר אפילו פיו המנבל כל ז״ל חכמינו אמרו

שעונשו טובח ועור החמור. עונשו וראה הביטה לרעה. אוחו והופכין אוהו קורעין

 נוגח ע»זו»1 ואנדסיסים וממטת חזטזעי מן גכרדכי »מ« rran »כתב מת תנ״ל בסימן »יין *(

עיי**.־ **סר טז לועויר מסורבי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס)367 מס עמוד זליגמאן פינחס בן יוזפא יוסף האן, אומץ יוסף
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 כספר ב וכה עברי. יאות לא חזיר כפו בעיני מאוס חוא זר. רנר בפוסייחו

 אהבת עבזר מעבירה עממו הפורש כל בקערה, לשונו ווה הסרות מעלות

 הבורא מעות לקיים כדי שבחורה הסעות סכל אחת פעוה עושה או הבורא

השם. אח קירש זה הרי

המדותי פרק

 סופר ולא אחר עשיר בפני עשיר ישבח אל ס״ר סימן בס״ה כתוב י/־׳״׳/׳ג/

 לספר סוחר שטים ירא אבל טענינו, שהוא איש כל וכן אחר סופר בפני

 ואוסר חכטח מוסיף אלא בו טתקנא שאינו אחר שסים ירא בפני בשבחו

 ואף שונאו, בפני ישכחהו ואל אוהביו בפני אדם יגנה אל כמעשיו. אעשה

 רק שאיננו ההוא מלשון נראה הרע לשק אבק שהוא לעיל שכתבתי פי על

 שלא היא סובה סרה כן פי על ואף לא, הכי לאו הא בשבחו לספר כשסרבה

 טקה שלקח מי ו״ל חכסינו אמרו זה ומטעם הנ״ל. ברברים השומע לב לשבר

׳ בא'צ כתב זר. מטעם נגמר. שכבר בשירוך שכן וכל בעיניו ישבחנו השוק מן

 A \־ מתחלה ירעח שלא רבר בו יחרש אולי שתוק כבר שירעח רבר אומר ארם אם
 שיאמר הנאה לו יש כי שיגמור ער תשתוק רבר יחרש שלא ירעח ואפילו

 אחר לשום אץ ונתפייסו יחר מריבה להם שהיה שנים שם, עוד הרבר.

 עשית לו שיאמר מחוך כי וכך כך עשיתי ולק וכך כך עשית אתה לרבר מחם

 ומחוך שלך היחה הפשיעה אררבה לו ויאפר הכירו לו ישיב אז וכך כך לי

 לו שיש מי שם, עור שפשע. המישהו גם אחרת, פעם המריבה יעוררו כך

או טחנה מטנו ישאל לא לכן ממנו, מתבייש שחבירו לו קשה הבושה מרת

 אמרו ריקם. פניו להשיב שמתבייש רק ברצון עושה שאינו שיורע רבר שום י־

 מאהבה עושין משיבין ואינן חרפת□ שוסעין עולבין ואין הנעלבים ז״ל חכמינו

 ופירש בגבורתו, השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליהן מסורים ושטהק

 ששומע מי מזו, למעלה זו התגא ריבר מדרגות רג׳ החסיר בשם הררים בספר

 משיב שאיגו שניה בתשובתו, חבירו את מעליב איגו אכל ומשיב חרפתו

 חרפה של הדברים חם ביסורין ששטח שלישית בקרבו, לו מר לבו רק כלל

 שטח שלא אחר חסיד על ג׳ פרק העגוה שער חכמה בראשית וכתב שמע. אשר

עליו. והשתין בפניו רק אחר שסוחר שעה כאותה גרולה שמחה ימיו בכל

 על אף חרפתו שסובל לומר )רצונו הסבל הן חטובות המרות החכם אסר

טרה בירו שיש ומי החשובות, המרוח כלל והו לנקום( בירו שיכולת סי

הנקמה. הן הרעות והמרות רבים חברים לו ויקנה בוראי רמם אוהביו וו ר)ס
 שמבקשים כשרואה כיוצא כל וכן חמחלחשין ארם בני אצל יבא אל

 יסתכל אל כתב כשקורא וכן לגלותו, יפצ׳ירם אל סטנו רכר להסתיר

 קפירא שום להכירו שאין לו שפשוט לו אם טסנו סה רבר לקרות בו

 כשבני וכן הכתב. מלכסות שבוש רק עליו שמקפיר אפשר כי כקריאתו

שיבושו לעשות אצלם יכנס אל אותם יראו אם לחם שצר רבר עושים ארם
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 אל ז״ל חכסינו אסרו זר. וטטעם וכיוצא. כאכילה שכיח זה ורבר טסנו,

 אל ככיהו שאפילו טיגה שטע הכירך לבית שכן כל פתאום לביתך תכנם

 ישסע לא כחרש לפעמים עצטו ויעשה ביתו בני שיבושו דבר שום יעשר.
 לביתו. וחוץ אחרים בושת על לרקרק צריך שטאר שכן טבל יראה, לא וכעור

 בטילי הן נסוך וקול רכה בלשון אלא גבוהה חרברו אל נוחלין ביש כתב

 כתב נשטעים. רבריך יהיו ובזה בנחת רבריך יהיו בפלפול ואפילו רשטיא

 ואטרו חנירך, בפגי טיאום רבר שום תעשה ואל כנה תהרוג אל היראה בספר

 בפגי והרק כנה ההורג זה במשפט אלקים יביאך אלה כל רעל טקרא על חז״ל

 ונמאסת אחרים עשו ואם שם, עור וכתב ביתו. בני בהנהגת שכתבתי וכסו חבירו
 אותו עשה לאשר ויטחול יכסהו או יסלקהו סוטל רוק טצאח ואם להם, תטחול

 עני! על החסיר הזהיר כסה ראה כאן. ער יטחול, שלא ויכשילנו אחר יבא סן

 שום יעגש לא לטען פשע רבר כל על האדם שיטחול טוב, לא לצדיק ענוש הכתוב

 כל שעל הנ״ל החסיר הזהיר ירו על בא שלא העונש על ואפילו ירו, על ארם

 חשר לירי עצטך תביא אל שם, עזר אח. ראפשר מה בכל העונש יבטל פנים

 בו ואק אוחו החושדים ו״ל חכטינו אטרו ולכן ומישראל, טה׳ נקי להיות

 ברברי א מה האומרים אותם נואלו טאר שטה מוכח מזה להודיע. צריך

 בר״ח כחוב הוא. ברוך הקרוש נגר פשע בא נקי אני אם ופלוני סלוני

 בטקום כאולתו כסיל ענה אותך שטכירין במקום כאולתו כסיל תען אל

 עליו שטרכרין בסר. חשור היה לא אלו יאמרו שלא אותך מכירין שאין

 שאיז—בטת לחבירו שקושר שטי כחוב הלבבות ובחובת שוחק. היה לא

 שאסור פי על ואף .הקושר זכיות ולנחשר הנקשר חובות לו נותנין בו

 עצמו ישטור רק טאר בנרול אפילו או בריע ארם יאטק אל טקום לחשורטכל
 לעולם ז״ל חכמינו ואטרו בוראי. לו ברוק שהוא לא אם האפשר בכל וטטונו

 היראה, בספר עור גמליאל. כרבן וסכוברין כלסטים בעיניך ארם כל יהיו
 אלא מראי יותר ישוח ואל מעליו הטורא שמסלק זקופה בקוטר. ילך אל

 פאר ו״ל חכטינו אטרו עיניו. סלא כנגדו חבירו יראה שלא בינונית בטרה

 פי על שאף להורות רטאר הכפלות הטפרשים ופירשו רוח שסל הוי טאר

 לתסוס צריך הנאור. כטרת אכן טהקצוח טוב יותר הוא המיצוע הסרוח שבכל

 בכניעה מתעסק שכשהוא בח״ה וכתב לגטרי. השפלות של האחרון בקצה
 למאומה בנפשו יחשבוהו ואל ונסתרהו בננלהו יכנע רק בלבבו נאוה ישים לא

 החכם ואטר ההוא המעשה מבעלי לאלקים בו חייב שהוא טח גורל נגר
 בא״צ בחב ארם. לכל ינצח ענותו ירי שעל לומר רצונו הנעחק הענוד, פרי

 ואינם בזויים שדבריו וחכם צריק איש כגון כבור ברדיפת טצוה יש לפעמים
 לררוף יש לזה לחוכחתיו שישטעו אותם יכוף כבור לו היה ואם נשמעים

 זה ובכלל כאן. ער שיס״סוהו, ער לסחול לו אין ברבים בזוהו ואם הכבוד אחר

 כסי וייסרם בחזקה החוטאים יוכיח רק עצמו להקטין אין רשטיא שמטילי

עצמו יכניס ולא הנס על ארם יסמוך אל ברכות, לו ישמעו לא אם יכלתו
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 בשורה לארם אמרו אם תט״ז סימן בם״ח כתב ממק. או גוף סכנת בשום

ואין לאחרים תגיר שמא לאשתו יגיר לא מלאך או אליחו או בחלום טובח
׳ ’ jiosrat אוצר

 שהוא יורע שארם בטח ערוך שלחן בחגהח כתב בגלוי. גיסים לעשות רגילים

חמי□ משום זה אחר לחקור שאץ אלא חגם על ויסמוך יעשה אל המזל גגר
 לו שמגעת זר. אלכסגררי ר׳ אמר אבזרי שארו ועוכר אלקיך. ח׳ עם תחיה

 חבר לך עגה ז״ל חכמיגו אמרו עגיות. משום עמו קרובו מרבק ואינו שמחה

 לעצמו חבר יקנה אמרו מכאן האחר מן השנים טוכים פסוק על ^טרו״זעוד

 לאוהבך חגלה אל החכם אמר אכן סתריו, לו ומגלה עטו ואוכל עמו קורא להיות

 )ונראה נאמן אוהב להיותו רבות פעמים בחכתו לא אם לשונאך שתסתיר מה

 ויגלה שונאך להיות יהפוך סן רבים( מעשים אירעו שכן ואולי, האי רכולי לי

סורך.

נקצרה• וזכפזז תצסינר srsv 7m מתיק

 בלי שלימה חברותו תהיה ואז לחבירו החבר לעשות צריך הרברים אלו

 לו וישמור שמחתו וביום הטובים חפציו בכל ויזמינו בשלומו יקרים מרמה,

 לעשות וישתדל בחליו יבקרהו צרחו בעת מושיע לו ויהיה יגלהו ולא סורו

 בפניו ושלא כפניו רבריו יתקן מת אם קבורתו בצרכי יתעסק בחליו צרכיו לו

 כל יעשה כרין שלא עשה אם אוחו יוכיח מיד לו ימחול שפשע פשע כל על

 ויחן וישא בלבו טובתו ויבקש תמיר רחמים עליו יבקש לעשות לו שידור סח

 או חיתון אחר מלחזור הזהר חחקפ״ג סימן בס*ה כתב בסוכתו. תמיר
 לחבריכם התרצו בני המרוח בעל כתב ארם. בני אהבת בשביל מוהל או סלמר

 בקשה לחבירו שיהיה יורע אם לומר רצונו באן. ער המחילה, בקשתם קורם

 עם להתחבר מוטב בס״ה וכתב וכיוצא. יבקשנד. טרם שאלתו למלא יקרים טמנו

ועצרן. קפרן שהוא חכם עם מלהתחבר האייץ עם שהוא פי על אף ותק

 טצוה לרבר אפילו רשע עם להתחבר אסור נתן רר׳ אבות בשם בחב בא״צ

 החבר קנין צורך עיקר רשע. עם מלהתחבר טאר הזהיר המרוח ומעלות
f המלך שלטה שאמר ומה• בינתו, על ישען ואל בעצה עניניו כל לעשות כרי הוא 

 עניני על רקאי חרדים בספר פירשו מוסר וקבל עצה שמע השלום עליו

 עצה לעניגיו צריך העולם בעגיני גרול חכם שאפילו יעיר והחוש העולם,

 בל לבו כן ירי שעל בקרבו הארם לב את שטשברין גרולים בענינים בסרט

האסורים. מבית עצמו מחיר חבוש אין ז״ל חכמינו אמרו בזה כיוצא ועל עטו,

 ואל באלף יהיה אחר ושונא כאחר בעיניך יהיו אוהבים אלף החכם, אמר

 ארם לך אין ז״ל חכמינו אמרו זה על כי בכל רמה ושירך עושרך על תסמוך

 הוי ז״ל חכמינו אמרו בשנאה. ברעות אין החכם אמר ועור שעה, לו שאין

 רשמיא בטילי הן ועלילותיו איש ררכי בכל נרול כלל וזהו הנולד אח רואה

 חשובה שום לארם ישיב שלא דהיינו בדיבור הן במעשה הן רעלטא בטילי חן

 מעשה האדם יעשה שלא שכן וכל ישיב ומה איך כנפשו מועצות ישים ער

חרטה המהירות פרי החכם ואמר שיעשהו, קודם עליו יחשוב ובהשכל בדעת כי
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 שכשעחיר שיורע טה לבו אל שישים יותר וטוב שויא, זוזי ת׳ טחון וטחון
 ההתןאה סרר התכם אטר העורך. בכל לעיין סנאי לו יהיה לא עליו לבוא

 תשתית בל בריני ועיין בזטנו, דבר כל לקנות שיש לוטר רצונו סיפוק רועי

 דורשים שאינם הנרגנים של דרכם וזה טובה, מכסו* שהוא לטי גרול עונש

 לרון לארם יש רק העושה, לטובת רק לטובתם שהיא להם שעשו הטובה

 תמורתה טובה לו לשלם ויראה הטקבל לטובת רק עשה שלא וכוח לכף ארם כל

 לבני ע״ה הטלך רור שעשה כטו אביהם לו שעשה הטובה ישלם לבניו ואפילו

 בביתך רטים חשים לא כתיב חחרנ״א סיטן בס״ה כתב הגלערי. ברזילי

 לפתוח יכוליו היו לא שבפנים ואותן שלו לחררים מפתחות מחקן היה אחר

 אספרה אסרתי הכותב ואני כאן. ער המפתחות, ונאבדו לצאת יכלו ולא ונשרף

 להפחח אפשר היתר. לא הפנימית שבביתי שהדלת רירחי בבית שעשיתי טה

 קורם הנ״ל ראגה ספני בטסגר .התלויה בשלשלת הטפתח וחליתי טפחח זולת

 שעלו וסחר איטה הרבה ירי על לבי על שעלה טפני ספר על כתובה שראיתיה

 בקרבם אשר שכינינו עלינו שגומו טהניווטים הרעים הדברים טפני ראשנו על

 בשנת יר״ה הקיסר שנכתר הסמוך אחרי ונם הגירוש קורם יושבים אנו

 חלויין ההם הטסחחוח שהיו במה לסמוך רציתי ולא לפ״ק "ו״ר״ר״נ״נ״ר״ו״ס

 ושלום חם סכנה בשעת כי זרח בקרן תלוי שיהיה או המפתחות שאר אצל

 שמונח מה אפילו למצוא לו אפשר שאי הארם קרני בין לרקר השטן ררך

 שלא נוחלין ביש כתב פעמים. כמה ראינו באלה כיוצא כי טטש עיניו לפני

 שעושין טה כל יפוח פנים בסבר יקבל רק ענין בשום הקהל עם ארם יריב

 יתירה. באזהרה לבניו זה על והזהיר בטעמיה ט־לחא שם והאריך עליו ונוזרין

 ספני האטת על טורה שאינו מקולקל עם ירברו שלא לבניו שם צוה עור

 הכסילים. בי! ולא דבריהם לשטוע החכמים בין לשבח והרגילו רבריכם שיבזה

 בני קצת שיש וירעח טעשה לעשות לכשתרצה ישנה קבלה שם, כתב עור

 תעשה ואל שב הרעות הם ושקולים טמנו נוחים אינם וקצת מטנו נוחים ארם

עדיף.

לבנים• שמות קריאת

 לגדולה יצליחו בשמו הנקראים שכל ארם יש רט״ה סיטן בס״ח כתב

 אחר שם קוראים האחים פעמים להפך, ויש תולרות ויעטירו קיימים בניו ויהיו

 יאטר ואם יטים, האריכו לא או נכשלו או תולדות בלא בניהם וטחו אביהם
 אל נושא הוא הרי ישתכח שלא לאבותי שם אקיים כן סי על אף האדם

 לאחיו אם כתב רט״ז ובסיטן ניחוש. משום הרברים באלו ואין עון נפשו

 אחרת. לטריגה ויצא גורם הטקום טתקייטין אין ולו שם באותו בניו מתקייטין

 בניו שטוח יקראו מתקיימים בניו שאין שטי כתוב פולין רפוס התפילה בפירוש
שמואל כגון הוא ברוך הקרוש של שטו שיתוף בו שיש בשם כך אחר שיולרו
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שגפטיס לספר יקר גלי

 שבא פנחס אם כי ממש מלאך זה שאין כתב ז״ל הרלב״ג האשה. אל ה׳ מלאך וירא ג.
ה׳ שמלאך ואשתו מנוח בלב לישב כדי עזים גדי לאכול רצה ולא ה׳ במלאכות

 להוציא קשה והדבר כאן. עד להם שאמר מה בכל נזהרים שיהיו כדי בא ושליחותו
 ולמה ממנו שמו יעלים פנחס למה פלאי והוא לשמי תשאל זה למה מפשטן הכתובים

באכילה. תלוי דבריו האמות אין בי יאכל לא
 להיות בעלה למנוח ולא האשה אל שנראה ואמך מלאך שהוא כתב ז״ל ומהרי״א

 מות אשתו אל מנוח ויאמר מויכוח כנראה ובדעת בחכמה ממנו יותר מוכנת האשה
 להשיג ממנו יותר להשיב ומוכנת הבית עקרת היא כי כו׳ אשתו לו ותאמר כו׳ נמות

 ציווי בא שאליה המלאך אליה שבא אפשר וגם ממש. ה' מלאך לראות כזו מראה
ע״כ, לבעלה ולא לנזיר האסור דבר כל מאכול השמירה

 האשה אל ה׳ מלאך וירא במ״ר,פ/נשא,פי׳ רמוזים ז״ל מהרי״א שדברי ולעד״ן
 שלום ולשום מלאך עמה לדבר שזכתה" היתה צדקת מנוח של שאשתו ^מד”אתה מכאן
עמה דבר לכך בעלה ולא ההריון מונעת והיא עקרה שהיא ולהודיעה בעלה לבין בינה
מלאך אלא צלל ואין במלאך פונה שהיא צללפוני שמה נקראת המלאך שראתה ולפי

ה שמלאו־ יאשתו מ׳ גלב לישב כדי ׳■ך ידי׳ י*יל1 - ’ י המלאכות
באו מאשתו יותר צדיק לוט שהיה להלן קורתי בצל באו כן על כי דתימא כמה

.׳/ . . , ; , , בא,־ר ושליחותו•
צדקת שהיתה לפי בצילה המלך שבא הכא ברם קורתה בצל ולא קורתו בצל המלאכים ולמה ממנו שמו ה ס פנז למה פלאי 'י־ • לשתי”•י . מר;-׳י הבת״יכיי•

נראתה פעמים ששתי לפי הצל אמר ולא הצלל נאמר למה הצללפוני נקראת ־לכך
צדקת מנוח של שאשתו למד אתה מכאן באומרו כי בשדה ואחת בעיר אחת לאשה להיו! בעלה מנוח וד האשה אל שוראה “יאי-י ראר ■ טיירי׳<■: .
לדבר והוכנה שזכתה מלאך עמה לדבר שזכתה מבעלה יותר מוכנת להיותה רמז היתה מות אשתו אל ׳:רוח ויאמי' מויכוח ־*נראה יגדעו ה י, י האשהמיכנת
• : •■יי-,■ •יתר י ■-ל?י־!׳ ׳ . י!׳. ורמייה בו׳. למד אתה מכאן למד דמהתם האשה אל ה׳ מלאך וירא וזהו מלאך. עמה

 עם דבר שלא שנית טענה היא כאילו בעלה לבין בינה שלום ולשום עוד ואמר
 ולא עקרה את לה שיאמר מה ידי על בעלה לבין ביבה שלום לשים שכוונתו יעץ בעלה
לבין בינה שלום ולשום ז״ש עליה. זדון יוסיף כי לבעלה כן לומר יאות ולא בעליך

iiS^Fmk ■ • י , - ו י .׳: . • י
 האשה אל להראות שנית סיבה שזו עמה דבר לכך בר עקרה שהיא ולהודיעה בעלה

 שראתה ולפי ואמר הצללפוני שנקראת משמה כן המאמר בעל והוכיח בעלה. אל ולא
 היא איך להודיענו נחמד לעגין כיון אבל במלאך לא בה״א המלאך דהיל״ל ה׳ במלאך
 איש לאמר תיבת בדקדוק שהרחבתי וכמו אותו ראותה מעת מלאך שהיה הבינה

 בו ופונה מלאך היותו שהשיגה לומר רוצה במלאך שראתה ולפי ז״ש ובו׳. האלהים
מלאך. שהוא בו שהשיגה בלשונו מוכיח היה לא המלאך שראתה אמ׳ ואלו בכוונה
 במלאך שראתה ולפי אמר לכך יתירה שהה״א הצללפוני שנקראת משמה זה ודקדק
 במקום שהה׳ באופן במלאך פונה שהיא יען בה״א לומר רוצה הצללפוני שמה נקראת

 בצל כי הצלל נקראת צדקת שהיתה לפי הכא ברם ומסיק כר. מלא׳ אלא צלל ואין היא
 למה ואמר הקשה זה ועל ממנו. חשובה שהיא מנוח של קורתו בצל ולא בא קורתה
 כיון כלומר הכי אי וכמו האמור עם מקושרת זו שקושיא הצל נאמר ולא הצלל נאמר

 הכי דאי קשה יותר המוכנת שהיא המלך בא קורתה ובצל ממנו צדקת שהאשה שאמרה
 דאי בא נמי בעלה של דבצילו למיטעי דאיכא צללים שתי על שמורה הצלל נקרא למה
 באשה וכולן משמע תרתי הצלל דלעולם משיב לזה הצלל ולא למימר מצי הצל הכי לאו
 צללים שתי הצלל וזהו בשדה. ואחת בעיר אחת האשה אל נראתה פעמים ששתי לפי

באשה. וכולן
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס {0} (6) אברהם בן שמואל לאנייאדו, :הכתב< >מכון שופטים 301 מס עמוד יקר כלי



טובה ג׳ ב׳ י״ג שופטים דברי קסד

 ולא עקרה ואשתו ה׳, אות י׳ פרשה רבה במדבר במדרש כתוב ילדה, ולא עקרה ואשתו
יולדת, אינך ולבך עקרה את לה אומר הוא לאשתו, מנוח בין מחלוקת שהיה מלמד ילדה
האשה, אל ה׳ מלאך וירא עקר, מנוח היה לא ילדתי, לא ולבן עקר אתה לו אומרת והיא
 שלום ולשום מלאך, עמה לדבר שזבתה היתה, צדקת מנוח של שאשתו למד אתה ."."...."מכאן
עמה.* דבר לכך בעלה, ולא ההריון מונעת והיא עקרה שהיא ולהודיעה בעלה, לבין בינה

 וודאי הרי ילדה" "ולא עקרה ואשתו הנביא כפל מדוע לחז״ל שהוקשה לבאר יש
 שלא סיבות שתי שהיו לרמוז הנביא שבא חז״ל תירצו בן ועל מולידות, אינם שהעקרות

 מחמת ילדה" לא "היא ב׳ "עקרה", שהיא א׳ כשמשון. צדיק בן להוליד יכולה היתה
 שיר על בתרגום כתוב ]כך צדיק, בן יוצא לא מחלוקת שמתוך בעלה, לבין בינה המחלוקת

 ולכך כמותן[. צדיקים יולדות נשותיהם את שאוהבים שמתוך י״ג פסוק ד׳ פרק השירים
 שהיא לה להודיע דהיינו בעלה, לבין בינה שלום לעשות א׳ דברים, לשני המלאך הוצרך

עקרה, שהיא לה להודיע ב׳ כעדו. התרעומת על בעלה את לפייס צריכה והיא העקרה, היא
 גם ולכך עקרותה, נגד לה יועיל שזה כראוי, בנזירות להישמר צריכה היא שתלד וכדי

 אינך זה ומחמת עקרה, שאת די לא שכן ילדת" ולא עקרה את נא "הנה לה אמר המלאך
 מחמת ילדת" "ולא סיבה עוד שיש לה לרמוז עוד המלאך האריך אלא להוליד, ראויה

 לכי כן ועל יולדת, לא את לכן העקרות ענין בגלל בעליך, עם עושה שאת המחלוקת
המדרש. בדברי עוד ביארתי הבא ובפסוק אותו ותפייסי

- 7 ... , .

ג׳: פסוק
בן, וילדת והרית ילדת ולא עקרה את נא הנה אליה ויאמר האשה אל ה׳ מלאך וירא

 אומר הוא לאשתו, מנוח בין מחלוקת שהיה המדרש, את הקודם פסוק בסוף הבאתי כבר
 מנוח היה לא ילדתי, לא ולכך עקר את לו אומרת והיא יולדת, אינך ולכך עקרה את לה

שזכתה היתה, צדיקת מנוח של שאשתו למד אתה מכאן האשה, אל ה׳ מלאך וירא עקר,

דברים הרחב

 יעקב שיהיה לרשע, הצדיק בין להפריד זכתה שרבקה )ואף ורשע, צדיק הנהגת גם בו שיש אחד איש לבן היה
יוכל טובות מעלות גם יש שבלבן וכיון וכנ״ל(, כוחות משני מורכב היה לבן אבל רשע, ועשו לגמרי ^י»״״«ריק
 שכן בתואל", בן לבן "אל ארם פדנה וילד התורה אמרה גם כן ועל הטוב, את ממנו ולקחת עמו להתדבק יעקב
ח׳ פסוק ג׳ בפרק לעיל שכתבתי מה ועיין וכנתבאר, בתואל אביו עם היה כך ענינו מהפך שהיה לבן כמו

שם. הראשון דברים בהרחב

 את ליצחק מעולם סיפרה לא שרבקה ד׳ פסוק כ״ז פרק בבראשית כתב הרמב״ן שהנה עוד מובן ובזה
 מתגלה היה אולי אז כי זאת לו סיפרה לא שלכך ונלפענ״ר צעיר, יעבוד ורב ה׳ מאת לה שנאמר הנבואה
 משפחתה טבע שזהו כעשיו, כזה רשע ממנה יצא כן על ובתואל, לבן ממשפחת בת שהיא שבשביל גנותה

 יעקב וגם עשיו שגם הזמן כל חשב והוא ליצחק, זאת לספר רצתה לא כן ועל ורשעים, צדיקים גם שהם
הם. וצדיקים כשרים

 גם זה העקרות, בדבר לאשתו מנוח בין מחלוקת והיה שהיות בזה, ללמדינו גם המדרש כוונת ואולי •
 הסיבה זהו ואולי הבאים, בפסוקים כמבואר הפלשתיות, נשותיו עם ומחלוקת ריב לו שיהיה לשמשון גרם

 ששמשון ט׳, אות י״ד פרשה רבה במדבר במדרש כתוב כך בנים, ממנה להוליד יהודית אשה נשא לא ששמשון
אשה, כלל נושא היה לא זה אילולי אבל פלשתים, בנות לישא לו המיוחדת המצוה מפני פלשתיות רק נשא

העקרות, ברבר מחלוקת ואשתו מנוח בין שהיה כמו לבעלה, אשה שבין המחלוקת טבע בו שדבק ידע כי
לגמרי, בעלה את מנוח אשת פייסה שלא שלפי עוד, כתבתי ג׳ בפסוק ולקמן השם, חילול יש מחלוקת וכשיש

בגילוח. ליאסר נזירות בחומרי נזיר להיות שמשון הוצרך כן על
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טובה ג׳ י״ג שופטים דברי

 מונעת והיא עקרה, שהיא ולהודיעה בעלה, לבין בינה שלום ולשום מלאך, עמה לדבר
הקודם. פסוק בסוף שביארתי מה עיין עמה, דיבר לבך בעלה, ולא ההריון,

לבעלה, ולא המלאך, אליה לשלוח יתברך אותו הכריח הזה שהדיבור אהרן בלב כתב
 יאמר אם אלא בעלה, לבין בינה שלום יושם ולא העקור הוא שבעלה אומרת שהיא מפני
 לבעלה זה אמר שאילו ילדה, שלא הסיבה והיא העקרה, היא שהיא המלאך, בעצמה אליה

המלאך. לי אמר כך לה יאמר אם אותו תאמין לא

 שצדיקת ידע אשתו, עם דיבר שהמלאך מנוח שראה עצמו שזה שיתכן עוד ונלפענ״ד
 אתה, להיות וזכות מאד צדיקה היא כי עקרותה, על עליה להתרעם אין כן ועל ביותר, היא
 "ותבא כתוב ו׳ בפסוק והנה בעלה, את לפייס ועליה העקרה, היא שהיא לה הודיע ועוד

 ותאמר ותבא לכתוב קצר לא הנה וגו׳. אלי בא האלהים איש לאמו־" לאשה ותאמר האשה
 את להגיד מנוח צריך היה וכי "לאמר", לאישה ותאמר כתוב מדוע מובן לא ועוד לאישה,
 בעלה, כלפי הכנעתה על הנביא האריך שכן מיושב, זה להנ״ל אבל אחר, למישהו הדברים

 "האשה" ותבא לכתוב האריך לכך אשתך, ואני אישי אתה לו לאמר בדברים שפייסתו
 דברי אמירת ב׳ הפיוסים, דברי עצם א׳ אמירות, שני כאן והיו והיות "לאישה", ותאמר

"לאמו־". לאישה "ותאמר" אמירות ב׳ כתוב כן על המלאך,

 אבל בן, וילדת הרה הנך לי ויאמר ר, בפסוק שאמרה מה על שם, במדרש עוד וכתוב
 )והיינו קלקולה, לגלות רצתה שלא לו, גלתה לא עקרה, את נא הנה המלאך, לה שאמר מה

 לעיל. וכנתבאר אשתך ואני אישי אתה לו שאמרה אחרים בדברים אותו פייסה רק שהיא
 ט׳ אות ט׳ פרשה רבה ויקרא במדרש וגם העקרה(, שהיא האמת את לו גלתה לא אבל

 להטיל בשביל בנביאים, בדוי לשון הכתובים שדברו השלום גדול אומר קפרא בר בתוב,
 למנוח אבל בן. וילדת והרית ילדת ולא עקרה את נא הנה שנאמר לאשתו איש בין שלום

צריכה. היא סמנים מקום מכל תשמר, האשה אל אמרתי אשר מכל אלא כן, אמר לא

 כדי סממנים צריכה זו כך סממנים, מעט להברותו חיזוק הצריך חולה שיש שכמו ®"™והיינו
 שאם לה נאמר לא שלכן שתלד, כדי נס צריכה איננה אבל הנזירות, וזהו עוברה, את לחזק

 בפירוש וביאר ושמירה, חיזוק צריכה רק היא אלא תלד, לא הנזירות את תשמור לא
 מדברים עצמו שישמור רפואה שצריך לחולה שאומרים כמו צריכה, היא סממנים מהרז״ו,

הזה(." המדרש את גם הבאתי י״ג בפסוק )לקמן הרפואות. לו שיועילו לו המזיקים

דברים הרחב

סיבות, שני מפני נזירה להיות הוצרכה מנוח שאשת למדין אנו הנ״ל רבה ויקרא המדרש מדברי והנה •
 הנזירות ובזכות עקרה מטבעה היא כי נזירות, על לשמור צריכה היא להרות שתוכל כדי העקרה והיא היות א׳

 מהמדרש ומשמע לילד שתוכל עצמה לחזק סממנים צריכה שאשתו למנוח המלאך אמר ולכך תוושע,
 הבטן מן אלהים נזיר הוא ושמשון היות ב׳ עקרה, תשאר היא הנזירות על תשמור לא היא שאם אמר שלאשה

עבורו. נזירות לשמור אמו צריכה כן על

 ואל נא השמרי ועתה בן וילדת והרית עקרה" את נא "הנה המלאר לה אמר שלכד המדרש פירש וכך
 ותוכלי תוושעי הנזירות שמירת ובזכות עקרה שאת לך מודיע אני המלאך לה אמר שכך וגו׳, ושכר יין תשתי
צריכה. היא סממנים כי בנזירות, תשמר שהאשה רק לו אמר אלא זאת. אמר לא למנוח אבל בן, ללדת

 כן ועל הבטן מן הנער יהיה אלהים ונזיר בן וילדת והרית לומר המלאך הקדים לא שלכך מובן ובזה
 כדי נזירות במצוות להישמר צריכה היא הנער נזירות ענין בלי גם באמת כי ושכר, יין תשתי ואל נא השמרי

הקב״ה היה לא עקרה, תהיה שלא כדי בנזירות להישמר צריכה שהיתה שאלולי ויתכן עקרותה, מן להצילה
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טובה ג׳ י״ג שופטים דברי קסר

 היא אני האמת, את לבעלה לומר מנוח לאשת ראוי היה שבאמת שיתכן ונלפענ״ד
 גם בן על האמת, את לבעלה אמרה לא שהיא ולפי ביותר, מתפייס היה ובזה העקרה
 את לפייס לה היה ראוי אבל לאשתו, איש בין שלום להרבות בדי לו גילה לא המלאך

 ביותר, מתפייס מנוח היה ואז המלאך, לי אמר בך העקרה, היא אני לו לומר ביותר בעלה
 היה גם אולי ואז יתירה, קדושה בתוספת נולד שמשון והיה ביניהם, גדולה אהבה היתה ואז

 ביד נופל היה לא וממילא הפלשתיות, עם לו שהיו הדקים בטעותים לטעות שלא זוכה
 שמשון ונולד ובקדושה בפיוס חסר היה לבעלה גילתה לא שהיא ביון אבל לבסוף, פלשתים

 דברים בהרחב שכתבתי מה ועיין פלשתים, ביד נפל בן ועל הזאת, השלימות את חסר
הקודם. פסוק שבסוף

 שתהרה עתיד לשון שהוא בן, וילדת "והרית" כתוב באן בפסוק שהנה נלפענ״ד ועוד
 אות י׳ פרשה רבה במדבר במדרש חז״ל ודרשו הרה" הנך "בי כתוב ה׳ בפסוק אבל בעתיד,

 מבאן המדרש וכלשון הקודמת, בלילה בך שנזרעה מהטיפה הרה את כעת שבבר ה׳,
 והרית המלאך לה שאמר וכיון פלטתה, שלא ברחמה שמורה הלילה של זרע שהשכבת

 במה ראשו, על יעלה לא ומורה לשם טיפה אותה הרחם קיבלה שעה אותה בן, ויולדת
 והרית, גם לומר המלאך הוצרך מדוע א׳ להבין יש והנה ראשו. על יעבור לא ותער דתימא

 בתוך מיד הרה הנך אומר היה אם לכאורה הרי הרה, הנך כי לומר ה׳ בפסוק לחזור ושוב
 מדוע מובן לא ועוד הדברים, את לכפול הוצרך מדוע ברחמה, הזרע נקלט היה דיבורו כדי
 המלאך המתין מדוע וגו׳. יין תשתי ואל נא השמרי הרה הנך כי ועתה ד׳, בפסוק פתח לא

 כתוב הנ״ל המדרש שבלשון עד ראשו, על יעלה לא ומורה לאומרו סמוך הרה הנך כי לומר
ראשו. על יעלה לא ומורה לשם טיפה אותה הרחם קיבלה שעה אותה

 את לפייס חושבת היתה מנוח אשת אילו שבאמת הנתבאר, לפי לומר אולי ואפשר
 בן" ויולדת "והרית כפשוטו מתקיים היה אז עקרה, הייתי אני לו ולומר מושלם באופן בעלה
 היה לא אולי קדושתם מתוך ואז יתירה, וקדושה אהבה מתוך הבא חדש, בזרע חדש, הריון
 והיה אלוקים נזיר היה ששמשון כשם כי ראשו, על יעלה לא ומורה של לדין שמשון צריך

 קדושת כי שערותיו, לגלח יכול והיה ושכר, מיין נזיר להיות יכול היה בך למתים, נטמא
 פלשתים יבולים היו לא ואז גילוח, היתר עם גם נזיר שיהיה לו, מועילה היתה שלו ההריון
 שראה ביון אבל שערותיו. את שמגלחים במה בלל מכוחו נגרע היה לא כי בלל, עליו לשלוט

 קדושה תוספת אין בך ועל העקרה. היא שהיא לבעלה לספר חושבת לא שהיא יתברך ה׳
 מיד והרית, המלאך שאמר שמחמת יתברך ה׳ גזר בן על אחרת, מביאה שיבוא במה בשמשון

 בשמשון הקדושה שבעת והיינו ראשו", על יעלה לא ומורה "לשם ברחמה זרע השכבת יקלט
 עד הרה, הנך כי לה לומר המלאך )והמתין שערו, לגלח לו אסור יהיה שגם בתנאי תהיה
 נגזר בשלימות בעלה את לפייס דעתה שאין שראה וכיון טומאה, בל תאכלי ואל לומר שגמר

וגו׳(. ראשו על יעלה לא ומורה הרה, הנך כי שוב לה ואמר בה, יקלט שההריון מיד

דברים הרחב

 התועלת שזה מפני ורק עבורו, לסבול צריכה לא אולי היא כי הנער, עבור בנזירות להישמר אותה מצווה
וצ״ע. הנער, מצוות גם וזה הנער, טובת גם שזה לה הודיע וגם זו, במצוה נצטוית שלה

 שלפי מנוח לאשת הודיע שהמלאך ט׳ פרשה רבה ויקרא המדרש על ציון תפארת בספר כתב זה וכעין
 הטובה משום ה׳ לעבודת ביותר מחוייב הוא נס לו שעושים ומי לילד, שתוכל נס לה נעשה וכעת עקרה שהיא
 וילדת והרית נס לך יעשה וכעת ילדת ולא עקרה את נא הנה הודיע המלאך ולכן לו, שעושים המיוחדת והנם

מיוחדת. טובה לו שעושים למי כראוי הדת מצוות בכל תשמרי נא השמרי כן ועל בן,
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אט־יים אשכול טסה קטב
 אלקים לפני הארץ ותשחת 517

חמס הארץ ותמלא

 ומדוע ? יהיה ולא אנכי אח רק פגמו לא הלא וקשה הלוחות כל שבר משה רוענו
לא גס ר• אנכי בלא כי ראית מזח סשיט והתירוץ ? הדברות כל את פט־

 בצלחת, יד לתחוב מאוס בדרך רק יהיה הגזל מן עצמו יקצה אס יתקיים לא תגזול
 להגיד בושים ואינם לנושים, רגליו פעמים כמה יפשוט במסהור היינו הנאה דרך טל אבל

 לפני הארך ותשחח שאמר וזה כלל, המסחר בטיב יודע איט לטשיו רגלו פשט שלא מי
של מנהגו החמס נפשה . אלקיך. ד׳ אנכי בלא חיינו חמס האיץ וחמלא חיכה—אלקים

החכמה! אוצר י• י 11*1 • ’

:כטל במסחר הטוסקיס לכל חיינו עולם

 לאמר שרה ותכחש 518
יראה כי צחקתי לא

 אבל יראה כי יחי לו ? פשע על חטא ■ף לכוס צחקתי, לאמרלא שרה כחשת אייך
? הקב״ה מפני הי* יראתה כל והלא יראת, במקום אף שקר לומר אסור

 מזה שלום דרכי מפני לשנות מוחר חדל דברי על ששאלתי מה עם מובן זח דבר אמנם
 יצויר איך אבל מותר ט אמת זקנתי, ואני אמר והקמת זקן, ואדוני אמרת ששרה

 לנו חלילה דרס יורה האמת אבל ם״ה[ יבמות ]טיק ? הפכו אמת לסלו במציאות
 —כאן נאמר — לשעת—מותר — שלום, דרס מפגי אף שקר לדבר מוחר כי לומר

 היחח והיא אדם, בכי חם כי סברה שרה ונס אנשים בדמיון אברהם אצל באז האורחים
 חיה כעח להזקן, ברכה וברכו ושחו שאכלו שאחר האהל סחח שומטח והיא באהל,
 אשתו גם רוב פי ועל זקן שהוא אברהם רואים הם הלא ואמרה שחקה בן, אשתך ולשרה
 ’? הימים צעירת אנכי אס מראש לשאול היה עליהם אבל אותי רואים שאינם יחי לו זקנה,

 ואם ? כדנה לי היחח בלותי אחרי לאמר בקרבה שרה ותצחק כך הוא הכתוב וסיפור
 אנכי ואולי הוא זקן ס אברס את הס רואים הלא אותי, רואים אינם חם הלא תאמר

 מאני צחקה באמת שרה כי מזח היוצא בשנים, שווים רוב סי טל כאשר כמוהו ק נס
 לחשוב לחם היו כי הוסחה זקן מאדוני אך ורק להוליד[ יכול זקן שהוא אף ]כי זקנתי

 זקנתי ואט לאמר בקרבה שרה צחקה זה למה האמה את אמר יתברך והשם זקנתי אני ק
 וכששאל זקנה ג״כ היא ס לתוסח זקן ואדוני שאמרה מה אך ורק זקנתי, מאני צחקה ס

 — כטל זקנתי מאט—צחקתי לא אמרה זקן, ואדוני לאמר שרה צחקה זת למה אותה
 צחקת ס אבל אמד הכל זה שצחקת ממה אומר אנס אין צחקת ס לא לה ויאמר

—זה מסטן

בו יבואו צדיקים לד׳ הש^ר זה
 והוא הכותבים פשו טוב טוב הכנסת, בית פתח על מבחוץ נכתב הזה המהרא

 פטמה ומסח, חבריך בתם הנושאים שבח סממללי יבאו פלא להזהיר
ז והבן —

ואתם
י החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס132 מס עמוד יחזקאל בן שמעון משה זיוויטץ, אהרן מטה



פזטשבי״חכתובותירושלמי
 איתא מסתברא ואחר אושא? מתקנת בהן לו שנשאר זכותו לאנד המכירה תועיל אולי אבל לבכיו שכתב יען

 המכירה אחר אושא בתקנת דליתא לי ירא3ס אנא כלומר )כצ״ל( ליתא אנא קנינא ר׳ ואתך אושא תקמת3

 הן מה )כצ״ל( איתתא לו מתת חדש. ענין ומתחיל הענין ונגמר לאחרים מכירתו ע״י זכותו דתחל

 ליה אגרין מסתברת ואחר ? אושא מתקנת היא זה גם שתשחשנדאס אשה לו נותנים אס כלומר

 ר׳ )תיבת חישא מתקנת והכל ליה שמשא אשתו כאשר שתשמשנו כזאת אתתא ליה ואסבין שמשא שעה לפי

הן.( מה להיות וצריך הוא שיבוש מנא

 דהמביישו החיבל בפרק שם נאמר בב״לן והכהו קזהז את בטקפיד באושה נמנו שם.
הכא אמר לכן פטיר בעלמא בדברים ששלם. בושתו שמשלם

והכהי. מקפיד
* I

 קלון של בדברים ומשני 1 ותמר כריך בבבלי פלוני לאיש שתאמרי ע׳מ לה אמר ע׳א. מ׳ף
שאמר דמה לי נראה לכן גנאי. היינו שאמרתי מה או ביהיד לי שאמרת מה

שספר גנית בי שיש דבר ג״כ הכונה ביחיד כאן ביחיד. לך
לשון משוס יאסור אחרים על לו שספרה או לה

 בישא. לישנא משום בה לית תלתא באפי דחתאמרה מילתא הוא אז לה כשספר אחר עוד היה ואס הרע.

דברים שנאמר בבבלי גס כי ואפשר בבבלי שהקשה פמו ותימר קושיות תקשי שלא כדי ביחיד לומר הוסיף ולכן

הבתים(. חזקת פרק וב״ב ט״י ערכין )ועין כאן כמו הרע לשון משוס הכינה ג״כ קלון "של..,,,-..

 בר בא רבי יסא ר׳ הילא ר׳ ע׳א. מ׳ה
בן חנינא ר׳ בשם בה מטי כהן

 שלא יוצאת שאמרו נשים אחד גמליאל
 מאתים מנה כתונת אלא שנו לא ככתובה

 דינר אלף של כתובתה היתה אפילו אלא
 המשניות כל יוחנן ר׳ אמר סימן ר׳ מאבדת.

 ר׳ הומי מגא ר׳ אמר זו במשנה מחוברות
 דשמואל הנין בר׳ מתניתא דא בהייא יסא
 כן חייה ר׳ ותני היא הכל דברי ליה אמי

הכל את מאבדות הדת על המעברות נשים

שם

 בשם חנין מר׳ לעיל נחמדה הזאת המימרא
הילק ר׳ קמר. זה ואחר שמואל רבי

 חנינת ר׳ בשה בה מטי כהן בר בא ר׳ יסא רבי
 מתחלפית( וחית )הי חיי מנא ר׳ ואמר גמליאל. בן

 תנין בר׳ מתניתא שדא בחיי אנכי נשבע כלומר

 דברי ייסי ר׳ ליה אמר נאמרה שמואל בשס

 אמרה והוא אמרה הוא אתת שניהם היא הכל

 הדת על החעברית נשים כן תני חייא ר׳ ונס

 דבר לתמר שמרו איך )ראה הכל את מאבדות

גמליאל בו חנינת ר של במימרא אימרי(. בשם

<ריד
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 שוי בשם נקרא דעה יורה הלק אשר ש״ע חנקי ארבעה על המלל. מחבורי אחד חלק א ך,!

נקרא העזר אבן וחלק צדק משפט נקרא משפע חושן וחלק לדעת טע□

להוציאם יזכני השם החיים בשם יקרא חיים אורת על זה וחלק אביים כיבח

 ראב״ד שלמה הצעיר אני סברתי אשר בעדה ידי סחת בכתובים כמה אשר הבורים יתר עם לאורה

 חלקים שלשה כאן ויש : זלה״ה יהודא מוהר״ר המנוח הגדול המאור בהרב בראד ק״ק פה ימ״מ

 עד הוכה ומהלכות ב׳ חלק פונה הלכות עד פסח ועהלכוש ■ א׳ חלק פפח הלכות עד

s נ׳ מלק גמירא
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VIשיע על חרושים
 דאין ומוכח לרככן החצי חני לא ואעפ״כ לשוכר !משוככו לכור חצרו
 ראי'גמורה אינו החנה באם ראי׳ לעיל מ־ממ*ש להקדש מצר

כזה עליו פליגיהתם הרי לרכנן אכל כן כתבו דמקאלדש י״ל7
• כזה הארכתי שם רס״ט סי׳ כחו״נו ועיין י "ק

קנ״ו* סימן
 קי•: דף דכפסחים אהדדי השיס הקשהדברי המג״א הנה

חכם כשם לומר לשנות דמותר אמרינן נ״א דף ובערובין
 דבר האומר דכ-ל אמריגן וברכות כלה וכמס׳‘מני׳ כלו דלק כיהיכי

 וכספר בצ״ע והניח וכו׳ לעולם רעה גורש אמרו שלא מי בשם
 המה אך כפ*מ שהביאו מה רק כידי )איוו חרוצים שלשה הביא א״ר

 לפי הנוטה דכר אי דוד י*ל א7ח טעמא מ׳חרי א״ש ולדעתי דחוקים
 נ־ולא״ב כחכם לתלותו ורוצה לו ישמעו שלא רק כן שהדן עתו7

 לכו ונכון המסתבר ר:7 כשמו לחלות להנדול כבוד כחולק הוי זה
 ניחא דנלכהאי י7סה ואנן כפניו שלא לו וזכין כזכות הוי כצכה״ג

 אומרו הי׳ דעתו על זה עולה הי׳ ואם משמי׳ ל־האמרו לנמל לי'
 כברכות אבל מדעתו שלא ומותר־לאמרו לו זי׳-ו׳״צ נחש- -יז לכן

 מסכים דעתו ואין מסתבר שאינו מדכר להיפוך מיירי כלה ומס׳
 כך אמר שהוא לומר חכם כשם סרוקי כוקי לתלות ורוצה שיהי׳כן

 כשם לאמרו מכעיא לא ולכך נמל עון הוי ובודאי לו כחוב הוי זה
 כאם גם אף רק שקר מורה דהרי אסור ודאי דבריו שיקבלו הכס
 הוא נם כדין טעות ואקיתשש יק־-לו לא ממנו שאם -ח-ם זה תולה
 כנפשו יודע שהוא מנר יתנה לא מ״מ בדן טעות בו דאין דבר

 להיפוך לו כרור שאין כל כבירור יודע שאינו אף או כן שאינו
 חבריו אולי להסתפח דש להאמ־ טוב והדבר והיושר הדן כן שבודאי
 כזכר יהי׳ לי1א7 מכרו כשם יאמינו לא כלכהאי עליו ישחקו
 אכל סרוקי כוקי כי׳ לתלות בחנם לחברו כזיון לו ויועשך מופרך

 הוא יכול זה על להקשות יתחילו ואם הוא שכך לאזס שברור זכר
 שלא מהמורות בו לקבוע כמהזאפשר ולחזקו הענין לקיים בשכלו

נ וא*ש כשמי לאמרו יכיל אז להשני כזיון יימשך
 דש הש״ס משמעות לפי נכון יותר לתרן נראה הי' ועוד

 ממנו יומשך זלא מלתא יכין דן שהוא זכר כין חילוק
 כזה לדינא הנוגע מעני! מיירי כערוכין דלן הש*ס7 דן הוראת

 צורך הוי זה כדן שלא לעשור! יטעו שלא וזין ת*7 זלקכוע כיון
 אם צקולא שהיא הוראה אף כי הקמשה כתורתינו ועיקר גזול
 ויטעו כוריו על הזין ידעו לא אס ספק כלי ברורה הלכה הוא

 כנדון החם כנו! י!ולא ליד זאתי חומרא מזה יומשך אפשר להיפוך
 אם הנה למכיר שביתתו מוסר שביתתו מכיר דאינו בערובין דמיירי■

 שביתתו מכיר שאינו ימסור אם לפעמים א*כ זה דן ידעו לא
 אמה אלפים כ׳ לו ישמר א*כ שם קנה דלא הדן אח*כ ויפסקו למכיר

 כקנה ככר ובאמת השני לצד אלפים משם וילך כה״ש מקומו מצד
 כהיג כל לכך קולא נמשך והוי הללו אלפים אכד א״כ שם שביתתו

 הלכה כזכר מני׳ לקבלו כדי חכם כשם זה זכר לומר וראוי יותר
 •להחנק רוצה אתה אם כמ״ש קי״ב ף7 בפסחים גס מיירי וכהני
 שאינו תורה כזכרי מיירי כלה ומס׳ כברכות אכל גזול כאילן החלה
 לו חלילה למעשה נוגע שאינו כזה לכך למעשה והלכה להוראה נוגע

 הנוגע זבזבר וברור נכון נלפענ״ד כן אחר חכם כשם לומר לשנות
 לחנם כזיון יומשך ולא ברור הוא שהזין כנפשו יודע והוא לדינא
 מותר ולהעמיזן זבריו לתרץ ביזו יש עליו יוקשו ואס מזה השני

: לזינא וברור נכון כנלפעניד מני׳ לקבלו כד גזול בשם לאמרו צו

ידים נטילת הלכות
 במ״אמס עיין ממיסוכו׳• פתיה על ג׳ סעיף

שם מ״ש ספ״ו כסי' ועיין הרוקח על שתמה 1
5 כעדה זרכיס ככמה כישוכו

קי״ט סימן
A’PO הסכים המנ״א הנה •י נו׳ הניטל ימין ולכחחלה י*ג 

מהני לא בדיעבד דאף דס*ל הרשב׳א זעת עם
 שהביא ככ״י עיינתי והנה ברורות• הרשכ*א שראיית ולתב כוונה כלי

 בעינן לא זלחולין כקולין דאמרינן דמה שם וכתב כזה הרשכ״א לשון
 וצריך לתרומה ממה זחולין לאכילה אבל דחולין לנגיעה היינו צווכה
 הש״ס שם פריך מה א*כ7 צ*ע דבריו לכאורה והנה • ייע״ש כוונה
 לא הוחזקכאלו ולא דמכל מברייתא כוונה כעי לא דנדה זס׳ל לר׳ג
 בעינן לכ״ע וכזה זתולין לאכילה דמיירי נימא פריך ואמאי צובל

 כוונה בעינן זלא י*ל שפיר ככזה אכל תרומה לאכילת זזומה כוונה'
 ס*ל זהרשכ״א נראה היי ולכאורה • כע*א לחלק .שם נזקק ולמה

 לבעלה נזה רק זחולין לנגיעה ולא חולין לאכילת זמיא נזה דטכילת
 לא דנדה זס״ל לר*נ ולכך וקודש בתרומה ■לאכלתה אמש ממה
 שפיר פריך ולכך כוונה כעי לא זחולין לאכילה אף ס״ל כוונה בעינן
 לפ״ז הש*ס פריך זלא ומה טבל לא כאלו מחזק מלא לר*נ התם

 נותן כוונת או דכעינן לרבנן זס״ל הרשכ״א שהביא מהתוספתא
וכמ״ש נקט יוסי -זר׳ לרבותא למזחי אפשר זהי׳ משוס נוטל או

בה ,ס:ד בית הלבות א־ח
 דמפורש מברייתא פריך ולכך כב*י עיין כאמת הרשכ״א על החולקים

 ן3> שם ץר" צר׳ אכל סם כדמשני לתרץ הוכרח ולכך טבל לא כאלו כ׳"
 • ונדד׳ כוונה כעי חולין לאפילת ה״ה כיל מונה כעי נזה דס״ל

 ש כוונת בה; נקט וזוקא כוונה בעינן עצמו דלרכנן מסתבר'לומר טפי
 שפירט(/(, לדד׳ ולכך הרש־״א וכמ״ש נקש דר״י זלרכותא מלומר נותן

 זהנפה זסיל לשטחו והרשכ״א כוונה בעינן בתולין זלאכילה אמרינן
 ס-ל לכך כשמו קצ״ח כסי׳ כיו׳ד וכמ״ש כוונה כעי זנזה יוחנן כר׳
 איך המניא על ציע יקי׳ כן כהיות אך • כוונה בעננן לאכילה דגם
 בעינן זלא הפוסקים לרו: ס׳ל זכנזה כיון כהרשכ״א כזה פסק

 מינה ־בעינן הרמ״א שם פוסק דלכתחלה רק שם והכיקיי״ל צוונה
 זכעינן הרש־״א פזעת המגיא כאן פוסק ולמה בדיעבד לא אבל

 שם פדך מה זתולין כאכילה הוי זנזה נימא אי קשה ועוז • כוונה
 חי-א כר׳ זאמרי אנא לתרץ והוכרח זדי תיוכתא תהוי לימא הש*ס

 זחולין לנגיעה מיירי לחולין דהותזק דברייהא נימא וכו׳ יוסף כד
 ואם זתונין כאכילה הר ונזה הרשכ״א לזעת כן לומר שמוכרת ונמו
 הראשונה קושיא קשה זוזולין כנגיעה הוי זנזה להרשכ״א זס׳ל נימא
 ובאמת • זחולין מאמנה מיידי הברייתא הרי לר*נ השיס פריך זמה

 איש זחולי! לנגיעה היינו מ׳ שנפלו זפירות זמשנה הרשכ״א לפמיש

 כעי לא זלחולין תימדא ומנא לר*נ כחולין הש*ס שם זקאמר מון
 הני גאו דאי כנגיעה הוי דנדה מוכח משנה הך ומייתי וכו' כוונה
 • כמל נ’ר5 את״כ פריך מה המל קושיא קשה וא*כ ראי״מהך ליכא
 זר׳יוחנן את״-כ ייךפםהש*ס5 מה דבריו -לפי הרשב״א קש׳על ועוז
 דלר/ משמע וכו׳ משנה כסתם הלכה ר*י זאמר ממה יוחנן '776
 ממס והומה זתולין ושחיטה בחוצן אכילה הוי זה והרי ניחא

 יוחנן ר׳ זאמר כיון ציפרך הו*ל ר*נ על אה א*כ דקדשים לשחיטה
 נר״נ אף לתרומה ממה דזומה בחולין ובאכילה משנה כסתם הלכה
אכילה כמו' קזשיס לשחיטת זומה וזאי חולין ושחיטת כוונה בעינן

 משום צר*נ פדך לא דלכך לומר ומחק • זחרומה כאכילה לחולין
 היא פסוקה הלנה יוחנן זי' מימרא זוזאי משנה כסתם הלכה דאין

 דוחק וגה • לנ״ע היא מוסכמת זמימרא מקומות ככמה כש*ס ומוכח
 אכילה מינה ועדיף קדשים לשחיטת ממה אינו חולין זשחיכת לומר

 דהרי הרשכ-א על קשה ועוז • מחק זה כל זחרומה כאכילה זחולין
 מוזה כר*י ר״ח אפילו כהא ומשני יוחנן אזר׳ יוחנן זד פריך כש״ס
 כוונק כעי לא ־חולין מכלל זפסול כקזשיס מתעסק רחמנא מזגלי

 זעיקר אף זכחולין כמו נימא- דאזרכא קשה הרשכ״א זכרי )לפי
 ,ה כאב )מ*מ מונה בעינן לא וחולין כתרומה הוי לכוונה הקפיזא

 זכקזשים ניהו ה*נ א*פ זממס-לתרומה משום מוגה בעינן זחולין
 כיון חולין זשחיטת נ־מא מ״מ כחולין ולא התורה מן כוונה כעינן

 זזומה משום מזרכנן ג״כ כוונה בעינן בשחיטתן לקזשיס זזומה
 דהרי לנטילה החיטה כין לחלק סברא דש לומד ואין • לקדשים

 להצריך .דאין הש״ס מן מוכח ודאי אלא להדדי שם מדמה הש*ס
 בעינן לא כוונה כעיכן לא עצמו מנד אם לד״א דדומה כעבור כוונה
 כיון כן הוי לחולין באמנה׳ ה*ה וא*כ א*7ל דממה מצד כוונה

 להכיא הוצרך צמה הרשכ״א על קשה ••ועוד כוונה בעינן לא דלחולין
 דקיי׳ל ס״ל דהיא כיון הלא כוונה בעינן דתולין דלאכילה ראיות

 א*נאף בר*י נדת דקיי׳ל וכ*ל כוונה :עינן כמי דנדס יוחנן כר׳
 שהוכחנו מה לפי ימכ*ש כוונה בעינן לאפילה״דחולין דמיא דנדה צימא
 כוונה בעינן זחולין לנגיעה אף לדידן' א*כ דתולין כנגיעה הוי דנדה

 שם דאמדנן מה וכע*כ להדד לה מדמה והש״ס כר*י דקיי״ל כיון
 קיי״ל ואנן יוסף כר כר׳ח דלא דאתיא היינו כוונה דא*צ כחגיגה

 כוויה בעינן דנטיגה קיי׳ל כלא*ה א*כ לר״חגר״י וכזס־׳ל יוחנן כר׳
 הו״״ת*.,ח ל^ל ש״< -ז ש- ה• ולאהו^ר! ן׳^חול אףלנגיע׳^ ענין כ׳״״ל

 שהביא f הרש־״ כלשון שראיתי אחד טעם שלפי אמת והן • וראיוחיו
 מכ-ח בק*י קיי״ל דלכך א־ז טעם שנהב קצ״ח ס״ס ביו״ד הכ״י

 דרבנן כיון דכנט״י ד*ל א*ש הי׳ המחמיר אחר הלו חורה דכשל
 • כוונה בעינן לכ*ע דאכילה לומר הוצרך ולכך להקל ראוי הי׳ הוא
 הלכה דמכח ומשמע שם הרשכ״א שכתב הטעמים שאר לפי אך

 כדרבנן אף לפ״ז וא״כ וחומרא ספק מפח ולא כדי פוסק פסוקה
 עת7 על לי המי׳ 71,ויי זמגיגה כהו קיי״ל לא וכע׳כ כ! הלכה הוי

 העיקרית הראי׳ והד שלו הראיות מכת כהרש־״א שפוסק המנ״א
 בעינן לרבנן זאף בתוספתא זמשמע ממה רק הוי הרשכ״א של

 נחמן זר* כרבנן כ*ל רבנן זהנך זי״ל ראי' אין ובאמת נותן כוונת
 זאףבטבילה לנךס*ל כוונה בעינן כשחיטה אף ס*ל7 דשחיטה
 דקי״ל אנן אכל להכדי לה מזמה ־ש*ס7 כוונה כעינן לחולי; )נטילה

 דש ומנ׳-ל בנטילה ה״ה י״ל כוונה ־עינן לא שחיטה דס״ל נתן כר׳
 דקיי״ל זס*ל לשטחו והרש־׳א לאכילה או לנגיעה נטילה בין חילוק

 יוחנן אזר׳ יוחנן זרי' הש״ס שם ופריך כוונה כעי נזה7 יוחנן כר׳
 כלל ראי׳ אין וא*נ וכו׳ מוזה יוסף כר חנינא ר' אף כשחיטה ומשני
 לרבנן' זאף מתוספתא ראי' מביא שפיר ולכך ידם לנטילת מר*נ
 כעי לא זנזה זקיי״ל ס*ל7 וסיעתו להרמכ״ס אכל כוונה בעינן
 וכוונתו כר׳נ קיי*ל7 כיון מנח הטעם ביו״ז ה־״י שם וכתב כוונה
 לתרץ רק היינו מודם ני׳ע זכשחיטה קאמר זכש״ס אף נראה

 זאמרינן וכעין צמכינן לא ואשינויא שינויא הוי מיהו כן דתיותן
 דברים ושאר ?שחיטה הפשולש סברא כתר אזלינן ואנן דוכתא בכמה

ה״ה י*ל א*נ כוונה *צ א דנדה ס*ל נתן כר׳ דקיי״ל כיון שוין.ולכך



ושקר אמת

קנ״ו סי׳ או״ח אברהם מגן

 מל ממנקפרנס דףככ[.אץ ]יומא אצבעותיהם ומורן אצבפוחוהס מוציאק אלא
 מסר לשנות דמותר סא ]שם[• מאמריו תלויה שרצים של קוסם אאיב הצבור

 מותר כד׳תנ׳ו[.בג'דבר׳ בלהבא]ש״ח ולא פכר שכבר בדבר היינו השלום

 סוף הר״ש כ׳ .רס״ב ס״ס בח׳מ פיין באוששתא בסומא במסכת׳ לשנות
 הרבה סנה שהוא סכרים והס אוחו שאין'ממרים למקום שהלך מי שביעית

 יחשלמי״אודח בשם מ״ש הרבה כ״כ שרתי לא להם צ״ל ביותר אומו ומכבדים

 שמע אס . כברטת כראיתא אורנדס עליו ירכי שמא הבית בעל ישכח לא
 מיניה דלימבלי סיכי הי* גדול אדם בשם ?אמרו מותר כך שהלכה לו ונראה דק

 דבר האומר איתא כלה מסכת ובסוף נ[£נך דף ופסחים נ״א דף וביין ]פיר
 פ׳־ש ך״ז דף בברכות וכיה שתסתלק לשנינה נירה ממר גמרו חכסשלא בשם

 י סי׳ק[ךחייב כלאו]נדלים עובר דברמהאומרו אוסר בחר״יוצ׳פ-כלשאינו .
מכעיסן או רנוןסמק וכל ,גדולי פשיריס הט אח*׳ ואלמנות ביתומים ליזהר אדם

:סו יומא הש״ס על אמרי. שפת

 ויש רבו, מפי שמע שלא דבר אמר שלא בגמ׳ שם י
שחולי, ר״ח דברי הש״ס בכל מלא דהא לתמוה 1

מרבותיו, קבלה דברי אלא שאינם נאמר ואיך תנאים כמה עם
 מצינו פעמים כמה דהא דרכם ,אליבי דפליגי לומר ואין

 דהא ותו עצמם, דברי דהס דמשמע וק״ו סברות שאמר
 מצינו והא ריב״ז על גם זה לשון אמרו )כ״ח.( בסוכה

 אמרו לא למה באמת קשה ועוד דיל"?. שתתן תקנות כמה
דדוקא נראה לכן כו/ בר מונע ,כתי והא עצמם דברי

 הרב כבוד מעעם מזה עצמם ורנס־קייס־מנע ל׳כשהי^׳עוד
חומרא בעצמם נהגו הדין מפאת מוהרין שהיו במקום ואף

ודנו: הורו באמת מיתתם אחר אבל זו,

מג ברכות גמ׳ / ה׳ ס״ס משאנו רמ״ע שו״ת

 הוא כסופא מהמת ולא יוחנן, רבי על פליג דנפשיה מסברא פפא ורב
 ליה דקים לאו ואי ברבו, הגדולה ותלה השידות, ממרר. אלא לאשתמוטי דבעא
רב. מעשה דוכתא בכל קי״ל והכי ממפייה, עובדא עבד לא הלכתא והכי
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ranya עין ימח
 ריא״ז לדעת מקום לה יש הנז׳ והקושיא

 העפת הרג ותביאו דרבנן איסורי! נשאי דת״ה
הנז׳ הרב דברי תורף והו מגילה דשאני זצ״ל

: נכ׳יי
 בפסקים הדשן תרומת הרב מ״ש ולפי

משסראגי״ת ר״ך סימן וכתבים
 איסורין נשאר דת״ה כר״יאז רסני נראה
 מחר״חש והגיהו מועעת שהלשון אלא דרבנן

 כנה״ג חרב דבריי והביא המופלא נקונעריסו
 הרב על להרגיש יש וקלח ט״ש ל״ה קימן

 דרבנן איסורי נשאי דה״ה דהניא ננת״ג
 ריא״ז שכ״כ תביא ולא המפה הרב »שם

בדרכי כמ״ש מורים דברי מקור דמשם
:משה

 לחרב רואי אחרי ראיתי הלום הגט
שאחרי ננ״י ז״ל אליהו הדר״ת

 מה יסף’ ברכי הקטן בס׳ דברי הניא כן
 המחילה ואחר וז״ל וכתב זו לקישיא שתירלתי

 קטן הול״ל לא דא״כ אלה לדבריו טעם אין
 ראית אין קטן דלהיותו דמשמע וכוי היית

 אפי׳ לעצמם ולקרא לחזור הא כי כל דנקושטא
 ילאו שלא לומר יתכן הקורא גדול היה אס

 ואין לעלמם וקראו וחזרו בקריאתו השומעים
ת כונח ידעתי ולא קטן להיותו תלוי הדבר

: עכ״ל בזה
 מללו ברור דברי כי הסליחה ועמו

חוששים אנו דוקא קטן דלהיותו
 קראו ואחייך בקריאתו ילאו שלא דאימור לזה

 כי לזה לחיש אין בגדול אבל • ידע לא והוא
 מקרה קרה ואם • י״ח יצא מהגדול השומע
 מאיזה יהיה אח״ך וקרא ללאת רלה לא שאחד
 בקריאת נגע לא זה ■ עמו כמיס כעס

 להוציא ודאי מנעת הגנ״ר דקריאת הגדול
 מאד תרחק מציאות הוא ונס השומע י״ח

 אין מוציא קטן אי דמספ״ל אנן אבל מאר״ס
 מוציא קטן דאין דאימור שקרא מקטן ראיה

 ודברי קראו אח״ך כי בקריאתו צאו’ ולא
 ובברכי • כמדובר עמן ונימוקן וטעמן ברורים

 • פירשתי ולא לחלק יש ועוד כתבתי יוסף
נקוטנו שראה מה בגודלו דמעיד הוא והחילוק

זוכר הה׳
 קטן לענין לא אבל דעלמא דרבנן באיסורי!

: הטב ודוק הועיל שנקטט שיעיד מועיל אי

 קול ס׳ והוא מחדש הנדפסות בתשובותיו
 תאומן דקונה זה קנין אי דחקר אליהו
 דקנה דרגכןופשיט או דאורית׳ הוא כלי נשבח

 בדברי ודוק ל״ח סימן ח״מ מ״ש מדרבנן
:ז״ל

 חוות הרב שפי׳ מה ע׳ כ-קוביא
רנ״ז דף נהשמטו׳ יאיר י

 פירש נחשו׳ דהרא״ס הזכיר ושם ע״ב סוף
: נזה

נניטין דתנן ונקפן לופץ • כ^
יש״י נ״ט דף 1

 וכ״כ פית קפלה כדכתיב שפתים עקימת פירש
 רל״ט סי׳ דעיס תמים נס׳ הראנ״ד אבל תערוך

 ודח׳ בירושלמי אמרו דחכי וכתב דילוג לשון פי׳
י. ע״ש העיון פי׳

 ס״ל כר״ש עקיבא דר׳ ל**0ה 32
דף במכות אמרינן הכי

 אומר" אנו לפעמים כ״י בכלליו רנ״א וכתב י״ז
 כר״ש ר״ע דאמרינן בתא כתלמיד סונר דתרב

 משוס עקיבא ר׳ תלמיד די״ש ואע״ג ס״ל
 וסבר׳ נגריחא גתדיא שמעון ר׳ סברת דאשכח

 הס קאמר קבלה אלא תיתת לא עקיבא ר׳
ז״ל הר״׳טנא ועמ״ש עכ׳יל שם תיא״ש תוספי

: שם בחידושיו—-----------
מיניה דלקנלו היכי כי הבלח־, כג

 שהאמורא פעמים
 לסמוך נ״א דף בערובין כמ״ש שקר אומר

 ליה תנא היה ולא אומר ייס׳ ר׳ דחניא עילואי
 תורף זהו מינית דלקבלו היכי כי ייסי נדר׳
 אמרינן והכי תצ״ח אות הלכות נופי הרב דברי

 אמר הכי אתר פפא דדב מ״ג דף בברכות
 נפשית לאשתמוטי היא ולא ס נש" ואמרו רנא
 קנ״ו סי׳ א״ח וקליעה מר והרב דעיד הוא

 דהתס ולק״מ ע״ש רנרכות נהתיא מאד תמת
הוא וכן אתו שהאמת סונר היה פפא רב

הדין



מערכת עין
 חח נרנא ותלה לחלוק מתבייש והיה תרץ

 בקפרי נזה הדל אני הארכתי וכבר פשוט
 הבאתי ושם סי׳רטי׳ז א״ח יסףחלק’ ברכי הקטן
 ועיין האחרונים ודניי משנת בכסף מרן דברי
 סימן ח״מ יסף’ בברכי שכתבתי מה עוד

 ני ומהר״י מהרלנ״ח ועמ״ש י״ב "׳נאות
 חשובות בסוף אשר הסמיכה נקונטריס רב

 ומשם ש״ע ודף רצ״ט ודף רע״ע דף מהרלנ״ח
י״ט אות כ״ף מערכת לעיל ועמ״ם גאר״ה

:ודוק

רמט

רי״ש מערכת

 דנכל אע״ג ריבוי אחר ריבוי א
כשהן ת״מ למעט דוכתא

 בשני כשתם אבל לן גם לי נס כגון אחד נענין
 זכר אס נח״כ שלמים דפי כהתיא עכינים
 אח לרבות נקבה אס התמורה את לרבות
 ולדות ונקבה תמורה זכר לרבות ששניהם הולד

 ארי אומר הוא הרי התם עלה קאמר יהודה ור׳
 כיוצא שהרי תתמה אל פי׳ עבדן הכה ודוב

 ששניהם וגי' הדוב את גם הארי אח גם נו
 הספיר לבנת מס׳ • ענינים שני שהן לפי ערבים

 פירש כן ולא מקינון אליעזר רנינו משם
: כ״י בכלליו בצלאל רנינו • שם היאנ״ד

 ממשנה ראית זמניןדמייחי ראיה ב
ההוא והראיה מנריחא או

 ונקט אחרות מקומות מכמה להניאה יכול חיה
 חידוש מינה דילפינן ליה רחנינא משוס תא

 בתרא ריש ז״ל והר״ן והישב״א הרמנ״ן • גדול
 רנ״א • שנפרצה הכרס מחיצת כדתניא

: כ״י בכלליו
 דתוא הגס • קאמר לטעמיה רבא ג

תחילת הניאה הוא נריתא

 מתכיא דלא יאמרו אמוראי ואיכן המדרש לבית
 : ע״ב ל״ח דף עירונין תוס׳ • חייא ר׳ גי
אמרינן ולא ג ופלי הוא תנא רב ד

 הרב הוא תנא יוחנן ר׳ על
אני ועמ״ש תקנ״י אות בזת האריך מלאכי יד

יוכר הה׳
 ח׳ דף כחובות על עיניס נפתח ההדיוט

: נס״ד ע״ש ״נ אות יו״ד במערכת ולעיל

 משנ״חש״ס לא ופליג הוא תנא רב ה
שאינו גדול דוחק מתון אלא

 אות מלאכי יד הרב כ״כ אחר תירוץ מוצא
ושיטת עולם והליכות הכריתו׳ תקנ״דמשם

:ט״ש והרי״טנא מקובצת
הצעיר לי הוקשה ריהטא ולפלם

 דשם ח׳ דף כתובות מקוגית
 ולרב אחת מנריתא יוחנן ולר׳ לרב מקשה
 נאוקמתא ולר׳יוחנןמשני ופליג הוא תנא משני

 תנא רב אמרינן לשנויי דאיכא דאף אלמא
 תהוס׳ מדברי קצת משמע וכן :ופליג הוא

 ההיא תניא כי לשנויי נעי לא שכתבו
 דוחק לו דנראח יוחנן ר׳ כדמשני מזון בברכת

דפליג טפי לומר ליה וניחא וכו׳ להעמיד
: ע״ש

 שכתב מקובצת בשיטה ראיתי אמנם
שינוי דהני דטעמא אחרת שיטה

 ליי. וכלפי מפליג לא דרג ליה קיס דהוה היינו
 גוונא בכל אמרח דלא יוחנן כר׳ ליה קים
 טחה חכמים דרוח ל״ק וכפ״ז באורן ע״ש

 ושם ופשוט מקובצת בשיטה כמ״ש לפיש
 ואע״ג • הרא״ה לה נקיט דהכי כתג בש״מ
 המיס׳ כמ״ש הרי״טבא משם שם דכחב

 אלא ופליג תנא רב משני דלא כתב והרי״טנא
יראה כאשר תברא לא כמדובר דוחקא אגב

:וק״ל המעיין
 חיה והוא בירושלמי הוזכר חקדא רב ו

• הירושלמי מחבר יוחנן ר׳ נימי
 סי׳ סיף בתשובותיו חביב ן׳ לוי מתר״ר הרב
הקבלת סדר נספר מבואר שבן שם וכתב קכ״ו

:ז״ל דור בן אברהם לר׳
ננתרא מהחיס׳ נראה • פזי בן ל׳ש 1

 אשת שם דפזי קמ״ט דף
 יד כתיבה ז״ל הגאונים בתשובות ומצאתי
 • ז״ל גאון האיי לרביכו • וז״ל טו״ג בסימן
 אמו נשם נקרא למה צרויה בן יואב שאלת
ושריה שכתוב כמי הוא ידוע אביו שם ועוד



חסידים יעלזו
A והיא כצדקה נראת שאיכה צדקה יש • וככוד ורוח וכחת כהיתר כ״א חטא כלא 

והוא קונה ואין למכור דכר לו שיש עני כגון מעילה צדקה הקכ״ה לפני
 מי ואין למלאכה עצמו להשכיר שרוצה עני וכן מלא ככסף מאתו קונהו /

 לו נותן שאתה ממנה למעלה צדקה אין מלא ככסף משכירו והוא שישכרנו
 לא צרכו כפי רירה כית טוב כית לאדם יש אם • כוש אינו והוא להרויח

 קייס ככר ואם מהם צדקה לעשות מעות כידו שיהא כדי אחר כית יכנה
 המעות שיתן מוטכ לכותבו חייב שאינו ספר לכתוב ורוצה ס׳ת כתיכת מצות

 עלייהו קרי מפואר כהמ״ר ליה עכדין אכין ר׳ בירוש' אמתו • טוכים לעניים
 באורייתא דילעק נשא כני הוו לא מי אמר היכלות ויכן עושהו ישרי! וישכח
 גדולה למצוה יודעים וקצת ההמון כעיני שנחשב דמה אנוש יקיש ]ומזה
 קצת יש וכמעט שוגגין שיהיו מוטב אמרו רא ככגון ועכ״ז היא חטאת
 כידו יתקיימו לא וזה וזח ומזה מזה ירו יאחוז כי ע״ה כפני לאמרו איסור

 ואינו לפרנסם כמה לו ואין כנים לו שיש מי . ]יא׳״ה[ לישראל להם הנח לכן
 עוכר נאמר ועליו גדול עון זה הרי ורעבים עניים והם צדקה לקכל רוצה
 כעה״ב על מכביר והוא הצדקה מן ליהנות רוצה שאינו מי וכן אכזרי שארו

 שיש אפ' כי חוטא הוא כמתנה חפץ איזה אדם מכני 12שו או שמפרנסו א׳
 שכל צדקה של מקופח שיטול לו מוטב ולכן הבושה מפני וניתן ליחן צער לו

 מן אוכל כאלו שלם כלב ליתן ורצונו חפצו ואין היחיד מן נהנה שאדם מה
 אחד א' ממשפחה שנים ואותם כתו את מראובן מבקשים שהיו שנים • הגזל
כתי אתן אם טוכה עצה לי תאמר לחכם ראובן אמר עשיר היה וא׳ עני היה

s אף לעשיר ליתנה רצוני אני אכל לי יהיה ושמא מעט לו ליחן לי די לעני 
 אלך או לסייעני הקהל מן אבקש לי ואין ומתן מוהר יותר לו שאתן שרוצה
 לגזול לך חלילה החכם לו אמר עשירה כתי שתהא כדי לקבץ לעיר מעיר

 מיטב לעשרו ולא לו יחסר אשר מחסורו די תורה אמרה שהרי הכריות את
 לו שיש מי ■ תגזול ולא תכלם ולא תכוש ולא לך שיש כמה לעני בתך שתתן

 מלעשיר יותר לעני יתן ועניים עשירים וכנות כנים לו ויש הרכה נכסים
שנותני׳ לעיר כא ארם אס • ירכה תורה וללמוד עשיר מלבני יותר עני לכני
 הקכ״ה יאמר לא הרכה שנותנים אחרת לעיר בא ואח״כ לצדקה מעט כה

 ימעטו פן מעט נותנים פלונית וכעיר הרכה נותנים שכעירכם אתכם יכרך
 לעזור מרבים ואדרבא ילפי לא מקלקלתא הטובים אכל מליתן הם גם

 ונוסף מפזר יש כי ויודעים אחר ממקום עזר להם היה אשר מעט כי ביודעם
 צריך שאינו אדם יש אם • מרכה-שלום צדקה מרבה לו מוסיפין המוסיף עור

 להשיא כנות לו שיש באומרו שקר כדכרי הרבה ושואל מעט שצריך או ליטול
 היה עני שנעשה ומה מעללים רע איש שהוא או וכדומה טפלי ביה ותלו
שיגלה זאת שיודע למי מצוה והפסיד כקוביא ששחק או הרעים מעשיו ע״י



קד חסידים יעלזו
 ייתכו כי טועים יהיו אם קרבים את יגזול שלא כדי נסתי עירה לטובי

 I סהדותא דוכרן ככתב ברמז דמגלו רבנן עבידי הא כי ]וכל הרכה לו
 למוטב אם לטוב עוכר_אורח_אם של טיבו מה להודיע כידו שנותנים
 • כנגד שוה שיעור נתנה התורה •1£]נא״ה כאשר לכלא׳ ויעשה יכין והמבין

 כהונה ומתטת ומעשרות תרומות לתת ולעשיר לעני ואמרה אדם כני רעות
 התורה אלא לעשיר יתן שהעני יתכן איך עשיר וכהן כישראל עני יש ואם

 עשיר לכהן אתן ואיך אני עני העשיר יאמר שלא כדי ועשיר עני לכל צותה
 וכן הכתוב חלק לא לכך לו יתנו ולא אתה עשיר לו יאמרו עני לכהן ואפי׳

 שיש אעפ״י ממון לפי גובים צדקה ליתן כדי מם להטיל הקהל כשצריכים
 להם שיש הטף לפי ללחם להם מספיק אינו להם שיש מעט כי כעיר עניים

 שיש ממון וכפי ערכו כפי מס ממט גוכין ובצמצום כדוחק ומתפרנסים
 שהנותן ופעמים עניים שאר לצורך העני שיתן נכק אינו שזה אעפ׳י כידו
 מפני בשוה כולם על מס להטיל צריכים אלא המקבל מן עני יותר הוא

 שגם כאמרם ליחן ירצו לא רכים גם כמס העני זה יכנוס לא שאם הרעים
 עניים רבים ונמצאו רכה יותר ודעתי צרתי לאמר מתנשא א׳ וכל עניים הם

 כמס הסוחרים כל שיכנסו מוטב ולכך מבוטל הקהל ענין וכל נפקדים
 אותם דוחקים יהיו לא טובים הם הקהל מנהיגי אם אכל הם נם ויתט

 אמרו ]וככר הרעים ידיעת בלא כסתר שנתנו מה כל לעמים ויחזירו עניים
 ליתן[• יכול שאינו למי לוחצים אם צדקה גבאי אלו לוחציו כל על ופקדתי רז״ל
 או הגבאי ידע אס צדקה תתן שלא לאשתו ומצות וכילי קפק שהוא אדם

 כעלה אם אכל מועטת מתנה אפי׳ ממנה יקכל לא הכעל רצון שאין העני
 גנב ואס כרכה עליה ותבא היא חתן לשלם רוצה ואינו לקהל ליתן חייב

 בבקר גדול כקול רעהו מברך כתי׳ • הגניבה ישיבו ובניו אשתו הכעל
 ומתנות צדקה כו״ב שיתן לברכו לש״ץ שאומר מי ר״ל לו תחשב קללה השכם

 עניים שם יש אם תיכף לשלם צריך פ׳ וחיי פ׳ לחיי ולעניים הקהל למשרתי
 תחשב קללה משלם ואינו נודר הוא ואם תאחר בבל שעובר ואמרו מצויים

 אף יכפה בסתר מתן ובתי׳ יברכוהו והם בסתר לטובים שיתן טוב ויותר לו
 מתהלל איש שהוא או מהוגנים שאינם ארם לבני שטתן מי יודע והכורא
 כקול שיברכוהו חפץ ואיט בסתר לטובים והטחן להתכבד כרי שקר במתת

 לעניים ותן אלו מעות קח לשמעון שאמר ראוכן • ה׳ מאת כרכה ישא רם
 וטובים עניים ג״כ ראוכן של שקרוביו ויודע עניים קרובים לו יש ושמעון

 כן יעשה לא אם היא כך דעתו רמסתמא דכיון ראוכן לקרובי יתן כהם
 לעניים מוכר והיה הרכה תכואה קונה שהיה בא' מעשה • כראוי עושה אינו
 התבואה כיקרות לך ניחא דמסתמא כיון לו אמרו שקנה כמו רעב כעת

אמר ינקה לא לאיד שמח שנא׳ במה נכשל אתה הרי אתה חקד חפץ כי
כיין



יראיםולבריות לשמים שרע איסורים ח עטור ר21060
 ועז דראשית צאנך אלעאי ו* דדריש דייני דני .המעקה מן שותפות של )י( דין בית פוטר אלעאי ר

 שותפות בהמת ׳[6 קל״ה ותלין דתניא .מנלן הגז ובראשית .שותפות ולא גבך דריש הכי שותפות למעוטי
 לארץ חוץ פטור לענץ אלעאי כר׳ הגז בראשית דקיי״ל היכי וני .פוטר אלעאי ור׳ ז1ד בראשית חייבת
 כר״אלעאי לן קיימא עלה יצחק בר גחמן רב ואמר בארץ אלא גווע איגו הגז ראשית אומר אלעאי ר* דתניא

 ועז בראשית דקיי״ל היבי וכי ועז בראשית שותפות לפטור אלעאי כר׳ דקיי״ל למימר אית ה״ג הגז בראשית

 שדקדקתי ומה בדפרישית גיגהו טעמא דחדא במעקה שותפות לפטור כותית קיי״ל נטי הבי שותפות לפטור
אגי גם דרשתי דבר בלא ותלו מעקה ממצות שנמנעו אדם בני שראיתי לפי להשיב שיש ביו* )בית( שפס
r בדברי טעמי ותליתי השותפות על להקל.

רלה סימן
 שקר אבל )א( להתרחק חייב תרחק שקר מדבר המשפטים ואלה בפ׳ יוצריגו צוה תרחק. שש• מדבר

ח׳ד פירשו ומקצת .היזק לידי שקרו לבוא שיוכל הענין בזה לב לתת וצריך חברו לידי שיוכל
 שקר מדבר ת״ל לדבריו סיגיגוריא יעשה שלא לדיין מניין רבנן דתנו ג׳( ]ל׳ העדות שבועת פ׳ בשבועות

 זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד )מניין תרחק שקר מדבר ת״ל לפניו בור יושיב שלא לדיין מניין תרחק

 לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד מנק תרחק( שקר מדבר ת״ל ישתוק שלא לעשיר וחונה לעני
 ועדים הואל יאמר שלא מרומה בדין שיודע לדיין מניין .תרחק שקר מדבר ת״ל ישתוק שלא לעשיר וחובת
 ומקצתן התם איכא ומובא ]תרחק[ שקר מדבר ת״ל עדים מואר תלזי יהא והקולר אחייבנו אותו מעידין

 דבר לרעה הדבר שיבא חשבתי לא יאמר ואם רעה. לידי לבא שיוכל להתרחק לב יתנו ח׳ יראי וכל כתבתי.
למד דדבר עליו תורה הזהירה לא רעה לידי בא שאינו שקר אבל .מאלחיך ויראת נאמר לכך ללב המשור

ראם תועפות
 סטרו נתצר נדר דיקא אצא רניט סטר דלא וודאי אלא חייג ומזוני סטור ממשכיר נ׳ ק״א ננ״ס יוניא הא השוכר וספור המשכיר

 אשוכר ואוקמוס ממשכיר עקרוה דרנק אלא המשטר וחייג השוכר פטור ומה״ח קאמר דאורייחא דין רטט ונאמת כאורך עיי״ש חנם
 שוכר ח*ל שם וב' ק*אנ׳ דנ*מ הגמרא לשון המתיק שטרות שי*ן אות ראשון חלק דנעיפור ודע כת*י. היראים נדנרי כאן כמגואר

 כן הי׳ לא ואולי מעקה לו לעשות חייב שוכר נגמרא שאמרו מה ודלג ט* מזווה לו לעשות השוכר על גנו ולהסיח ונמרזג נסולם חייג

 זה כמו דין )י( .י' אות נסמוך ועיין הנ*ל הח*ס מ*ד מש*ש יוד ס*ס למאור נר נספר ועיין הוא חדש זה וראה הראשונים נגירסת
 הגז כראשית כמותו שהלכה אע*פ נזה אלעאי כר׳ הלנה שאין להיות דיטל ׳שכ נסמ״ג ש“ועיי ונטן דין תינת ליתא ע*ט משין ונסמ״ג

 שאפשר הרטנ״ס כדעת עוד שם כ׳ והכ״מ עכ״ל כמעקה חייב שותסין של דטת ה״נ הצח מהל׳ נסי״א הרמב״ה וכ״ם יז״ל פטור לערן
 .רנאע״כ כדאמר ט מודה אצעאי ר׳ אף אלא מכללן מעקה ואין רנא שאמר דנריס לקצת אלא כללי להר ציחריהז קאי דלא דמסרש

 למלכו דליתריהו קאמר לכך הוא ישראל כל משום דנקס ל*ר נמי נטלהו דלסי״ז וצאנכם נקרכס דאמרו אהא ט שם חיים חורת 1נס וק
 מהז עכ״ד הוא דנללא למימר איכא דשוחסות אפי׳ הימט ליסיל שראוי כל ממנו מוסל יפול וט• מדכתיג לה דדייק דמפקה כצלא מיהו כללי

:הג״ל לכל כיון להשיג* ״שיש טדי ססק שדקדקתי ומה רטט שאמר

 מנין ליתא וכן הסימן כל חסר וממס כצ״ל כו׳ ומקצת סענין ט׳ וצריך תנרו הימן לידי שקרו לנוא שיוכל שקר מכל להתרחק )א(
והסמ״ג תרחק* שקר "מדנר מ*ע למטן ויושג ממט נטה כאן עכ*ו הנה*ג אחר נמשך הספר שנכל אע*נ ורטט / נה*ג של המצוות

 הא נפקא תרחק פקר מדנר האי א׳ ל״א בשטעות שאמרו וממה השמיסה, הרמב״ם אכל נמק וחשמ רטט דנרי אחר נמשך קיו עשין
 ונהרמנ״ם היא גמור עשה לאו תרחק שיך דמדנר להוטח לכתרה יש שקר עד ברעך תענה לא אמר ורתמנא משקר קא שקורי ודא•

 חומרא דאיכא נגמרא סקשו שטר העשה מן חמור תעשה גא א׳ ז׳ טנמות לסמ״ש י״ל אולם מינה תענה דלא הלאו אילמא מאי דאל״כ

 כ״ה דאמרו א׳ י״ז דכתונוח שגיא רטנו מיישב דסס הראה עציו. חורה הזהירה לא רעה לידי נא שאיט דשקר כאן חידש ורטט נמר.
 שהוא דכל פי׳ והריפנ״א נמק״ע נ״ש קושיית אנתי דלכאורה מיניו ישכחנו אומר הוי ט׳ השוק מן רע מקת שלקח מי למרינס לנ״ש

 מניח ואדרנה רעה לידי נא השקר שאין דטון נ״ה דעת אלא מה לי׳ ניחא לא ורטט תרחק שקר דנר סשוס ט אין שלזם דרט מפגי

 רעה ט יש ההיא וזש״ר לכריות רעה 0 יש ומיידי הנעל דעת כגוננ שנראה ס״ל נ״ש אנל תרתק שקר מר משום נו אין טה דעתו
 שנראה לכריות רעה לנ״ש ק תמר הדג שהרי שנממון נדנר רעה דוקא איט לנריוח דרעס רטט ממרי ונראה ט׳ נ״ש כדנרי לגריית
 הזא הכריות סם מעורכת דעתו ואדרנה מעל דעת נהג נקרא זה שאין צב״ה דס״ל אלא איט נ״ש על דפליגי נ״ה ואף הנעל דעת מוננ

 ע״ז הזהירה דההורה מודו נ״ה אף אתו שהאמת שסטר דעתו וגונג שקר דנר לחטרז אדם מספר נאמת אם אכל כ״ה נמרי כמטאר

 נמ״ע מ״ד חרדים ס׳ וז״ל לנ״ה רע מקח שלקח ת סכלה לסט מרקדין דכיצד ומך נצל דעת ננינת שם שאין לא אם תרחק שקר סדנר
 משמע תרחק שיך מדנר שנאמר דממוגא דררא נהו דליכא דעלמא נמיצי אפי׳ אמת לדנר מ״ע .נ״ו מ' ונקנה נסה התלויות התורה מן

 תשונה שף הישר מצג נס׳ יעיין כאן היראים רטט מעת ס״ל דלא משמע עכ״ל לרשנ״ז תרי״ג ממנין ם׳ נמצמא דינור רק לינא אסי׳
עצת שהשיג ומה טון ויפה כאן היראים כדברי שם דכתוטת הגמרא ניתר מדעתו כתג שמו[ סרס שלא מאד צי ]צר א׳ גאון שרג ה׳

המחבר
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קו יראים ולבריות לשטים שרע איטרים ד! עמוד ספד
 אצדיק לא בי תהרוג אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר דכתיב מדבר הכתוב לבריות רע שברשע מענינו

 אומר וב״ה שהיא כמוה )ב( אוסר ב״ש הכלה לפני מדקדק כיצד נ׳[ ]נר׳ פ״כ בכתובות דחגיא והא .רשע
 בעיניו יננינה או בעיניו ישבחנה חשוק מן רע טקח שלקח םי מעתה אלא ב״ש להן )אסר וחשודה נאה בלה
 וחשודה נאה כלה יאמר היאך שומא או חגרת שהיתר. הרי לדבריכם נ״ש אמרו בעיניו( יש,בחנה אוסר הוי

 .הבעל דעת כגונב שנראה ב״ש כדברי לבריות רעה בו יש ההיא )ג( תרחק שקר מדבר אמרח והתירה
 וסימן חכר .קשים בלבולים עצמו על ומגלגל שכינה ושלום שלומו מבלבל עבירות ס״ב אלו העושה ואדם

.הוי ש״ב בגימטריא ,כלל" הארץ כל שפת את ,ה בלל שם כי

ראם תועפות
 השקר סה הוא הראשונים שמחלוקת #סר הי׳ הוא גס לכאן היראים ל׳ ילע או ראה ואילו בעלמא מיצי סנוזמי הוא ,ו נחשי׳ שס המחבר

 צן אימא כביאור פ״ל '3 חלק חו״א נס׳ ועיין צא או תורה איסור הוא אם רעה צילי נא שאינו דברים אונאת או לזולתו הפסל 0 שאין
 שאינו שקר ובאמת שאלו תורה לין אחונא לבי לסבי הרא״ס רנינו צס״ל וא״ש י״א מ״נ ה׳ לרוש ונאפ״י ל ח׳ לבכורות דכדיני מיצי

 בריה לר״ח רב לא״ל א׳ ס״ג יבמות ועיין מדרבנן ענ״ס אסור כזה שקר לגס להם השיב ריב״ח אך עציו תורה המירה לא רעה לילי בא

 איניש צימא לא ל מ״ו סוכה ר״ו אמר וכן תרתק שקר מלבר משוס אמר וצא וגו׳ העוה שקר לבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד לא את

תרחק. שקר מלבר משוס אמר ולא שקר לבר לשונם למדו שנאמר שיקרא צאגמוריה לאתי משוס ציה יהיב וצא מידי לך דיהיננא לינוקא

™״*™s :נ״ה זצ״ל ב״ש וס״ס לעיל שהקפתי מה צ״ל כאן )נ( .כצ׳״ל שהיא כמות כלה ״£»»>ב(53
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יצחק מז סימן - משפט חושן ישיב שכך•
£234567ה״וז_*3

 וכמ״ש שררה בגדר אינו עליו סמכות לו
 מינוי בצריך שייך וכ״ז למנותו ומומר האג״מ

י״ל עצמו וממנה ישיבה לעצמו בעושה אכל
ץ « ׳חחכמחו

הגר דעל הנ״ל הגאון וכמש״כ לעכבו דאין

 להאריך אתי הזמן ואין ויל״ע. איסור אין עצמו
יומר. כעת

 דושה״ט ידידך כ״ר

שכטר שמואל יצחק

מז סימן

 כזה יש אי לתועלת ולא וכדר ממון כהזק שלא לשקר כגדר
דרכנן. או תורה איסור

 לשול״ת המפורסם הגר.:ן הרב ידי״ג לכבוד

שליט״א שפירא דוד אליעזר הרב חדב״ג

דשא עלי מה״ם

 באומר תורה איסור עובר אי שאלתך כנדון
ממון להרווחת מועלת ללא סתם שקר

בעלמא. מילי פטימי רק לחבירו להזיק או

 וזכיתי בישבה״ק כשלמדתי מילמא ואדכרן
כסדרן תמידן יום יום שיעורים לשמוע

 זאת בשאלה ג״כ חקר זי״ע רבנו מרן כ״ק אצל >
 רק תועלת שום ללא מפיו שקר דבר אומר אם

 איזהו זי״ע רבנו ונסתפק בעלמא מילי פטומי
שפת בקונטרס מש״כ לו והראתי בו יש איסור

לקמן. שאכתוב חיים החפץ של תמים

 יהי והקב״ה דא הלכמא לברר רצוני עז ולכן
בעזרי.

 מדבר מצ״ע בגדר הנה בעזהי״ת החלי וזה
,בגמ עיין ז׳( כ״ג )משפטים תרחק שקר

 לי׳ דורשת דהגמרא ע״א( ל״א ע״ב )ל׳ שבועות
באחד, מנה שנושין לשלשה מנין ודינים בדיינים

בעלי )והם עדים ושנים דין בעל אחד יהא שלא

 שקר מדבר ת״ל ויחלוקו, מנה שיוציאו כדי דין(,
תרחק.

 קודם לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל מנין
שקר מדבר ח״ל חבירו, דין בעל שיבא

 הפסד הגורס לדברים מהו לא.( )שבועות מרחק.
שם. ,הגמ לי׳ דורשת ש״ד ועוד ממון.

 למדבר אזהרה זו דהרי ,לי דריש ובמכילתא
,ובגמ דרשות ועוד הרע. לשון

.,כו ד״א ,ובמס ף״ז( כתובות

 דילן ,מגמ בשינוי קצת איתא ובמכילתא
לפני מרקדין מצד וז״ל בכתובות

 ובית שהיא, כמוח כלה אומרים שמאי ביח כלה,
 שמאי בית אמרו וחסידה. נאה כלה אומרים הלל

 סומא או חיגרת שהיתה הרי לדבריכם הלל, לבית
 אמרה והמורה וחסודה נאה כלה לה אומרין
 לבית הלל בית להם אמרו תרחק, שקר מדבר
 השוק מן רע מקת שלקח מי לדבריכם שמאי

 ישבחנו אומר הוי בפניו יגננו או בפניו ישבחנו
 אדם דעת תהא אומרים הלל בית לפיכך בפניו,

 הכא ליכא נמי הלל, ובית הבריות. עם מעורבת
וחסידה אבות מבתי נאה דילמא במעשיה, נאה
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 וביש משזקינן, לא בבישומא דאחזוקי במעשיה
 סמס. אפילו מדבר מרחק, משקר כמיב מי שמאי,

 שרחק שקר מדבר רחמנא קאמר כי הלל, וביש
 ]הא לקיומי( )היא שהרוב אל וצדיק ונקי משוס

 בתורת וכ״ה רבתי כלה )מם׳ דמי. שסיר לקיומי[

שלמה(.

 דמה כ׳ שס, כחובוש בח״א ובמהרש״א
ר״ל בעיניו ישבחנו ב״ה שאמרו

 כלה ה״נ טוב, המקש דבעיניו טון שקר זה שאין
 נושאה. היה לא דאל״כ היא בעיניו וחסודה נאה
 שאין כ׳ ז״ל מיגש בן הלוי ור״י בשטמ״ק. וז״ל

 בדבטס אלא בה שאין בדברים אושה משבחין
 אחד דבר בו שאין א״א אדם שכל לפי בה שישנן

 אומה משבחין אין כעורה היא אס הלכך שבח, של
 שרחק שקר מדבר וכמיב משקר שהוא לפי ביופי
 סי׳ הריטב״א. בשס בשטמ״ק עו״ש ע״כ. וכו׳,
 מדבר משוס בו אין שלום דרט מפני שהוא דכל

 יבמוש ע״פיהבמ׳ כוונשו )ולכאו׳ תרחק. שקר
ע״ש(. בפירוש שס אימא דכן ע״ב( )ס״ה

 שינה לדרך. צדה מס׳ כ׳ והקבלה ובהכתב
ולא זה בלשון האזהרה לומר הכתוב

 יושר עברה שאין לפי שקר, מדבר לא אמר
 בסנהדטן וכדאישא שקר, דבר כמו ומצויה מדירה

 ופירש״י בעלמא, קושטא ליכא הו״א מריש )צו.(
 בלשון הכמוב בא לכן שמיד, אמש שידבר אדם אין
מן הרחק ע״ד ישרה, הרחקה לעשות כדי זה

י הדומהלו. ומן הטעור "ע

 הסמ״ג רק מנאה לא הר״מ זו עשה ובעיקר
וכ׳ 0״ רב )סי׳ וסמ״ק ״ז( )ק מ״ע

 שאלתי שמים משלי בספר שלמה אמר ביראים
 ודבר שוא אמות בטרם ממני שמנע אל מאשך

ממנו. הרחק כזב

 היראים עמש״כ ק״א(0) משה בבטת שם וכ׳
דע כו׳. מרחק שקר מדבר משפטים בפרשת

 כרבינו הרמב״ם מנה שלא מ״ע מהג׳ אשש דזה
 ח״א( )ריש מצותיך בדרך דרטם הפרשש שכשב

 חוץ בעקבותיו הלכו מצות מוני השאר כל גם
 במעיין ועי׳ רכ״ו בסימן אושה שמנה מהסמ״ק

לשבח טעם שכשב כ״ט< אות ע״ב פ״א )דף חכמה
מנאוה. לא דמדוע

 )קנ״ה עשה^פ״ב ש״א לרס״ג המצות ובספר
הקם לצדקם ומשקלוחיך רס״ג כ׳ ע״א(

 צדיק העשין במספר מנה המצות במנין ובבה״ג
 בביאור שם וכ׳ עשין ב׳ מדוש ושילוש הינין

 דכוונת לי נראה ע״ב( )קנ״ה סערל״א הגרי״ס
 • לעשה לא הינץ דצדיק בעשה וסייעתו הבה״ג
 קדושים )פרשת בספרא דחריא למאי אלא דמדות

 רבי ע״א( מ״ט הזהב )פרק בב׳׳מ לה ומיישי פ״ח(
 והלא צדק. הין ש״ל מה אומר יהודה ברבי יוסי
 הין שיהי׳ לך אומר אלא הי׳. איפה בכלל הין

 גם מנה וכבר עיי״ש. צדק שלך ולאו צדק שלך
 ושם קנ״ט(. )עשין בזה״ר זו מצוה ז״ל הרשב״ץ

 בקרא זו מצוה שנכפלה כשב בפנים נ״ט( )סי׳
 בו דרשו דרשות והרבה שרחק. שקר דמדבר

 אפשר והיאך העדות[. שבועות ובפרק )במכילתא
 אפשר האיך ועוד המצות במנין זה יכנס שלא
שהיא ומזה אמת. בדבור מצוה לנו מהי׳ שלא

w ע״ש. עכמ״ד העשין במנין נמנית מצוה

 )במסכת מדשגיא ראיה שם הביא והתשב״ץ
)י״ז דכשובוש ובס״ב ארץ( דרך

 וסומא שגרש אף לדבריכם לב״ה ב״ש א״ל ע״א(
 אמרה והמורה וחסודה. נאה כלה לה יאמרו
 דאורייתא דמ״ע מבואר וא״כ שרחק. שקר מדבר

 עוד כשב ושם עיי״ש. עכת״ד אמת בדבור היא
 במנין שהכניסוה המצות מוני לקצת מצא שכן

שמנאה להסמ״ג כוונתו ונראה עיי״ש. המצות
עיי״ש. רכ״ו( )בסי׳ והסמ״ק ק״ו( )בעשין

הרמב״ם וכן הרס״ג ז״ל. הגאון רבינו אמנם
- וצ״ע מנאוה. לא והחינוך. והרמב״ן
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 ודאי צדק דהין דקרא דס״ל ונראה מאי. טעמא
 יהודה. ברבי דר״י דרשא הוא בעלמא אסמכתא

 ההין במדת אלא מתפרש לא דקרא פשטי׳ דודאי
 שבועות מס׳ סוף יו״ט תוס׳ הרב שם וכ״כ

עיי״ש. הוא בעלמא דאסמכמא בפשיטות

 פריעת שב׳ ע״א( )פ״ו כתובות ברש״י ועיין
דבריו לאמת עליו שמצוה מצוה בע״ח

 שלך ולאו צדק שלך הן שיהא צדק הין דכתיב
ובקידושין המוס׳ בשם שם ובריטב״א עיי״ש. צדק “

 דמוקמיגן שם דב״מ מסוגיא עליו ממה ע״ב( )י״ג
 דחו ולזה בלב. ואחד בפה אחד ידבר שלא לה

 עיי״ש. אחרינא מקרא דנפק״ל וכתבו פרש״י
)בחי׳ ז״ל הרמב״ן וכ״כ שם. ז״ל הרא״ה וכ״כ

להרע״ק. הש״ס בגליון וע״ש עיי״ש בב״ב< סוף

 זו עשה מנו לא והסמ״ק הסמ״ג גם ומה״ט
ולא מרחק שקר דמדבר מקרא אלא

צדק. דהין מקרא

 עשה מנו שלא המצות מוני דשאר נראה אמנם
קרא מהך דגם ס״ל תרחק שקר דמדבר

 דפשטי׳ משוס אמת. בדבור עשה ללמוד לנו אין
 לדון שלא דין לבית באזהרה אלא מיירי לא דקרא

 מיירי. דבדיינין הוא מענינו הלמד ודבר שקר. דין
 אחת וזו מהרוג. אל וצדיק ונקי קרא וכדמסיים

 בא לא וא״כ בהן. נדרשת שהתורה מדות מי״ג
 שקר מדבר שיתרחקו לדיינין להזהיר אלא הכתוב

 ימירה עשה אלא זו דאין ז״ל הראב״ע וכ״כ בדין.
 תשפוט דבצדק קרא כמו צדק דין לדון לדיינין

עיי״ש. עמיתך

 דלאו ראי׳ הביא שם ז״ל הרשב״ץ והנה
דכתובות )בפ״ב מדאמרינן היא אסמכתא

 שהימה הרי לדבריכם לב״ה ב״ש א״ל "א( ע י׳
 וחסודה נאה כלה לה אומרים סומא או חגרה

 וכוונתו עיי״ש. תרחק שקר מדבר אמרה והתורה
 משמע כר. אמרה והתורה דקאמרי דכיון

שקר דבר מסיו להוציא שלא הוא דמדאורייתא

יצחק מז סימן -

 הכי דב״ש דאיה״ג אימא תמיהני אבל כיו״ב.
עלייהו. פליגי ב״ה אבל ס״ל.

 דמסכת בגמרא בהדיא כן מבואר ומצאתי
א״ל המס דגרסינן בתרא( >פרק כלה

 שקר מדבר הכתיב סומא או חגרת אפי׳ ב״ש
מדבר רחמנא אמר כי אומר וב״ה וכר. "*מרחק

 שפיר לקיומי הא וצדיק ונקי משום תרחק שקר
 דטעמא בהדיא מבואר הרי עיי״ש. וכו׳ דמי

 אלא מיירי לא תדחק שקר דמדכר משום דב״ה
 וגו׳ וצדיק ונקי דכתיב דקרא דסיפא דומיא

 להרוג לבוא יוכלו דעי״ז ומשום כדיינין. דהיינו
 ולזכות הזכאי אח לחייב בד״מ וה״ה וצדיק. נקי
 שקר בדברי אינשי כשאר אבל החייב. את

 מגונה דדבר אע״ג נינהו בעלמא מילי דסטומי
 והיינו הכתוב עלה הזהיר לא מ״מ לשקר. הוא

 חשש דאין בעלמא כלומר לקיומי. הא דקאמר

 דמי. שפיר בצדק שלא ולשפוט נקי להרוג שיבוא
 רעה דמדה אלא איתסר לא דמדאורייתא כלומר

ובכה״ג וגדר הרחקה משום רבנן ואסרוה היא
אסרו. לא

 רשב״י דשאל המדיר( )דסו״ם מגמרא וכ״ה
הן א״ל בימיך הקשת נראתה לריב״ל

 אחזיק לא סבר אלא מידי הואי דלא היא ולא וכו׳.
 עשה בזה דיש איתא ואס עיי״ש. לנפשאי טיבותא

 אמר דריב״ל אע״ג תרחק. שקר מדבר דאורייתא
 מ״מ לנפשי׳. טיבוחא להחזיק שלא ענוה דרך הכי
 דאורייתא עשה מצות על לעבור לו התיר מי

 דאורייתא עשה מצוח הי׳ אם ואפ׳ כך. משוס
עשה דהאי אולמא מאי אכתי קשה הוא בענוה

מרחק. שקר דמדבר עשה מהאי דענוה

 הוי ענוה מדת אי האחרונים מחלוקת וע״ש

מ״ע.

 אביהו ר׳ ה״א( ע״א. )ג׳ פיאה בירושלמי ועיין
חכמת ללמוד דמותר יוחנן ר׳ בשם אמר
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 )שם שמעון ואמר לה תכשיט דהוא לבתו יונית
 אמרה יונית לבתו ללמוד רצה אביהו דר׳ חכם(
 יוחנן מר׳ שמעתי אס עלי יבוא יוחנן ר׳ בשם

מעולם. אמרה דלא

 דקרא כדכחיבנא עיקר לענ״ד נראה ולכן
לאזהרה אלא קאי לא תרחק שקר דמלבר

 אלא לאורייתא איסורא ליכא בעלמא אבל לדיינים.
 שקר. עד ברעך תענה לא אזהרת משוס בעדים.

 דאמרינן. ההיא כמו דברים אונאת משוס או
 מבקשין חמרין היו אס ע״ב( נ״ח הזהב )בפרק
 מוכר שהוא פלוני אצל לכו להם יאמר לא תבואה
 עיי״ש. מעולם מוכר שאינו בו יודע והוא תבואה

 דובר משוס ולא תונו דלא לאו משוס עלה דאתי
 )סרק דחולין כההיא הדעת. גניבת משום או שקר.

 ואמר טריפה לי' דיהב ע״א( צ״ד הנשה גיד
 משוס לי׳ דאכןר עיי״ש וכיו״ב היא לשחוטה

 תגנבו. לא אזהרת בכלל דהו״ל הדעת. גניבת
 והביא התום׳. בשם שם ז״ל הריטב״א וכמש״כ

 שלשה דקתני דב״ק( )פ״ז מהתוספתא ראי׳ שם
 דעת גונב שבכולם גדול הם גנבים שבעה( )צ״ל

 )בהקדמתו ז״ל המאירי הרב וכ׳׳כ עיי״ש. הבריות

 עיי״ש רנ״ה( סי׳ )ביראים ז״ל והרא״ס לנדרים(.
 בדבור יתרו )פ׳ התלמידים במלמד וכ׳׳כ היטב.

 איסורא ודאי זה זולת כל אבל עיי״ש. תגנוב( לא
 הרמב״ס מדברי להדיא נראה וכן ליכא. דאורייתא

 רבינו ומדברי עייש״ה. ה״ו( דעות מה׳ )בפ״ב ז״ל
 קס״א( סי׳ שלישי )שער תשובה בשערי ז״ל יונה

עייש״ה.

 כל בזה אצלי ברור אינו דרבנן איסורא ואפי׳
ואין בעלמא מילי פטומי אלא הוי דלא

 מגונה דדבר אלא אדם. לשוס כלל הפסד בהן
 והא מדבריהם. אפי׳ ליכא איסורא אבל הוא.

 שלום דרכי מפני לשנות שמותר מהקב״ה דגמרינן
 דאי משוס דהיינו נראה זקנתי. ואני שאמר ממה

משוס איסור מחום הי׳ שלום דרכי מפני לאו

 שהוא זקינה שהיא שרה על שאמר דברים. אונאת
 כמו לומר הקב״ה רצה שלא כמו בזיון. לשון

 שהוא מה״ט זקן שהוא אברהם על שרה שאמרה
 כסירש״י שלום. דרכי משום בדבר ויש ביזוי

 שאמרו ממה שלמדו מה וכן עיי״ש. שם ביבמות
 אונאת משום ג״כ היינו וגו׳. צוה אביך יוסף אחי

 יעקב בעיני נחשד שהי׳ מזה שנראה שבה. דברים
 בה יש וגם עיי״ש. ויחי( )פ׳ וכפירש״י אביו.
 רצו זה שקר ע״י שהרי הדעת. גניבת משוס

עליהם לו שהי׳ המשטמה תחת שלום להם שיעשה
בקרא. כדכתיב דעתם לסי

 V ע״א( )ס״ג יבמתו על הבא בפרק יבמות ובגט׳
דביתהו לי׳ מצערא קא הוה רב איתא

 וכו׳. חימצי לי׳ עבדה טלוסחי עיבדי לה אמר כי
 אמך. לך איעליא א״ל לה. אפיך ברי׳ חייא גדל כי

 לא את כו׳ א״ל לה. אפיכנא דקא הוא אנא א״ל
 עיי״ש. שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד

 בדבר הי׳ אם מיבעיא לא קשה הדבר ולכאורה
 טסי מייתי לא אמאי דהקשה דאורייתא איסור
 אפי׳ אלא דאורייתא. תרחק שקר דמדבר מקרא

 מה קשה מדרבנן. איסורא מיהת בדבר יש אס
 לדבר לשונו שמלמד משוס אלא לו אסר שלא

 ויבוא שקר בדבור יתרגל כך דע״י כלומר שקר.
 . • הך משוס לו אסר לא ואמאי האסור. שקר לידי

 שקר דבר גופא מילתא הא דהרי גופי'. מילתא
 טלפוחי רוצה שהוא לאמו להגיד לו צוה דרב הוא.
 אין ע״כ והרי חימצי. רוצה שהוא לה אומר והוא
דאל״כ לשנות. מותר שיהא שלום דרכי משוס בזה

בדבר. יש דמצוה כיון לו אסר אמאי

 הרגיש שכנראה בח״א ז״ל למהרש״א וראיתי
ראוי אביו כבוד דמשום וכתב בזה.

 יאמר לא בכך ירגיל שלא כדי אלא שקר. לומר
 דאם קשה לס״ז גם דמ״מ אלא עיי״ש. שקר

 ראוי אינו דרבנן קל איסור אפי׳ בדבר שיש איתא
דאפי׳ קיי״ל דהא אביו. כבוד משוס אפי׳ לעשותו
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משפט חושן ישיב שכח

ואס. אב כבוד משוס נדמה אינו דרבנן איסור
הי״ב( ממרים מהלכות )בפ״ו ז״ל הרמב״ם כמש״כ -

 או״ח ובפר״ח עיי״ש. ר״מ< )סי׳ יו״ד ובטוש״ע
 בן דפרק מסוגיא מקורו הראה סק״א( קכ״ח )סי׳

 מש״כ מ׳< )סי׳ תה״ד ,ועי עיי״ש. ע״ב( )ע׳ סו״מ
 איסור דאסי׳ מזה מוכח ע״כ ודאי אלא בזה.

 לדבר וגנאי היא. מגונה מדה אלא בה. ליס דרבנן
 אלא כן. עושה הי׳ אביו כבוד משום ולהכי שקר.
שלא כדי יומר כן לעשומ שלא צוה*עליו דרב

בכך. להמרגל

 שבועות מהלכות )בפי״ב ז״ל ברמב״ס ועיין

בקנונים להזהר צריך וז״ל שכמב ה״א(
 כדי שבועה בלא אמת דברי לשונם וללמד הרבה

 וזה כעכו״ם. חמיד להשבע רגילים יהיו שלא
 מלמדי ועל אבותיהם על חובה כמו הדבר

 רמ״א( )לאוין בסמ״ג כ,,וכ עכ״ל. תינוקות

 וכן )והכ״מ שם. דר״ז למימרא וכוונתם עיי״ש.

 ומבואר מקורם(. הערו לא שם בסמ״ג המרשים
 משום נועמא ר״ז דקאמר מאי מפרשים שהם

 משוס היינו שקר. דבר לשונם למדו שנאמר
לשקר. לישבע למיסרך ואמו קלות דעתם דקטניס

 דמשום מזה ומבואר ביותר. זהירות צריכין ולכן
להזהר צריך הי׳ לא שבועה בלא בלחוד שקר דבור

 שבועת משום וגם בדבר. איסור שאין משום בהם 0
בגדולים. ולא בקטנים אלא למיגזר ליכא שקר

 למיחזי דחיישינן דוכתי בכמה מבואר והנה
ע״א( )פ״ה הכותב ובפרק כשיקרא.

 דאמוראי פלוגמא איכא ע״ב< )כ״ו הגט כל ובפרק
 לטנא וגס כשיקרא. למימזי חיישינן אי הכי

 ומחלקומם קיי״ל. כמאן ז״ל הראשונים איפליגי
 הגט כל ודפרק הכותב דפרק הסוגיא ,בפי תליא

)סי׳ מ,,חו בש״ך הזה האריך וכבר עיי״ש. שם

 אלא עיי״ש. ם׳( ס״ק מ״ר ובסי׳ ל״ח. ס"ק ל״ט
 בה דאית דיינים או עדים גבי דוקא הוא דכ״ז
משוס וכן שקר. עד ברעך מענה דלא דלאו דררא

יצחק מז סימן -
 כמו אדייניס דקאי תרחק שקר דמדבר עשה

זו. חששא שייכא לא בעלמא אבל שביארנו.

 שלא אפשר איך המשב״ץ קושית מיושב ולפ״ז
אדם בין דרק אמת בדיבור ע,,מ יהא

 שקר מדבר בדיינים אזהרות כמה בזה יש לחבירו
 דעת ובגניבת מענה דלא לאו יש ובעדים מרחק

 רק דהוי שקר בדברי אבל תכחשו ולא תגנבו לא
 מידה רק דרבנן איסור אפילו אין מילי פטימא
 מוני מני לא ולכן כך לדבר גנאי ודבר מגונה

 מנו דכבר לדיינים תרחק שקר מדבר המצוות
 כא׳ והוי תרדוף צדק צדק או משפט בצדק

במנין. באים שאין הכפילות עשה ממצוות

 אודיתא מקנין לזה ראיות עוד דהביא וע״ש
,בג )כ״ד( ב״מ ,ובגמ קמ״ט( )ב״ב

 אבידה להחזיר נפק״מ ,וכו רבנן משנים דברים
 ובמויז״ט בכך איסור דאין דנפק״מ אמר• ולא

 מהרי״ס בזה-אבל הרגיש הרא״׳ש על בפ״ח
 מילי פטימי שקר דסמס מזה ,ראי הביא פערלא

 רטנו דגם ,כ פערלא מהר״פ והנה איסור ליכא
 הוי דלא ס״ל קפ״א( ס׳ שלישי )שער בשע״ת יונה

 פטימי רק דהוי שקר לדבר דאורייתא איסור
מילי.

 - הרביעי החלק קפ״א סי׳ השע״ת ה״ל
ומחליף שמע אשר דברים בספור המשקר

 ולא בשקריו מועלת לו ואין במתכוין, קצתם
 שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו, הפסד
 ספור מלבו בודה שהוא ופעמים סלה, צדק מדבר

 אחד, מצד עגשו יקל הזה והאיש כלו. הדברים
 אבל ופחזותו, בשקריו לאיש הפסד אין כי על

 ויכבד השקר, ואהבת פניו בעז ענשו מאד גדול
 עליו שלמה ואמר תועלת. לבלי יאהבהו ט עונו,

 ,,,שקר עד כזבים "יפיח יכס: ר, )משלי השלום
 בשיחתו כזבים יפיח אשר אדם חראה אס פירוש.
 הזאת המדה תביאהו ט תדע דבטו, וספור
אהבתו אחרי סרה, בו ולענות באחיו שקר להעיד
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שכם יצחק מז סימן - משפט חושן ישיג
 ודטשח מצות לקיים המירוהו החלק וזה השקר.

 מומר ט א׳(. י״ז )כתיבות ואמרו תזלוס. טובה
 גאה שהיא ולאמר הממן לפני הכלה לשבח

 ס״ה )יבמות ואמרו כן. שאין סי על אף וחסודה

 )בראשית שנאמר שלום, בדברי לשנוח מומר ב(.

 מאמרו כה לאמר מומו לפני צוה "אביך טז(. נ,
 אנשים ויש אחיך". פשע נא שא אנא ליוסף
ט דעת, בבלי שמעו אשר הדבטם מקצת יחליפו

זאת גס - שמעם בעת לחקור לבס ישיחו לא
על העיר (י׳ אות )תט״ו אליעזר ץ5 .״וכש•"־.נא שלי0) השלןם ,עלי שלמה ואמר רעה מדה

 נותן איש פירוש. ידבר", לנצח שומע "ואיש צח׳(.
 ידברו אשר הדבטס חכונח עד ולהאזין לשמוע לב

 בפיו ימצא ולא נכון על אותם יספר למען באזניו
 אדם בני יאהבו ט - ידבר״ ״לנצח חרמיח, לשון

 תדבר למה לעולם לו יאמרו ולא דבטו לשמוע
 דס״ל סערלא מהט״ס טיק ומזה דבריך עוד

מה״ת. אסור אינו מילי פטימי דשקר

 - התשיעי החלק כ׳ קפ״ס )ם׳ בשע״ח ושם
 ישמעו אשר דבטס בספור ישקרו לא בנים _

 אודות על דבטס יחליפו אבל מאורעות, והגדת
 ימצאו אן בדבר, לאדם הפסד מאין חפציהם

 שאינם פי על אף בשקרומס הנאה כמעט
 בג, )יבמות רבותינו ואמרו בכך. ממון מרויחים

 n ט, )ירמיה שנאמר והוא אסור, זה גם ט א(
 כעונש ענשס אין אך שקר", דבר לשונם "למדו

 בחלק עגינס זכרנו אשר דבר ללא המשקטס
הרביעי.

 כ׳ ג׳( )אות י״ב ס׳ ט״ו חלק צי״א ובשו״ת
שערי מדבט למדנו השע״ת מדבט

 על עובר דבטם שבהחלפת שפוסק אלה תשובה
 עי״כ גורס כשאינו ואפילו שקר, דבר איסור
 עי״כ כשמסיק גם ואפילו בדבר, לאדם הפסד

 כעונש העונש אין שאז והגס לעצמו חועלת איזה
ישנו. איסור אבל דבר ללא המשקטם

 תמים שפת )בקונטרס בשמה״ל חיים והחפץ

רק קמ״א( )ס׳ כהשע״ת כ׳ פ״ס
 הדברים ספור מלבו בודה שהוא ופעמים הוסיף

 להחשב או הבטוח בין שיחה הרבות למען כולו
 אף הזה והאיש הרבה, דברים ויודעי החכמים בין

 גדול אבל וסמזומו, בשקטו לאיש הפסד שאין
 עונו ויכבד השקר ואהבת פניו בעז עגשו מאד

עיי״ש. וכו׳ מועלח לבלי יאהבהו כי

 שהח״ח מה לכאורה וז״ל חיים החפץ
 מזה הנאה כשמפיק אפי׳ העונש מגטל ז״ל

 הרבה, דבטס ויודעי החכמים בין עי״כ להחשב
 הנ״ל חשובה השעט מדברי לזה סחירה יש

 אין בשקרומס הנאה כמעט שכשימצאו שפוסק
דבר. ללא המשקטס כעונש עונשם

 דכשעושה ז״ל חיים להחפץ דס״ל לומר וצריך
הדבר נחשב החכמים בין להחשב כדי

 דשע״ת לההיא דמי ולא דבר ללא כמשקר
 של תועלח איזה עי״כ כשמפיק שם שהמכוון

ממש.

 רוצה שרופא בשאלתו אליעזר בציץ שם וכ׳
מהעובדא תלוי וזה רפואית למשרה להתקבל

 בבית לעבודה חדש רופא להתקבלות שההחלטה
 המאמטס מספר על רבה במדה מבוססת חולים

 הרופאים, בין להתחרות מטא הנ״ל שסירסם,
 נאלצים הפרסומים מספר את להגטל וכדי

 במקטס פרטים לשנות לפעמים הרופאים
 מהלך סיפור סידור גיל, שינוי ע״י שמפרסמים,

 כדי וכו/ פרטים הוספת או העלמת המחלה,
 סיכויו את ויגביר יותר, מעניין יהיה שהפירסוס

 ע״י האס בשאלתו נפשו לכן לעבודה, להתקבל
 גניבת איסור על עוברים האלה הסרטים שינוי
 עי״ז לצאת יוכל שלא באופן וזה הבטות דעת
לא דיאגנוזה וקביעת מסולף בטיפול תקלה איזה
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 שיש בסומחא כביעתא הדבר פשוט דאחרת נכונה,
בחינות. מכמה גמור איסור בזה

ככתב תרחק שקר מדבר איסור יש אי

 מדבר של זה איסור על עוברים בעצם כי וכתב
ככתב, משקרים אס גס תרחק שקר

 בתרא בבא על רמה ביד רערן פה, בעל רק ולא
 )אות לספריה רב להו אמר ד״ה ע״א קע״ב דף

 ודאי שקר דלכתוב בפשיטות כן דכותב ק״ח(
כותבים וכן ע״ש, תרחק שקר מדבר משוס אסור

 הכי ד״ה ע״ב צ״ד )דף בב״ב התוס׳ גס בעצם—
R )הוא שלפנינו הספק מקום ורק עיי״ש, השתא 

אחד. לשום והיזק רע עי״כ גורס שאינו מפני

 אפי׳ ג״כ שייך דעת גניבת איסור דגס וכ׳ ’
איסור לענין שם וסיים להן א׳ דטעס בכתב

 נילוננו שבכגון לנו יוצא ולפי״ז שמשקר מטעם
 שיתקבל ממש של תועלת להפיק עי״כ שחושב

 שגם לומר יש זה כגון בכל בבי״ח, למשרה עי״כ
כעונש אלה של עונשם שאין יודה ז״ל הח״ח

דבר. ללא המשקרים

 ט ז״ל, הח״ח על להעיר יש עדיין ברם
שכותב הזה מהפרט כתוב לא שם בשע״ת

 ספור מלבו כשבודה אפילו זה שהוא הח״ח
R דברים ויודעי החכמים בין להחשב כדי דברים

 כמגיע כבר נחשב כן שזה איפוא ויתכן הרבה,
 הפסד אין מאידן ואשר הנאה כמעט מזה לו

 הנ״ל השע״ת סובר דא כגון שעל בדבר, לאדם
ללא המשקרים כעונש עונשם שאין קפ״ו בסימן

דבר.

 ז״ל הח״ח לקביעת פקפוק מקום שיש באופן
הניתן כי דא, כגון על גס חמור עונש

 עונשם אין דא כגון שעל היא מהשע״ת לדייק
וכנ״ל. דבר ללא המשקרים כעונש

מה׳ פ״י הקטנה יד ספר מדברי הביא ושוב
החלק זה בלשון שם שכתוב )סק״ט< דעות

יצחק מז סימן -
 וגס לזולתו, הפסד שוס בו שאין בשקר השלישי

 דברים ובסיפור תועלת, מבלי השקר אוהב אינו
 לא מאורעות והגדת ששמע, מכפי יחליף לא

 וימצא חפצו אודות על וישקר יחליף אבל ישקר,
 ולא ממון מרויח שאין אע״פ בשקרותו, הנאה
 זה גם אשר רבותינו אמרו בדבר, לאדם יפסיד
 אין אבל שקר, דבר לשונם למדו שנאמר אסור
עכ״ל. תועלת ללא דבר ללא המשקר כעונש ענשו

 שמחליף דכל הקטנה היד מדברי גס לנו הרי
בשקרותו הנאה שימצא מפני ומשקר

 תועלת איזה ואודות חפצו אודות זאת ועושה
 לאדם עי״כ להפסיד ומבלי מזה שיפיק עצמי

 אסור זה שגס אע״ס גוונא כהאי בכל בדבר,
 אין מקום מכל שקר, דבר לשונם למדו משוס
 וללא דבר ללא המשקר כעונש זה של עונשו

 גס איסוא בזה כלול בודאי כן ואם תועלת,
 יודעי ובין החכמים ביף שיחשב כדי כן כשעושה

 המשקר כעונש עונשו אין וג״כ וכדומה, דבר,
 בזה 'ומוצא בהיות תועלת, כל וללא דבר ללא

 וסיפוק ותועלת עצמית הנאה דמיונו לפי עכ״ס
 שחושב בהיכא בזה שנכלל ומכש״כ מדומה, רוחני
 לאיזה להתקבל הזמן במשך יוכל עי״כ שאולי

עבודה.

 עונשם אין הנ״ל הרופא שבשאלת סייס ולכן
היכא ובסרט דבר, ללא המשקרים כעונש

 שיתבקל דבר של בסופו להגיע יוכל שעי״כ שחושב
 ברור מקום מכל כבנידוננו, חולים בבית לעבודה

 משם הדבר מיהת אסור גוונא בכהאי שגס הדבר
שקר. דבר לשונם למדו

 העכו״ם נגד דאפי׳ כ׳ )ס״ג( שם הקטנה וביד
רק דהוי י״ל בזה ולכאו׳ ע״ש ישקר לא

חסידות. ממדת

 גט )פרק ב״ב רמה ביד ז״ל הרמ״ה וכתב

וכן לספרי׳ רב א״ל וז״ל ק"ח( סי׳ פשוט

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס333 מס עמוד חיים יוסף יעקב בן שמואל יצחק שכטר, א ־ >שו״ת< יצחק ישיב
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 בשילה כתובו בשילה קיימיתו כי לספרי׳ ר״ה א״ל
 בהינו קיימיתו ובי בהינו. מילי לכו דמסירי אע״ג
 ולא בשילה. מילי לכו דמסירי אע״ג בהינו. כתובו

 דההוא כר. מעשה הוה דבהינו דכתבי למימרא
 עוד ולא תרחק. שקר מלבר משום אסור בדאי
 תענה לא משוס אף שעוברין הדבר שקרוב אלא
 דמיחזי דחששא דס״ל משמע עיי״ש. עכ״ל וכו׳

 אינה לשם אלא הוא טעמא ההוא משוס כשיקרא
 בולאי בזה אבל הכי. דמיחזי בעלמא חששא אלא

 תרחק שקר למדבר מדבריו נראה וגם עוברין.
 וכדעת קאי אכולהו אלא קאי בלבד דיינים על לא

 לדחות דיש כתב סרעלא ומהרי״ש ז״ל. הרשב״ץ
 ויש במ״ע זאת דמנו כש״ר ס״ל דהרמ״ה וי״ל

לידי יבוא שמא מה״ת לתא או מה״ת איסור
ממון. והפסד לררא

 צוה תרחק. שקר מדבר כ׳ רל״ה סי׳ ם אי וביר
מדבר המשפטים ואלה בפר׳ יוצרינו

 וצריך חברו לידי שיוכל שקר אבל תרחק שקר
 היזק. לידי שקרו לבוא שיוכל הענין בזה לב לתת

 העדות שבונות פ׳ בשבועות רז״ל פירשו ומקצת
 יעשה שלא לדיין מניין רבנן דתנו ע״ב( >ל׳

 שקר אבל שקר מדבר ח״ל לדבריו סיניגוריא
 דלבר עליו מורה הזהירה לא רעה לידי בא שאינו

 מדבר הכתוב לבריות רע שברשע מענינו למד
מהרוג אל וצדיק ונקי מרחק שקר מדבר דכתיב

רשע. אצדיק לא כי

 ע״ב( )ל״ז בכתובות לב״ה ב״ש דמ״ש וכ׳
שקר מדבר אמרה והתורה וכו׳ לדבריכם

 גונב שנראה לבריות רעה י״ב לב״ש שם תרחק
הבעל. דעת

 כ׳ )סק״ג( היראים על שם ראם ובתועפת
ליתא וכן הסימן כל חסר דבנדפס

 אחר נמשך הספר שבכל אע״ג ורבינו במנין
 מ״ע למנין וחשב ממנו נטה כאן עכ״ז הבה״ג
נמשך ק״ז( )עשין והסמ״ג תרחק" שקר "מדבר

■ ״״ ל ■ }רן? ל • 3י ■׳’ ב’* ילר״
 ב׳ )חלק תו״א בס׳ ועיין לא או תירה איסור

)ח׳ דבכורוח דכדיבי מילי לן אימא בביאור פ״ה

שלא יצחק מז סימן -

 הרמב״ס אבל במנין וחשבה רבינו דברי אחר
השמיטה.

 דוקא אינו לבריות דרעה רבינו מדברי ונראה
אומר הרב שהרי שבממון בדבר רעה

 הבעל דעת כגונב שנראה לבריות רעה לב״ש כן
 לב״ה דס״ל אלא אינו ב״ש על דסליגי ב״ה ואף

 דעתו ואדרבה הבעל דעת גונב נקרא זה שאין
 ב״ה בדברי כמבואר הוא הבריות עם מעורבת

 שקר דבר לחבירו אדם מספר באמת אס אבל
 מודו ב״ה אף אמו שהאמת שסבור דעתו וגונב

 לא אס תרחק שקר מדבר ע״ז הזהירה דהתורה
• מרקדין דכיצד וכהך כלל דעת גניבת שם שאין

לב״ה. רע מקח שלקח או הכלה לפני

 התלוי מה״ת במ״ע ס״ד חרדים מספר והביא
התשב״ץ הביא כ״ס )מ׳ וקנה בפה

בו יש דממונא דררא בליכא אפי׳ דס״ל הנ״ל
 הראשונים שמחלוקת כתב ושוב תורה איסור

 או לזולתו הפסד בו שאין השקר בזה הוא

הוא אם רעה לידי בא שאינו דברים אונאת

לפ״ד וא״ש י״א ע״נ( ה׳ )דרוש ובאפ״י ע״ב(
 שאלו תורה דין אחונא דבי דסבי הרא״ס רבינו

 ׳*יי הזהירה לא רעה לידי בא שאינו שקר ובאמת
 כזה שקר דגם להם השיב ריב״ח אך עליו תורה
 דא״ל א׳< )ס״ג יבמות ועיין מדרבנן עכ״פ אסור

 למדו שנאמר הכי תעביד לא את בריה לר״ח רב
 משוס אמר ולא וגו׳ העוה שקר דבר לשונם
 בץ "ו)» סוכה ר״ז אמר וכן תרחק שקר מדבר

 יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא איניש לימא לא
 למדו שנאמר שיקרא לאגמוריה לאתי משום ליה

שקר מדבר משוס אמר ולא שקר דבר לשונם
תרחק.

 ז׳( )אות י״ב ס׳ חט״ו אליעזר ציץ ובשו״ת
שאלתו בנדון וכ׳ הנ״ל היראים הביא
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יצחק מח סימן - משפט חושן ישיב שלב

 מומר להיות צריך אלה היראים דלדברי לעיל שר
 שרבו מה מלבד אבל נידוננו, לכגון הדבר

 ס״ל אלא דהיראים, כוומיה דלא הסוברים
 כדמובא באזהרה, ישנו בכה״ג שגס בפשיטות

בדברינו. לעיל

חוץ

מדרבנ
גוונא,
היראינ

 רק להיראיס שאפילו הדבר מסתבר מזה
 איסור אבל בכה״ג, אין תורה איסור

 בבהאי אפילו עכ״פ שישנו שפיר מודה !
 על ראם תועפות בפי׳ באמת מבאר וככה

 כיון י״ל דבלא״ה ושו״כ עיי״ש שם 1
זה. סימן לימא יראים ספרי דבשאר

 למה דהעיר לדרך צדה מספר לעיל וכתבתי
מדבר רק שקר מדבר לא כתיב לא

 הקטנה יד דבספר כ׳ שם ובצי״א מרחק שקר
 שקר" "מדבר מלת בלשון, שכותב בסק״א שם

 דבכל דר״ל, ונראה ע״ש, שהו כל אפילו משמע
 אפילו או בו, תועלת כשאין אפילו שהוא, גוונא

 אפילו או לאחרים, יזיק ולא מועלת לו יצא אם
 בכל לזה, כדומה וכל כך, כל השקר מובלט כשלא
 שהוא, שקר דבר לערב או לשקר, אסור גוונא

מכל דר״ל "מדבר" במלת כך על האזהרה וכלולה

 לדרך הצדה קושית מיושב ובזה שהוא. שקר דבר
שקר. תדבר אל כתיב לא דלכן

 בזה הוא ראשונים דמחלוקת הנ״ל מכל המורם
הפסד ואין תועלת ללא בשקר אי

 הוי ראשונים ולקצת למ״ע זאת מונין אי ממון,
 לעשה זאת מנו לא ראשונים ורוב מורה איסור

 מה״ת דהוי י״ל דינים או דיינים לענין רק
 ממון הפסד לידי לבא כשיכול או זה מפסוק
 לשיטת בעלמא מילי בפטומי לשקר אבל עכ״פ

 איסור אפי׳ ראשונים להרבה פערלא מהרי״ס
מגונה. מדה הוי רק ליתא דרבנן

 מדברי היותר ולכל מדרבנן דאסור דס״ל וי״פ
דאסור הנ״ל תשובה בשערי וכמש״כ קבלה

 לא אבל ל״ב( )ירמי׳ שקר דבר לשונם למדו משוס
 שו״ת עין בלבבו אמת דובר ובגדר חורה איסור

בזה. מש״כ של״ס )סי׳ ח״ט הלכות משנה

 גרמא הזמן ואין כעת במצודתי שהעלתי מה זח
יותר.

 עוז ידידך הרמה ערכו ויקרת הדושה״ט כ״ר

שכטר שמואל יצחק

♦

מח סימן

 ולא למוכר שילם ולא לעצמו גם סחורה שקנה שליח פועל
 למעבידו זאת שימסור בו להתרות מותר אם דינא ציית

מעבודתו עי״ז ויפטרהו

דינא ציית ולא ומצוות תורה שומר אינו )ראובן( ולא סחורה שמעון אצל קנה ראובן שאלה.
ועצה מהחוב יותר יעלו ההוצאות לערכאות וללכת והוא ושוב בלך ודוחהו לו שילם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס335 מס עמוד חיים יוסף יעקב בן שמואל יצחק שכטר, א - >שו״ת< יצחק ישיב
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 מאי דאליה חסדים ישראל שיעשו די״ל ודאי מקד מאוסה ראם במחלט כברמאקשנו מאוסה היה אם דהיינו

 חסדו מל דקא* ימוש לא מאמך וחסדי ומייחי סדבקו עבדיך ע״י הננוחמנו ש»ל אמשר שאי דגר חס סבל ליש
 שלומי ובריש הירושלמי מיימי דלטס ועוד סקב״ס של קליעה רר, דהוא קצפת א״ו אושנו שתנחם הנביאים

סדבקו לכו לדרששו דא״ע ה׳ מרחמך אמר שמוט לא )בחורבנה( וירושלים בשנים די אין דסא מאד עד וא״כ
מאסך וחסדי ואילך מכאן רק לומר לי׳ הוי׳ ולא בחסד הכשוב. ביאור ככי׳ל

 שלא מס אף הפקוק כל לגמור דרך שאין ימוש לא כי נעורים ואשח שלפנינו הפסוקים יפורש ייעמ״ן
 מפסיק ואינו כצורמו הפקוק מביא אם רק לענינו נצרך סרד״ק כפי׳ גשמיה בלשון אלהיך אמר שמאק *

שאמרשי מס עפ״י בזה והנ״ל וסנן! כאן משא״כ בינמיס רק דסוא אלא שמאס לא נעורים אשש לודאי ורש"•
כל על ורחמיו לכל ‘ה נווב קמ״ס( )שסלים הפקוק לפיס רגע פני סקשרשי קציפה בלשון דאמר והיינו קציפה

לבכי׳ נ׳ ג׳( דף )בטיק חז״ל מאמר פיישחי ונס מעשיו לממשיך. עולם סבלובחקד איש וא״כ ממך
אמר ואילך מכאן ומקפורס לגיהוץ שלשים להקפד ׳1 לא מאשך וחקרי שמונוינס והנבעוש ימושו הסריס כי

פפ״י ע״כ ממני יושר עליו מרחמין אשם אין הקב״ס ע״כ ס׳ מרחמך אמר שמונו לא שלומי ובריש ימוש
 לאדם אקוד עינ( *ויד דף )פיא שבח במסכת אמרם אלף אושן צ״ב( דף )קנהדרין חז״ל שאמרו עפ״י מל

 ויקרא שנאמר משום המרחץ בביש לחבירו שלום שישן עושין חן מס צדיקים לשוהוובוהו העולם סקב״ה שיחזיר שנים
 אקור נמי חימנושא מעשה אלא ומקשה שלום ס׳ לו דבריה וידוע ע״כ .כנשרים כנפים לסם עושה חקב״ס

 אקר* לא נופו שם החס ומשני הנאמן האל דכשיב למימר כרעש ונפש בגוף לעד שיחיה הוא בפנחק הנאמר שלום
 אקרי גופי׳ שם הבא מסימנא אלהא דמשרגמינן הכי דנקרא הנועם לבאר לי ונראה אלי׳ הוא דפנחק חז״ל

 וכשבו הגמרא עכ״ל שלום ח׳ לו ויקרא דכשיב שלום לעד שלום שיהיה לו כרוחה שבריש היינו שלים בריש
 שלום לו דעבד מחרגמינן נטי דשלוס שימא השוקפש כמל יתפרדו שלא יסודותיו ובארבע והנפש הגוף בין
 דאי שלום עושה שהוא שם על שלום קראי דהחם וי״ל (0)ש סאמרו חז״ל דעח וידוע דבר סל פשוטו לפי

 לו העושה ה׳ שלום ה׳ למימי בעי אלא שלום קראו לא אמרו אלו ועל לעפרן חוזרי! אין להחיות שעתיר צדיקים
מסרשיא הגאון זקני לשון וזה עכ״ל שלומו ה׳ הול״ל שלום כי קודם יחיה חתחיס כי כנשרים כנפים לחם שיעשה

חשוק׳ דבלי לפי דגם בזה לעיין• יש אגדוח בחדושי שם וזח וגו׳ יאחה לא ועין הבא עולם היא הלזו אלף אחר
שלום לשם יקראו מוכח שלום גבי דהכא לחלק שיש אף י״ל שמומנה והגבעות ימושו החלים כי הנביא דגלי

 למה ה׳ עושה דשניהם כיון בזה איכא ע״מ)מה<טעס ונוסו לשיחו חעולם שיחזיר היינו וגו׳ ימושו שסריס
כגון חכינוים בכל ועוד מנאמן מפי שלום שמו אקרי בגוף חצדיקיס של הניצחיוש חיינו שלומי בריש ואעפ״כ

רחום אל כתיב דה״נ חכי קאמרינן לא אמאי וחנון רחום כנשרים. כנפיס לסם עושה כי ,ס מרחמך אמר שמוט לא ונפש
שהוא יניא אומי חשד מ״ש פי על נזה וי״ל וגו׳ וחנון ס׳( )דף שנת בטקפש חז״ל שאמרו עפ״י לפרש 0׳ ?לך

 אומר צדק שקר כולו שחוא יברא אל אומר אמש ג״ח לא אבוש בריש במדרש ואיחא שמח אמש ^ייזיי^זכוש
 שחוא יברא אל אומר שלום צדקוח עושח שהוא יברא עפ״י נמקיתי בפרסת המדרש על מפס ידי ופירש תמס

 רחום כגון סנמחקין הכינוין בכל והשתא קמעה כולו מאסתים לא אויגיחס בארץ בסיושס זאח גס ואף הפקוק
 בו משוחף שהאדם כיון אפים וארך חסד ורב וחנון זא״ש כי וגו׳ אשם בריתי לספר לכלותם נעלשיס ולא

 נקרא הקב״ה של שמו אין וחנינוח וחקר רחמנות לעשות אבוש שזכוח נם ואף ר״ל חמה אמש זמש נוטריקון
 וחנון המרחם אלחא כמו הוי יחנו! רחום אל אלא כן אמת בליש כי אשם בייתי להפר כו׳ טאקחיס לא תמה

 טשא״כשלום בבס״ב לאומרם סכאושרי הנאמן באל במ״ש מ•,"ל דדרשו ונקדים חן» חכם פי ודברי ע*כ שמה לא
 שפיר מקרי ב״ס יתברך שמו כלל באדם זו מדס שאין והגבעות ד׳ ריב אש סריס שמעו שנאמר מש הא אלו סריס

 שאינה ביון אמת מדש ובן שלום עושה שהוא ע״ש שלום ועס״ז עשירי סרק יסנסדרין בירושלמי עיין אמסוש אלז
 בבמה כמ״ש אמש שמי נקרא הקב״ה של חושם באדם חמס ואמהות אבות שזכות אף ר״ל *מישו חסרים בי

אינו דשלוס מוכח דקיטס ס״ק ובשוקפח עיש דוכחין שמס. לא אנוח בריש בי שמוט לא שלומי בריש
 בב״ח לומר אסור שיהיה אמש גבי הזכיר לא ומיהו נמחק הנ״ל דקכחדרין הירושלמי דני• ונעתיק לפרש יש ?לד

לא גופי* נ״ה יש׳ דשמו כיון שלום גבי כמו נמחק ופלא הקמה אמר ברכיה ר׳ בסס חנן בר יזדן ר׳ וז״ל

עכ״ל. וק״ל חותמו רק אמש אקרי אמחוש וזכות' שמטה אמש זכוח ראיחס אס בני לישראל
 רף )יבמוש חז״ל דאמרו הא על הטעם אמרח׳ f״£5?1 החדים כי טעמא מאי בחקר והדבקו לכו שנשמוטטס

שלום כשיש דהנס שלום דרכי מפני משנין קיח< אגיש זבות זה ימושו ההרים בי המוטנה והגבעוח ימושו
 וצדק חקר שלחא הני מהקיים מ*מ אמש בהעדר אף והסד* ואילך מכאן אמהות זכות זה סמועבה והגבעות

 כשקטטות משא״כ זל״ז וצדק חסד גומלין שהן ושלום ה׳ מרחמך אמר ממוט לא שלומי ובריח ימוש לא מאתן
ששונאים ממלוקש דבעלי בשכל מבואר דגר וזה ביניהם זסדבקו לבו דאמר שטוחים חרל הירושלמי ודבר* עכ״ל,

זל״ז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 252 מס עמוד הירש צבי בן משה טייטלבויס, דברים במדבר, ויקרא,



קכומשחתצאישמח

 אס ובפרש עביד קא דמצוה הזה כדבר אמרו לא אם
 המרגל ישמח וקנשוריס בזיון דני* חגירו על דבר א׳

 בחנירו דבי אשר זה כ♦ באמרו לנעליו הדברים להביא
 עליו לסרכיל סוהד לכך הוא ורשע לה״ר בעל הוא הלא
 לסרכיל אסור רשע על דאף פיהן יפצה חבל באמת אבל
ימות נעונו הוא בחנייו לה׳ר ודבר רשע הוא ואם

 שירחק מזהיר דסכמב א״ש מיש ולפי מוגן איכר הסמיכוה כי ושיח זל״ז צדקות עוטין ואין מקד ממלין אין זל״ז
 כמשמעות ממש שקר שאיני ממה אף היינו שקר מדבר ושהוא נ״ח שהוא אמר דאין הביל מאמר יובן לא לפ״ז

 יגלום שלא אן שקר כמכין רמחזי ממה אף דהיינו ההורה זא״ז סוחרין דסדבדים קששוח מלא ושהוא צרקוה מושם
 ואני במאמר שהוא כמו ורכילות חרט ללשון הרחקה ולעשות חסי לגמול געגע כי פירושו דחכי וצ״ל וק״ל
 ח״ו היה שאמרה כמו זקן ואדוני אמר הוי דאם זקנתי שהוא שאמר מה דבודאי לקשט מקום שאין כמה כל צדק
 ש״ו( דף )עילוכין חז״ל אמרו והנח ורכילות דלשוריא לקששה ופתח מבוא שיש במקום פירושו קששה כולו

 תרחק שקר מדבר וז״ש תליתאי דקשיל מלישאי לישנא כלל מבוא שאין הרבה יש בודאי אבל מתקוששין תיכף
 ההרחקה יגלום שלא דהיינו תחרוג אל וצדיק ונקי יק ואמת ברור פירוש וזה ביניהם ושלום ביניהם לקשש

 לשכוח מותר דנכת״ג חלחא דקשיל ורכילות ללה״ר סנ״ל תלתא סני יעדרו קשש ויוצמח האמת כשיתקיים וא״כ
להתדחק שפי אזהרה דהוא דהיינו וצדיק נקי ונקש בתר ובכ״ע נעדר מחן אי רק חשלום נתקיים אם משא*כ

בהכרח לקבל עליו גדול שצדיק אף כי לה״ר מאמירת כנ״ל. אזלינן יובא
 שאינו אף נס דף )שבח יוכיח קדישא מלנא ורוד השבע זקני דברי על ל* דקשה טח ליישב לי נראה ןץ&י*ן

שפי מזהיר לכן לו יאמר קדוש מקבל שאינו ומי רשאי אף היפה תירוצו לפי דאף חנ״ל זצ״ל הגאון
 להא וצדיק נקי נפש להמית דיוכל גורס דעה כמה כי ומיש משלום אמת דמ״ש לכאורה הקושיא נשאל נעים

 דנקיש הא על יאמר או מכולם יותר והמקבלו אמרו אסור וזה בג״ה נאמר וזח נמחק אינו וזח נמחק זה
 סיפא נ״כ ימפיש ועפ״ז פירושו דכן וצדיק נקי בקרא קשיא גופי" הוא לאאקריאמח ,מפי ומ״שדשם לאומרו

 רכיל הולכי של יליד ישע אצדיק לא כי סנ״ל דקרא בשניהם משותף האדם ואין שניחם שחשי״חעושזגס כיון
 יצס״ר של דרכו וכך לשנא למצא בעיניהם עונס להחליק בעצמו הוא שהקשה וכמו מאמת שלום שפי דאקלי מ״ש

 עליו שיקפצו כדי זה רשע טל לחרכיל מציה כי לומר אוחו בו ששרח מש וכל מנאמן שלום מ״ש דבריו בראש
לעבור סנה יסור פתי מי כי ולהשמידו לאבדו אדם בבי נמלש לא ולבסוף ההוא הקושיא ליישב רק הכל צדיק

הלשון לבעל יתרון טס כ* הכאה שוס ,בל אף לאו על צדיק פעל מה וא*כ ^^^ממנס  שאומרים לה״ר לבעלי תשמע ותמיד כאלה גפתוים לא אס נמחק דלפעמיס מחכמחקין אמת דלכך א״ש ולדידי
למה אותו השואלים לבל בפיהם ערוכה ותשובתם כן כן שעל האמת פעולת דהיינו שלום מקמיס

 לערות עולם של מלכו העלך מצות את עובר אתה זה נקרא זה שעל חשלום עשיית מקעיס נדחס כן! נקדא
הנאה לן שאין באופן ברעה פיך לשלוח כבודו עיני נשמי וגיורא בארעא ויציבא התוספת כמ״ש שלום שמו

 עדיף לא מהפעולה שנצמח השם דהיינו בתעיס שעיא
 השם גם לפעמים נדחית שהפעולה וכיון עצעו מהפעולה

 שלום דרכי מפני שינס ואףהקב״ח מאינסנמחקין אינו
 בדברי שמבואר כמו זקנתי ואני במאמר אברהם אצל
 להזכיר איסור דאין וממילא הכי אקר* לא )ע״כ חז״ל

ברור כמל נדחית( שאינה השלום עשיית משא״כ נבסיב
ולנקום אף להעלות לחגירו הדברים להשמיע אקוד אבל ולמשה יאשים ,ג למעלה לה יש סשין שמנדז נ״ל ועסיש

שנדבר זה ע״ע הוא ישע זה אס אף הלא ועוד נקם ע״א ק״ד דף חנונה פרק נשבח אמרינן דהא כרעא חד
אוחו תסרוג ולעס חשא ולא ולריק נקי עדיין הוא עליו ייןע לברכי מלבן ואמת כרעא אחדא קאי שקרא ומ״ש

וצדיק ונקי הפסוק דברי וזה הוא* חלימאי לישנא דחא כל והנס ע״כ, קאי לא שקרא קאי קיששא רס״י פי׳ שם
 הרע לשון המדבר דזס שחאמר אף דהיינו תהרוג אל לעלות דדך בו שיש דהיינו ומשה מעלה לו שיש דבר

 קשלחו אס ואף ישע הוא חנירו טל גנאי דברי דהיינו לגאלי למשה לרדת דרך בו ויש חיים אורח למעלה בו
 מסרוג לעם מ״ט עליו תחוש לא המרגיל אמס בלשונך שנאמר כמו מאד מגונה שהוא יוכיח השקר זה ותנה שחח
אוחו גם כי באזניו שחרכיל זה דהיינו וצדיק נקי נפש לשיש כשעושה עכ״ז עיני לנגד יכין לא שקדים דובי
וש״ת מלושש כסער בלשונך אשר פיפיות נחרב מהרוג כרעא אחד למשה לכך משובח שלום דרבי מפני כגון
לא בי לה״ר המדבר זה דהיינו נשכר חושא יסיח ומס מעלה העולה בדרך בו העולה דהיינו לעעלס אגל קאי
ישע אצדיק לא כי אער לזה נו ינקום ולא כלל יענש שלשה ע״י דעמקיימין דהיינו ראשים נ׳ לו יש אל בית

מהלך ואמם שם שפי׳רש" במו למקום שלוחים והרבה רומז שהשין וכשם ושלום וצדק חסד שאמרנו עמודים
קעי׳ דניחא ומאי למעבד לן אנעי דמסקדת »אי גזה דבמקוס רמז נסבן וזה שלום על רומזת כבה שקר על

בעזה״י. צח פ" והוא ליעבד קב״ה כנ״ל, מלעו לקש qf, סלןש
 ז״ל מסרש״א הגאון זקני לדברי לענינינו ך)ךןןךףי מדגי משפשיס( )נפרשת הפסוק לבאר ב״ל וע£ייץ

0’’!’מ/ גס בסן שמשותף אלו דכימי׳ דלכאויס מהרוג אל וצדיק ונקי מרחק שקר
שמי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 253 מס עמוד הירש צבי בן משה טייטלבוים, דברים במדבר, ויקרא,



כ מהכת

פרהכלה 112
 מדבר בג( )שטות הכתיב סומא או חגרת היא אפי׳ ב״ש א״ל וחסודה נאה בלה
 ה׳׳ב לפיכך. בעיניו יגננו או בעיניו ■ישבחנו רע מקח ב״ה א״ל תרחק שקר

 גמ^^א וב"ה ]גמרא[*! הבריות בץ מעורבת ם_ארשל דעתו אאומ^תה
 דאחזוקי בדנפשה וחסודה אבות מבתי' נאה במעשיה נאה דילמא גאה הבא

 סתם אפי' מדבר הרחק משקר כתיב מי אומר וב״ש טחזיקינן לא בבישתא
 שפיר לקיומי הא וצדיק ונקי )שם( משום שקר מדבר רחמנא אמר ני אמר וב״ה
 שאפי' השלום גדול דתניא מדאורייתא וליתבוה ממקח דמותבי מ״ש וב״ה * דמי

 כתיב[ ולבסוף זקן ]ואדוני יה( )בראשית כתיב דמעיקרא בו שינה הקב״ה
 שפיר דמדאורייתא מבעיא לא קאמרי הבי • זקנתי ואני וגו׳ אברהם אל ד' ויאמר

: איפוך לייא בלפי דמי שפיר לברייתא אף אלא דמי

נקי * מבעיא צדיק לא אמרת נקי השתא תהרוג אל וצדיק ונקי ב

■מר-בב בי(■ יי ׳"׳•׳■ת י!!vבאור
 התירו . היאך ־ נמי וב״ה •(•: יז כתובית ספ״ו )דא״ר * ט' מרקדין כיצד י״א*
 גאה דילמא ומשני : נאה הכא ליכא כי רואיך שהכל מפורסם שקר לומר

 יסברו העילס פי' נאים• ומשפחתה■ שאבותיה ,אבות מבתי ונאה במעשיה
 מבתי נאה או עוביס מעשים שעשתה שראינו במעשיה היא נאה שאומר שמה
 ישקר הוא שג״ז ואף ‘שבלב־ בדברים ,בדנפשה וחסודה מיוחסת: שהיא אבות

 • מחזקינן לא בבישתא דאחזוקי אמר ע"ז שבלבה• מה יודעים שמנין מפורסם
 חסידה היא בודאי א״כ כשרות בחזקת אלא ברשעת להחזיקה אין דמסתמא
 שפיר הלא דב״ש מ״ע השתא ופריך • וב״ש :ומדות אמונה בעניני שבלב בדברים

 ?אפי ר״ל ־ סתם חפי' מדבר תרחק משקר כתיב מי ומשני :ב״ה מתרצי קא
 מעשיה כיל שקאי כב״ה לומר וענל וחסודה נאה סתם ואומר הדברים שסותם

 נאה משמעו וחסידה נאה ל׳ שעיקר שקר היא הבריות בעיני מ״מ ומדותיה
 מ״ע א״כ תו ופריך מכוערת: באמת היא והרי עליה משוך חסד של וחוע ביומה
 שס ,דכ תהרוג אל וצדיק נקי משום שקר מדבר רחמנא אמר כי לך אמרי דב״ה

 ‘ דמי שפיר. לקיומי אבל שקר: דבר אפי׳ אסור שם נפשות בדיני משפעים בפ׳
 אם לשקר הניעה דבר לומר מותר שלקח המקח או שנשא האשה לקיים אבל פי'

 וחן בעלה על אשה חן להעלות בכדי אמת דבר על רחוק בדרך לפרשו נוכל
 מקח ,מלקח ראיה שהביאו ממקח דמותבי מ״ש וב״ה ופריך :לוקחי על מקח

 דמעיקרא התורה מן ראיה לעצמם יביאו " מדאורייתא ולותבו :בעיניו שישבחנו
 שאמרה ואמר שינה והקב״ה • זקן שהוא אברהם על שרה שאמרה זקן ואדוני כתיב
 אם יותר נועה הדבר היכן בתמיה • לייא כלפי :זקנה שהיא עצמה על זקנתי ואני

 מן מקח שלקח מי משבחי! שהם מה הבריות מדברי או לשנות התורה מן מותר
 ראי׳ מה ב״ש (מלקח,ודחו מברךתא ראיה הביאו מעיקרא איפיך* ומשני השוק:
 שמותר התורה מן ראיה אח״כ להס והביאו • אסור במקח גס דילמא העולם דרך

: זקן ני אדו ו מ
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 הזה מדין נקי שהוא משמע שנקי • מבעיא צדיק לא אמרת נקי השתא ב
כשהוא • להרגו אסור רשע בחזקת שהוא אף עליו שמדייניס

צריה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 143 מס עמוד דוד חיים בן ישראל זעליגמאן, גנים מעין ביאור עם רבתי כלה מסכת



שערים לחם רבתי כלה אדם יפטור לא מ׳ פרקתופי ליקוט•
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 ללאו ניחיש ליה לית לבין ניחוש ואמר ולר״י ולדידן• ישבחוה ולא ישתקו סו© בה יש ואם שהיא כמום כלה
דמסך דסלקא לריוך הנח׳ דמקשה כספי? בין לך אמר בשיניה מק בה שיש נאה בדבר ישבחוה נשי אי

 לביןמ״ש דחיישי ולר״י לר״ש ליה סבירה כר״י דהלנה דנשמזכידין לגמרי ישבחוה אסהסיסוס,ובה״א בידיה או

 ס״ל נרחך סל ידיך בין האלה המטח י״ג(סה ',)זכי בשיניו, ישבחנו :לגנאי ושאר הכלל לשבח בה מהשיש
וישבחנו *ג2א הבר׳ ״שוב

 לחכמים להס אין לשיניו

 שקר לישר להזקיק לר.רן

 סרהר אמרה דההורה

 :הרחק שקר

שהמרו

 לך אמר ליה, ליה לכק וניחיש ללאו נידויש דאשר

: כתפיו בין

אדם יפטור לא עלך הדרן

עשירי פיק
 שהיא צמות בלה אומרים ביש הכלה לשני מדקדק «( כיצד א(

 סוסא או הגדה היא אשי׳ ב*ש להם אסר והפורה נאה בלה ובהיא

יגנני או בעיניו הובחנו רע טקח ב״ה א״ל הרחק, הקר םדבר נ״ג( )שמות הכתיב

ברייתא, .
י*וי־<® נ(

p
% <yn{f., הבריות עם סעורבר. אדם מל דעהו ההא בה״א לשיכך בעיניו ישבהני בעיניו:

 וחסידה אבות מבתי גאה בטעמיה נאה דלמא גאה, הבא ליבא נפי וב״ה נם׳[1 *י »'»
אשי׳ טדבר הרחק, ממקד כתיב טי ובמ״א מחזקיגן, לא בבימה* דאחזוקי בדנששיה

 משיר לקיומי הא הודק ונקי )ם©( טמום מקר טדבר רחמנא אטד סי ובהיא סתם. נץ כיה,
גדול נ( דתניא מדאורייתא וליהביה טטקח דטתיביה מגא פאי וב״ה ^מי.

 בק הארבעים המכה דניסן

 וכי כחיפיו בין היינו ידיו
 'דחיישינן לר״י ליה ליה

 שאמור יוסיף רסן ללאו

 מלקוש הצ״ט מל להוסיף

 פסוק מל ר״י סומך ואיך
 לךר״י אמר קבלה: מדברי

 אינו כתפיו דבק כספיו, בק
 צער אצא סכנה מקים

: בעלמא

עשירי פרק
 מרקדק. כיצד ברייתא

אימריס מה

 לפי שהיא; כמות : לפניה
מקלסק וחשיבופס יופיה

מדאורייתא וליהביוז טטקח
 כתיב[ ולבסוף זקן ]ואדוני י״ח( )בראשית כתיב דםעיקרא בי מינה הקג״ה מאשי׳ המלים
 של חוט המורא, אותה: דטדאורייתא טיבעיא לא קאמרי הבי זקנתי ואני וגו׳ אברהם אל ה׳ ויאפר

 בה״א :טליה משיך חסד אל וצדיק ונקי נושא איפוך, לייא, כלפי דפי, משיר לכריתא אף אלא דמי, מפיר
 ט/לעשיתלאיש דעהו תהא '»

וב״ח :]גם׳[ פרצתו ואיש
 מתלמידים, וצדיקמעדים נקי פבעיא, תוריק לא, אסרה נקי המתא הידיג,

נ?

/י/>זר& )

 א״כ נאים הס ט/שאגותיהומשפחת׳ נאה :דלפא נאה שקרמפורס׳שהכלרואקכיליכאהכא לישר התירו ט׳.איך נרי

 בחזקת אלא ברשעת להחזיקה אין דמסחמא בבישסאט/ דאחזיקי שבלב: בדברים בדנפשה, וחסודה שקר: אינו

 הדברים שסזסס אפי׳ סתם ‘אפי מדבר תרחק משקר כהיב טי : ביה ממרצי שפיר זהא דב״ש מ״ם :וב״ש, כברית
 וחוס ביוסיס נאם משמפו וחסידה נאה שלשק מפני שקר הוא הברייה בעיני מקום מכל וחסודה נאה ההם ואומר

 וכתב שקר יאמר איך ב״ש קישית סל השיב מאי לב״ה להקשות ויש הרחק, שקר מדבר : עציה משיך הכד של
 דבר זה ואין בעיניו ישבחנו אפ״ה בשוק רע מקח ארס כשלקח מידים שאמס כשם ב״ה דה״ק י"׳( )מונית בהד״ח־

 וא״כ שימאנו עד אשה לקדש לאדם אסור דקי״ל כיון הנא כך טוב סקח היא בעיניו שלקח טון דמשתמא בקר
 שאמר במה שקר אין וא״כ וחסידה נאה חשיבה ובעיניו בעיניו מן שמצאה לפי קיבל וסבר שבה מימק ראה מסתמא

 טעסא מאי וב״ה :אותה יגנה וצא ישבמגה ולא סתם שיאמר יסזטב סברא האי ליה ליס וב״ש וחסידה גאה כלה

 אפי׳ אסור ושם נפשות בדיני דכסיב וצדיק, נקי משום ז גי׳ שקר מדבר רחמנא אמר כי ט', מאפר דב״ה:

 מן להטלוח ברי לשקר הנוטה דבר לומר סותר המקחשצקח או שנשא סאשה לקייס אבל בו/ לקיומי הא :בקר דבר

 לא אמאי מדאימיי', וליתביה :בעיניו שישכחנו מקח מלקח ראיס שהביאו ממקח, רמיסט׳ ס״ש וב״ה :בצלה על

 ואני שאמרה ואסר שינה והקב״ה וקן אדוני כתיב דטעיקרא :השלום מפני לשנות דסוהד ההורה מן ראיה הביאו
 השלום .מפני לשנות שמוהר ראיה התורה מן אם יוסר »טה הדבר היק בחמיס צייא, בלפי : קנה שהיא קנסי

 שלקח הבריוס£»ו יקדברי ראי׳ הביאו דמטקרא איסוך, :ט׳ סקח שלקח סשבחיסמי שהם מה הבריות כדברי אי
 מפני לשנות שמוסר זקן מואדזני התורה ק ‘ראי אח״ב ב״ה והביא הבריות מדרך ראי׳ אינו כי ב״ש ודחי מהי.

 אואו שראה אמר וא' לחמה טובד א׳ שראה א׳ פד אמר אס הפסק ע״ז בסטלשא כדאימא מעדים, נקי׳ : השלים

 וצדיק :אחת עבורם מל עדים שני דליכא משוס מיתה לחייט יכוליס שאין סעדיס והנקי ונמצא ללבנה שעבד כאיש
מתלמידים - ־•■;׳7 ■ ׳.׳ • יד- .׳:
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החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס62 מס עמוד מנדל חיים שרלין, שערים לחם פי׳ עם והברייתא רבתי כלה מסכת



קכה יהושע בנין פרק״השלום זוטא ארץ רוך יעקב נחלת
 אנשי וסרש״י צריפים יושבי גרסי׳ נ״ה דף עירובין וגמס׳ כפריט. יושבי ו

 יושבי גגי החס דמסרשיס דטעמא זה נשכיל להגיה צריכין אין ונאמח מקנה
 ונשוחיהן סרש״י מדבריות. והולכי כפרים: ביושבי נמי שיין צריפין
 מיהו וממר מרס והולכין צער חיי להן שיש חיים. אינן חייהן עמה):
המם קחני לא שלהן אינן ממונם

 מדבריות והולכי כפרים *יושבי אומר היה הוא ו

 ובניהם שלהם. אינן וממונם חיים. אינן חייהם

שלהם: אינן

 ואלו ". ברכה סימן בהם אין פרוטות "ארבע ז

הבא ושכר מתורגמינן. שכר כותבין. שכר הם
 שאין כתובה לשום אשה והנושא הים. ממדינת

בניהם: ולבני לבניהם מורישין

 אשה נושא ויש זנות. לשום אשת נושא יש ח

יש גדולה. לשום אשה נושא ויש ממון לשום

 זנות לשום אשה הנושא שמים: לשם אשה נושא

 זרים בנים כי בגדו בה׳ ה( )הושע אומר הכתוב עליו

 "חדש חלקיהם. את חדש יאכלם עתה אז ילדו

 אשה והנושא "כלה. וממונן יוצא וחדש נכנם

 מגדולתו. אותו שמורידק לסוף גדולה. לשום

 בנים ממנו שיוצאין פוף שמים לשם אשה והנושא

ישראל: את שמושיעין

אדם בני <הדרא אדם. בני אלהים הדר ט
 בשם זה כל מביא וגו׳ לקחתה חפצת ל״זקנה הדר ,חכמה )<הדר( הךר .ג(כםותן

ראיות ומביא אליהו דבי תנא י
 והנושא ע״ש־ אחד כל על מפסוקים חהא W הדי חטא. יראת בחורים הדר שיבה.

מארה: <ב
 קרא ולא שנה בור. ]זה[ הרי שנה ולא "קרא י

קרא חכם. פירש "ולא ושנה קרא הארץ. עם

 שלא לו נוח שנה ולא קרא לא נבון. ופירש ושנה

 ואין חכמה "אץ בזויה. יראה ואין החכמה נברא.

גמור: צדיק ויראה חכמה גמור. רשע יראה

 דהכא לגי׳ טעם לימן ואפשר בעירובין
 עזר להם ואין חומה מאין שיושכים לפי

 לדאוג להן יש וחמיד משכניהם וסעד
 אשר כל וישוללו עליהן יבואו שגנניס

 כגמרא שלהן. אינן ובניהן להן:
 להן שאין לסי אמר עולא טעמא מפרש

 רחוק למקום והולכין וסרש״י מרחצאוח
 ור׳ למנאסיהן נזקקות ונשותיהן לרחוץ
 לזה זה שמרגישין מפני אמר יוחנן

 מקואוח להן שאין סרש״י כמכילה
 וקוראה רחוק למקום הנשים והולכין

 ויש כדכר השכנים ומרגישים לחנרחה
 עמהן: וממייחד אחריהם רודף רשע

 נ׳ דף פסחים נמס׳ כותבין. שכר ז
 ומזוזוח חפילין ספרים כוחני מפרש
 כן שאלולי יחעשרו שלא עליהן שגזרו

 העומד מתורגמינן. כומנין: היו לא
 לצינור לפרש הדורש לפני נשנחוח
 שנח: שנר מוטל דמחזי וטעמא הדרשה

 ספינותיו משלח סרש״י הים. ממדינת
 דלאו נגמ׳ ומפרש סננה כמקום חמיד

 אשה והנושא ניסא: מחרחיש יומא כל
 דקחשיג אלא זה קחשיג לא נגמרא כו׳.

יחומיס: שנר
 עשירי פרק סליק

שלמה אבל כ השלום פרק

 הולכה שמלנוח אע״פ שלמה אמר
 וכו קיימין לעולם ישראל כו׳ נאה ומלכוח

 על קהלח ריש רנה כמדרש נהדיא הוא
 עזבן לא נא: ודור הולך דור הפסוק

 יעזג ולא לענר עזק לא טיעזבן. ולא
 יהא ולא לשענר נלין לא וכן להנא אוחן
 פעמים נמה זה לשון ומצינו להנא כלין

 כו׳. הדין נעשה ג רנה: כמדרש
 נעמימו איש ישקרו שלא הוא דאמח
 אמת היינו לאמימו הדין שנעשה ומכיון
 ועל לרעהו איש נין שלום יהא כך וממוך

נשלוס: יטאו מקומם

 צריפין יושבי הגרסא ע״ב נ״ה דף ערובין במס׳ כפרים. יושבי ו
 שכלה עד חדשים או חדש בו וחונין הם מקנה אנשי ופירש״י
 ואפשר ע״ב. אחר במקום ונקבעים משם ונוסעין לבהמות המרעה

 בעירובין ושם מקנה. אנשי שהמה כפחם ביושבי ג״ב טעמא היינו
 אלא שלהם אינן וממונם בגמ׳ ליתא

 וע״ש שלהם אינם ובניהם ונשיהם

כותבין. שכר ז בח״א: במהרש״א
 פי״א רבה ארץ דרך לעיל פרשתי

 לפני שעומדין מתורגמינן. ע״ש:

 מפיו ושומעין בשבתות החכם
 דף בפסחים רש״י לרבים. ומשמיעין

 הטעם הגט׳ שם ומפרש ע״ב. נ׳

 ושכר שבת: כשכר דמחוי משום
 ספינותיו משלח הים. ממדינת הבא

ובגט׳ רש״י. סכנה. במקום תמיד
 מתרחש יומא כל דלאו משום איתא

פ״ב. רבה ארץ דרך לעיל ועיי׳ ניסא.

 היתומים שכר ג״ב קחשיב בגט׳ ושם
 אבל נינהו מחילה בני דלאו משום

ע״ש: וכו׳ אשה הנושא קחשיב לא

וכו׳. זנות לשם אשה הנושא ח
 על איתא ע״א ע׳ דף בקדושין

 קרא האי ממון לשם אשה הנושא
 דרך ולעיל בח״א ובמהרש״א ע״ש

 ריש בילקוט ועיי׳ ספ״א. רבה ארץ

לא אם והיה בפסוק תצא כי פרשת

 שם בילקוט וכו׳. שמים לשם אשה

 עמרם מן ולמד צא ראיה מביא
 ממנו ויצאו שמים לשם אשה שנשא

 ומצות תורה שהרבו ואהרן משה
 יצאו שלמון בן בעובד וכן לישראל

 בהן כיוצא על ושלמה דוד ממנו

 השמים כאשר כי ס״ו< )ישעי׳ נאמר
 זרעכם יעמוד כן וגו׳ החדשים

 כני אלקים הדר ט ע״ב: שמכם
 הדר מלך: הדרת עם שברוב אדם.

 קרא דר״י הא כי כסותן. אדם כני
 קי״ג דף שבת במס׳ ׳.,מכבדות למנא

ע״א: צ״ד דף סנהדחן צ״א(. דף )ב״ק

 נקרא משו״ה חכמה. תורה ־הדר4,׳רםאי(ה את משכלת והחיה החרב היתה בארץ
יראת גחורים הדר חכם: תלמיד 1

 תקפה יצרם שעדיין אע״פ חטא.
ה״ז שנה ולא קרא י וקינים: ואצ״ל

הש״ם מסורת

נם:[: דף נעירובין א(
p נ:[: דף ]פסחים
 ]עי׳ ד< לעילם: »ן׳׳ד ג(

 דף נפיטה ס( ע.[: קדושין
הארן: נר״ד י( נגן:

הגר״א נוסחת
 עליו ממין לשם והנישא א[

 )ינ״ה אנד p אומר: הנמוג
מורה: p ע(: דף נקדישין

:עניה מכמה ואין יראה ד[
 שלים ונמתי שנאמר מנין ה[

 רעה מיה והשנמי וגו׳ נאק
 מעטר לא ומרג האין מן

 שלמה אמר י[ ואין: סארצנס
ולא נלין לא מעונן ז[ :אע״ם

מכלן:

מפרשים קובץ

 נפותן. אדם מי הדר א(
 יש־מ( נ >ןינ ]שנח וכמ״ש נ״נ
 מכנדומי למאטה קרא ר״י

 גדליה מו״ה ]הגהות
 ר״ל פארה. נ( :ליפשיץ[

 מארה מנא מלשון קללה
 ע׳־נ נ׳ דף ננרכומ הנזכר

 גדליה מו״ח ]הגהות ]וש׳׳מ[
 פירש. ולא ג( ליפשיץ[:

 פירוש נה עשה לא ג׳׳נ
 ואין חנפה ד( ]יענ״ץ[:

 מכמם נ׳׳נ בזויה. יראה
 דנריו( )שממשנן המשנן

:]יענ״ץ[ סויה

השלום פרק

 לארץ שהשלום השלום הוא גדול ריב״ל אמר א
שלום הקב״ה שנתן אלמלא לעיסה כשאור

 בארץ. שלום ונתתי כו( )וקרא דכתיב טעם "מה

ואשרו ג( )מלאכי שנאמר ישראל אלא ארץ ואין

 דף בסוטה רש״י מע״ה. גרוע בור
 שם בגט׳ ע״ה. קרא ולא שנה כ״ב:
 שימש ולא ושונה קורא אפי׳ איתא

 סברת ללמוד ופירש״י ע״ה זהו ת״ח

 רשע הם מה המשנה בטעמי הגמרא
 ואין בוריה על תורתו שאין הוא

 יש הטעמים שע״י הימנו ללמוד

 ממונות ובדיני והיתר באיסור חילוק
 לטמא ובטהרות ולחייב לזכות

 מאי דוכתי בכמה כדאמר ולטהר

 ואמר הכי ומר הכי מר אמר טעמא
 וכך כך בינייהו איכא בינייהו מאי

שונה קולו את שהשומע הוא וערום

 משנה. שנה ולא מקרא קרא בור. יושבת הארץ כל והנה א( )•)זכתה ואומר חפץ ארץ אתם תהיו כי הגוים כל אתכם

ושוקטת(:

 הולכת ומלכות באה מלכות ". א( )קהלת עומדת לעולם והארץ בא ודור הולך דור נ
הולכת מלכות בא ודור הולך שדור אע״פ שלמה אבל קיימים. לעולם וישראל

 לעולם הארץ ישראל. שונאי על ומתחדשת באה גזירה הולכת נזירה באה. ומלכות

 שנאמר מיכלין ולא כלין לא "מיעזבן ולא עזבן לא עומדין לעולם ישראל עומדת.

 ולא שניתי לא שאני כשם כליתם. לא יעקב בני ואתם שניתי לא ה׳ אני כי נ( )מלאכי

 אלא ליכלות אתם עתידין ולא כליתם לא יעקב בית אתם כך להשגות עתיד אני

היום: כולכם חיים אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם ד( )רבתם

 השלום. ועל האמת ועל הדין על קיים העולם דברים ג׳ על אומר רשב״ג תנינן תמן ג

ושלשתן שלום. נעשה אמת נעשה הדין נעשה הן אחד דבר ושלשתן מונא א״ר

בטעמיהם שבקי הוא כסבור משניותיו
 ושנה קרא דבר: בו מחדש ואינו לפניו שכתוב מה רק שלומד פירש. ולא ושנה קרא בח״א: ובמהרש״א ע״ש ע״ב. כת״ח כבוד בו ונוהגין

 את וזרעתי ע״ז ל״א( )ירמי׳ פסוק הגט׳ מביא שם בסוטה שנה. ולא קרא לא הראוים: חדושים ומחדש דבר מתוך דבר שמבין נבון. ופירש
 ע״ב ה׳ דף בחולין עפירש״י יעקב. העיון מתח לכאן ענינו שאין ע״ז בח״א המהרש״א שמקשה ומה בהמה. וזרע אדם זרע וגו׳ יהודה בית
 אעפ״ב ה׳. יראת חכמת ראשית קי״א( )תהלי־ וכה״א להרע. לחכם מה כי בזויה היא החכמה כוויה. יראה ואין חכמה ע״ש: בהמה וזרע ר״ה

 ועיי׳ לעד. עומדת תהלתו ואז עליו ילעיגו שלא ובדעת בהשכל הכל שיעשה ביראה ערום הוי כדאמרינן עושיהם לכל טוב שכל הפסוק מסיים
 המנוח האמיתי החסיד הגאון המקובל הרב בשם ושמעתי זו. דרך על ג״ב שמפרש האדם לו שיבור ישרה דרך אתה פ״ב ריש שמואל במדרש

 לעשות ורצה היצה״ר יכתוש אם ר״ל וגו׳ במכתשת אויל יכתוש אם כ״ז< )במשלי פסוק על מעהרין ומדינות נ״ש ק״ק אב״ד ז״ל שמעלקי מוה׳
 צדיק ויראה חכמה ושדב״ק: דפח״ח ע״ב מאולתו יסור לא אז בהשכל ולא שטות מעש׳ בזה שעושה במכחשת אויל אבל ומע״ט. תשובה

אמן: עולמים לעולמי נעשה אשר והמעשה נלך אשר הדרך את ויורני מתורתו. נפלאות יראני ה׳ ממעשיו: ללמוד וראוי נטור.
סיפיה כארץ. שלום ונתתי לא: אם כמו אלמלא. אותו: ומגביה שמטעים לעיסה. כשאור וכו׳ השלום גדול רי״בל אמר א השלום פרק

כצ״ל: אע״פ שלמה אמר לכך שלטה. אכל 2 בארציכם: תעבור לא וחרב הארץ מן רעה חיה והשבתי דקרא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס260 מס עמוד בבלי תלמוד אבות לא - והדר< >עוז בבלי תלמוד



הש״ם מסורת

 דף נ״מ :שה דף ]ינמות א(
 על קר’ מלי ועי׳ (J פו.[:

 קמו. דף ]שמו ג( )מאים:
 ג״פ ועוד >ג: רף סוכה

 י:[: דף ]שניו ד( נש״ס[:
שה:[: דף ]יבמות ה(

יעקב נוזלת השלום ק1פ זוטא ארץ דרך יהושע בנין קכו

הנר״א נוסחת

 נתון >ז שואמר: א[
"uf[T' והיא הרה הנן ני

 אמרה ולא הרה הנן אמרה
ולא' #לוא :^י[ עקרה את הנה

"bflSb והקנ״ה ללשלוקת ולא 
 מני שלוה עמהן עושה

 מן מהן ה[ המשל: שנאמר
 מויק וה לא מיס מן ומהן אש
 וה. את מויק וה ולא זה את

 למי פריה חתן הגפן ו[ בני:
לורע: פריה תחן הגפן

 נחונה ש[ בשעת: שאפילו [1
ונתונה: לסייס

 כל וגם משפט על יתרו כד״א שלום. יש משפט שיש מקום כל ד
 שיש מקום וכל יתרו(: )בפרשת בשלום יבא מקומו על הזה העם

 פ״ק ועיין תורה. דין של משפט יש תקיפה שידינו ר״ל שלום.

 כולם היו נמצא וגר. דבר אשר כל ואמרו ה ע״ב: ו׳ רף דסנהדרין
שלום וזה אחד לדבר מסכימים יחד

 ומשפט אמת ח( )זכריה שנאמר נאמרו אחד בפסוק היינו עוז יתן. לעמו עוז ה׳ אמיתי:
בשעריכם: שפטו שלום ע״א: קי״י זבחים כי־איתא תורה

ממום )*וכל שלום יש משפט שיש במום כלא( ד6™"" יוגו׳ 'ה תיית אמי יה^חז  “ zji ) ui/u/ w l6k«j v u1p׳u ע/ 1 ״ שגאמר , ש5נ ת3שמשי ה3וטו
משפט(: יש שלום שיש

 שעמדו שבשעה השלום הוא גדול יהושע א״ר ה
ונשמע נעשה ה׳ דבר אשר כל ואמרו ישראל

 תורתו להם ונתן הקב״ה בהן שמח כד( )שמות
יתן לעמו עוז ה׳ כט( )חהלים שנאמר בשלום וברכם

 משמשי! פסוקים הנהו וכל לשונוח כארבע משמש דכי כר. תראה כי ו
 בריש רש״י וכ״כ לקיימו אחה צריך המצוה לן נזדמן אס ר״ל אי בלשון
 שלום בקש כחיב השלום גבי אבל אי. בלשון משמשי) כי הני דכל ר״ה מסכח
 הנביא נתן שכן ח השלום: אחר לרדוף אחה שמחריב ציור לשון שהוא

כי לו להגיד לדוד שבע ח3 כשבאה כר.

מפרשים קובץ

 ס׳שפש שיש מקום סל א(
 סנהדרין עי׳ ונ״ג שלום. יש

 ן»ראה לכאורה ״ע5ו ע״נ ו

כהן[:

 שנאמר י נמי: נפש שמשיבת זובה
 ויחנו. קאמר ולא יחיד לשון י'ויחן.

 ועאדר״נ .,א אחדות על שמורה אלא

”אמרה שרה”־7זקן ואדני
 הדבר הקב״ה וכשגילה בזוי לשון

 צחקה זה למה כתיב ע״ה לא״א

הדבר ושינה זקנתי ואני וגו׳ שרה
 ה׳ תורת אמר )•חזקיה בשלום: עמו את יברך ה׳ 6^’ע״ב. ס״ה יבמות רש״י השלום. מפני

 וע״ש פ״ז. דף בב״מ וכ״ה
 אלשיך ומור״ם בת״א במהרש״א

 ולבסון נחת: ותמצא וירא פרשת
בעלה בפני עמה כשדיבר

וקנאה1“

לבסוף.ו :

:יט( )שם נפש( משיבת תמימה

 מצוה שכל השלום. הוא גדול חזקיה אמר ו

 כי )שם( תראה כי כג( )שטות בהן כתוב שבתורה

 כשבאה תבנה כי )שם( קרא כי כב( )דברים תפגע
 מה השלום אבל לעשות זקוק אתה לידך המצוה

בקשהו ורדפהו. שלום בקש לד( )תהלים בו כתיב

אחר: במקום ורדפהו ממקומך
שבכל השלום. הוא גדול אמר(

 איבה ביניהם. שיש אדם
 שויתר שטצינו יא כדלעיל: וכו׳

 שבפסוקים השמות שנמחקו הקכ״ה.
 י״ז: דף סוטה המגילה. על הנכתבים

 פמ״א: עאדר״ג נותן. הנני שנאמר

)*חזקיה ז 7” א״בח א"רש ׳זעי •גיה אכיר יח
במחלוקת נוסעין ויחנו. ויטעו כתיב המסעות ס״ה: דף ספ״ו יבמות

 חנייה חנו לסיני שבאו בזמן במחלוקת. וחונק

 המחלוקת את ישראל ושנאו הואיל הקב״ה אמר יט(. )שמות ישראל שם ויחן א! אחת.

תורתי: את להם שאתן השעה הרי אחת חנייה ונעשו השלום את ואהבו

 בעל על הרע לשון לומר ומותר מחלוקת בעל שהיה בשביל אלא נהרג לא אדניה ח

 את ומלאתי אחריך אבוא ואני א( )ם־א שבע לבת אמר הנביא נתן שכן מחלוקת

דבריך:.

 לשון כמו היה והוא למלן נמשח אדומה
 הנביא נחן בא ואס״ה אדוניה על הרע

 אדוניה שהיה לפי שבע בח דברי ומילא
 לימן דוד הבטיח דכבר מחלוקח בעל

 ליכוול רוצה היה והוא לשלמה המלוכה
 אדכיר ולא ט בחזקה: המלכוח כחר

 לאשח המלאך כשדבר עקרה. שום
 ולא עקרה אח גא הנה לה אמר מנוח
 המלאן כשדבר אבל p וילדה והריח ילדח
 עקרה שהיא לו אמר לא בעלה מנוח עם

 האשה אל אמרחי אשר מכל לו אמר אלא
 וכן השלום מפני אלא שינה ולא חשמר

 צו פרשח רבה במדרש בהדיא הוא
 הזה פרק דברי שרוב שופטים ופרשח

 נמ״ר כזיגות. ולא י שמה: מבוארים
 ולא קנאה לא שם ה״ג אלא ליה גרס לא

 ולא ריטח מצוח ולא מחרוח ולא שנאה
 < ^ה»ש דכחיב שלום וצריכין מחלוקח

 וכצ״ן/^י נמרומיו שלום עושה עמו ופחד
 משובשח: דהכא הגירסא וכל כאן

 אח מזיק זה לא כצ״ל זה. את מחזיק
 בני שצריכין עאכ״ו ר״ל עאכ״ו. זה:

 במ״ר: וכ״ה שלום לעשוח אדם
 בשעה אפי׳ מלחמה. שבשעת טי

 אפ״ה להלחם העיר על כשבאין מלחמה
 תצר חחלה: בשלום לפמוח צריכין

 בקרא וכ״ה שלום מצור כצ״ל שלום.
 י יוסף אל ויצוו שנאמר יה בישעיה:

 יומר ומטאר קצר דכאן הלשון סו׳.
 השלום גדול רשב״ג אמר צו ס׳ במ״ר

 I כדי בחורה בדויות לשון הכחוטם שדברו
 כה הד״ד לאחיו יוסף טן שלום להטיל

 אשכחן ולא נא שא אנא ליוסף מאמרו!
1׳ כלום: דפקד טעקב

 לחבירו: אדם בין להטילשלום־ בשביל לשקר ומותר אסורים השקרים כל וא״ר ט ־<

 להטיל כדי בדאי לשון תורה שדברה מצינו שכן השלום גדול י׳( קפרא בר אמר

 זקן ואדני וגו׳ לאמו־ בקרבה שרה ותצחק יה( )בראשית שנאמר לשרה. אברהם בין שלום

 מהנביאים שדברו מצינו שכן השלום גדול קפרא בר אמר זקנתי. ואני כתיב ולבסוף

 הרה הנך )מ כתיב ולבסוף מ עקרה את נא הנה יג( )שופטים כתיב דמעיקרא לאשתו. מנוח בין שלום להטיל כדי בדאי לשון

עקרה: שום אידכר ולא

ולא תגרות קנאה ולא איבה לא ביניהם אק שהמלאכים השלום הוא גדול קפרא בר אמר ־־׳*
מיכאל* זה המשל כה( )איוב במרומיו שלום עושה עמו ופחד המשל טעם מר, שלום. עמהן עושה שהקב״ה מחלוקת

 כט™ אחת על האלו המרות כל ביניהן שיש אדם בני מים. מן ומהן אש מן ומהן זה. את מחזיק זה מלא גבריאל. זה ופחד

וכמה:

 להטיל כדי המים על שימחה בקדושה שנכתב שמו על הקב״ה ויתרש ינושמצ השלום הוא "גדול ישמעאל א״ר יא
]לו[ נותן הנני כה( שנאיזבמער בשלום. כרותת כתנים גדול־הואהש^שבדית יהושע א״ר לאשתו. איש בין שלום

שלום: בריתי את

7f בר חייא )•א״ר שלום: ה׳ לו ויקרא ו( )שופטים שנאמר שלום. נקרא הקב״ה של ששמו השלום הוא גדול יהושע א״ר יב 
מה שלום( ה׳ לו ויקרא מזבח גדעק שם ויבן )שם( טעם מה מטונף במקום חבירו בשלום לשאול שאסור "מכאן אבא

 ורודף שלום אוהב שהוא מי שלום. נקרא ישראל של לכפרתן אלא נבנה ולא מריח ולא שותה ולא אוכל שאינו מזבח

וכמה: כמה אחת על שבשמים לאביהם ישראל בין שלום ומטיל שלום ומשיב שלום ומקדים שלום

שלום: שר עד אבי ט( )ישעיה שנאמר שלום. נקרא משיח של שמו אף אומר הגלילי יוסי רבי יג

השלום: לזרע השלום למי ע. השלום זרע כי ח( )זכריה שנאמר שלום. נקראין שישראל השלום הוא גדול יהושע א״ר יד

)ישעיה שנאמר בשלום. אלא פותח אין לישראל נגלה המשיח שמלך שבשעה השלום הוא גדול אומר הגלילי יוסי רבי טו

שלום: משמיע מבשר רגלי ההרים על נאוו מה נב(
 עיר אל תקרב כי כ( )דברים שנאמר בשלום. אלא פותח אין מלחמה ׳!שבשעת השלום הוא גדול אומר הגלילי יוסי רבי טז

שנאמר בשלום צדיקים לסמוך הקב״ה שעתיד השלום הוא גדול יהושע א״ר לשלום: אליה וקראת עליה להלחם
שלום: תצר סמוך יצר ט( )ישעיה

 ד(. )שמות לשלום לך למשה יתרו ויאמר מנין לחיים למתים. ותלויה לחיים תלויה " שהיא השלום הוא גדול יהושע א״ר יז
טו(: )בראשית בשלום אבותיך אל תבוא ואתה מנק למתים

 ־ן יוםף־לאחיודשנאמ^ ביין שלום להטיל כדי בדאות דברי השבטים שדברו שמצינו השלום הוא מגדול אומר רשב״ג יד! ־&"

J כלום: להם שצוה מוצאין אנו אין וגו׳. צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו נ( )בראשית

החכמה אוצר תבגת ע״י הודפס261 מס עמוד בבלי תלמוד אבות לא - והדר< >עוז בבלי תלמוד



 זה כל כר. אחי למען ואומר כב
 ורעי אחי למען ואומר וכצ״ל מיותר
 אוהב שהוא ומי ך5 שלום נא אדנרה

כו׳: שלום ורודף שלום
 זוטא ארץ דרך מסכת סליק

השלום ופרק

המחבר אמר

 כל בשלום לפרש יצאתי ני לבב מל ה׳ אודה
ולהיות עלי. הטונה ה׳ ניד קטנות המסכת

 ווטרתא מלתא אימא לתחימה. וטמון חתימה מעין
 נעיר הדרוש נתון אמרתי אשר דשלום מעניינא

 היק נ׳ והנדס הקצין נניח no ק״ק המעטירה
p לקטע וועד רת טתו אשר ׳׳ל1 פלערשהייס משה 

 מצות ננל קדישא חנרא שמה ונאספו צמרה עימיט
 שיעור נניתו ללמוד ה׳ לדעת ידרושון יום עסי היום.
 הגאון הצלו החנרות מנח הפליג וכני קטע.

 ווי ספר הנננד נספרו זצ״ל פג״ל שעפטל מוהר״ר
 וריס אנ״ד ונהיוחי חמישי. נסרק וו״ל העמודים
 מל שמה המנהג דמיין פראנקפורט נק״ק מתינחא

 עדרים עדרים נאספו היום חצות נהגיע ויום יוס
 אחד למדן ראש וכת נח ולכל חטרוח ניתוח נימוח

 קדיש ואומרים ונינמו. כחנממו איש להם המנהיג
 הג״ל. ספר ענ״ל אלה נל נאמה עין אשרי נו׳ דרנק

 להיות וממי ואני נידיהס. אטחיהס מנהג היום ועד
 ומדרש שג״ן סיום ומעש וו. מטה צדנר המנו״ן מן

 ננטד ופתחתי שאלוני לאשר נדרשתי נדרוש רנה
 צו פרשת חנמומא מדרש ליישג להם ודרשתי המורה

תוארו: ווה
 הנמוג שאמר זה השלמיס ונת תורת ואח אחר דגר

אל שלוש ידנר מ ה׳ האל ידני מה אשמעה
 אמר צנלעס העולש אומות אמרו תסירו ואל עמו

 צא ולנו קרננוח לפניו מקרינין שיהא לישראל הקמה
 שלוש אצא אינן הקרננות נלעס להם אמר נלוש אמר

 מתחלה אתם קימוש שיקריג צריך התורה שקנל ומי
 מי קרננות מכקשין אתה ועכשיו אותה ששלחם
 ימן לעמו עת ה׳ שנאמר קרננות מקרע הוא שקכלה

 מה אשמעה נאמר לנן כשלוש עמו את ינרן ה׳
 השלמים זנח תורת וזאת דינר ומה נו׳ האל ירנר

התנתומא: ענ״ל
 פתר צו אין הזה מדרש דנרי ט יביטו. נל עיני הנה

אז שלמיס פרשת כששמעו דוקא דלמה תדא
 פרשת כששמעו מאו נאו לא ולמה נלעם אל נאו

 נתקנאו וצמה הקרנטח שארי וכל ועולה חטאת
 דעתה על עלתה מה ועוד שלמים. סנמי /דוקא

 מורת ממצות הנה הן הקרנטת הלא קרננות צהקריג
 להו. קרו מה לישו ודקרו נקרננות להס ומה ה׳

 שלמים אלא אינן הקרננוח נלעס ששונח על וע״ק
 ואח נתשונה דעתם נחיישנה ולמה תשונה זה מה

מצת: מסלי נחפל שהיא
 התורה פשוקי ליישר אקדיש הטאור אל לנא כדי

למנתה לעולה התורה ואת ת״ל צו פרשת
 מי אח צוותו טוס שיני נהר משה את ה׳ צוה אשר השלמיס ולזמן ולמילואים ולאשש ולחטאת

 דכל תדא טונא האלה נטסוקיס לדייק ויש ע״נ סיני נמדנר ה׳ לפני קרנניהס אח להקויג ישראל
 החטאת תורת ואת העולה תורת ואת מקומו על וקרק קרק כל נאמר כנר שהרי מיותר הקרא
 אמת הן החטאת. העולה הל״ל נלמ״ד לחטאת לעולה נחיג למה וע״ק יחד. וכוללם כאן חור ולמה

 שאחריו נפשוק ע״ק לתורה. פנים נמה אכן מנמוח ונשוף ונתיש נמס׳ זה על תז״ל דרשות ידעתי
 נפסוק וע״ק המורה. קנלנו סיני שנהר אלה נל ידע צא מי שיני. נהר משה את ה׳ צוה אשר

 ע״ש ליישר ונ״ל למה. הללו השימניס כל שיני נמדנר ה׳ צפני נו׳ נ״י את צוותו טוס שאתרו
 אש להס ואמר כגיגית הר עציהם שכסה מלמד ההר כתחתית ויחיצט ר״ע פרק שנח נמס׳ ראימא
 פרש״י לאורייתא רנא מודעה מכאן רנא אמר קטרתכס. תהא שש לאו ואס מוטג התורה מקכלין

 דהדר שם ומשיק הייט אנוסים לטעון יכולין התורה קיימו שלא על להענישם הקנ״ה ינא אס
 עוד מקומו. כאן ואין הדרוש נחון הזה נמאמר הדיטר הרמנחי וננר אמשורוש. דמי וקנצו

 התורה על עומד העולם דניים שלשה על אנוח נמס׳ דאיחא הא על רנה נשמות דאיתא אקדים
 עמוד על אמת רגל על עומד השלם היה המורה נימנה שלא עד שש ואימא נ״ח. ועל העטדה ועל
 העולש ונמנשש העטדה עמוד דהיינו המשנן שהוקם עד רותח העולם היה התורה משניתנה נ״ש

 מתרומת היה לא אחת רגל על עומד שצם כשהיה מדוע דעת נר נל לנ ימממן ואח והנה ע״נ.
 נריאח כשעת מדאי שפוטו צפי נראה אמנה רותת. היה עמודים שני שהיו החורז וכשניתנה

 לא ואם ישראל שיתקיימו עמוד כל של הזנק כשיגיע כראשית מעשה עם הקנ״ה התנה העולם
 טנמוד השלש לקיום שגי היה התורה ניחנה שלא עי ולכן וטהו לתוהו השלש יחזיר אזי יתקיימו

עמוד לקיים הגיע ואז המורה כשניתנה אסל התווה. עמוד פל זמן הגיע לא שעדיין לסי לסי ג״ת

 ספר ועיין ע״ש. חוזרת ב״ה למקום

 עשה במצות פינחס פרשת התנוך
 וזש״ה עפי״ז. טעם נמי דירושה

 תשועת בה׳ נושע ישראל מ״ה< )ישעי׳
עמך על הישועה לה׳ עולמים.

 כהנים. ברכת של ההתקשרות וזה

 וישמרך בעצמו. ה׳ ר״ל ה׳. יברכך
 וסוף קץ יהי׳ שלא כדי ממילא לעולם

 לטובה תבא והיאך כדלעיל. לברכתו

 צלם יהי׳ אם אליך. פניו ה׳ יאר זו.

 בדרך לעיל עד״ש פניך על אלקי׳

 טהרה ועושי ד״ה פ״ב רבה ארץ
 אם ויחנך. ע״ש. אלשיך מור״ם בשם
 תאיר אדם שחכמת זו למדריגה תגיע

 )בפרשת כמש״ה אלקי׳ בצלם פניו

 נמצא וגו׳. אחן אשר את וחנתי תשא(
 והשפע להברכה. הפסק שאין כן ע״י

 שלום. לך וישם מסיים תמדיות.

 נ״ט דף הזהב ס״פ בב״מ כדאיתא
 בתוך בתבואה רגיל אדם יהא לעולם

 ביתו בתוך מצויה מריבה שאין ביתו.
 תבואה עסקי על אלא אדם של

 חלב שלום גבולך השם שנאמר

 אר״פ קמ״ז( )תהלים ישביעך חטים
שערי משלם כד אינשי דאמרי היינו

קכז יהושע טי! השלום פרק זוטא ארץ דרך יעקב נחלה
 משום ע״ה ואפי׳ הקרא איירי דוקא בכהן יכול ר״ל ע״ה. כהן יהא יכול כ בס״ד: מש״ש דין אהרן ד״ה פי״ב עאדר״נ אהרן. שהרי יט

 קודם ת״ח ממזר אפי׳ במתני׳ הוריות סוף ואיתא הוא. ת״ח אם תלוי שהכל מפיהו יבקשו ותורה ת״ל וגו׳ כהן שפתי כי דקרא ברישא דכתיב

 נראה. בשלום כהנים ברכת של התחלה גם לקשר וכר. כהנים ברכת וי״ט: בשבת דערבית ק״ש ברכת בשלום. חותמין ק״ש נא ע״ה: לכהן
וארפא. ה׳ רפאינו י״ז< )ירמי׳ וזש״ה לעולם. מכה אותה חוזרת אינה אזי מכתו. לאדם מרפא ב״ה הש״י אם בלק פרשת חדש בזוהר דאיתא

שיש הרבה שלוחים ע״י לאפוקי
 אהק שהרי השלום הוא גדול אומר רשב״ג יט

שהיה השלום בשביל אלא נשתבח לא הכהן

 ומשיב שלום ומקדים שלום ורודף שלום אוהב

אתי הלך ובמישור בשלום ב( )מלאכי שנאמר שלום

רבים פסוקים וכדומה סלה. ברכתך ‘מלמד™ אלא( מעון. השיב ורבים בתריה כתיב )•מה

בביתא.
 גבולך שם כשישביעך לאפוקי
 שמי את ושמו שמסיים וזה שלום.

 בעצמי. אברכם ואני ישראל בני על

 ואז בעצמו. ה׳ יברכך שפתח כדרך
 כל על ושלום לברכתו וסוף קץ אין

 ומשו״ה אכיה״ר. ועד לעולם ישראל

מליצותיו נועם אר״ח ר״א לקח נמי

 שלום ורודף שלום אוהב שהוא ומי ונו׳ ורעי אחי

 לחיי ט! מורישו הקב״ה שלום ומשיב שלום ומקדים

 יירשו וענוים לס )שם הבא והעולם הזה העולם

שלום: רוב על והתענגו ארץ

 זוטא ארץ דרך מסכת סליק
השלום ופרק

 הקכ״ה הגדול: וב״ש ב״ה הויה השם כמנין כ״ו גימטריא י״ג
 וענוים שנא׳ צ״ל וענוים. הזה: העולם חיי עיקר שהיא קדושה וארץ דמחכים אוירא שהיא ישראל ארץ ר״ל הזה. העולם לחיי מורישו

שלום. לעולם שהוא הבא העולם חיי היינו שלום. רג על והתענגו ע״ש: אלשיך ומור״ם במפרשים כדאיתא החיים אח ר״ל אח. ירשו

וכו׳ עלך הדרן וגו׳. תורתך לאוהבי רב שלום

 זה את זה שונאין אדם בני שני רואה כשהיה
 אתה שונא למה לו ואמר מהן אחד אצל הולך

 ואמר לפני ונשתטח לביתי אלי בא כבר פלוני את

 והולך לזה ומניח עליו ופייס לך לפלוני חטאתי לי

 שלום משים והיה כראשון לו ואומר השני אצל

 השיב ורבים 0 להכירו אדם בין וריעות ואהבה

מעון:

 נקרא והחכם p מלאך נקרא הנביא יהושע א״ר כ
ויאמר א( )חגי שנאמר מלאך נקרא הנביא מלאך.

 שנאמר מלאך נקרא "והחכם יי׳. מלאך חני

 כהן יהא י! יכול הוא. צבאות יי׳ מלאך ב( )מלאכי

 יש: מפיהו יבקשו ותורה )שם( ת״ל הארץ עם
 גדול אמר לוי רבי בשם דסכנין יהושע ר כא

 חותמין והתפלות הברכות שכל השלום

 סכת ופרוס בשלום חותמין שק״ש בשלום.

 לך וישם בשלום חותמין בהנים ׳!ברכת שלומיך.

 בשלום <הותמיםב הברכות "()•כל 0)במדבר שלום
השלום(: עושה

 הקב״ה להם אמר לוי בן יהושע רבי אמר כב
ביתי את להחריב גרמתם אתם לישראל

 ואני בשלומה שואלים היו בניי. את ולהגלות

 )תהלים ירושלים שלום שאלו טעם מה לכם "!מוחל

 העולם ומקשים שלום. מרבים ת״ח‘העיר(.™; שלום את ודרשו בט( )ירמיה ואומר’) קבב(

 פועל ממילא הוא מרבים דלשון ‘למען™־ ואומר’) בחילך. שלום יהי קבב( )תהלים ואומר

v* w )״ י“י ־חלו( וגי ורע- אוי
 שפע הוא ראם שפי׳ אתי׳ הנ״ל

 גבולך שם ישביעך חטים שחלב
 שלום ממילא ת״ח דע״י נמצא שלום

 נזון וכ״ע עולם יסוד צדיק כי בעולם

 י״ז דף ברכות כדאמרינן בזכותו
 כ״ע פ״ו דף וחולין כ״ד דף ותענית

 וז״ש וכו׳ בני חנינא בשביל ניזון

 שבא שלום מרבים ת״ח אר״ח ר״א
 בניך תיקרי ואל והפרנסה השפע ע״י בעולם השלום ידם על ממילא

 הש״ס חכמי של טעם ונ״ל העולם. וקיום בנין המה כי בוניך אלא

 "ברכות דהיינו אר״ח ר״א של במאמר מסכתות ארבעה הנהו שסיימו

 דבפסוק משום בני״ך. תיבות ראשי שהמה "כריתות "יבמות "נזיר
 ברייתא הך איתא ל״ב דף ספ״ד תמיד במס׳ דגם אע״ג בניך. נאמר

ק״ט< )תהלי׳ וזש״ה הנ״ל. מקומות בד׳ כ״א מסבתא בסיום ליתא אבל
 עמו את יברך ה׳ עי״ב כדלעיל תורה היינו עוז וגו׳ יתן לעמו עוז ה׳

 הבית כי בניי. את ולהגלות וכו׳ ריכ״ל אמר בב אכיה״ר: בשלום
 ט דף יומא במס׳ כדאיתא חנם ושנאת המחלוקת מפני נחרב שני

מכ״מ: ואחות באהבה א׳ שכם לעבדו בשלומה. שואלים היו ע״ב:
 כל ויהי ל״זז פ׳ בראשית פרשת במ״ר דאיתא לכם. מוחל ואני

 עובדים ישראל שאפי׳ השלום גדול אומר ר׳ וגו׳ אחת שפה הארץ
 עצבים חבור י״ס ד׳ )הושע שנאמר וכו׳ ביניהם ושלום זרה עבודה
 ואהבה שלום כשיש בספרים ואיתא ספ״ט בדא״ז וכ״ה לו הנח אפרים

 י״ג בגימטריא אהבה כי חבור ב״ה הויה להשם יש אז אדם בני בין

פעמים שני הוא לחבירו אהבה מביא א׳ כשכל נמצא אח״ד כמנין

הגר״א נוסחת

 מלאן ני אמדו נתיס מה א[
 הנטא אר״י הוא. צנאות ה׳

 והנהן p מלאן: נקרא
 אפילו p והכהן: ג[ נקרא;

 צבאות ה׳ מלאך ני ס[ כהן:
 המפלות ז[ גרנות: ו[ הוא:

 השלום: עושה בשלום מותמומ
 מיי ט[ שלום: לכם נומן פ[

שנאמר: ועוה״נ עוה״ז

מפרשים קובץ

 מוממיס נרכומ י״מ נל א(
 ]הגהות צע״ד נצ״ל נשצוס
.ליפשיץ! גרליה מו״ה

 חותטין שם עוד ב(
 עי׳ השלום. עושה בשלום

 מ״א מאהנה משונה נשו׳־מ
 נמאי נזה שהאדן צ' שי׳

 נרכש יסיום מכאן דמשמע
 השלום עושה הוא שצוס שים
 לשיים נוהגים שאט נמו

]מראה משונה ימי נעפרמ
־ה![:

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס262 מס עמוד בבלי תלמוד אבות לא - והדר< >עוז בבלי תלמוד



ישראל כנסת כב

 כוננת "אתה מישרים- המשפטים נקראו לכן ההיזק• סבות של מקורן את לתקן
 שבהתעמק משפטים/ )סד״ר לאוהביך" ישרות כוננת "אתה צ״ט( )תהלים מישרי□"

 ז׳( )קהלה ישר" האדם את עשה "האלקים של המדרגה לאותה האדם יגיע בהם

 השתלמות לידי יבא כך שמתוך אלא בעיניו חשוב יהי׳ בלבד חברו כבוד שלא
חברו. באהבת

משפטים( )שמות וכו׳ תעוב עזב משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה ו״כי
עלוהי" דבלבך מה תשבוק "ישבוק אלא ,התורה כונה בלבד הפריקה למעשה לא

* ’ י החכמה! אוצר
 מעשה על לא כאן דנין ואנו חברו ממון הצלת היא סריקה מצות שם(. )אונקלוס
 על לו שיש המשטמה את מלבו לשרש שבלב. הרגש על גם אלא בלבד הסריקה

ישראל• של לבותיהם להישיר "מישרים/ היא המשפטים שתכלית נמצא חברו
 מדתם זה כל על עולה אולם הדין• מצר כולם הם נזיקין הלכות פרטי כל

 אלא חסיד מיקרי "דלא העליונות, המדרגות מן היא החסידות שמעלת חסידים, של
 לבין שבינו בדברים לו. במותר עצמו לקדש בין הדין, משורת לפנים דעביד מאן

 בהן" וכיוצא ונזיקין גזל באסור ליגע דלא יתרה הרחקה למיעבד בין המקום,
 היו פטורים הראשונים החסידים בהן שנהגו נזיקין הרחקות אלו כל ל׳(. ב*ק )נטו"

טורח הי׳ לא בשלו גם אם הדין מצד פטור שהוא יש בסריקה, כמו הדין, מצד• 5234547 וז״ח»2 י ״

 הגדול הנשיא הי׳ ואפילו הדין, משורת לפגים ועושה חסיד הוא "אם אולם וסורק,
 עמו" וטוען פורק וכיו״ב, קנים או תבן של משאו תחת רובצת חברו בהמת וראה

 הבורא את הכרתם למקום אדם שבין שבדברים כשם כי ד׳(. פי״ג רוצת הל׳ )רסכ״ם
 בדברים כן כלל׳ חטא של זיק כאן אין דין שעפ״י במקום חטא יראת לידי מביאתם

 שמצד הגם בנזקין, גרמא מכל הריחוק תכלית מתרחקים הם לחברו האדם שבין
וגדלותו• האדם בערך העליונה הכרתם מתוך והוא חיוב, כל עליהם אין הדין

שער אייזיק יצחק הרב *הרצאת
דסלבודקת בנס״י הישיבה ראש

האמת מדת
שבט( מחוברת )המשך

 זו הכרה לאור והשלום. האמת וערך במהות ההכרה את לנו בררנו ובכן
 להעמידה הדעת את אוהבים אנו כמה עד להבחין הלב, מסתורי על לעמוד עלינו

 השלום הוא חברנו׳ של ואמתו דעתו הטוב, את אוהבים אנו כמה ועד האמת׳ על
 ערך לסי שהוא הדעת׳ בערך ההכרה נחיצות את בררנו כן עלינו• הנקרא ה׳ שם
 כל ערך את תמיד ישקול הדעת את האוהב האדם לנו• שרכשנו וידיעה ידיעה כל

 עליהן נפשו מוסר שהאדם ידיעות ישנן ושוי׳• ערכה לסי לפניו הבאה ידיעה
 ויש ובמסחרו במלאכתו לו הנחוצות הנפש חיי שהן וישנן בלבבו, ולשומרן לדעתן

 נעימות אלא שאינן ריעים שיחת מתוך הבאות כאלו וישנן מאד׳ חשוב ערך להן
 שהאדם חשובה׳ ידיעה קיים• ערך כל להן באין והשמיעה׳ השיחה בשעת הנפש
 נפשות סכנת משום בה יש שבה האמת בנשמת פגם כל לדעתה׳ נפשו מוסר

ידיעה שעליו• האדם ושם חברו של ונשמתו דעתו את פוגם הוא כי לבעלי׳,

בליטא, סלבודקה .•שיבת תלמידי הסתדרות של החברים בכנוס נאמרו ודלהלן זו הרצאה *
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כגישראל כנסת

 ערך כל לה אין השיחה׳ בשעת הנפש את לשעשע רק הבאה תשובה, שאינה
 להלן• שיתבאר כמו שקר/ דבר לשונם "למדו של ענין אלא ואינה הדעת, לנשמת

 ידע הערכין ידיעת ע״י הדעת• לנשמת חשיבותה נערכת ידיעה כל ערך לפי ובכן
אותה. דוחה השלום אין ואיזו השלום׳ מפני נידחית אמת איזו להבחין האדם

 להוראה הגיע שלא תלמיד זה הפילה/ חללים "רבים כ״ב( )?׳■» חז״ל אמרו
 הם כי מורה, ואינו להוראה שהגיע תלמיד זה הרוגי׳/ כל ו״ועצומים ומורה,
 לדעת מפיהם׳ תורה לבקש הבאים הצדיקים של הדעת נשמת שהיא באמת פוגמים
 מחבריהם האמת את מונעים או בהם. וחי האדם אותם יעשה אשר השי׳ית משפטי

 שכזו אמת האדם• בשם ולהשלימם קונם, דעת ועל דעתם על אותם מעמידים ואינם
 שבכוחו השלום הוא ואיפה יתכונן׳ ידה על הכללי השלום וגם הדעת, נשמת היא

שכזו• אמת ולהזיז לדחות
 אמת בין ולהבחין הדעת׳ ערך את להעריך ידעו הראשונים בדורות רק

 אינה ממקומה, זזה שאינה אמת ישנה לה• מחתינן מדותא בחדא דלאו לאמת׳
 המוסדיים. בחייו שהיא ירידה באיזו בה, לד׳כשל עלול האדם ואין כל, מפני נידחית

 והנביא ומתן במשא אמנה אנשי ממנה שפסקו ירושלים, של כשלונה בשעת אפילו
 איש תמצאו אם ברחובותי׳ בקשו ירושלים בחוצות "שוטטו ה׳( )ירט'׳ ואומר צווח

 אנשי ממנה פסקו לא תורה בדברי אבל לה/ ואסלח אמונה מבקש משפט עושה
 ואמר השיב חכמה, ותלמדנו לנו/ תהי׳ קצין לך "שמלה לאחד אמרו ואם אמנה,
 גמרא ולא משנה לא מקרא לא בידי אין שמלה/ ואין לחם אין '"בביתי האמת,

 שלא שלהם ומתן במשא והשלום האמת נגד לחטא כשלונם בשעת אף קנ-א(• -־-׳)שבת
 להמטעד. בממונו׳ להזיקו הבריות דעת גונב דומה שאינו לדעת הכירו באמונה, הי׳
 שבדורות מה ומורה• להוראה הגיע שלא תלמיד להיות תורה, בדברי חברו את

 חואאים הם תורה ובדברי ומתן, במשא אמנה אנשי ההיפך׳ לראות אפשר האחרונים
 את בנפשם שוקלים אינם אלא שמים, יראת חוסר מפני זה ואין האמת• נגד
 של לאמת תורה דעת של האמת ערך בין לאמת׳ אמת בין להבחין הדעת ערך
המאזני היא לאמיתו׳ דבר כל של הערך והבחנת הכרת — זו הכרה רק ומתן• משא
הדעת. במשקל והשלום האמת ואת החיים, עניני כל את בה לשקול צדק

* *
*

 ובחש שערכה הדעת, נשמת שהיא לאמת בנוגע הוא מעלהל האמור כל
 ריעים שיחת אלא ואינן ערך, כל להן שאין ידיעות ישנן אבל הדעת,• באוצר מאד

 שלא בכדי לשנות אסור זה וגם לחברו, או לו תועלת או הפסד כל באין בעלמא,
 עד הראשונים מחלוקת ישנה בזה שקר. לדבר אהבה לידי ויבא בשקר לשונו ירגיל

 להביא ואשתדל והמותר, האסור ואופן ריעים, בשיחת לשנות חכמים אסרו כמה
 בעיניך, קלה זו מחלוקת תהא ואל זו. הלכה בבירור והפוסקים המוסר חכמי דעת

 אינה סמיכה שהרי בעיניך קלה שבות תהא אל לעולם '1־״ )חניגה יוחנן ר׳ כדאמר
הדור• גדולי בד. ונחלקו שבות משום אלא

 בין השקר, אהבת מתוך המשקרים על החמיר א’י פרק ישרים המסלת
 הרגילים בין הבריות, בין שיחה הרבות למען גמורים כזבים לבדות בכך שאומנתם

בהזדמן שקר האומרים ואפילו רוחם על העולה ככל אמת בספודי שקר לערב רק
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 תרחק. שקר מדבר ההזהרה באה כולם על ממנו, והתרחקות שנאה להם ואין להם׳
כל בזד. רואה המסיי אין הגון, טעם מפגי ריעים בשיחת בדבורו המשנה --?אבל

 מג׳ חוץ בדבורו לשנות לתיח אסרו "וכבר זיל: )שם( ואומר אדם. כל בעד איסור
אדם• לכל ולא לתיח דוקא היינו דברים/

 לא בנים התשיעי, החלק זיל: קם״ו( סימן השלישי )שער לריי תשובה בשערי
 על דברים יחליפו אבל המאורעות, והגדת ישמעו אשר דברים בספור ישקרו
 אעים בשקרותם הנאה כמעט ימצאו אך בדבר, לאדם הפסד מאין חפציהם אודות
 ׳(b )ירטי׳ שנאמר הוא אסור• זה גם כי רבותינו ואמרו בכך׳ ממון מרויחים שאינם
 זכרנו אשר דבר, ללא המשקרים כעונש ענשם אין אך שקרי. דבר לשונם "למדו
אדם, לכל אף האופן בזה אוסר שהוא אנו רואים עכיל. הרביעי, בחלק ענינם

כהמס״י. ולא“-
 מדבר כשהוא היו, סיב דעות דבהלכות כהמסיי, בזה סובר דהרמבים ונראה

 כברו' תוכו אלא בלב ואחד בפה אחד יהי׳ ולא וזיל: אימר הוא אדם כל בהנהגת
 דעת גניבת ושל פתוי של אחת מלה ואפילו שבפה, הדבר הוא שבלב והענין
 ולא בדבורו ישנה ולא זיל: התיח בהנהגת כשמדבר היז, ה׳ ובפרק עיב• אסור.
 שלכל בדבריו מפורש הרי עכיל. בהן וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא יוסיף

 וזהו אופן, בכל בדבורו לשנות אסור ולתיח דעת, וגניבת פתוי רק אסור אדם
כריי. ודלא אדם, לכל ולא אופן, בכל בדבורו לשנות אסרו לתיח שרק כהמס״י

 מילי תלת בהני שמואל׳ אמר ר״י אמר כיג, בביט הוא מחלוקתם מקור
 דיה ם(3)י ובתום׳ ובאושפיזא. בפוריא, במסכת, במילייהו, דמשני רבנן עבידי

 ם״ה(■ )יבטות שלום דרכי מפני לשנות מותר הכא חשיב דלא והא הקשו באושפיזא,

 הרב הני. נקט להכי מאחרים יותר ורגילין הן׳ שלום דרכי משום נמי דהני משום
 הא חשיב דלא דהא לן ומסתברא ע״ז וכתב דיבמות׳ הגם׳ הביא אלפם_בבימ

 איצטריכא כי היא׳ דמצוה לי׳- איצטריכא לא דמאי משום מילי, תלת הנך בהדי
 לריב ד,ניחא כתב, הרי״ף על העיטור לבעל שערים ובמאה עכיל. דרשות׳ הנך לי׳

 דכולי והתירא איסורא חשיב, קא דרבנן צניעותא אלא למימר איכא מאי לתיק
 דבריו לפרש אלא הרי״ף על לחלוק בא שלא לומר וצריכים חשיב. לא עלמא
 הני על פירושים שני שיש הביא רס-ב סימן חויט בטור ובדרישה מנתו שזוהי
 שהיא אעים זו, מסכתא בידך יש :מסבתא רשיי, פירוש הוא האחד מילי, תלת

 והפירוש וכו־. היא צניעות מדת פוריא: היא• ענוה ומדת לאו, יאמר בפיו סדורה
 נדה במסכת עוסק הי׳ :זיל ואבידה, נזילה מהלכות ספי״ד מרמבים הוא השני

 ומסיק וכו׳. גדה בענין שאלה ישאלוהו שלא כדי שונה אני במקואות ואומר
 דאמר הא דלרשיי הפרושים, שני בין יש גדול שהבדל ומבואר וזיל: הדרישה

 טובה ומדה בהו, לשנות דמצוה משום היינו לשנות רבנן עבידי מילי תלת-בהני
 בשלשתן וכתב רש״י דייק ולהכי ודיא, וצניעות בענוה אוחז כן ידי שעל היא,

 ומשום היא׳ בעלמא רשות מילי תלת בהני השינוי ולהרמבים צווי׳ בלשון "יאמר*
 בשלשתן וכתב בלישני׳ הרטבים שדייק תמצא ולהכי לשנות, להם התירו טובתם

 רשות אלא מצור, שאינה לפי רשיי, שכתב כמו "ויאמרי כתב ולא ואומר/
 לפעמים בהו לשנות ת״ח של דרכו ג׳, באלו לשנות להו שהתירו וכיון בעלמא,

דשעמא שפירש שם, שהזכירו כפירש״י להו סבירא שהתוס׳ לומר ונראה וכו׳
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כה ישראל כנסת

 דיא מ״ש קשיא ולכן מצוה׳ ג״כ הם ג׳ דבאלו נמצא וד״א. וצניעות ענוה משום
 בכל־* שלום דרכי מפני נמי שהן ומשני מצור" ג״כ דהוא שלום דרכי מפני השיב

 כפירוש לי׳ סבירא והרי״ף שלום. נתיבותי׳ וכל נועם דרכי דרכי׳ ע״ד מצוד. דבר
 אלא מצוה, בהו לית ולפירושו להו׳ איתא שיטה חדא הרוב שעל תלמידו• הרמב״ם
 ג״כ שיחשוב כלל לי׳ קשיא לא משו״ה ג׳- באלו לשוות התירו בעלמא לטובתו

 שיש למדנו מדבריו !עכ״ל. לשנות וחייב היא מצוד. דההיא שלום׳ דרכי "מפגי
 השינוי שמזה לשנות׳ רבנן דעבידי מילי תלת הגי בפירוש הראשונים בין מחלוקת

 מזה, תועלת קצת לו יש ולעצמו הוא, ריעים שיחת ובכלל לחברו׳ הפסד כל אין
 דרכי בכלל שזר. לשנות, ומצור. מותר, מצוה במקום רק ותום׳ רש״י שיטת לפי

 אוסר שהוא יונה רבנו של שיטתו וזוהי אסור, מצוה במקום שלא אבל שלום,
 לרבנן והתירו הן, רשות מילי תלת הני והרמב״ם הרי״ף שיטת ולפי אדם• לכל

 לעצמם, הקילו ורבנן אסור אדם שלכל נותנת הדעת ואין שלהם, לתועלת לשנות
 במדת נוהגים ות״ח מהום, בכל לשנות אדם לכל מותר זה שבאופן ודאי אלא

 להם שאין לחברו, הפסד כל שאין זה באופן אפילו בדבורם לשנות שלא החסידות
 במקרה בהם לשנות חכמים התירו תלת ובד,ני שקר׳ מדבר ותועלת הנאה לקבל

 שלא החכמים מנהג שהוא דעות בה׳ שפסק מה לרמב״ם יצא מכאן צרכם כפי
 לשנות לת״ח שאסרו כתב ושפיר הרמבים בשיטת אזיל והמס״י בדבורם• לשנות

אדם. לכל לא אבל דברים מג׳ חוץ בדבורם
 המס״י הכי, תעביד לא אתה לבנו רב שאמר ס״ג דיבמות עובדא ובההיא

 דוקא אתה היינו מותר, אחר אבל דמשמע אתה שאמר רב בדברי הדקדוק יפרש
 לעיל. כמבואר שכזה, באופן לשנות מותרים אחרים אבל לשנות, אסור שת׳יח מפני

 כאן דאין כיון לשנות, אסורים ג״כ וכן~אחרים הכי תעביד לא אתה יפרש והר״י
 שאמר כמו זאת, אעשה בעצמי שאני מפגי מצוה, משום ולא שלום משום לא

 דרכי משום בו שיש מפני לשנות מותר הי׳ עצמו ולרב מלפך, טעמא ממך דנפיק
כלל. קפידא לידי יבא שלא הוא טוב שיותר לה׳ למחול יצטרך שלא שלום,

 כשהתועלת דוקא היא והרמב״ם הרי״ף עם ותום׳ רש״י בין המחלוקת הנה
 אבל לשנות", להם התירו טובתם .ומשום הדרישה שמפרש כמו לעצמו, לו היא

 בשיחת לשמעם רוצים שהם דברים חבריו באזני להשמיע לאחרים׳ היא כשהתועלת
 בכתובות כדמצינו בה׳ נגעו שלום דרכי ומשום מוחר,לשנות׳ דלכו״ע נראה ריעים׳

 )שם( ובתום׳ וחסודה׳ נאה כלה אומרים וב״ה שהיא׳ כמות כלה אומרים ב״ש י״ז•
 אין בעיניו׳ דישבחנו אע״ג סברי וב״ש ז״ל: בעיניו׳ יגננו או בעיניו ישבחנו ד״ד,
 עכ״ל•*( תרחק שקר מדבר אמרה והתורה שקר׳ לומד להזקיק לתקן לחכמים להם

 כפירוש שקר׳ לומד להזקיק לתקן לחכמים שראוי סברי דב״ה התום׳ מדברי משמע
משום בו אין וע״כ שלום׳ דרכי משום בזה שיש משום ז״ל: כתובות בש״ט הריטב״א

 פפני לשנות וסוחר הבלה, ;פת לשבת מותר נחב קש״א, סימן השלישי שער לר״י• בש׳״ת פ(

 מהרב וגם הבלה, את לשבה ומצוה היא• חכמים תקנת אלא מותר רק שלא בובת זה מחום׳ והנה השלום,

 החלק וזה שבתב שם דבריו להבין קשה וגם השלום• מאני לשנות דמצוה במ-ד שהלבה סובה בב־מ אלפם

 מצות לקיים תתירוהו לחברו( הפסד ולא בעדו תועלת ללא במשקר מדבר שבו הרביעי החלק )בלומר

 בשקרו רב תועלת יש .שהרי כלל, זה בחלק נכנם אינו שלום בשביל דהרי,המשקר ושלום, סובה ודרישת

הק׳• דבריו ליישב וצ״ע השקר• את אוהב שהוא בשביל משקר שהוא לתשדו אפשר ופי
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ישראל כגסת י •כו

 אדם של דעתו תהא לעולם אמרו "מכאן בגמרא שם ואמרו תדחק• שקר מדבר
 )שם( רי״ד ובתום׳ כרצונו• ואיש לאיש לעשות ז״ל: ופירש״י הבריות"• עם מעורבת

 אלא נחלקו לא ש ב" שגם הרי עכ״ל. שקר שאומר ואע״פ המתקבל דבר לומר פי׳
 ד״לעולם משום אלא תקנה בלא אבל שקר׳ לומר להזקיק לתקן לחכמים שאין
 דרשות ב״ש מודו שקר׳ שאומר אע״ם הבריות" עם מעורבת אדם של דעתו תהא

 דברים לחבריו ולהשמיע ריעים בשיחת לשנות מקום ובכל אדם כל ביד ומצוה
בה נגעו שלום דרכי ומשום לשמעם׳ רוצים שהם

 בעד רק הוא והרשות. המצוד. והמותר׳ האסור האמת׳ במדת כאן האמור בל
 לעצמו זוכה להיות ועליו תחךות,1שנאה. ותרמית׳ שקר המלא בעולם החי היחיד
 אם אבל בהם• וחי האדם אותם יעשה אשר התורה משפטי ככל לאחרים ומזכה

 על ועסקיהם חייהם כל ויסדרו עיר׳ להם ויבנו שלמים׳ של חבורה יחד יתחברו
 תכלית אל אותם תעלה החברתית הכללית שהאמת ההכרח מן האמת׳ מדת יסוד

השכל׳ חיי בשלמות פגם כל שהרי האדם. שבנפש והמדות המעלות בכל השלמות
•1234567 ח אה״

 רוח היא האמת אם שבחברתם• האמת במדת יתנגש במדותיו׳ טוב לא רגש וכל
 השנאה את ותכריע תכניע בהכרח החיים עניני בכל החברה סדרי באופני החי׳

 רעה בלבו יחשוב אחד אם כי האדם. שבטבע והשפלות הכיעור כל עם וההתחרות
 יהא אם לחברו יענה ומה יאמר׳ ומה באמת• בשלום פניו את יקדם היאך חברו על

 על האדם בהרהורי נעלם דבר יהא ולא בלב׳ לו שיש מה כל בפה לגלות מוכרח
 שלם כזו׳ בעיר האדם׳ יהי׳ לא אם כזו! עיר ברחובות ימצא לא רע שמץ חברו.

 האמת את להעמיד לו יהי' אפשר היאך השלמות. בתכלית בלבבו וטהור בשכלו

 אדני על ורק אך החברה וחיי חייו כל את שתסדר כזו וגבורה גובה על שלו
 בעיר השלמות. בתכלית שלם האדם שיהי׳ ההכרח מן כזו ובחברה בצבור האמת.

 על הכללי השלום גם כי השלום. מפני לשנות היתר כל ואין מצוד. כל אין כזו
יתכונן. האמת

 קושטא ליכא אמינא הוד. מריש רבא. אמר צ׳ז( )סנהדרין חז״ל שספרו מה הוא
 דאי שמי׳- טביומי רב לד. ואמרי שמו׳, טבות ורב מרבנן ההוא לי אמר בעלמא,

 לההוא איקלעי חדא זימנא בדבורי׳• משני הור. לא דעלמא חללי כל לי׳ יהבי הוו
 בלא מהתם איניש מיית הוד. ולא בדבורייהו, משני הוו ולא שמיה, וקושטא אתרא
 דביתהו יתבא הוה חד יומא מינה• בגין תרתין לי והוו מינהון איתתא נסיבי זימני׳•

 לה אמר ארעא־ אורח לאו סבר אדשא, טרפא שיבבתה אתאי דישה, חייפא וקא
 האי, מאי לי׳ אמרו לקמי׳. דאתרא אינשי אתו בנין. תרתין לי׳ שכיבו הכא. ליתא
 מותנא בהו תגרי ולא מאתרין פוק מינך במטותא א״ל מעשה, הוד. הכי להו אמר

 לתכלית תושבי׳ את העלתה הזאת בעיר האמת הנד. הגם׳. עכ״ל אינשי׳ בהנך
 ולא זימני׳, בלא מיתה החוטא בו שיתחייב ועון חטא כל בד. הי׳ ולא השלמות,

 רב בא הולדו• ביום לו שהוקצב כפי בזמנו אחד כל נחש• של בעמיו אלא מתו
 לחברו׳ הפשר שאין במקום מילי בתלת דמשני דעבידי דרבנן מנהג ונהג טבות

 אמת שכולה בעיר כי ככה• על ונענש לשנות, דמצוה דצניעותא במילי ושינה
 הת״וז׳ צניעות דוחה האמת על העומד העיר שלום כי זה. טוב מנהג לנהוג אסור
לשנות. היתר שום כאן ואין

יבא( )המשך
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אהה בבי"א סיכןותשובות שאילות
JC ־־ ט$ץ( 

>ך:די3 ר,׳)
ידו

 מאיסורא אפרושי משום רק שד דלא המרחץ וכיח
 נכנסה אם דה״ה סק״ד במג״א באויח פ״ה בשי׳ ומיין
 לאסרושי דהוה בריח שם להרהר מותר אשה בלבו

 כדי לגנוב נמי בסד הכא דה״ה י״ל ״כ6 מאיסורא
 דמי. שפיר ששח דרב דההיא כיון מאישירא פרושי לא

גלוחא ריש גבי כשח דרב דהא להק יש עוד
 מטעם מאיסורא לאפרושי כדי לגנוב לו הוחר

 שאמר בחבר ל״ב דף טירובין מס׳ בש״ש דאמרינן
 לרבי ל’דס- מחאנתי חאנים לך ולקט צא הארץ לטם

 יאכל שלא כדי המוקף מן שלא אפי׳ החבר דיהריס ־"-
 למעביד לחבר לי׳ ניחא ואמרינן טבל הארץ העם

 רבה איסורא הארץ המס לעביד ולא קלילא איסורא
 חטא ראמריגן קיי״ל דהכי רנ״ד סי׳ צמג״א ועיין

 והנה עיישיה פשע רלא היכא חברך שיזכה בשביל
 ראיות כמה הביא ייז הלכה חרומוח מה׳ בפ-ג המל״מ

 מדאירייחא הוא המוקף מן שלא חרומה ^דהפרשת
 שיזכה כדי חטא להחבר לו אמרינן ואפיה טיי״ש
 חמור איסור שהוא טבל באיסור ינשל ילא מברך

 לטבור ששח לרב לי׳ ניחא הי׳ נמי הכא א״כ במיחה
 ריש דבי להפריש היכא כי תגנוב דלא איסירא טל

 יוכלו דטבדיס העבדים טל עצמם יסמכו שלא גליחא
איסורין בשאר וכן פ4כ החי מן אבר באיסור להכשילם

לעולם, 5^״■״?

ריש דבי בטובדא דהחס לומר י? וכפשטות
 אפשר איירי ששת רב מס גלוחא

 לו ליקה שיוכל גליתא ריש מבי רשוח נטל ששת דרב
לי׳ כדקאמר הדבר שיברר כדי חפץ שלבו מה כל

 השחא לו והשיב יימר מי ששח לרב גלוהא ריש
 שלא מהעבדים היינו גטב זיל דא״ל והא מחווינא

 ולדרוש לחקור שרוצים דטחם טל יטלה דאז ידגישו
 מדרבנן איסור יש דאפ״ה אלא בעצמם ומהרו עליהם

 יכנס לא הנ״ל כ״ז דף ב״ק בש״ס בג בג בן כדאמר
 שלא כדי שלו אח וימול חברו של חצרו לחרך אדם
 ידמו שלא גנוב שא״ל כיון הכא וכן כגנב טליו יראה

 דבי עברי בטיני יראה שלא חשש ג״כ איכא העבדים
 בב״ק שם החוס׳ כתבו הלא מ״מ כגנב גלוחא דיש
למטלה וכמ״ש מותר פסידא דבמקום אשרי והגהות כ*ז

מאיסורא. לאפרושי משום וה״ה
משמע ששח רב דאמר גנוב זיל מלשין אמנם

 וע*כ רשיח בלא שנטל היינו ממש גניבה
 כמין מאיסורא לאפרושי כרי משום לו דהוחר צ״ל
 מטעם או טינופת במקום ר״ח לטנין דאמרינן מה

 באיסורים ינשלו שלא גלותא ריש דבי שחכה בשכל חטא
לאפרושי דכדי ספיקן גם איפשט וממילא כנ״ל

 כניגע דבר לברר כדי מס דבר לגנוב מותר מאיסורא
 דליכאמשים היכא בודאי אבל בהשאלה ננ״ל בכשרות
 אפי׳ צגניב אסור אחרים אנשים מאיסורא אפרושי

 מאיסיר החשוד אח להפריש רוצה ואסי׳ להחזיר ע״מ
 לסע״ד אשור דג״כ אפשר אחרים של מממון או

 שהיא כיון חברך שחכה בשבל חטא למימר ליכא דנאן

 דף ובעירובין ד׳ דף בשבח סחוס׳ וכרנחט פושע
 ׳ג ואט וכוי חטא אפרינן לא דפושט דהיכא ליב

 היכא דשרי טינופת במקום בדת הוראה דלהורוח
 ש*• או״ת בש*ט כדקיי״ל מאיסורא לאפדושי דאיכא

 הוא פושט אישור לטשוח שרוצה דההוא אע״ג ס״ה
 במקים ולהורות איסורא למעביר להרב מוחר .זמ״מ

 ליכא ג״כ ובנה״ג מאיסירא להפרישו כדי העיטפח
 בסי׳ המג־א פסק וכן החום׳ בשש כנ״ל חטא למימר

 מאיהירא דלאפרושי קבלו דהכי שאט דהחם וצ״ל רנ״ו
 איזה שישי או ומרחץ הכסא בבית הלכה להורות שרי

 לדברים מהחם למילף וליכא נדע לא אנן אשר מטס
 כללא לקבל עלינו דמובה דידן לנדון כטן אחרים
 לעשות לנו אין פישט שהוא דהיכא ופוסקים דהש״ס

 זכנ״ל מאיסורא להפרישו כדי זוטא אישירא אפי׳
 למעש^בשגס מלי לסמוך אין ומ*מ כתבתי והנלפמ״ד

 ליהח רשות נטל ששח דרב למטלה כמ״ש לומר שיש
 שגא רק הי׳ והגניבה גלוחא הריש מן מפן שלבו מה

 כבו דרבנן איסור רק ליכא דבכה״ג הטבדיס ירגישו
 כדי שלו אח ליטול חברו לחצר ליכנס דאסור בג בג

 החוס׳ כחנו פשידא ובמקום נגנב עליו ילאה שלא
 מאיסולא לאפרזשי דמשום וה״ה דמותר אשר״י והגהות•

 דלא מותר ג״כ גלותא דריש מבדי שחשידי ולברר
דמ לנטב במה״ב רשות בלי אבל מהפסד הוא פחות

 לברר רק הוא והכוונה לו להחזיר מ*מ אפי׳ מה
עוד. צ״ט דבר אחה

י״ב. 1םימ
VOBritM לחקור שצרק■ במי לידי שבא במעשה 

כשרוח במניני אמד איש ולדרוש
 דבר לשטת’ דהיינו שקר לומר לו ומותר רשאי אם

הדבר, טל יטמוד שבזה כדי מס
מן אישור יש אס לבאר אראה כל ראשית ך^ךן

 כלל טגע שאינו סתם שקר לומר התורה
 ומתפאר אנשים בין שהוא מי ולמשל דממונא לדררא

 שיש שאומר או אחרת בטיר גדול גיח לו שיש עצמו
 רק לו אין ובאמת מלאכה או חכמה באיזה ירימה לו

לרוב אוחו ויכבדו חשוב ללויש אוחו שיחזיקו. רוצה

פשרו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 59 מס עמוד הלוי אהרן אפשטיין, אהרן כפי



אהה כפייי״ב ם#ן ותשובות שאלות
 שאין אופנים כרבה וכאלה ידיעתי לגודל או מכרו
 כתיב קדושים בס׳ והנה כלל. דממונא דררא בכס

 בבא במם׳ הש׳ש אכנס בעמיתו איש תשקרו ולא
 כשנשבע קראנאזהרה להאי מוקי ס־ב ק״ה דף קמא

 מדבר דכתיב משפעים ובש־ י ש ,מיי בפקדון נשקר
 ול״א ל׳ דף שביעית מסי בש״ש מיין נזדחק שקר

 לחלמיר ואזהרה דברים בכפה להדיין אזהרה לח דמקי
 להבעלי ואזהרה להעד ואזהרה ברין רבי לפני היושב
בסי׳ מו״מ והיבאבעור טיי״ש דברים בכמה דינין
בסת״ששם׳ עיין סב_פיה ובש־׳ך רמיא ובהגהה טח
ר50£קל5משמעמב הנ>ולפי ש״ש”אוקימהת וגסי

 שאינו היכא שקר טמר אבל דממונא בדררא דוקא ]
 וליה דין בעל וליה דיין ליה רממונא לדררא כלל

 למז> מציט והנה ’כהורה. מן אישור מנ־צ מדות
 בס׳ דכחיב מקרא שדרכי ע״א מ״ט דף ב״מ במם׳

 בכלל הין והלא צדק הין ח״ל מה צדק הין קדושים
 ולאו צדק שלך הן שיהא לך לומר אלא הי׳ איפה

 בפה אהד ידבר שלא ההוא אביי אפר צדה שלך
 מדבר כשאתה כלומר שלך הן י1רש ח״ל בלב ואחד

 ידבר שלא אותם. והצדק דבריך קיים לאו או הן
 לא הדבור אימר שהיא בשפה בלב ואחד בפה אחד
 פיה ברמב״ם ועיין וכי׳ זמן לאחר לשטח בדעתו יהא
 מו״מ להיות ה״ה דרך שכתב י״ג הלכה דעות מה׳

 והיינו וכו׳ לאו לאו ועל הן הן מל אומר באמונה
 משפט כפין כדציין צדק שלך ולאו צדק שלך דהן כך

 כוונתו אלא תיח דיקא דלא י רניע במצוה המניח וכתב
 כל באמת אבל ביהד מדקדק להיות צריך דח״ח

 ס״ז מכירה בה׳ דיו בדי כמביאר ט׳ז מוזהרים ישראל
 הרמב״ס הביא בשה אהד ידבר דלא והא ח׳ הלכה

 הנראה לסי ש^והנה עיי ו׳ הלכה' דיעות מה׳ ב בס
 בדררא גיס חיירי דרשא כאי הטל ורש״י ^פשיס

 ליתן או למכור ידבר ושלא ברבורי יחזיר פלא דממונא
 בכלל ואין ליתן ילא למכיר שלא ובדעתו מה דבר לו
 בדררא כלל נוגע כאין בדבר שמשקר מי טוד זה

 ובשיש אדם., לשים הפשד שום מזה יגיע ולא דמפונא
 שמואנאסור אמר איחא ט״א צ״ר דף חולין מסי

 אל אומר מאיר ר׳ היי חחנ וכף הבריות דטח לגנוב
 שאיט בו ויודע אצלו לסטיד לחברו לומר אדם יסרהב
 ורציתי דעת גניבת אופני כמה שם מיין וכו׳ סוטד

 לומר משקר כשהוא דידן בנדון דגם לומר לכאורה
 באיזה ירטה לו שיש אי אחרת בעיר בית לו שיש

 בזה דטנב דעת גניבת בכלל הוה מלאכה או חכמה
 הטעם כתכ שם רש״י דהא ז׳־א הבריות,אמנם דטת

טובה לו יחזיק דמבירו משוס דעת לגנוב לאסיר

 שייך לא וזה עמו לעפות שרוצה העיב טבור בחנם
 חכם או עישר שהוא משום דאהנו הנל שקר בנדון

 בחנס?באמת/ טובה לו יחזיקי במלאכה אי ביריעה
 לי סשיעא עי-כ טובה לי שיחזיקו באופן הוא אם

 רכ*ח שי׳ במרמ עיין כהחם דעת גינב בכלל דהוה
 שלא כיינו טובה החזקת משים דליכא באיפן דן ואני

 כדמשמט דעת גניבת משוס ליכא דאז טובה לו יחזיקו
 בזה־ !וכהיותי הרל ומסירש״י ס־ח ארן דרך בפס׳

 אישירא איכא אי רטח בגינב גם אני מסתפק
 בכלל דהוה למימר וליכא קרא ומאיזה דאורייתא

 דף ב״מ מס׳ בש>ש מדאורייתא דכוא דבלים אונאת
 הש״ס התם קאמר דהא תונו דלא מקרא עיי״ש טח

 וזה מופו שזה ממון מאונאת דברים אונאה גדול
 אלא מוף אונאת שוס אין דעת בגניבת והא בממונו
 כך מ״י עובה איזה לו יחזיק שהוא משים דאסיר

 כלל והקנטה אונאה ב" וליה כמובן בחנם ויהי׳
 שאינו סתם שקר דאמירת למימר ליכא ג״כ זמה״ט

 תונו דלא מקרא אסור יהי׳ דממ-ינא בדררא נוגט
 כשאומר ולא ומקניטו בדברים כפמאנהו איירי דקרא

 יגיע לא כי בכך לחברו לי׳ איכפת ולא פקר לחבירו
 ולכן בס יש אונאה מה צמר ועגם הפשר שים לו

 איסור רק הוא דטח דגניבח לכאורה לי נראה הי׳
 כלל נוגע שאינו סתם פקר אמירת כן וכמו דרבנן

לאחר וצער הפסד שום מזה יגיע ולא דממונא לדררא
מדרבנן. רק ג*כ הוה

 בש״ס חז׳יל שדרשו מה בכלל דהוה נראה אמנם
הן שיהא צדק הין הנ״ל מ״ט דף ב־מ

 לה מפרש דרש״י ואע״ג צדק שלך ולאו צדק שלך
 איירי החם דהש״ם משוס היינו כטל ממונא לענין
 שלא צדק שלך הן בכלל זה נם באמת אבל בהכי
 דממונא^והייט לדררא גוגט שאינו בדבר אסי׳ ישקר
 על אומר ייג הלכה דיטוח מה׳ היבם הרמביס ככתב

 צדק הין חז״ל דרשת על וכוונתו הן הן ועל לאו לאו
 יאמר פלא והיינו צדק שלך ולאו צדק שלך הן שיהי׳

 בכלל הוא שבעולם דבר וכל הן לאו וטל לאו הן טל
 גמורה דדרשא מדאורייתא דהוה ואפשר , לאו או הן

 זו דררשא כן שכתב רטט מציה במטח ועיין הוא
 דגם לומר ואפשר K ראייתו טיי״ש דאורייתא הוא

 צדק דהין זה מקרא הוא דטח גניבת איסור
 לאחר טחן כשאתה והיינו צדק פלך הן שיהי׳
 כשר נאמת יהי׳ הוא שכשר חושב והוא סתם

 מסרהב וכשאתה בש־ס שם לעכויסכדאיחא אפיי וזה
 לא אופן שבשום יורע ואחה אצלך שיאכל בחבירך

לומר יתכן .ויותר צדק שלך הן אין אצלך יאכל

וגניבת

- I
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ייט אהרן כפייי״ב סימןותשובות שאלות
 קרא מהאי אביי שדרש מה בכלל הוא דטח דגניבח

 מילי. לכל ג״כ והיינו בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא
 בו כשמסרב והיינו ומת; משא בעניני דוקא לאו

 טל בוה אמר לא כי אס יאכל שלא בו ויודט לאכול
 שבפיו בלב ואחד בפה אחד היא מימ כמען הן לאו

 וכן אופן בשום אצלו יאכל שלא בלבי ויודט בו מהרב
 שקר אמירת בין כחילוק ^ויהי׳ ותשכח דוק בכולם
 טל להדי׳ אומר הוא שקר דבאמירח דמח לגניבת

 שים לו כשאין אפי׳ אשור ומש״ה לאי הן טל או הן לאו
 סיף דסוף כנ״ל ׳ז עי מחבירי עיבה והחזקת הנאה

 דטת ובגניבת לאו הן ועל הן לאי על אומר היא
 אחד שהוא אלא לסיפן או הן לאו טל אומר שאיט
 מנישה .דרך רק אשור אינו וזה בלב ואחד בפס

 אבל זה עבור טובה לו יחזיק שחברו שרוצה והיינו
 אומר שאיט כיון אסור הי׳ לא טובה החזקת זולת
 התורה מן אסור דטת גניבת דגם ואפשר כטל שקר

 שמצינו ממה לדחות ואין בטזהיי כנלע״ד הנ*ל מררשא
 וכדומה שלום דרכי מפני שקר לומר שמותר לפטמיס
 רק הוא דאיסורו משמט א״כ קמן למימר כדבמינן
 זה אין השלום מפני התירו למס מה־ת דאי מדרבנן

קמן למימר כדבעינן הש־ס לה יליף דמקרא קישי׳

צטזהי״ת.
 א״ר מ״ב ס״ה דף יבמות מס׳ בש*ס איתא והנח

לשנות לאדם לו מותר ראב״ש משום אילסא
 תאמרו כס וכו׳ צוה אביך שנאמר השלום בדבר
 רק ציוה לא יטקב ופירש״י וגומר נא שא אנא ליוסף

 ויאמר שנאמר מצוה אומר ינ ר השלום מפני שיט הם
 השלום גדול תנא ישמעאל דבי וכו׳ אלך איך שמואל

 זקן ואדוני כתיב דמעיקרא בי שינה הקב״ה שאף
 היתר מכאן ראי׳ אין ■׳ולכאורה זקנתי ואני ולבסוף

 להביא אין וגם השלום׳ דגדול השלום מפני רק לשנות
 דבר איזה לברר נרי לשנות מותר שיהא לנ״ד ראי׳

 מש׳ סוף בש״ס דאיחא מהא כשרות בטגיני הנוגע
 להעיד טרפון ר׳ לפני שבא אחד באדם ממשה יבמות
 זה עדות יודע אתה האיך בני לו אמר אשה עדות

 יפה לי אמר וכו׳ בדרך מהלכין היינו והוא אני א*ל
 שיחי׳ דמכפר ארי׳ יונתן בן יוחנן בעירי אותי קורין שכך כיונה

 יוחנן לי אמרת כך לא ר*ע ןא״ג לר״מ האיש סיפר כך
 טליו ודקדק כך אלא לא א*ל אלו׳ שיחיא רמכפר יונתן גן

 חיל רש*י וכתב דבריו אח וכיוון פעמים ושלש שנים
 יהפוך אולי הי׳ וחוקר דורש וכי׳ לי אמרח כך לא
 לא לו ואמר שינה רר״ט לכאורה הרי דבריו אח
 ראי׳ דאין מרותו׳ בירור טל שיעמוד כרי אמרח כך

רק אחר באופן שא*ל בהחלט אמר לא דהחס משס

אלא

 שאל אלא שקר זה ואיי אמרת כך לא אם לו ששאל
 את יכיי; אס לראות פטמים ושלשה פטמים אוחו

דבריו.
 מיתר ח דת בג דף ל׳מ מס׳ בש״ם דאיחא
ואישסיזא ופירי׳ במסכת דברים בג׳ לשטח

 בנירהא סדירה פלוני מהכת בידך יש במסכת ופרש־׳י
 היא עניה ומדת לאי לו יאמר לו היא שסדורה ואע״ג לאו או

 היא צניעית מדה לאי יאמר מיטתך שימשח בפירי׳
 פנים בסבר קבלו אם אישפתו מל שאלוהו באוששיזא

 יקפצי שגא כדי היא עיבה מדה לאו לא יאמר יפוח
 ה ד בתיה׳ שם והקשה מהוגנין שאינן אדם בני בו

 לשנות שמוהר הנא השיב דכא והא ח״ל באושפיזא
 דף עמית הבע״י בש׳ כדאמרינן שלום דרכי מפני
 ורגילים כן כלום דרכי משום נמי דהני משוס ס״ה
שלום דרכי מה לפרש״י ולכאורה מאחרים יותר

עטה ’ מדת מצד אלא אינו הלא במסכת יש
 משוס ה״ה אלא דוקא לאו שלום דדרכי ודאו אלא
 מצינו וכן וכדימה עטה מדת מין טובה אחרת מדה

 לי׳ דשאל ריב*ל גבי מ׳ב מ*ז דף כחובות מס׳ בש״ס
 הוא ולא וכו׳ הן איל בימיך הקשת נראתה רפביי

 לנפשאי מיבוהא אחזיק לא שבר אלא מידי כוה לא
 שאיט דבר אמר בו שהי׳ טטוה מדת דמשום הרי

 לאדם שואלין שאס סיף מקס״ה סי׳ במגי׳א וטיין
 שלא שיאמר הוא חסידות מדת התטנה אס שהתענה

 דטות מהלכות פ׳ה ברמב״ם וטיין טיי״ש התמנה
 יגרע ולא יוסיף ולא בדיבורו יפנה לא דח״ח שכתב

 לדברי דוקא דלאי הרי בה! וכיוצא שלים בדברי אלא
 עובה" מדה לאיזה וכייט בהן כיוצא ה״ה אלא שלום
 לעמיד כשרוח בעניני הדבר שנינט בנ״ד כ״ש וא״כ

 אישיר אין בודאי לםט*ד מאישורא לאפרושי דבר על
בכך.  כרב אדמ״ו בישיבת למדתי כאשד ודכירגא

דושינסקיא מוהרייצ המובהק הגאון
 לבחיר ש8כ אמר הי׳ יצ״ו חוסד האבד״ק שלימ׳א
 .איני כשירה נהג פלא על אצלו רגיל שהי׳ תלמיד

 דק כמהרהר לא ח״ו בעיני תמוה הדבר והי׳ מכירך
 אשר ונודע ונימוקי, טטמו לידע ומתאווה כמשחאה

 שמצאתי טד ובמשקל במדה המה ודימריו תנועותיו כל
 ל דאי קסרא דבר במובדא ע׳ז דף מרק בש״ס ־כ אח

 לאבוה א*ל אזל זה בדבר אומר רבי ומה ברבי לר״ש
 צר רבי ל4 א לי׳ ואחחזויי קפרא בר אחא

 כמוצא ושמחתי ברש״י מיי״ש מעולם מכירך איט קפרא
הרב אדמ״ו קדוש דעת בזה הבנתי כי רב שלל

הנ״ל הגאון
-----------סימן------------------------------------------------
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א מי' 1בבקר ר,ארם הנהגת להלכות

נשאלתי

 ה סי• אח ה
ולעדץסיםןה

 דנפיק נשי
למדו שג׳ הכי

 שהיה עה
דלא אמייל ז

 ודבר שקי לדבר לאדם מותי־ אי
 או מגוה איזה כשעושה כזב

 עליו המלעיגיס מפני מעשיו מסתחר והיא חסידות
 או חצוה אותה עושה דאיט ולזמר לשטרן עול אי

 משני דהוא דנכה״ג ואתמ״ל חסידות של דגר אוחו
 וכזג שקר ולדגי לשנות לו דחותר עליו דמלעיגיס

 הוא והרי המלעיגיס לעג דלינא האופן יהיה אס
 אך מלעיגים זאיגט כשרים אנשיס גדולי בין יושב
 גס אי חסידות שעושה יוהי־א עכ״פמשוס חושש הוא
• לא או דנייו לשנות ורשאי מותר נזה

 שהוא דכל דלעד׳ין ואומר ואען תשובה
תותר עליו המלעיגיס מפני חושש

 ולא וכיוצא ממה אותה עושה שאינו ולומר לשנות לו
 נמ״ש דמותי ומתפחד מתיירא שהיא היכא מנעיא

 ז״ל יש״י והניאו ו׳ סי׳ פצ״א מקן א' בנייר מ״ל
 מוציא היראה מפני וז״ל תת ואחיו פ’ע׳ ויגש נס׳
 קייס שהוא לו אומי אס להס אמר מפיו שקר דגר

אלא ופחד יראה דליכא הינא אפי׳ אלא יע״ש אצלי הביאוהו יאמר
 לו מזקר ומיינה קטטה משוס דחושש

 אמ״ר עי׳ג דכ?״ה נינמוח ממ״ם לה ואתינא לשנות
 לשנוא לאדם לו מור!ר שמעון נ״ר ר״א מסוס אילעא

 תאמרו כה נו׳ נוה אניף שנא׳ השלוס מפני נדבר
 איך שמואל שנא׳ויאמר תצוה אותר ר״ג כו׳ ליוסף

 השלו׳ גדול חני ר״י כו׳דני והרגני שאול ושמע אלך
 זקן ואדוני כחי׳ לחעיקרא גו שינה הקנ״ה דאפי׳

 איך ז״ל ופרש״י הסוג׳ עכ״ל זקנתי ואני ולבסוף
 ואתית נידך חקה בקר עגלת ׳ ה ויאמר ונתי׳ אלך

 דתוחר עוגיא מהך למד נתצאח באחי לה׳ לזבוח
 פסק וכן שלום דרכי מפני לשטח איכא נמי ומצוה
 מפגי לשנות דמו׳ נפסק״ו שם ז׳יל והרא״ש הרי״ף

 דבריו הביא וא׳יז ע״ח סי׳ האגודה וכ״פבס׳ ד״ש
 נפי״ד הימניים ע וכי׳ * דכ"ג דנ"מ נפ״ב נהג״א

 חושש דאס לנייד מיגה איפוא וא״כ * הי׳יג מה׳גוילה
 זה ע״י א זיג עליז המלעיגיס השאננים לעג מפני

 לשנות דמצוה ספק דאין, בודאי ומיינה לקטטה
חסידות אוחו או מצוה אותה עושה שאינו ולומר

עושה שהוא עליו דחשבו  נדס״ג לעיל שח מת״ש ז ע" דקשה אלא
דניחהו ליה חצערא קא הוה רב ע״א

 וזימצי ליס עבדא טלופחי לי נדי ע לה אמר גי
 בריס חייא גדל כי * טלופחי ליה עבדא וזימצי
 הוא אנא את״ל אימך לך איעליא ״למא לה אפיך
 דנמיס איימי דקאמרי היינו אמ״ל לה אפיכנא דקא
 חענידה► לא אח מלפפך טעמך מינך

 דר״ח הרי " כו׳יע"ש, שקר דנר לשונה
 כ*ז1י לאחו אביו רב בין שלוה עושה
 נו׳ש״מ לשעם למדו שקרמיכחיג לדבר כזאת יעשה

 היפךמהךסוגי׳ והוי < ד״ש אעי׳מפני לשגות דאסור
 טירנש לשם בהי׳ המאירי להי־ב וראיתי תצוה בא א* דמוחר דתלנד

 דאמרץ יאע״ג וז״ל וכחב מזה
 אינו שאס ?דבר דוקא השלום מפני לשנות מותר
 לעבו׳על ׳יודע איי זו אבל חורבה מיניה נפיק משנה

 נחרדה היא שחענזור וחוטב מקפיד ואיני פשעה
שקרי־ס מ־7ל עצמך שתרגיל מ
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 הקנ׳י׳ז שהרי ע״ז להשיג דיס
 שיא ממ״ש השלזס מפני שינה

 דאברהש וגודאי זקנתי וקאת׳ואני זקןושינה ואדוני
 עליו מוכיח ומידתו מרב וסנלןיותר עניו היה אע״ה
 הי>ז דלא ובודאי והרחמים החסד איש אאע״ה שהיה

 דאפילו וענ״ל 5 נדבר הקנייה שינה ועכ"ז מקפיד
 מס על נלניה קצת נקיט מיהא הא ח״ח יקפיד שנא

 ששינה־ ונזה כהוגן שלא עליו דינר או עשה שאשתו
 ביניהן! חושש דבר יהיה שלא החלוקים את משוה
 שהיחס נמה אעא וקפידא היה גנאי דיוחר ומ״ג
 נשאנו' תמיד רצוט על עוברת רג של אשתו
 דנורן היפך ולעשות ננודו עיני להחיות ננשש
 5ע לחום שיש מתה גדולה להקפדה לחוש ים שגזה
 אלוץ דקראו דהלנד זקן ואדוני שאמרה שרה דבר

 דהיה הוה הכי האמת דלפי גס עוד הזה נלנר
; נימים נא זקן אאע״ה

 יתוו קשה אעיקרא עצמו אמתדחצד הן
שהוצרך עד גזה לאברהם שייך הקפדה

 ,בם. עה״ח להתוס׳ז״ל ושו״ר : מל"ם לשטח הקנייה
 5ז״ הקדש נזר ולהרג נפ״ז שס בס׳וירא וקנים דעת

 נסוגים נאגדחיה ו״ל ולהרי״ף .< נפי׳לג״רבפת"ח
 שתי' נז״הק הרב ומחוךפי׳של לזה לישב שנתג הלזו

 שיה שחשבה על מקפיד אאע״ה טעת׳דהיה דהיינו
 וכדברי יע״ס אמנה חסרון וזהו הטבע יישנה שה׳לא
 ג״ל ששיר מיושב א״כ יע״ש נסוגיין ז׳יל הרי"ף

 מקפיד היה לא דאאע״ה דאה״ן המאירי הרג דעת
 נדבך אנל לנינה נדגרי׳שניט הנ״מ מרג ויותר יותר

 I קפדן להייח צייך ה׳ויראחו לעבודת הנוגע
 כו' מידותיו על המעביר כל יז״ש לישב ז״ל וכת״ם
 נחילי י דשאנ ׳1כ ונוטר נוקם דאינו ת״ח כל עת׳יס
 צדיק? דעגידי ומאחר יע״ם דשחיא למיל' דידי׳

 א״נ v דשתיא חילי על מקפידים דהס וחכידי
 שלא רב אבל ע״ה אבינו אברהם הקפיד היה ספיר
 היחס דההקפדה משוס היינו תקפיד היה

 הקפידי מצאה שכן וכיון ,« דידיה נחילי
 ולכןהוצרךהקנ״ק זקן ואדוני שרה נמ״ם לנוח מקום

 דינו דנל לפ״ז נמצא ,,זקנתי ואני ולומר לשטח
 ד נ" 3 ואי׳כ לשנות וחצוה מותר בדנר להקפיד מקום
 שר* קפידא מקום ואינא עליו מלעיגיס חשש דיס

r לשנות ומותר י
D71S1 דאה׳י> דלק״ת נלק"ד לעצמי כשאני 

 ה״ע לכתחי׳אך לשנות ומצוה דמוחר
 היא נאלו דבריו השומע דיחשוב שלום פיס משוס

 ע"גן הקנייה ששינה מה נענין כלל עליו דברה לא
 משנק סהיה רב בר דר״ח בהא אגל שרה של דיבורה

 ארי* איעליא יאביו רג לו כששאל להשיב הי״ל לא
 דנמצא לה דאפיכנא- הוא אנא אתריו השיב והוא
 כלוא שלוה לשוס ששינה בתה דבריו אהנו דלא לפ״ז
 שהוא כיון לשינו ירגיל שלא להזהירו רג נא לזה
 להרג ראיתי יחים ואסר t גרור וזה יועיל בלא
» זה נדרך שדרך נחי׳לשס תשה נרך

 צריך הוא שהק׳דא״כ שם לו עוד ראיתי
נלא לשטח דר״ח דעחיה מאי לרעת

 שיש נמה הוא זה לכל לישב וי־ג״ל יע"ש יועיל
 היחס רב סל דאשחו הוא אתת אנןאם דנוזזי לחקור
 היה האכילה נענין וכי * לרב ומצעיו רגזנית
אחרים גענייניס ולא לגד והצער קרוגז

all׳*/Crfx
•א׳

l־Zf

?'ט

Is\ןיי

גם

החכמה אוצר תכנת ע״י ?הודפס / מט עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, א ־ חיים לב
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שציוה נמה דהיינו בלשעבר משנה

% ה סי׳ דאח
דקאמ׳לי־״ח דרב נלישניה למידק איכא  fl'%

מטת׳ לך.־:יא לחיבת ךאת לך אאיעליי *
! לנגל נכך דרכה העניינים נשאר דגם עכ״ל בודאי  
! ככחז םהענייני דבשאר רב שראה וכיון לרב לצער  

האכילה נענין ברס רצונו כנד לעשות עתם כשה אז  
נריה חייא נדל מבי דברו עושה והיתה שכה הנה  

! ארגיש ע״נ לצריו משנה היה דרייח משום והיינ  
< עוש׳כדנריו הייחה בנו ר״ח טמשגדל כזה רב שינוי  

משוש שמא בדעתו משב ולכן לנד לאכילה כמידי  
נהכי הרוצ היה ג״כ הואהאומ׳שהוא בנו חדהשת׳ר״  

של ואשתו רב מסס ולא גשמו לאמו אומר שהיה או  
משוס וצא דברו עושה הייתה גנה חנינות משוס רב  

רב שאומר
|£ והבין ילע הימה בחכמתו שרב אפש״ל ןי  

להפך זאת המצאה עושה היה לר״ח  
במיל אדדוק רב רואה השהי שכן וכיון הדברים *

גנו לר״ה אמ״ל לכן טובה תדנעשי הוא דאלילה  
' היחס בנו ר״ח דמשום שהרגיש אמך לך איעלייא  

ר״ל לייקא לך * לך איעלייא וז״א • כן מושה  
ובסיבתך בשבילך לך משוס טובה אמך דנעשית  

ולא הכי קעבדא הומש׳י בחיחוצי רוצה היית נזאחה  
בשנוש׳ו ר״ח כלום הועיל ללא לפ״ו ונמצא " כשבילי  
דלאו וידע ראה רכנ דרב שלום לשים רב צלנרי  
משום אלא כן עושה היתה טונה שנעשית משום  
דר"גז תשו׳ הא׳ ומב׳הטעתי׳שכתבחי בנו ר״ח איבת  

הב כטעם או ' k כשמו כן לה ואומר צהכי רוצה היה  
< דראה ומאתר : הדברים להפך השהי האתת פי  

עתה הוכרח ששינה נזה לרב כלום הועיל דלא י״ח  
שהוא דמשום האתת על ולהודות אמרים להשיבו  

יחימצ דהוהענייא הוא רב אביו ילנר משנה שהיה  
דר״ל מלפך טעתא מינך לנפיק מאן אמ״ל ילין  
רב אמייל ולכן »הדברים ותשנה מהפך הוא דהיה  

דר״ל נו׳ לשונם למדו משוס הכי תעביד לא* חא  
מתה משנה היה שר״ח במה ליה אהני ללא גיון  

, בשאר מדרכיה שנה אלל רב וראה שהרגיש  
*: במקרה האמת ונפל מסתמא לנינה שנינו דברים  
p 5 והוא עול היעש לא ולהבא דמנאן לאת״ נן

ונכוו ברור היכי צי לזה עול ליישב נלק״ל מולין ובר  
דקי״ל להא לרב הךמעשה תיקשי דלא  

בספר במ״ש והוא * השלום ימפג לשנות דמותי  
זהו ד״ש מפני לשמח שמותר וז״ל סי׳חכ״ו מחשידים  

יגון שעה אותה על שמשנה והיינו עבר גטכבי  
מה עתה לשנות זה ולענין לו ויש לי אץ מאתר  
חיד״א הרב כמ״ש שעכי־ מס משגה טוב יותר שהוא  < שיע״ עוצם ברית הקרא שם בביאורו דוד לב ס*

הביי לר״ח רב אמייל ידאתא צ״ק כפ״ז ו«ב י  
הילשנ הוא לבזה הכי תעביד צא תא  

יצ חית שיעשה שיאתר לאמיי בלי עתה אשהו לוה  
! בתה הבהוו המשנ והוא טלוסחי ואות׳־ משנה אהג  

רבי׳יאול׳החשי׳ כדברי שעבר נמה ולא העת שהוא
1 יר״ הוציא אסיגי למהך ואפש״ל * בש׳החשילים ״ל  

ששיר לרב גריה חרר״ ואפשייל לינא להאי החשיד  
1 ביתה במשנה ליזלץ אמילח ילהא אגריר אל דבר  

אלתילח ’ס״ל והוה שעתיד במה למשנה ענר שכנר  
תיירי ד״ש מפני לשמרו מותר דמ״ם אהי שסיקחא  

הלמ שעבר במה זה חילון למדו ורב נוונא נכל  
< V7 אעי׳ממןי ראמ לעעתי גמק נות5צ׳7 טעתיל

 הוי זהו חימני שיעשה אתר שאביו
■היה אביו רב לו

 הוא האמת אך * עבר שכראתרוהוא אומר
 להיות שעתיד בתה הוא הדבר עיקר דהרי אינו ד"•

 עיקר תשנה היה כו׳והזא חיתצי לו שיעשה לרייגו
 בל׳ בא שהוא אעפ״י עתיד שהוא להיות הבא הדבר

ועיקר החיתום אחל הולך דהכל לן איהפד לא רעג
 יאז'.?והכ VriJ 2 הזא שמשגה הלכי

 רב שא״ל נמה אך • שם ס׳ההשי׳ז׳יל הרב מדברי
 * דרכיה הטיבה אם דר״ל והיינו אמך לך איעלייא

 הוא אנא ואמ״ל חכו יהגה ואמת דברו נא לכן
גמה ד״ש מפני אפי׳ לשנות יבא לאש כדי דאפיכנא

עתיד שהוא
 ולעמו׳בעיהר לדעת אנו דצריניס

w k לגו אסר אשר החסיד ר״י של דינו
 מהסוגיא שהרי העתיד בדבר מד״ש אפי׳ לשנות
 לשמת דהצוה ר״נ יליף לקאמ איפכא מוכח הלזו
 נו' אלך איך. שמואל ויאמר מדנתיב השלום מפני

 הכא והרי לה׳באתי לזנוח כו׳ואמרת עגלת ויאמר
 באתי לה׳ לזנוח לנתיב שעתיד במה לשמח הוא

 קאמר ואפ״ה עתיד הוא והרי השינוי עיקר שזהו
הרב לנרי היפך וזהו השצוס מפני לשמת דהצוה

• החסידים ס׳
 ילפוחא לתה הסוגי׳קי׳ל בעיקר דגם אמת 1ךן

מהאדשתואל מסל״ש דמות׳צשמח זאת היא '
 מפני דהיה לשמואל הא דשאסי ולומר לדחות דיש

 שעומד ואיןלךדבר נפשות סכנת חשש ומפני היראה
 גב״ר רו"ל וכמ"ש עבירות ג׳ אלא נפש פקוח כפני

 דבר הוציא היראה למפני מת ואחיו נקרא ורש״י
 • ר״ש מפני אפי׳ אה׳יןלאסיר לאייה הא מפיו שקר
 שימי מאי צריךללעח דמילחא אעיקרא דהרי וע״ק
 הכי צה׳נאחי לזנוח מ״ש להבה לשמואל נהך איכא
 התוכחות מן זאת גס וכפ״ז הוה והכי האמת הוא

 שהוא נמה ד״ש מפני החסי׳דאסו׳לשמח הרב לדברי
 או היראה מפני ■להיה לשמואל הא דשאני עתיל

 קשה דעכ״ע אלא * כקושיין• בדבר שימי היה שלא
הש״ס סוגית היפך הס ז״ל ס׳החסי׳ הרב שדברי

האמור כדבי  להיג שראיתי במס זה לכל ליישב זאפשר
י״ו סי׳ ראשון בשמואל יקר כלי

 דילי׳ ר׳ינ לטעם גסוגייןשכתנו ז״ל המאירי ולהרב
 לזנוח ואחרת לכתיב לשמואל חהא לשנות למותר

 דהייו באחי תיבת מאומרו כן דיליף לה׳נאתי
 לה' ד¥זבוח11לשו שישיב מספיק דהיה מיותרת

 לזנוח היא ביאתו עיקר דכל הורה באתי ומדקאמי
 לאם לשמח אלמאחצוה * זולתו לה׳ולאנאלדנר

 וכ״פי בה׳ לזבוח דהיינו הכרח יאחר מצוה יש לא
 השינוי דעיקר שתענו א״כ : יע״ש זה מעין דל"ק

 בו אין לה׳ לזבוח דחייש באחי בחינת כ״א היה לא
 כאלו דתורה באחי בתי׳ הוא והשינוי שימי שוס

 הה על משנה הוא והרי לנד לזה היה ניאתו עיקר
כפי הכל ונתיישב לשעבר גפני הוא דנאתי שעבר

האמור
 שכת׳דלא הרס״הח לנרי דנעיקר נראה אכן

עתיד ׳שהוא בהה ד״ם מפני הות׳לשמת
 בלז׳הי׳באושפיזא דכ״א היזוס׳בב"מ עליו מלוקיו
 שגזרס • אם נמס׳ופרש"י לשנות דמוחר להא שכתבו

 שהוא במה משנה הוא והרי לאו בפיריאמר מס׳זאח
#7P 7 י pP£ p&הר ע׳יל קולק אינו ז״ל י’ר hpp
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 וגדול׳ ואח היא דמיד׳ענוס דו נצי טעמו כחג מהרי
 הכי פס כמ״ש השלום מ3אה ממילת הענוה מ*לח
 התום׳ אךלדנרי ע״ב דקי״ו בפי׳לס"סח עולם נרית

 נמה ד״ש מפני משנה הוא הרי מפד״ש שהוא שנחנו
 נד״ה שהחוש׳ ועס שענד נמה ולא לעתיד נא שהוא

 ולו׳ לשנות מוחי יודע אם לכסות שנא נמסכת׳כחבו
 לו׳לא כנר׳דהשנה עכ״ל זה למדתי ולא ידעתי א5

 נאלמנו׳ ניוןטהוא מ״מ עחיל ולא עכר שהוא למדתי
 לתדתי לא סאומ׳עחה דיוצ׳ממה עתה שהוא מה על

 שס ונמ״ש עתה .שהוא מה משנה הוא הרי שאינויודע
 לא יאמר לנסותו נא אה שנתנו חוס׳סי׳צ״ח בפסקי

 הי״ג מה׳גזילה בפי״ד להרהנ״ס ועי׳ג״כ ידעתיע״ש
 בחקואו׳ יאחר בחס׳נדה עוסק היה כיצד ז״ל שכחנו

 נו׳ נעניןנדה וח’<1ט לו ישאלו שלא נדי שונה אני
 להשיג יודע אינו אס יתבייש שלא כלי הלח״מ ועי'

 שנויז בס׳ ז״ל מ׳יו הגדול הרב ע״ל ועמ״ש יע״ש
 לב״ת סמ^חי׳ הפסגה אשלות ונס׳ דקכ״ה חיים
 מדברי והמבואר שם בשיטתי עני אני מ״ם וגס לנ״ג

 לשנו׳תפני למותר החום׳ כדעת דקאי הוא חרמב״ס
 התוס׳ז״ל לדעת ואפי׳ יתבייש שלא משוס ד"ש^תלא

 נמי היינו מ״מ ד״ש מפני הטעם שכחנו דעס אפש״ל
 להתקוטט ויבא להשיג יודע כשאינו למתבייש משוס

 סתם וכת׳ חילק לא ז״ל למדהרמנ׳יס י״ל אמנם אך
מותר גוונא דננל ש״מ השלום מפני לשנות מותר

 במי׳מ״ו נסוג׳ שס ז״ל ?,למהרש עיני תבס1
מותר למ״ם סוגיי תרי הניי לישב דרצה

 ומעשה בתמידות ולא באקראי זהו הש׳ מפני לשמת
 ולא לשנות בכך ורגיל מחיל היה לרב נריה דר־״ח
 מ׳״רנס׳ הרב ונ״כ הש׳יע״ם מפני בחדי׳לשנות הותר

 אני דבריהם ולפי יע״ש דגי׳ן תולדות ם׳ יוסף עין
 שם עח׳ים ע״ג דכ״ג בב״מ ז״ל החוס׳ סהק׳ מה מישב

 רננןלמשנו ענידי מילי ג׳ בהני שמואל אמר אמר׳יי
 נאושפיזא בד*ה שס כתבו וכאושפיזא ובעוריא במס׳

 מה״ש לשנות מותר הכא חשיב דלא והא וז״ל בסה׳יד
 ל״ש מפני הוו נתי דהני משוס ביבמות }לאמרי׳
 וצפי עכ׳יל הני נקט לכן מאחרים יותר <רגילץ

 למותר דהא שכתב ל ז" בע״י מ״ז והרב רש״ל דברי
 ר״י משיב לא שפיר א״כ ברגילות ולא באקראי הוא

 הנף בהדי מפ״הש לשנו׳ דמוהר הא לשמואל משמיה
 לשנות ורגיצין רבנן ענידי ג׳ להגי תטוס מילי צ'

ונמ״ש ותדיר תמיד שהוא משמע ממידדעבילי
נו׳ דרגילץחאחרים ג״כ התום׳

IB** והביא בהל׳ שס ז״ל להרי״ף ראיתי זה את
שתי׳ גנ״מ לטס כם"מ ז״ל הרג ג״כ דבריו

 מפ׳יהש לשנות דמו׳ הא חשיב לא לאמאי זאת לשו׳
 למצוס מ״ש אבל רשות הם מילי תלת דהני דה״ט
 דברי לפי קשה וא״ב יע׳יש ממה הוא מפ׳יהם לשכות
 ולו והרב דנרירש״ל הפך שהוא אלו ז״ל הרי״ף
 ־במכ״שוק״ו נרגילות ולא באקראי דוקא להוא בכתב

 לפי לשנות הותר רשות דהס חלת נהני ומס דהפתא
 דמוחר תמה שהוא בדבר וק״ו כ״ש ותדיר מרגילות

 ו״ל לרש"ל מנ«ל וא״כ מפ״יהם לשנות ותדיר יזמיד
 בדבריהם ועק״ל ברגיל דאסיר בכך לחלק מ״ז וצהרב

 שלחנו לעיל הנו׳ דכב״מ צ’ז׳ החום׳ הסךח״ש דהס
 רגילים שהם אלא מפה״ש הס נחי ג׳ דהאי הדיא5

 דאפי* מ*0 חלת הני נקט הכי משום מאחרים יוחר
 לישג הייתי וסבור מדים והוא לשמח הותר ברגילות

 יותר לשנות חמה ונס רגיליך שהס דאהי׳ן ולו׳ קצת
נך כל אינן מ״מ ציונות רגע ודגי׳ דענידי ל מקני

 עונלא הך כמו ויום יום בכל תמיד והוו רגילות
 סזגל אינו דזה לאחורי דחזחזי אלא ג״ר דחייא
 באקראי אלא לשנות היתר דלא יעןכחב רש״ל נדבר•
 דפשט גס ומה לפי״ו מיושנת אינה באקראי ותיניז
 דאפי׳נרגילו' מוכח הכי ז״ל והראשונים התום׳ דברי

 רז״ל דאס לשמוע קשים דדברי׳ ותו מותי ותדיר
 מקיים שהוא לומר והפליגו מפ״הש לשנות התירו
 נר נפמ״ח נכי׳ר רז״ל וכמ״ש הש׳ דגדול משוס ממה
 נדוייה דברו דאפי׳הנחוני׳ השלום גדול אמר קפרא
 פכר להם יש ואדרנה יע״ש כו' שלום להטיל בשביל

 לשנו׳נרגיצו׳ניון הותר לא מה ועל מה על א״כ ע״ז
 ע׳יא ני הש׳ צריךמקני הוא דמשנה ופעס פעס דנכל

 1יה11 נעח-וראיתילהר׳יד צא״ת דברימהרש"צומז״ה
 וחצות הטלוס דגדול לאפי׳ שכתב ס״ב קי׳ נחשו׳
 נדרך לא אך ברגילות לשטח שלא הזהירו עכ״ז

 ע״ד להשיב ויש רס״י דברי כעץ והיינו יע״ש איסור
 למהר׳יי׳סרון יושר הנהגת בס׳ ראיתי וכן כמ׳יש

 חי׳ו ואופן צד גשום לשקר שלא וזי׳ל ט״ל בסי׳ ז״ל
 המ״ר ואחרי יע״ש ישר אךלא ישנה השלום מפני אך
 הוא ישר ואדרבה ישר אינו דלמה ע״ל להשיב יש

 דאם נר׳ ומ״מ י"ב נפי׳ שס עול ועיין מצוה ואינא
 מרן ונמ״ש עמהס להחקיטט שלא לעתויבעצמו יכול
 טו* ואף כלל ישנה לא אנוש חרפת סובל והוא ננ״י

יותר
 ענוה משוס לשנות מותר אי לבאר גנן

עם לכת והצנע ומשו׳ יוהרא יתחשב שלא
 דאס ונלק״י נכה״ג לשנות מותר אינו או אלהיך
 לכ״נ ננ"גז ז״ל רט״י נתב טהרי לשנו׳ מותר נכה"ג

 נגיר׳ סדורה פ׳ מסכת בידך יש וז״ל מס׳ דייה ע״נ
 היא ענוה ותלת יאמר צא סדורה היא ואפי׳ לא או

 לך הרי החוס׳ דעת ונ״ה ז״ל ר״ח וכפ״י ענ״ל זאת
 מזאת היא וגדולה לשנות מותר ענוה מילת דמטוס
 הותר צא דהתס מפ"הש לשנות דממה שממנו
 עחיד שהוא נמה לא בלשעבר אם ני לשנות

 דחוהו ענוה משוס משנה דהוא היכא משא״נ
עוצם ברית הרב ונת״ש עתיד שהוא במה גס לשנזת

שם ז״ל  ע״ג ד״י בהוריות מת"ש ו ע״ דק״ל יברא א
אתו יאוטע לרב ברית ור״ה ר״ס

 א״ל סלן ומס׳ עצן חס׳ אוקימתון א״ל דרנא לקמיה
 נכיכסמס" מס׳סדורה לכס יש כצו׳ שס ופרש״י אין

 5וי״ נמ&כחא שינו דלא הרי יע״ש ופלוני פלוגי
 ולא דרנא תלמידי דהוו כדר״י ור״ה ר"פ דשאני

 שייך לא וגס תורה המלמדס שהוא לרבא לשכות יתכן
 אני נזה וכיוצא לרג תלמיד נין וענוה יוהרא חשש

 יוכל לא לתלמיד דהרב דהה״ן גיסא לאידך אומר
 הסס* מ״ש ע״ד ממנו ללמוד רוצה כיוןשהוא לשנות

 רשמתם גקידוי דתיים גמסכחא נל״ה שם בנ״מ לישב
 אדם ישאלך שאס בפיך מחודדים ד׳*ה שיהיו לבניך

 וז״ל וחי׳ מיד לו אמור אלא לו ותאחר תגמגם אל
 להתלמד או הוראה או לץ לשאול הבא באדם דה״ד

 ולומר לשנות מותר יודע אם לנסותו שנא הכא אבל
 לנסו* כד* לו שואל שהוא כשיודע דדוקא ט״ת יע״ש
 חלהיר גץ לשגרה אסיר הצא"־ה לשנות דמותר הוא
 ר&״י ליעת ציכא דנכה״ג לתלמיד הרב ובין לרב
 וכך לתלמיד היש ששואל כל וענוה יוהרא משם

 5ו״ היזז׳ לדעת וגס ענוה משוס נזה שייך לא להפך
 וא״כ כלל חשש איך בכה״ב ד"ש מפני השעם לכתנו
 מסילות נדבר לשנות לאדם יוצאדמוחרלו מבואר

1יתמיד יוהי־א קשש מעני ץ5עו א1מה מטה ה1אי או

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס29 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, א - חיים לב



א סי בבקר האדם הנהגת להלכות ה סי חיאח

 דלעניןדינא ונסו׳כחב דע״ז החדיר נסו' מחי׳ש ז״ל
 לחלתיד התשנ״ן גס׳ ועיין! יע״ש חודה הרמנ״ם >ס

 חקש״ם סי' נא״ח הב׳יי ותרן קי״ג בסי׳ ז׳יל מהר״ס
 שם גרורה והלנה רכה אליהו וט"זוהרנ וימג״א

 נתעניתא א״ל די״א ובשנת קמ״ב סי' נהלק״ט ועיין
 והצנע ע״ח די״ו ומלק דמ״ט כסוכה ומ״ם יחיננא

 ג׳ סי׳ גאון אחאי דרג ונשאלחוח אצהיך ע® כת5
 אין כאלו סלעחות ולהיות דר״ו דשכני יקרא ונס־
 וגס״ד לקצזר עיז אחרחי ע*כ אצלי מצויים פריס סס

 ד’נס נארוכה לבא ידי אטפן* תענית לה׳ כסאנוא
*,דקי פל״ז לר״ג בפי׳לאנוון רחמים כסא להרג ועיין

ודון ע״ג ,
VO1 נחי לשנות דהותר חצינו מזאת לון

כת״ש יתנייש שלא הנושה מפני
הרחלים ת״ש על הי״ג גפי״ד נזילה גה׳ לח׳יח סרג

 נסייע ״&מ ועיין ז״ל רש״י כמ״ש זאת היא עטה
 איגי לזמר לשונן למד מר דאמר ע״א די׳ל דנרנווז

 נאחז תהא ו״ל ופישייי ותאחז תתבלה שמא ייודע
 שלא נלי לשנות דמותי הרי יע״ש בדבריך ונכשל

 ז״ל הימנ״ם דברי ננונת לח״ת הרג וכדברי *תבייש
 גס׳ שה לברכות נחי׳ כ״ן נפתלי להיב דראיתי אלא

 לו' היא שמידה שנתב וניכה נקדושה חכמים סמיכת
 והיראה יע״ש יודע אמי לו׳ שיורע דבר על אפי׳
 דעתי נחה ונזה ז״ל רש״י וכדברי ענוה משוס סהוא
 דר״א נפ״ו באנו׳דר״נ והובא נפ״א ר״א בפרקי גמ״ש

 רינ״ז לפני ללמוד שהלך לימודו נתחי׳ הורקטס ן׳
 כנר א״ל אצלי סועד אתה שהיום חייך לרינ״ז“דא

 ר״י שלך אכסגיא הוא ומי א״ל אכסניא אצל סעדתי
אחר שלו לאכסניא ושאל שלח הנהן ור״י חנניה ן1
 יש והלא לאו א״ל אליעזר היום סעד אצלינס הס5

 ריא דשינה הרי יע״ש כלום טעם שלא ימים -סמונה
 משום דהיה לומר וע״כ סעד וצא שסעד ואחר בדבר
 ע״א ד״ח דגנ״ג נפ״ק חח"ש י״ל וכן וכדנתי׳ עטה

 בו׳ודחק נצויח האוצרו׳נשנח כשפתח דיני נעונדא
 קרית גני וא״ל כינסגי ואמר ונכנס עמרם ו׳ ר״י
 פתח הרג ועמ״ש יע״ם צו׳ לא א"ל שנית לא א״ל

ור״ח רש״י לדברי ראיה שהביא לדנ״ג ננ״ח עמים

 וחמר גדה נחשנח עוסק היה כיצד נחסכת׳ סס
 גענין שאלות ישאלוהו שלא כדי שונה אני נמקואות

 ידע לא יתניי׳להשי׳אס שלא נדי נו׳ופי׳הלח״ט כדה
 הדנרי׳ ק״ו ימניים שלא לשנו׳מפני הותר ואס יע״ש
 וחסינות יוהרא משוס יחתשג שלא לשנות מיכול

 דברי דנעיקר אלא וישר נצון דרך שהוא כן ויעשה
 מפני הוא דחשנ׳ דס״ט למ׳־ש דמנ״ל ק״ל לח״ת סיג

 . הנושה מפני לשנות זה היתי חצינו דהינן מבושה
 ודכרי׳אחרי׳ונדנר* הנושה מפני ולא השלו® דמייני

 משוס יה״נו ז״ל החום׳ כמ״ש לע׳ ים ז״ל הימניים
 דח״ג נכרכות עת״ם לישג מי׳ יתקוטט שלא ד״ש
 אימא דרג גייה ר״ת לני יאיקלע ר״ש גני ינ"ג

 והדר נרישא ההדס כריך והדס שתן לקמייהו אייתו
 את״ל המכריע נדנרי הלכה תר סגר לא א״ל אשתן

 הוא נסשיה לאשחמוטי היא ולא כנ״ה רנה אמר מני
 הל׳ תא אחר לא היא ולא ז״ל ופרש״י ע״כ דעניד
 עצמו והשחיט שטעה לפי איכסיף ר״ם אלא גניה
 הכי ברסי׳ הוו הכי נד״ה שס החים׳ גס עכ״ל גכך

 שלא מפנ* לשמח דחותר הרי יע״ש היא וצא כס״ס
 שלא נדי עכ״ז גדין ר"פ דטעה אפי׳ שהרי יתנייש
 הרי כנ״ה פסק דרנא ואחר שינה עצמי את *נכ׳ף
 כ״ש יחנייש שמא ושינה נדנד החזיק שטעה דאמי׳

צמרי י׳5י( 1 יחניין »צ>( נדי צ&טת ־W7 5>שתי

 הרמנ״ע לדעת שכחג ה״ג דנרבות נפ״ט מתהכ״ת
 דר*ל היא וצא השי׳ם קאתר עליז כג׳יה דאפי׳דמי״ל

 לשנו׳נדנר דמווןר קצת חוה קמוכח אמר לח אנרם
 אדם נשס לאומת האמת על להעמידו אתת שהוא
 דין שאמ״ר ע״א דנ״א נעיתנין שאמרו ד“ע גדול
דנריו שיהיו בדי והיינו עמו דנתוקו ז״ל ר״י משם

 יתבייש ולא נשמעים
 מזה נסתייע שלא לח״מ הרג על להרגיש

משוס דה״ט דנרמת סוג׳ נהך שי׳יל ואס
 קשה א״כ יתניים שלא משוס ולא דבריו את שישמעו

 דמ>וןר שיתב הרחכ״ם דברי נפי׳ לח״ח הרב ע״ד
 • וצ״י לי מאין ידענו ולא הנושה משני א הי! לשנות
 עוך שיש ותה קכ״ון נאות הלכות גופי להרג ועיין

 אסונה גחייס ה' יגזור אם זה ענין נפרט לעמוד
 ומ״ש יע״ז ניכתוח מ״ש ועיין סי׳רס״ג נח״ין אשנה
יעיז® צשס נטי' ומ"יש נו׳ שמואל ס"דהא“ל שם רש״י

 שלא ענוה דמפני זה על ראיה להני״עוי )יי^ן
מותר לעצמו טונה ולהחזיק להתייהר

 נסעה ע״א דפ׳יט ר״עק פ׳ נשכת ממ"ש והוא לשנו׳
 שטן נא התורה נקנלת הקנ״ה מלפני משה שירד
 אצל הלך ,כו היא היכן תורה רנש״ע לפניו ואמי
 א״ל תו׳ הקנייה לי שנתן אני מה וכי אמייל כו׳ משה

 ינש״ע לפניו אמר אתה בדא' משה למשה הקנייה
 הקנייה א״ל לעצמי טובה אחזיק אני נו׳ גנוזה חמדה
 זכרו שנאמר שמך על תקרא עצמך ומיעטתה הואיל

 רנן ע״ה דמס״ר לךכהדיא הרי ענ״ל ענדי משה חו׳
 ולהחזיק להתייהר שלא נדי נדבר שינה גניאיס סל

 עטתנו׳ ע"ז׳חפני סכר לו קנע והקנ״ה לעצמו טונה
נתר מה חסה מורח שמו על נק׳ התורה כי וזכה

 עושה שהוא דהינא למדין נחצינו סיהיה איר
תמלעיגי׳ חסידו׳ומתייר׳מפני ודבר מצוה

 שיהיה ואפי׳ לעשות אוחו מניחים דאין או עליו
 לגני יוהרא קצת משוס ואיכא כשרים אנשים נין

 יהיך1 עם לכת לשנו׳משו׳והצנע נא הוא והרי אחרים
 מפרס׳הדנר שהוא סע*י תאה אס מוחיומיימ זה גס

 והכל ז״ל • נמ"ם מותר כמוהו לעשות אחרים ילמדו
 מ״שרז״ל הוא דבר סל כללו האדם שהוא מה לפי
 דני שום ינטל צא ועכ״פ לשיים יהיו מעשיך וכל

 נהנהג׳היושר סרוק מהר״י להרג ראיתי וכן זה מפני
 הגאוה ומן היוהי־א חן לנתח וז״ל שכתב נ״ה סי׳
 סגי דלא דנרית מחסייויז ימנע לא מ״מ אך מ"י

 דמ״מ מנואר הרי ענ״ל בפרהסיא מלעשות נלא׳יה
נחר וזה זה מפני מצום דגר משוס צהנטל לו אין

ר סימן
 הו* אי לילה חצות תיקין נזתן נשאלתי

כן כי והנה זמניות סעיח לפי
 זמן הזמןיהיה ולפי תקין מהחויףליתי מיניי איכא

 זמנו הוי ואז השוות שעות כפי הוי אי או תיקוןחצות
 נחורףשנמשךעל וא״כ כלילה נו׳שעוח נקיץומזןרף

 שעה באיזו הארוכות טנח כלילי מהיום וחצי מעה
 שעות כשי יהיה לאם חצות תיקון לומר זמן הוי

 כל נראם כשהחמה היום חצות אחר דהיינו זמניות
 בד' חצות תיקון זמן להיות יכול נקיץ אדסא״ב

 יכול היום להאיר התחיל אס מהליצ׳וגס וחצי *עית
ישכון דרך איזה לדעת צריכים הכל ?תיקון )ז׳

ו&נמ״ה זר0



קבל משהראשון פרקת ו ב א

 את א( מקביל והוי הרבה. ועשה מעט אמור קבע. תורתך עשה אומר, שמאי וידן
 והסתלק רב. לך עשה אומר, גמליאל רבן וטון יפות. פנים בסבר האדם כל
ימי »ומר/כל בנו שמעון !טזן .(א אומדות ואל-־תרבדד-לעשר־ הספק. הן
אמדויז. וו, א( ]טו[זוקנל. וו, א( ]יד[

 נתחזקו שכבר מפני התכונות, את להטות
 מגרעות, והן מעלות הן ונשתרשו ז° ההרגלים

 ובו׳". דרכו פי על לנער חנוך החכם אמר
 שאר וכל העיקר תורה תלמוד עשה אמר ]יד!

 לא ואם נזדמן, נזדמן אם טפלים, זולתו עסקיך
 אומרים צדיקים ואמרו בהעדרו. נזק אין יזדמן
 הבטיח אבינו אברהם כמו ,72 הרבה ועושים מעט
 הבקר ובן וחלב חמאה והביא אחת לחם בפת

 הרבה אומרים ורשעים סלת, קמח סאים ושלש
 נתן בדבור עפרון כמו עושים אין מעט ואפילו

 דינר על אפילו ויתר לא מעשה ובשעת הכל,
 ברצון יפוח, פנים וסבר השיווי. מן אחד

.” ובעדינות
 לענין אינו רב, לו לעשות כאן שצוה זה ]טו[

 לרב אדם לך עשה אמר להוראה, אלא הלמוד,
 אתה ותסתלק ובאסור במותר עליו שתסמוך כדי
 איתי זיל 74 בירושלמי שאמרו כמו הספקות, מן
 וכן לך. ואשרי עליה דאסמוך השוק מן זקן לי

 מן שזה לפי באומד מעשרות מהפרשת הרחיק
הספקות.

 יחדל לא דברים ברוב החכם אמר כבר ]טז[
 מיותרים הדברים רוב כי הדבר וטעם ,75פשע

 מרבה כאשר כי עתה, שנבאר כמו 76 וחטאים
 יהיה שודאי לפי בהחלט, חוטא דבריו האדם

להיאמר, ראויה שאינה אחת מלה לפחות בדבריו

 לחכמה סיג אמרו הדבור מיעוט החכמים ומסימני
 הכסילים מסימני הדברים ורבוי .77שתיקה

 החכמים אמרו וכבר .78 דברים ברוב כסיל וקול
 79המשפחה כבוד על מורה הדבור מיעוט כי

.80שתיקותא מיחסותא אמרו מיוחם האדם והיות
 82 החכמים שאחד 81 המדות בספר אמרו

 83מדבר היה שלא עד בשתיקה, שמרבה נראה
 לשתוק, מרבה אתה מדוע לו אמרו מאד, מעט אלא
 לארבעה נחלק ומצאתיו הדבור את בחנתי אמר

 נזק כולו שהוא דבור 84הראשון החלק חלקים.
 ודברי אדם בני קללת כגון תועלת, שום בלי

 מוחלטת. שטות בזה שהדבור בהם, וכיוצא נבלה
 אחד מצד נזק בו שיש דבור השני והחלק

 ליהנות כדי אדם לשבח כגון אחר, מצד ותועלת
 את שמרגיז מה השבח באותו ויהיה ממנו,

 צריך לפיכך ששבחו, לזה מזיק ונמצא שונאו,
 הזה בחלק גם לדבר ולא זה, בגלל מזה לחדול

 תועלת בו שאין דבור השלישי והחלק הדבור. מן
 נבנית היאך ההמון׳ ספורי רוב כגון נזק, ולא

 ותיאור פלוני, ארמון נבנה והיאך העיר, חומת
 פלונית, מדינה פירות ושפע פלוני, בית יופי

 אמר למותר, אך שהם מדברים בזה וכיוצא
 תועלת. בו ואין מיותר הזה בחלק הדבור גם כי

 כגון תועלת שכולם דברים הם הרביעי והחלק
בענינים האדם ודבור ובמעלות, במדעים הדבור

משלי 71 ״מלכאח״. בפירוש וטעה "הקנינים"
 "סמאחה 73 א. פז מציעא בבא 72 ו. כב

 פנים שהוראתן, אחד לענין שונות מלים ובשאשה"
 ובנדפס הבעה. עדינות מאופקת, שמתה רצון, של

 ערבים ובדברים בנחת הבריות עם ויתן שישא ..הוא
 פי״ב יבמות ו. הל׳ פ״א קטן מועד 74 ורצוים".

 שרוב בלומר 76 יט. י משלי 75 ז. הל׳
 שקורא והוא המיותר החלק מן או אדם בני דברי
 והם חטא בו שיש החלק מן או "רשות" לקמן אותו

 מי״ג. פ״ג לקמן 77 וה״מרוחק״. ה״אסור״ החלקים
 "שרף 79 ב. ה קהלת 78 הושמט. ובנדפס
 שרשו כלומר השורש" "כבוד מלולי תרגום אלאצל"

ותרגום האבות" .,מעלת .ובנדפס נכבדים מגזע אדם של

 "מיוחסתא ב״י ובכמה ב. עא קדושין 80 הוא. נאה
 שתיקותא". דבבל "מיחסותא ובנדפם שתיקותא"

 מדות ספרי 81 משובש. נוסח בש״ם ולפנינו
 יודע ואיני הערבים אצל מצוים רבים "אדאב" ומוסר
 הערביים ד,מדות ובספרי רבינו מתכוון מהם לאיזה

 בספרו רשב״ג גם זה. דבר מצאתי לא לי הידועים
 "אלמרתאצ׳ין" 82 זה. עגין מביא הפנינים מבחר
 והרגילו שהכשירו אותם המנומסים, המרות, בעלי

 לכך בעברית תואמת מלה ואין הנעלות, במדות עצמם
 בנדפס 83 בנדפס. גם הוא וכך ״חכמים״ תרגמתי

 לאמרו ראוי שאין דבור מדבר היה "שלא משלו הוסיף
 ב, ם, בכ״י "אלאול 84 אלא״. מדבר היה ולא

בפרטיה ועיון למוד "תפקד," 85 ״אלואחד״,



קבל משהראשון פרק

המדרשולא שתיקה.אלא טוב לגוף מצאתי ולא החכמים בין גדלתי

 והתמדת חיותו קיום בו שיש ממה לו הנוגעים
 שאני זמן כל אמר׳ לדבר. ראוי ובזה מציאותו,

 החלק מן מצאתיו אם בוחנו, אני דבר שומע
 השאר מן היה ואם בו, דברתי הרביעי הזה

 באדם התבונן המדות בעלי אמרו ממנו. שתקתי
 הדברים, רבעי שלשת שהשמיט וחכמתו הזה
__________בה. להתנהג שראוי חכמה וזו

 תורתיגו חובת לפי נחלק הדבור כי אומר ואני
 ומרוחק, עליו, ומוזהר בו, מצווה חלקים, חמשה
 בו, המצווה והוא הראשון החלק ורשות. ורצוי,

 ,85בפירושה והעיון ולמודה התורה קריאת הוא
 ,8» בם ודברת בה שנצטוינו עשה מצות וזו

 בחזוק נאמר וכבר ,87המצות כל כמו והיא
 זה חבור יכיל שלא מה הלמוד על ובזירוז
 אשר הדבור הוא השני והחלק מקצתו. את אפילו
 והכזב שקר עדות כגון עליו, והוזהרנו נאמר

 מקראות וכמה והגדופים, 88והריגול והרכילות
 נבלות זה ובכלל הזה, החלק על מורים בתורה

 הדבור הוא השלישי, והחלק הרע. ולשון הפה
 עצמו, לאדם תועלת בו שאין הדבור והוא המרוחק,

 ההמונים ספורי רוב כגון מרי, ולא משמעת לא
 פלוני מלך התנהגות והיאך היה, ומה אירע מה

 או פלוני של מותו סבת היתר■ ומה בארמונו,
 שיחה החכמים אצל נקרא וזה פלוני, של עשרו

 להתרחק מאד משתדלים והחסידים בטלה,
 חייא ר׳ תלמיד רב על אמרו אלה, מדברים

 החלק מן וכן .8מימיו־ בטלה שיחה שח שלא
 בין מגרעת ישבח או מעלה האדם שיגנה הזה

 הוא הרביעי והחלק הגיונית. או מדותית שהיתר■
 ההגיוניות המעלות בשבח הדבור והוא הרצוי,

 הסוגים משני המגרעות ובגנות והמדותיות,
 ובשירים, בנאומים לזה הנפש את ולעורר יחד,

שבח וכן עצמם. הדרכים באותם מההם והרחקתה

 ׳;' _כדי מעלותיהם חשיבות וספור החכמים
 באורה וילכו אדם בני בעיני הנהגותיהם

 להב כדי ומגרעותיהם הרשעים את ולגנות
 מהם ויבדלו אדם בני בעיני °־ וזכרם מעשיהם

 כל הזד■ החלק שנקרא ויש באורחותיהם. ילכו
 חב מן וההתרחקות הטובות ד,מדות למוד

 חרז והוא החמישי והחלק ארץ. דרך השפלות,
 וסרג במסחרו לאדם שנוגע במה הדבור הוא

 צרכיו, כל ויתר ומלבושו ומשתהו ומאכלו
 אם אלא מרוחק, ולא רצוי לא איננו רשות
 יש! רצח ואם שירצה, כמה בו לדבר רשאי

 וב הדבור, מיעוט לאדם נבחר הזה ובחלק
 וו* אבל בו. מלהרבות מזהירים המוסר

 לו צורך ואין לומר צריך אין הרי והמרוחק,
 וחר המצוות אבל לגמרי. ממנו לשתוק שראוי

 חר חייו ימי כל בהם לדבר האדם יוכל אם
 זה עם צריך שהוא אלא התכלית, היא

 לדב מתאימים מעשיו שיהו האחד דברים,
 היוצאים דברים נאים שאומרים כמו

 הנזז לא כאן אמר זה עגין ועל י־, עושיהם
 אוגז והחכמים המעשה. אלא העיקר הוא

 דרוש הנעלות המדות את המלמד לחסיד
 צדיקים רננו הנביא ואמר ־,2לדרוש נאה

 חק: הוא השני והענין ־.8 תהלה נאוה לישרים
 מע בדברים העניגים את להרבות שישתדל

 י׳ לעולם אמרם והוא להפך, הדבר שיהא לא
קצרה•". דרך לתלמידו אדם

 שת שפה באיזו המחוברים השירים כי ודע
 לו ויש עניניהם, לפי אלא נבחנים אינם
 ותוצר חלקנוהו. שכבר הדבור בדרך ־5 בהם

 כ פשוט שהוא פי על ואף זה את לבאר
 נזד אם מאומתינו וחסידים גדולים שראיתי
ז ורצה זולתה או חתונה או משתה במסבת

 ואינו תלמודה" "וקריאת ובנדפס ודקדוקיה, פירושיה
 ארבע 87 ז. ו דברים 86 האמת. מן רחוק

 פירושו לי ונראה במלה. מלה תרגמתים אלה תיבות
 הבין בנדפס אך המצות, משאר אחת ככל מצוה שהיא
 ושמא המצות" כל כנגד שקולה "והיא ותרגם אחרת
 דומה .,אגתיאב" 88 רבינו. נתכוון לכך באמת

 שמואל בעבדך" "וירגל כמו "ריגול" ותרגמתי לרכילות
 לשון וראה הגב. מאחורי הלחישות שהם כח יט ב

השמיטה ובנדפם א. הל׳ פ״ז דעות כהלכות רבינו

ובהל 89 הכפילויות. את להשמיט כמנהגו
 ר תלמיד רב על "אמרו כתב ד הל׳ פ״ב דעות

 מק יודע שאינו משנה כסף מרן כתב ושם הקדוש"
 יוחנן רבן ועל אליעזר ר׳ על נאמר א כת ובסוכה

 חומו ו« ליתה, ם, בכ״י "ודכרהם" 90 זכאי.
 ק סנהדרין א. עח בתרא בבא 92 פ״ח. יבמות

 10 חולין ב. ג פסחים 34 א. לג תהליט 93
 תו תג׳רי־ "והי 95 לתלמידיו. ב, ם, ובכ״י
וזולל חם ,.אט ובנדפם הולכים" ,.והם מלולי



ואבדה גזילה הלכות תקפח

 יבא שאם להכריז, חייב - העין ששבעתן ישנים כלים היו ^״^דאם
 יש סימן, כזה בכלי ליתן יכול שאיני "אע״פ ויאמר, חכמים* תלמיד

 "שלי ואמר, הכירו **אם לו; להראותו חייב - עין״ טביעות בו לי
לו. מחזירין ■ הוא״

 "חכם". :ובכי״א בכי״צ אבל מקום, בכל רבינו דרך וכן ,B.L.Or. 1231,2-5 מהגנתה בשריד הוא כך *
בכי״ס. חסר כאן עד **

פשוטה יד
 חדש לכלי דווקא מתייחסת שהיא זו הלכה בפתיחת מדגיש שרבינו כך על לעמוד יש

 מפני חדשים, שהם עוד כל אותן" מכיריו הבעלים "אין כאלה שוה". כולם שצורת "מכלים
 יתכן חדשים גם כמותם הרבה ואין ייחודיים שהם חדשים כלים אבל כמותם. הרבה שיש
עין. טביעות בהם לבעלים שיש

 כלי כל :אומר אלעזר בן שמעון ר׳ :...ב,א מציעא בבא משנה ־ וכר הן חדשים כלים אם
להכריז. חייב אינו ־ אנפוריה

 כדי עד בעליהם בהם נשתמשו שלא חדשים כלים הם אמרו, אנפריא, וכלי שם: פיהמ״ש
 שטוען למי אותן מראין להכירם, שאפשר עד בהם נשתמשו שאם לפי להכירם, שיוכלו
 חכמים שתלמיד שאמרנו, כמו נאמן, אדם היה אם לו אותן מחזירין ־ הכירן ואם לו, שאבדו

 לבעליהם שיהא עד בהן נשתמשו לא שאלו וכיון עינא. בטביעות האבדה לו מחזירין - הגון
להכריז... חייב אינו - עינא טביעות בהם

:מפירש״י{ לקוט )עם כג,ב־כד,א מציעא בבא
 אי דמיי היכי העין. שבעתן שלא חדשים כלים שמואל, אמר יהודה רב אמר אנפוריא! מאי
 הוי! מאי העין שבעתן כי ־ סימן בהו דלית אי הוי! מאי העין שבעתן לא כי - סימן בהו אית

 ־ העין שבעתן עינא. בטביעות מרבע לצורבא לאהדורי ־ מינה נפקא סימן, בהו דלית לעולם
 מהדרינן ולא בגוייהו, ליה קים לא ־ העין שבעתן לא כי ליה. ומהדרינן בגוייהו, ליה קים
 )יש במסכת :במלייהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני שמואל, אמר יהודה רב דאמר ליה.
 ובפוריא היא(, ענוה ומדת לאו. לו, יאמר לו, היא שסדורה ואע״ג לאוז או בגירסא סדורה פלוני מסכת נידן

 :זוטרא מר אמר מינה! נפקא מאי ובאושפיזא. היא(, צניעות מדת לאו. יאמר, מטתך! )שמשת
 מהדריע - תלת בהני אלא משני דלא ביה ידעינן אי עינא. בטביעות אבידתא ליה לאהדורי

ליה... מהדרינן לא - אחריני במילי משני ואי ליה,
 הן ואלו להכריז. שחייב העין ששבעתן חדשים בכלים אלעזר בן שמעון רבי מודה :תניא
 ומחרוזות וצינוריות, מחטין, בדי, כגון :להכריז חייב שאינו העין, שבעתן שלא חדשים כלים

קרדומות... של

:ר״ח כתב
 הרבה בהן עיין לא - כלומר העין, שבעתן שלא חדשים כלים אנפוריא! כלי מאי
סימן, בהם שאין בכלים זו ושמועה מכירן. אינו לפיכך בראייתם, עינו שבעה ולא
 בטביעות מרבנן לצורבא להו מהדריע ־ ברורה ידיעה ומכירן עינו שבעתן אם

 מילי: תלת בוזני אבל בדיבוריה, משני דלא מרבנן בצורבא מילי והני עינא.
מחזקינן לא זה כגון קריתיה, לא כי אותה יודע איני ואמר, שקראה ־ במסכתא
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תקפט עשר ארבעה פרק

 כלל בדבורו משנה שאינו ותיק בתלמיד אמורים? דברים במה יג
בו. מתארח שהוא בבית או במטה או במסכתא או שלום בדברי אלא

 כדי שונה" אני "במקוות ואמר, נדה במסכת עוסק היה כיצד?
 "בזו ואמר, זו במטה שישן או נדה, בענין שאלות אותו ישאלו שלא

 "אצל ואמר, שמעון אצל שנתארח או קרי, שם ימצא שמא ישן", אני
 או אצלו, שנתארח זה על יטריחו שלא כדי מתארח" אני ראובן

 הרי - לזה זה לחבבן כדי וגרע והוסיף לחבירו אדם בין שלום שהביא
 אין אלו, מדברים חוץ בדבורו ששינה עדים באו אם אבל מותר. זה

העין. בטביעות האבדה את לו מחזירין
פשוטה יד

 בפוריא וכן יודע; איני לומר לשונך למד לעולם דאמרי, כרבנן דעבד בשקרי, ליה
 שאין עבד, שפיר ־ הלילה אצלי אשתי ישנה לא וכי שמשתי לא לך יאמר אם -

 אם - באושפיזא וכן ;אדם לבני נשיהם עם שיחתם אדם בני לגלות ארץ דרך
 מפני האורח ושינה מכובדים, בכלים הבית ותיקן הרבה מטעמים לו ועשה כיבדו

 בקול רעהו ׳מברך כדכתיב, בביתו, אחריו וירדו אדם בני ירגישו שלא פחד כי
בשקרי, אותו מחזיקין אין ־ זה בעניו שינוי כל ושינה, כז,יד(, )משלי וגו׳ גדול׳
אותו מחזירין - הן כליי שאלו לי ברי יאמר, ואם באמונתו. הוא הרי אלא

 בכלים אלעזר בן שמעון ר׳ מודה לפיכך סימניו, נתינת בלא בלבד עין בטביעות ־
 מרבנן צורבא אתי דילמא טעמאי מאי להכריז. שחייב העין ששבעתן חדשים

להו. ושקיל בהו לי אית עינא טביעות דאמר, בדיבוריה, משנה דלא

 שהוא בבית או במטה אבל ור״ח, רש״י כמו "מסכת" מפרש שרבינו לב לשים יש
 זה", בענין שינוי "כל :שכתב ר״ח מפירוש למדנו אבל שונה, קצת פירוש לו יש בו מתארח

 מקוות, ובמסכת נדה במסכת והמשיל "כיצד" רבינו שכתב והיינו דוגמאות, אלא אלה שאין
 מטעמים אלה בעניינים גרע" או "הוסיף בין כלומר, מסכתות. בשאר הדין שהוא ברור אבל

מותר. בהם, כיוצא או המבוארים

 בן שמעון רבי "ומודה ־ בהמשך הגמרא מדברי מדייקים ומודה( ד״ה )כד,א, התוספות
 דלרבנן משמע ומודה, "מדקאמר :להכריז״ שחייב העין ששבעתן חדשים בכלים אלעזר
 שאפילו כרבנן פסק לא מדוע לרבינו, קשה כן, אם להכריז". חייב - העין שבעתן לא אפילו
להכריז! חייב - העין שבעתן שלא בכלים

 כוותיה הלכתא מקום "מכל אלעזר: בן שמעון כרבי שהלכה הגר״א עונה כך על ברם,
אליביה". וסרו דשקלו - ועוד טעמיה, דמסתבר

 על להכריז שחייב רבנן לדעת יתכן איך ביאור. טעונים לכאורה התוספות דברי ברם
 ראם לא שעדיין כלים להכיר יוכל לא ותיק תלמיד גם הרי העין? שבעתן שלא חדשים כלים

 בכלים להבחין המוצא יוכל איך אלעזר, בן שמעון לרבי גם ועוד, העין! ששבעתן עד מספיק

לאח אם להכריז חייב האם שידע כדי שבעתן שלא לבין העין ששבעתן בין חדשים
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ואבדה גזילה הלכות תקצ

 ציינתי כבר התוספות. קושיית את הקדים כבר שרבינו אומר הייתי מסתפינא ולולא

 כולם שצורת "מכלים הם אם דווקא חדשים כלים מכירים הבעלים שאין זו הלכה בראש
 חכמים לדעת סימנים, בהם ואין הם חדשים אם גם ייחודיים בכלים מדובר אם אבל שוה",

 בכלים מודה שמעון ורבי הם. ותיק תלמיד של שמא להכריז וחייב להכירם, ניתן הסתם מן

 מועט שימוש ייחודיים ובכלים בהם, נשתמש שכבר ניכר אם רק הם, חדשים אם כאלה
 והדבר הואיל אלא כרבנן, הלכה באמת זה בדין אבל העין". "שבעתן להחשב לדעתו מספיק

 דבר השמיענו רבינו גם לפיכך בלבד, הדיוק מן שמענוהו אלא בגמרא במפורש אמרוהו לא

במפורש. כתבו ולא בלבד בדיוק זה

 "כלי על מדובר ובגמרא במשנה ־ ישגים כלים חדשים... כלים מכלים... חרש... כלי
 בעקבות העין". ששבעתן חדשים "כלים העין", שבעתן שלא חדשים "כלים אנפוריה",

 אצל העולה שאלה על הוא עונה בכך בכלים. דוקא שמדובר בדבריו רבינו מדגיש הגמרא

 סימנים בלי גם אבדה לזהות יידע חכמים שתלמיד אפשרות ישנה אם ראשונים: כמה
 ישנן האם שלו"! אלו "הרי כלשהי מציאה על לומר עוד שייך איך העין, שבעתה ו^פולו״״לא

 החפץ אבד שמא כי להכריז חייב אימתי פיהן על להחליט שניתן כלליות מידה אמות

 אך עין, טביעות שייכת בהם בכלים דווקא כי יתכן אמנם, לזהותו! שיוכל חכמים לתלמיד
 השווה מיד. ־ שלו" אלו "הרי נאמר ועליהם עין, טביעות בהם תתכן לא - אחרים חפצים

זה: בעניו צריכא( ולא ד״ה )כקב, הרמב״ן דברי
 וכדקתני מרבנן, צורבא משום להכריז חייב העין ששבעתו דבר כל אי :לי קשיא
 מעות מפוזרין, פירות ]מצא שלו מציאות אלו רישא קתני היכי וכו׳, ר״ש ומודה

 הרי ־ ארגמן של ולשונות בשר... של וחתיכות הרבים... ברשות כריכות מפוזרות,

עינא! בטביעות ניהליה דליהדריה מרבנן צורבא איכא דילמא ליכריז! שלו[! אלו
מסתמא. עינא טביעות בהו ולית נינהו כלים לאו דמתני הני דכל למימר ואיכא

: {80 עט׳ שלזינגר ;א משנה בפירוש )בה״ב המאירי שואל כך על אולם

 פירות הא להכריז. חייב אינו העין שבעתם שלא כך חדשים_מן שהם כלים ...
 כך ־ אדם לשום כלל עינא טביעות צד בהם אין תחלה“שהוזכרו דברים ושאר

 אף מיהא בשר חתיכות :בה תמה ואני הראב״ד(. )= המפרשים גדולי כתבוה
!הנשה גיד בפרק שביארנו כמו עינא, טביעות דין בהם יש והתר איסור לעניו

עין! טביעות דין בשר חתיכות על חל ולא שלו" אלו "הרי במשנה פסקו איך מעתה

:ח,יב אסורות מאכלות בהלכות לקמן זה דין רבינו שפסק ראה ברם,
 בו לו חיח כן אם אלא אסור, ־ העין מן ונעלם בביתו והניחו בשר הלוקח ...

 צרור שהיה או זה, שהוא ודאי מכירו והוא עין טביעות בו לו שהיה או סימן,

וחתום.

:טו,ח לפנינו גם השווה
 אם וכן שלו, הן הרי ־ נפילה דרך בהן, יגע לא ־ הנחה דרך מפוזרין, פירות מצא

 ולשונות פשתן ואניצי ממדינתם הבאות צמר וגיזי שלבשר וחתיכות מצא...
ומכריז, נוטל - סימן בה יש ואם ;סימן בהן שאין מפני שלו אלו הרי - שלארגמן

סימן. הוא הרי לידרס העשוי שסימן
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תקצא עשר ארבעה פרק

 יתכן כי ואומר מסיי□ זה כל ע□ רבינו, פסק וכך שלו" אלו "הרי המשנה: שנקטה אף

 על דיון במקורות נמצא שלא שאע״פ ונראה עין. טביעות או סימן יהא בשר של שבחתיכות
 אף מקו□ מכל מכלים, חוץ דברי□ בשאר עין טביעות של אפשרות ישנה הא□ להחליט איך

 המונע העיקרי שהגורם להשמיענו יב הלכה בתחלת הזהב בלשונו שדייק רבינו לימדנו זאת

 שאין אע״פ הרגיל, מן שונה היא הצורה שא□ משמע ־ שוה" כול□ "שצורת הוא עין טביעות

 נתון שהדבר כמובן בשר. חתיכות ואף אבדות, מיני בכל גם עין טביעות שתהיה יתכן סימן,

 תתכן הא□ סברה פי על לדון ניתן אבדות בשאר ג□ רבינו לדעת כי ברור אבל הדעת, לשיקול
להכריז. צריך ודאי הוא, שכן נראה ואם עין, טביעות בהן

 ליה", ומהדרינן בגוייהו, ליה קי□ ־ העין "שבעתן :נאמר בגמרא - וכר לו להראותו חייב
 לו להראותו "חייב הנדרשת: ההוספה את ליה" ל״מהדרינן העין" "שבעתן בין ורבינו"מוסיף

 אותו. שיזהה מבלי החפץ את חכמי□ לתלמיד אפילו נשיב שלא ברור שהרי ", וכו׳

:רפא רמז רי״ף ־ שלום ברברי

 מותר שמואל, בר׳ יהודה ר׳ משום אילעא ר׳ אמר :יבמתו על הבא בפרק גרסינן
נ,יז(. )בראשית וגו׳ נא׳ שא אנא ליוסף תאמרו ׳כה שנאמר: שלום, בדברי לשנות

 ויאמר והרגני. שאול ושמע אלך איך שמואל ׳ויאמר :שנאמר מצוה, אומר, נתן ר׳

 חשיב דלא דהאי לן ומסתברא טז,ב(. )שמואל-א וגו׳ בידך׳ תקח בקר עגלת ה׳,

 כי היא, דמצוה - ליה איצטריכא לא דהאי משום מילי, תלת הנך בהדי הא

דרשות. הנך - ליה איצטריכא

:ה,ז דעות הלכות השווה

 את ודן הימנו. נחה רוחן שתהא כדי האד□ כל לשלו□ ומקדים חכמים... תלמיד

 שלום אוהב כלל; בגנותו מספר ואינו חבירו בשבח מספר זכות, לכף האד□ כל

שותק... ־ לאו ואם אומר, ־ ונשמעין מועלין שדבריו מקום ראה אם שלום. ורודף
 כללו בהן. וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא יוסיף ולא בדבורו, ישנה ולא

בהן... וכיוצא חכמה בדברי או חסדי□ בגמילות או אלא מדבר אינו שלדבר,

: (48 )עמי שלו□ אוהב ד״ה יב, פרק א נוסחא נתן דרבי אבות השווה

מה□ אחד אצל לו וישב אהרן הלך זה. עם זה מריבה שעשו אד□ בני שני וכן

 אומר,־אוי בגדיו, את וקורע לבו את מטרף אומר, מהו חברך ראה בני, לו, ואמר

עליו. שסרחתי הוא שאני הימנו בושתי חברי, את ואראה עיני את אשא היאך לי,

 ואומר האחר, אצל לו ויושב אהרן והולך מלבו, קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא

לי, אוי ואומר, בגדיו, את וקורע לבו את מטרף אומר, מהו חברך ראה בני, לו,

עליו. שסרחתי הוא שאני הימנו בושתי חברי, את ואראה עיני את אשא היאך
לזה. זה ונשקו גפפו בזה זה וכשנפגשו מלבו. קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא
ישראלי. בית כל יום שלשים אהרן את ׳ויבכו :נאמר לכך

 והיינו מרבנן", "צורבא אמרו: בגמרא ־ וכו׳ כלל בדבורו משנה שאינו ותיק בתלמיד

 משו□ )ז,א(: דביצה בר״ג (:2) צרב ערך הערוך פי על והוא ותיק״, ״תלמיד רבינו שפירש

חכמים. תלמידי חוזק - מדרבנן צורבא :כדאמרינן וחזקים, קשים פי׳ דצריבן
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ואבדה גזילה הלכות תקצב

 כלל, בדיבורו משנה שאינו יתר זהירות על מדובר כאן שהרי "ותיק" הוסיף: רבינו

 על מחמיר = ותיק רבינו שהגדיר ה,י לעיל ראה אלו. דברים לשלושה לשנות לו יש כן ואע״פ
המקור. צויין ושם עצמו,

 מפני אלה דוגמאות בחר שמא ־ שונה אני במקוות ואמר נרה במסכת עוסק היה

 גמר עתה שהרי שקר כאן שאין נמצא קודם, שנאה שכבר מקוות אחרי באה נדה שמסכת

 אני "מכשירין להגיד: לו שאין ברור אבל להשיב. ידע מקווה בעניין ישאלוהו ואם מקוות,
בו. שאין במה מתפאר כאילו ונמצא לשם הגיע לא שעדיין שונה",

 בהני אלא משני דלא ביה ידעינן "אי אמרו: בגמרא - וכר ששינה ערים באו אם אבל

 שבודקים ובלילה ביום הזמן כל עדים אליו נצמדו ופי כזה! דבר לדעת ניתן איך אבל תלת",

 ותיק תלמיד סתם כי רבינו מסביר לפיכך, שינויי שום ח״ו בו שאין מפיו היוצא הגה כל אחר

 אלו" מדברים חוץ בדבורו ששנה עדים באו "אם אבל בדיבורו, משנה שאינו עליו חזקה

 :י,ג ומושב משכב הלכות השווה עין. בטביעות אבדתו לו מחזירים ואין חזקתו איתרע

 אבל חברות. דברי לקבל צריכין ואינן ונאמניו טהרה בחזקת הם הרי חכמים "תלמידי

 לתלמיד אפילו טהרות מוסרין יהיו שלא בעצמן סלסול כהנים נהגו המקדש בית משחרב

 אבדה לו להחזיר נאמנות לגבי הדין שהוא ברור חברות". דברי עליו שיקבל עד חכמים

נאמן. הוא הרי ותיק תלמיד שהוא בו ידענו שאם עין, בטביעות
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ג סימן חו״מ - ב חלק אומר יביע שו׳׳ת

 כדי יודע איני ולומר לשקר לדיין שאסור שהעלה החיד״א ד׳ שהביא שם, פעלים רב להגאון עיני ותבט )ו(
 חיישינן דלא להוכיח כ׳ וע״ז ע״כ. יעשה. וכתורה באמת דעתו לגלות עליה רמיא חיובא אלא הדיינים, שיוסיפו
 דעבד. הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא כב״ה. הלכה רבא אמר הכי פפא רב א״ל )מג:( בברכות ממ״ש לשקרא,
 דשפיר י״ל וה״נ ע״כ. בכך. עצמו והשמיט שטעה, לפי אכסיף ר״פ אלא כב״ה, הלכה רבא אמר לא ופרש״י,

 שאני דאולי לדחות ויש בסברתם. טועים שעמו הדיינים שלדעתו כיון האמת, את לקיים כדי לשקר הדיין מצי
 שאף ,׳שכ שם התוס׳ מד׳ להעיר ויש הר״פ. עכת״ד לשנות. הותר מש״ה בקרבו, דמו שנשפך מאד שקשה בושת
 החסיד, ר״י בתוס׳ וכ״כ ע״כ. וכר. היא ולא גורס היה שלא משמע כרבא פסק הרי״ף אבל רש״י, גירסת שכ״ה

 התום׳ ד׳ שהביא שם בכ״מ וע׳ כן. פסק ה״ג( ברכות מה׳ )פ״ט הרמב״ם ואף ע״כ. כהרי״ף. בה״ג גי׳ ושכ״ה
 ולא בגמ׳ ומ״ש ב״ש. לדברי נ״ט אלא שאינו כר״ג לפסוק רצה לא בספרו שישנו שאע״פ ונ״ל ע״ז, וב׳ הנ״ל,
 הגרי״ב בהגהת וכן שם. ברכות בשטמ״ק וכ״כ ע״כ. כן. אמר לא שרבא אלא כב״ה, הל׳ שאין ר״ל לא היא,

 ליה דקים לאו ואי וכר, פליג דנפשיה מסברא דר״פ (שכ׳ ה( )ס״ס מפאנו הרמ״ע תשו׳ ד׳ הביא שם( )ברכות
 שיהיה ראיה שום מכאן אין ולפ״ז ע״כ. רב. מעשה בכ״ד קי״ל והכי בנפשיה. עובדא עביר לא הלכתא דהכי
 להחיד״א שו״ר גדול. באילן התלה ליחנק רצית אם קיב( )פסחים מ״ש בבחינת אלא זה שאין לשקר, מותר

 כיסופא דמשום )מג:(, דברכות מההיא שמוכיח קודש, האדמת ד׳ שהביא יב(, ס״ק יב )סי׳ חו״מ יוסף בברכי
 כד׳ שהעיקר שנראה וכי׳ והכ״מ, התוס׳ ע״פ האמור ככל ודחהו מפיו. שקר להוציא מותר שטעה, יאמרו שלא

 וע״ע עש״ב. בזה. מ״ש הסמיכה בקונט׳ מהרלנ״ח ד׳ ג״כ והביא מבה״ג. וכנראה לה ל״ג דהרי״ף התוס׳,
 ד״ה )לד:( סוכה בתוס׳ וע׳ וכאמור. בנ״ד. הר״פ ראית גם נדחית ולפ״ז יב(. ס״ק רטז )סי׳ א״ח בברכ״י

 כר״ט(, לכו דרישנא לא ואי וזבינו אשוו )דא״ל אסא דמזבני להנהו מפחיד שמואל שהיה שאפשר ולידרוש,
 ע״ש. בשקר. להפחידם דעתם גונב שמואל שיהיה אפשר שאיך שם, הריטב״א ע״ז והקשה ס״ל. דלא במידי

 דעבידא ומילתא פרש״י קיים, וב״ד שמואל שהרי הכא שאני ד״ה )עז( ליבמות בחידושיו אזיל ולשטתיה
 לו, שומעין אין מעשה לאחר ובא שמורה ת״ח כל דאמרי׳ דהא דודאי נהירא ולא בה. משקר ולא היא לאגלויי

 אמר דבריו, לקיים כדי בהלכה, ונותן שנושא מתוך שמא דחיישינן אלא ח״ו, לשקרא דחיישינן משום אינו
 )מג:(. דברכות בההיא והרמב״ם כהרי״ף גריס דהריטב״א ונראה ע״ש. וכו׳. מרבו שקבל כסבור בדדמי,
 מוצירי דמהר״ח ,׳וכ כנ״ל, הריטב״א בשם עו( )יבמות הנמק״י ד׳ שהביא סג(, )סי׳ אומץ יוסף בשו״ת ומצאתי

לקושטא הכי ס׳׳ל פפא דרב ליישב וכ׳ )מג:(. דברכות מההיא עליו הק׳ ע״ב(, )דמ״א חיים מים באר בס׳
 באילן יתלה ליחנק הרוצה וכמ״ש דבריו, שיקבלו כדי טצדקי למעבד שרי האמת להעמיד ובכה״ג דמילתא, *

 מה שלהחזיק דהיינו אמרה, מעשה אחר דאם בההיא אבל כב״ה. דהלכה רבא בשם ר״פ אמר ומש״ה גדול.
 ע״ש. טעותו. להחזיק שישקר דח״ו הריטב״א כ׳ ע״ז האמת, נגד גדול באדם לתלות משקר שטעה, אף שעשה

בזה. צורך אין פוסקים לשאר אבל ברכות. רש״י לגירסת אף רש״י על וקושיתו הריטב״א ד׳ ליישב כדי כ״ז אכן

 לרב רבה א״ל )נא( בעירובין ממ״ש לשקר, דמותר לנ״ד ראיה להביא עוד ׳שכ שם, פעלים רב לה׳ וראיתי )ז(
 דליקבל היכי כי אלא יוסי כר׳ ליה תנא לא היא, ולא וכו׳, שנים היו אם אומר יוסי ר׳ דתניא עלי, סמוך יוסף

 ובהא מחבריו, ולא מחבירו כר׳ הל׳ שמואל קסבר בעלמא )כז( בפסחים וכן עמו. נימוקו יוסי דר׳ משום מניה,
 על יקשה ]ולכאו׳ עכת״ד. שם. בפרש״י וע׳ לאיסורא. רבנן תיקום היכי כי איפכא אתנייה וסבר מחבריו, אפילו

 מההיא כמ״ש ליישב וב׳ דפסחים, מההיא שם אומץ יוסף בשו״ת העיר כבר אולם אלו. מסוגיות הנ״ל הריטב״א
 טעותו. להחזיק כשמשקר אלא הריטב״א כ׳ ולא דמי. שפיר דמילתא לקושטא כן שמואל שסובר שכיון דברכות,

 ופרש״י, כוותיה. הלכתא אלמא וקבלוה, דרבים משמיה דרשה )כ( בגטין וע״ע דעירובין. בההיא י״ל וה״נ ע״ש.
 הראיה והנה לשיקרא[. חיישינן ולא שם. בתוס׳ וע׳ כוותיה. הלכתא אלמא דליקבלוה האי כולי מדטרח

 בשם לאומרו מותר כן, שהלכה לו ונראה דין שמע אם וז״ל: קנו(. )סי׳ המג״א בה וזכה קדם כבר נא מעירובין
 דבסוף וצ״ע גדול. באילן התלה ליחנק רצית אם קיב פסחים וע׳ נא עירובין מניה. דליקבלו היכי כי גדול, אדם
 )כז:(. בברכות וכ״ה מישראל. שתסתלק לשכינה גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם דבר האומר אמרי׳ כלה מס׳

 הנ״ל, )מג:( ברכות מהגמ׳ המג״א ע״ד העיר מלקייה, ואנא איתוניה ד״ה ה״א( דנזיר )פ״ז קרבן ובשיורי ע״כ.
 קנו(, )סי׳ וקציעה מור בס׳ יעב״ץ להגאון וראיתי ע״כ. בגה״ש.( )וצויין התוס׳. וכמ״ש הכי, ל״ג דהרי״ף וב׳

 לכאורה, וזר תמוה דבר הוא גופא דר׳׳פ ההיא דבלא״ה וכ׳ )מג:(, דברכות מההיא המג״א ע״ד העיר הוא שגם
ודרש אמורא אוקי מיותרת/ בכ״ד /המלה: בכ״ד אמרינן ובכ״ד טעה, אם האמת על להודות לת״ח הוא גנאי וכי
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 כיו״ב שהקשו )נח( ע״ז בתוס׳ וע״ע כיו״ב. )מג( בגטין וע״ע וש״נ, סג: ]שבת בידי. הם טעות שאמרתי דברים
 דסוף וההיא וכר. ברישא אהרם דבריך למעשה הלכה עשה שכבר התם דשאני לחלק יש ואולי שם[. רש״י ע״ד
 היות עם ברבו ותולה אומר הוא מדעתו אלא כלל, מרבותיו שמעה שלא מיירי דהתם לק״מ, )כז( וברכות כלה

 גנוזה חמדה וניםלדברירבתשנברבהגא סייעתא ומצאתי עכת״ד. סריקי. בוקי בו תולה ושמא ברור, בלתי הדבר
 שהיא שמועה באותה מכיר אם לא? או שמו, על אומרו אם רבו, מפי שמע שלא דבר האומר וז״ל: שב׳ קב( )סי׳

 יתלה אל היא שהלכה לו ברור אין ואם ממנו. שיקבלו כדי רבו בשם אומרה ממנו, אותה מקבלים ואין כהלכה
 שב׳ קנו( )סי׳ בא״ר וע׳ ע״ש. כת״י. הגאונים תשו׳ בשם כט(, ס״ק רמב )סי׳ יו״ד בברכ״י וכ״כ עכ״ל. ברבו.
 ע״ש. וכר. מותר אחר מחכם ששמע מה אבל רבו, בשם יאמר לא מסברתו שאומר מה דדוקא המג״א, קו׳ לתרץ
 בעיניו. ברור הדבר שיהיה ובלבד רבו בשם לאומרו מותר מסברתו שאומר מה שאף משמע הגאונים מדברי אבל
 אבל אסור, גמור דבתלמיד ליישב, שב׳ כלה( )סוף רחמים ובכסא סק״ז( )שם ברכה במחזיק להחיד״א וע׳

 דברכות ההיא ליישב כ׳ ועפ״ז דמי. שפיר להוראה הגיע והוא אמת והענין חבר וכ״ש חבר תלמיד כשהוא
ודו״ק. ה(. )ס״ס ח"א חיים לב בשו״ת וע״ע ע״ש. )מג:(.

 מסלקינא לא ואי מוטב, ומסתלקיתו שבחייכו שקליתו אי לאריסיו דא״ל יוסף, דרב בעובדא )קט( בב״מ והנה
 שלא ריב״ן, בשם מסלקינן, ד״ה ע״ב( )שם התוס׳ ופי׳ היא. מילתא ולאו וכר. יהודה רב דאמר שבחא, בלא לכו

 להעיר יש ומכאן לשיקרא. חיישינן דלא אלמא ע״ש. כן. אמר להפחידם אלא מעולם, זה דבר יהודה[ ]רב אמר
 ב״ב בתוס׳ וע״ע וכנ״ל. בשקר. להפחידם. דעתם גונב שמואל שיהיה אפשר שאיך לד:( )סוכה הריטב״א עמ״ש

 ע״ש. הנ״ל. הריטב״א ע״ד מקומות מכמה ג״כ להעיר שב׳ נד( )דף הנד״מ ברכה עמק בס׳ וע״ע ואי. ד״ה )ה(
 אפכוה )מד:( בקידושין ממ״ש לזה ראיה עוד להביא פעלים רב הגאון ומ״ש ח(. כלל כ׳ )מע׳ חמד בשדי וע״ע

 לדברי יודה אולי אפכוה ומש״ה היה, רב של אהובו ששמואל מפני כן שעשו ופרש״י, דרב, לקמיה ושדרוה
 השואל, הרב עמ״ש השיג סא(, )סי׳ מלובלין אליהו יד בשו״ת כי להעיר יש ע״כ. שמואל. בשם שאמרו קרנא

 שידע מאחר המטריפים, מן הוא כאילו שטתו שהחליף אלא הגהמ״ח(, )כדברי להכשיר הורה ג״כ שהוא
 ושדרוה אפכוה מד:( )בקידושין הראשונים בדורות אף כן שמצינו שאע״פ הגהמ״ח, כ׳ וע״ז אוהבו, שמעכ״ת

 דשפיר ושדרוה דאפכוה דהני לן לימא ומאן לשונם, למדו משום עוד, כן לעשות שלא מהראוי דרב, קמיה
 דאסור, איתא ראם בדבריו, להעיר וב׳ השואל הרב חזר סב( )סי׳ ושם עלה. חתים דרבינא בריה מר ולאו עבוד.
 וע״ש. דבריו. להעמיד הגהמ״ח וחזר דמי. דשפיר א״ו תרחק. שקר מדבר משום היא ולא לומר להש״ס הו״ל
 דמר הדברים והפכו טעו הישיבה בני וכר, ושדרוה אפכוה שפי׳, )נט( בגיטין רש״י דברי שרים זכרו שלא וק״ק

 לפרש״י ואף הרש״ש. בהגהות שכ״כ שו״ר +/מלואים/ דקידושין. בההיא גם כן לפרש יש ולפ״ז ע״ש. אדמר.
 דגטין אההיא כ׳ יא( )סי׳ שבע באר בתשו׳ אולם ע״ש.+ רד״ל. בהגהות כמ״ש ה״ט דהתם י״ל כן, עשו דבכוונה

 יד ה׳ וכמ״ש לכתחלה. כן לעשות מותר שיהיה גמור הכרח שאין למדנו ועכ״פ ע״ש. בקידושין. כפרש״י שי״ל
 צ )דף ה״ד לב תעלומות בשו״ת וע״ע ע״ש. )דנ״ד(. ברכה עמק בס׳ למ״ש ג״כ תשובה ומכאן מלובלין. אליהו
ודו״ק. ע״ש. לה(. אות ד )מע׳ טהרה בשיורי המים טהרת ובס׳ ע״ד(.

 הדיינים, שיוסיפו בכדי יודע איני לומר הדיין על שאסר יעקב, בית ה׳ נגד ראיה זה מכל שאין נלע״ד ומיהו )ח(
 וכדקי״ל הדין. מן להסתלק רשאי אינו ומש״ה נוטה, הדין להיכן ויודע לדין, נזקק שכבר דיין גבי דשאני

 אתה שאי או דבריהם תשמע שלא עד קשה, ואחד רך אחד לדין שבאו שנים יב( )ר״ס ובחו״מ )ו:( בסנהדרין
 נוטה, הדין להיכן ותדע דבריהם משתשמע אבל להם. נזקק איני להם לומר רשאי אתה נוטה, הדין להיכן יודע

 רוצה שהוא משום ואי שם. ובאחרונים ס״ר(. יח )סי׳ בחו״מ וע״ע ע״כ. לכם. נזקק אני אין לומר רשאי אתה אי
 ציווי על להתחכם לו אין להוראה, שהגיעו דיינים והם להיפך, סוברים והרוב הואיל לאורה, הדין להוציא
 לשקר, שאסור מפני יודע איני לומר האיסור טעם שאין ונמצא ז״ל. החיד״א וכדמסיק יעשה. וכתורה התורה,

 הדין שיצא עד הדין מאחריות להתחמק רשאי ואינו הדין. - פסק עד בו לטפל חייב לדין שנזקק שהדיין אלא
 שאסור מטעם ורק אך האיסור היה אילו דאה״נ הנ״ל, פעלים רב הגאון ראיות כל נדחו ומעתה מביניהם. לאורה
 ודינא סד:(, )יבמות שלום דרכי מפני לשנות מותר דקי״ל גם ומה ראיותיו. בכל ז״ל הרב צודק היה לשקר,
 בדבר דוקא דהיינו קכו( )סי׳ חסידים הס׳ ע״ד כתבנו אחר )ובמקום יעקב. השבות ג״כ וכמ״ש הוא. שלמא
 להיכן יודע אם הדין מן להסתלק לדיין רשות שאין לפמש״כ משא״כ בזה.( שם פעלים רב ה׳ ובדברי העבר,

להוסיף משתמיט דקא הוא דאשתמוטי הדין, מן כסילוק הויא יודע, שהוא בזמן יודע, איני ואמירת נוטה. הדין

ס?



 מצאתי וכן בברכ״י. החיד״א להלכה שהעלה וכמו הם. הוראה שבעלי כיון לעשות אסור וזה אחרים. דיינים
 יודע, איני לומר לו אסור הוראה בעלי שהם שכל העלה שג״כ ע״ב(, דצ״ט לג, סי׳ )חחו״מ השלחן נוכח להגאון

 החולקים דעות שרבו המועטים כשראו שאם נג(, )סי׳ ח״א הרא״ם בשו״ת מ״ש והביא הדין. מן להסתלק וכ״ש
 דאחרי עשה= =מצות מ״ע על עוברים הם להטות, רבים אחרי גזרת לקיים רצו ולא להם, והלכו קמו עליהם,

 שם, השלחן נוכח ה׳ על דק״ל מאי אכחד ]ולא ע״ש. וכו׳. לא( )סי׳ בתשו׳ זכות מהר״ם כ׳ וכיו״ב להטות. רבים
 משא״ב קרנות, יושבי דהוו התם דשאני ומחלק יודע. איני לומר שהתיר השבו״י לד׳ אף כן שכותב שנראה
 וכנ״ל גופיה. השבו״י מד׳ וכדמוכח כן לומר א״א אבל פעלים. רב שמחלק כמו וזה ע״ש. הוראה. בעלי כשהם

ודו״ק[. ד(. )אות

 בב״ד עמו היושבים אא״כ יודע, איני בטענת הדין מן להסתלק תבונה ואין עצה שאין פיסקא דהאי סיומא )ט(
 שאינו רואה ואם דעתי, קבלו לומר יוכל וע״כ דעות. ברוב בטלה הדיין החכם סברת אין שאז קרנות, יושבי הם

 קצת הם בב״ד עמי היושבים והנה לאורה. הדין ויצא הדיינים שיוסיפו בכדי יודע איני יאמר להכריחם יכול
 כל על השיבותי בעניי שאנכי אחרון ספר ע״פ ממון להוציא ופסקו עלי שחלקו אחד פעם וקרה חכמים, תלמידי
 דרכי וחשבתי עמדי. כמוס הוא הלא המוחזק. מן להוציא שאין בס״ד והוכחתי בזה, שערכתי אחד בפסק דבריו,

 ומצאו ת״ח קצת שהם כיון א״ד פעלים. ורב השבו״י וכמ״ש הדיינים, שיוסיפו כדי יודע איני שאומר כדאי אם
 וה״ט דעות.( רוב ע״פ )ופסקו יודע, איני לומר נמנעתי התבוננות ואחרי כן. לעשות רשאי איני בספר, נכתב שכן

 שיפסקו לודאי קרוב במקומי, דיינים ב׳ יוסיפו אם גם סופרים, ושל חכמים של עיר שאינה הדין באתרא דהכא
 קצת כמחשבות לא מחשבותי שב׳, יא( )סי׳ שמואל מקום בשו״ת וע׳ בספר. מפורש שכן בראותם כדבריהם,

 הרמב״ם מ״ש בעצמם וקיימו מדבריו. יזוז לא הנה בספר הנדפס דין לדון המורה בהגיע כי שראיתי, לומדים
 יש כי אדמה כן לא ולבבי ואנכי בו. אמונתו תגדל בספר חקוק מה דבר אדם בראות נבוכים=, =מורה מו״נ בס׳

 ולא בעוה״ז נבוש לא דהלכתא. אליבא שמעתתא לאסוקי יזכנו והשי״ת ע״ש. מגעת. שידו מקום עד לחפש
אמן. לעוה״ב. נכלם

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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סב שאלה
 מקומות כנמה הטור נדנרי עצומות קושיות 11

 האחרוני' מהכל שננוכו ותיו ם'נ נסי' נמן ני״ד
הוה כזמן נ״מ שאץ ויניס נמה הטור נקב למה
iifpn 'n מלקות ולירא ____

לענין הוה נושן וניע נוה יישבתי
 קל הקל אותו דפאנילין אזלה

 שהוא מה ויניס אותם סטור נתנ ולכך • נו'
: ושלו' קורס וין ס׳ על האיפורים נו נוהג

מלובלין: אליהו

ס שאלה
 ועוניא גופא אתוו״ל• ממופלג שאלה

טמון נמצא א׳ אות הוה הכי
 מונח ורק ארנן קוץ הגוף מלל נגד בבשרה
 נקבמנמוןומנפני' שוס ניכר היה ולא קצת בשיפוע

 בלי שלם נשי אצנעוק נ' בעוני צד מכל נשאר אך

 הקיז חך מנתק או 0 מנפני הן וריעות' רושם
מובלע היה ניאשהשנט דק קנס לומר רצוני סנ׳ל

:ונשומנס בבשרה
 נדון אם פה החכמים נין מאלוקת ונפלה

נמחט הרשנ״א לקשובות דומה ?1
 הובא נשרו בעוני ננלע וכלה בקורקבן שנמצא

 דאורייתא דהפיקא ואסור מ״מ סי' שלהי נש״ע
 ונתרפא קרוס העלה מנחון או מבפנים או דממיינ

 ...מבפנים אמרינן מספקא א"כ ניכר שאינו עד יפה
 שנמלא מקום עד וענד הושט דרך הקנה נכנס

 מלקא שהוא און דרך נא שקנה גאמי למה וסו
 דרך הנבלעים שכל דשניח מלתא ונניע שכיק ילא
 הש״ע מתג והא יזנ״ל נתשונה נמוונר הן וושט
 ניקנו לא המחט או הקץ אס ג' סעיף נ״א סי'

 וקא טרפות אלו כפ' הרא׳ש מדנרי והוא כוי לחלל
 אישקכיו בנשיא אלו רקאמר עוניא מההוא דייק

 או"השמפד' נס־ משמע )וכן ני מר פריף הוה מ׳
 ( הטורוהש״ע לשון לפרש יש ובן כן הראיש דברי
 מנח אך מניוון כירך ניכר שהמחט מיירי הקם

 דאלו המחט בא מנפנים ע״כ ה״א לוו שהקופא
 כתג מ*ו בקופא כעומק כ־-ב נקנה איך חון מצו

 דרך ענחיץ שניכר כיון גלולה דתוזרא הרא״ש
 למה דיין כנדון אכל לקולא תלינן להתחנך הנהמה

 דעתי ולוה ■ דאורייתא בשפיקא לקולא נאמר
 הא טמוח״הו להן ׳הבינן אפיל! וקו לאשור נוטה
 ירךלהתחנך אין ף1וה'שךוהפ"חדע הניח כתג כנר

 מכרעת ראיה כלי דמיקל ט״ו נמל וולת נכותליה
ע"כאצפ' וה ניכר בתדיחיד ונטל נניחהיוג ולמה

עכ׳ל! הרמה ודעתו לסשוכתו

 אווא בר האי ואויל שפיל לא א׳ תשובה
משופר לי ישלח ממנה עדין ויש

 השנתי! ועכ׳ו וכו' לפנים צריך ליתדין ני ואנלינא
 באן קצרתי לכן צריכות שאינו אך נאריכוס קצת

;מלובלין אליהו ושלו'

סא שאלה
ו״ל אלי וכתכ השואל חור

 שאני הוא כן כדבריו נאמת הלל השאלה ק״ר
פשוט שהדבר השאלה לגיד נכנס איני

 ■ןאויל הוא משנה נדבר טומה והמטריף להתיר
 המתעקש המיקוש מפני אך י מנוחת נריט חמורו

 המטריפים מן אני כאלו שיטתי החלפתי להטריף

 ווה לי הב1א שמכ״ת נאמנה שידעתי מאחר כי
 דמנית יאמרו שלא עמי בת לשער ומפורסם תדע

!תניא דעת' להממיר סכות• ומהפך רישי׳עו עויג לא
:להתייא נמתי

 דרחיס לגברא שאפילו נודע האידנא אבל
דמ״ק עיניא כההוא חניף לא ליה

 שא״ה שלו' זה והיה • לאורייתא 1יויל1 נחו ויישר
:השואל החכם עכ׳ל כנפשו אשר אסונו ועמנו

!השכווי! חורת׳ אשר חאת

 כן שמציכו הנס מ׳ יאמר! שלא מלית ם״ש
בפ*ב כמ״ש ראשונים בדורות אפילו

 גם והוא דרב קמי' שדרוה אפנוה נ מדי בקידושין
 יאנא לורעא ליה וחס דרכם לפי להם השיב הוא

 לעדו עוימשוס כן יעשה שלא מהראוי הכי ינימא
 ושדרוהז יאפכוה הגי f נימ ומאן • נו' לשונם
ואפש' עליה! מרנררנינאחתוט ולאו עניו ושפיר

 ונר׳ס מ' אמרה רב גנרא נמ״ש כנו דוברים כ’1"
נס ניעא אזרה רב' גברא דפאי׳ב המוציא

כו': טעמא
 ורוצה לש׳ש מפית שכוונת בו ידעתי אבל

»'• כה״ן ושפתי תודה של באמיתה
 אמיתי שהוא נו אני שיודע ומתוך בפיהו אמת וסירת

י מלובלין אליהו ושלו' חיו בו אשקר לא

סב שאלה
 ו׳ל דברי על הנ״לוחש■□ החכם וזור אשר וואח

אלקים ניראת שהיא דמר מכסנו ראשית ק״ך
 קדמה יראתו אשי כמוהו לחכם כראוי

:מ' לשונם למי) משוס להוניחינ׳ לחכמתו
 שהראשונים ביון הוה המראה על נבהלתי

ורב ורנינא הכי עברו הש׳ס נעלי
 נובר׳ ולומר ב! לפקפק אין נשיס וה נתנו אשי

 רנינא נר מר ולאו ענת דשפיר לימא מאן מנית
 מקימי אשי ורב רנינא דודא• עכיל עליה תהום
 ומעגלי יושר אורחות הנאים לחרות ללמוד עליה

 להש"סלאסוקי היל דאל״נ הכי לממנו צוקדשפיר
 נוה וכיוצא תדחק מרנרפקר משום היא !לא עליה
 נשים לקכוע שלא או ■ מקום ככל הש״ס כירך
 :ננ"ל צ"ל ודאי אלא • פ! דאפשה׳ נוה מעשה
כמ״ש ננו דברים ואפשר עור מנית ע׳ש ותן

 יסא כלל הנכה 1ל אין ע:״ל סש קרנא
 אפכוהז כן ומחמת שמואל _ןגל חולק היה הוא קינא

:ושלו׳ הנ׳ל הקבס עב"ל דיון מדק ולזג
וואת

החכנוה אוצר תכנת ע״י הודפס 145 מס עמוד מלובלין שמואל בן אליהו אליהו יד
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סוסב שאלה
ווזשנידו הורת• אמר מאת

 אמה נשפה בלשונן מעלהו רום האריך אשר ק׳ר
שאי» עומד אני מקומי שק־ שפק להעמיד

 טעס מאיוה מ שמוהר ואף ננך יגיל להיות ניאי
:שיהיה

 הוהירו ואעפ״ג נו שמצוה משלו נמל לנו וטה
איהור דרך לא אנל רגילנו יהיה שלא

 הני נאמרה יננן קדמוני וננר ונ׳0£ אמיתי
 נמילייהמהיענס ימשני ענייארנגן מילא הלתא

 מאמ״ת pp אמת איה לעילם׳קמר ל עאמן! שמעתי
 ננללס: נכלל וה ונדון ת"שמיש מיסנתא אמשקיוא ר״ס
נ־נ איערא• כוי הש״ה מנעלי ראי' מיש גם

 ירצו •'ל אן הכי למעני ישרי לומר נאמה
 אוהנשל נאואעפ׳ישה׳' רג של אמת תורת להורות
 דאנאנו׳ומא' חעצי׳לורעא אמר כ; אעע'• שמואל
 שפיר אי שה וה כדין עסוק ט׳וני היא ולא להש״ס הליל

 למעני ישרי נאמר טעה ומאחה לא או הכי למענו
 אס נהתנם להתכפק יש נאמת אס לנקחילה הכי

 כאשר חייו קצת יעת! ישתנה יתירה אהנה מתמת
 ושונא יאוהג מעונות גנידיט יומיאלמיש עצו׳ וה

 נלא אום של נלנו מנצנצים האהנהוהשנא? יסשולב׳
כן לפשות מון אינו גופא נמטעטוה רשעא פיון

ין: מלוג אליהו ושלום

סג שארה
מכיית יעיין ויל תפר:יס מחכמי מאי אלה11

׳וגלות והרי ח׳י״ה דף ר״ת נקו'
 המה שהיי תימא כאן אין וליעת׳ וטי תיעא ענאן

 כר' מהכרחלטוק׳ אינו שנן רגל ע״נלמ״ד »־
 יסיילארנע נחמן דרג אליניו מקרן ור״פ תמעאל
 מההכרח רק מלל והיובלות ריס כמה ונהם וישיט

 : היא ישמעאל ר׳ לתרן הוצרך נאורחא חייל ולא
טמרחלומר אשיג״ב מ ליקיקהא צריך וקוד

 א״כ שני נייית א״כ רש"׳ כימי' חסלא כרי
פריך! אשי לרב קאמר מאי

 לי' ומקשה מאי לתרן יכול ירשי• להקשות ואין
ולכאן לכאן עולה תירן הא ׳וכלות והרי

 לועד שיין רגלים גבי קא1י נ״ל וליובלות לגלים
 אחר נדגל לטעות ואין וצרגלים פי׳ינריו יהדי כך

 מווכר אינו ציה הא שנו צ״ה נאמר מ? כאן אנל
 לטעות נוכל דבריו שתם למה קעקע• ואיונל נמשנה

 ת>*1 יפליג תנא עראשנא; אריה דקאי. ולומר
 :וקיל קשה תום' לעי' אנל הוא כן נאמת הגמרא

 וכן' הנוטע א׳ ת״ר ע'נ ט' דף מכית יעיין גם
h הגע' ומקשי ונו' פחות ונו׳ ריה לפני יום

 לעולם ומשני כו' פר גני הא נו׳ נר־מ דלא ליעא
 הא הקשיתי קחשינשנה׳ ף1נם א' רימויוס

משלש׳' פחות אמר האיך אלינאודיע להעמידו א״א
 ג' ריה חמר הא אליבי' מכ״מ שנה לו עלתה לא

 עי אתור הוא לעולס יהא שנים ג' יעלה א' ויום
אפילו נ! יאס לאחר או ליה לפני לי ומה שנט

ג*נ: נפחות

 ווה ננה אומר ווה משינה הפצתי 11 קושיא
ותרצת׳ ל׳ שויס ואינם נכה .אומר

 נל אלא לכזף לומר ׳נזל אינו יר״מ אליבי' אפשר
 אתר להקריבו פר נני כמו לכל ההייל ניכר הוטן

ר״ה לעשות )אנל ומנו סוף והוא א' ויזס נ'שנים
:ההניל ניכר לא כאן אנל אמר( לא חיש

להיותשנט אילן 1אינ עדיין הא שנט טיו ואיל
 פפקינן לא נסית׳ ולפסקי שלי י״ה

 כנר ווו ישי׳ מיקיק לוה ואפשר ניני הניט
 מכ״ת וידאה וק״ל שנה 1ל עלתה נר׳ה אילן נעשית

לעי} ת לחרא דני להשניגי יהנקי נעיןשנלוהוך
,הנ׳ל: החנם עכיל וננחת כל

לוזוזכם: תשובון׳ את1ו

 ד׳ה תוספות על שהקשה הראשונה שאלתו ק״ר
 ר'פ1 תימאט' כאן שאין ט' תכלות והרי

•• נו' נחמן דרג אלינא מתרץ
 קשה לא נחמן ולרב נוה ביון יפה כאמת

התימא מנ*פ לינא אן תימא שוס
 הנטן והוא שיא מהר גרם׳ נע"שלקמןע*פ ק״עת
 אויא ונוה נחמן ולרב אשי לרב ולא הוא דלרנא

 ני אשי רב נוכרי גס מעלתו רום שהקשה מה
 אשי נלוסליב קשה ילא ינדימכ׳ח נאמתנטן

 התימאנר־פאלינא לרנאוכןכאן הוא הקושיא אך
׳שמעאלכו': לדקאילר׳”דינאע׳כצ

קמתמה! ושפיר לומר נוכל נחמן לרב ואף
 ע״כ הלא יובלות והרי ומקשי פריך מאי

 נחמן לרב מקשי מאי א*כ ישמעאל כיי לרנא א״ל
ויקארי ומקשה דעתי' ומאי הנא למוקמי נע׳ יעצי

:קארי לי'מאי

 ורארם הוך נשנלו ’יש" מנרי שסלפל וטרל
כן ואעפ״י לוה צריך אין אך שאמרם לעי

 ה1יה הסוס'שנתנו ניני׳ נס 11 סנרא לומר יוכל
:ט׳ לשנויי קני

 למחעי יאיכא משוס הכי נאמת ולא.משלי ר״ל
 סמיך לא נ’ע נן דס״ל ׳שמעאלהיא ולומרר'

:היא ישמעאל י' נאמת אלא אשנו״ •!תנא
 לאוקמי וסיד מה על ט' ניף השני קושי' ןקל

עלתה לא מל'יום נפחות האיךאמר מ’כר
 יעלה א' הגיוחס“ר אתר הא אליבי' ע עני שנה לו

.1 ענ"לנקיצר גישניסנו'
 יהשאש יס״ד עלמא׳ תמה למה •ועתי לא

 וקשה נר״ע מוקיס העהקנא ע״פ הא
:מריו לעי

 תנאי יאיוך אלינא ג״נ קשה 11 קושיא וקוד
 מקנת נימא שנע ט״ו עי אתור למה

כטלה: השנת
 היתירא דנאןלאקשהיהא פשוט לענ׳י אן*

 מקרא יליף הוא ונחטישיח ,נרניע׳ יקמתיר
: ה“דהואר שנה מג"ש ונשנה

 נר׳ה דוקא נשלמים ערל? של רהשנים ע״נ גט׳לא
ולאאח"כיעלוהקאיהלש:

עור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס146 מס עמוד מלובלין שמואל בן אליהו אליהו יד
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שלום דרכי מפני - אמת ואי אמת

א
 לשנות לאדם לו מותר שמעון בר׳ אלעזר רבי משום אילעא רבי ואמר ב(, )סה, יבמות במסכת שנינו
 אלוקי עבדי לפשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר מותו לפני ציוה "אביך שנאמר השלום, בדבר

 אומר נתן ר׳ שלום. דרכי מפני שינו הם אלא ציוה, לא יעקב רש״י, ופירש יז(. - נ )בראשית וגו׳ אביך״
 רש״י שם ומוסיף וגו׳. ב( - טז א )שמואל והרגני״ שאול ושמע אלך איך שמואל ״ויאמר שנאמר מצוה,

 שהקדוש ומוכח וגו׳, לזבוח" ואמרת בידך תקח בקר עגלת ה׳ "ויאמר הפסוק להמשך היא שהכוונה
 כתיב דמעיקרא בו, שינה הקב״ה שאף השלום גדול תנא ישמעאל ר׳ דבי לשנות. ציוה הוא ברוך

 אמרה שרה רש״י, ופירש יג(. שם )שם זקנתי" "ואני כתיב ולבסוף יב(, - יה )בראשית זקן״ ״ואדוני
 הדבר ושינה זקנתי", ואני וגו׳ שרה צחקה זה "למה כתיב לאברהם הדבר הקב״ה וכשגילה ביזוי, לשון
 ד שמות הגדול ובמדרש יא, רבה ובבמדבר ט, רבה בויקרא נוספים מקורות )וראה עכ״ל. השלום, מפני

 ופ״ב, פ״א נתן דר׳ ובאבות השלום, פרק זוטא ארץ ובדרך תשיא, רמז "נשא" שמעוני ובילקוט יה,
ועוד(. ה״ד, פ״א סוטה ובירושלמי

 והלא לשמואל הקב״ה של בדבריו לשנות הציווי היה מה תמה שם אגדות בחידושי במהרש״א והנה
 את למשוח הליכתו עיקר את מ״מ ותירץ, עיי״ש. זבח", להם "ויקרא כדכתיב קרבן, הקריב שמואל

שאול. יראת מפני אלא כן עשה ולא לשנות, צריך היה דוד

 "ואמרת ציוהו למה ועוד פינטו(, יאשיהו )לר׳ יעקב - עין על ברי״ף שכתב כמו נראה דבריו ובכוונת
 לומר הוא שמצוה משמע "ואמרת" מדכתיב לזבח", להם וקראת לה׳ "ותזכה לומר לו והיה לזבוח"

 קאמר דקושטא ואע״ג שם, יוסף - בעץ גם כתב וכן עכ״ל. השלום, מפני ולשנות באתי, לה׳ לזבוח
 באתי" "לזבוח שיאמר לו מדצוה מ״מ וגו׳, לה"׳ לזבוח שלום "ויאמר בקרא כדכתיב זבח שם שעשה

 "לזבוח להם שיאמר אותו צוה למה וא״כ דוד, את למשוח רק לזבוח לשם ביאתו עיקר אין שבאמת
 נפשייהו מטעו ואינהו דבר, אליו שואל ואין ולזבוח ללכת יכול היה והא ישאלוהו, שלא אף באתי"
השלום. מפני לשנות שמצוה להראות כרחך על אלא לזבוח, היה שביאתו ויסברו

 היה פירוש והרגני", שאול ושמע אלך "איך שכתב, שם ביבמות בריטב״א הוא דבריהם יסוד ולכאורה
 שאני היזיקא דשכיח היכא ניזוקים, אינם מצוה דשלוחי ואע״ג משאול, מתנצל האיך עצה שואל

 שחושד החטא הרהורי על לכפר קרבן כלומר בידך" תקח בקר "עגלת דפסחים בפ״ק כדאמרינן
 לשנות שמותר מפני הולך לבד זה כי לומר משנה שהוא אלא הליכתו עיקר זה אין ומ״מ בכשרים,

 שם במאירי הוא וכן האמור. כפי הוא הריטב״א דברי פירוש שאף ונראה עכ״ל. וכו׳, שלום בדברי
 לה׳, לזבוח ביאתו שעיקר אמר והוא היתה, לדוד למשוח הליכתו עיקר מ״מ עשה, שכך ואע״פ שכתב,
עכ״ל.

 ואולי השלום, מפני לשנות שמצוה משמואל הגמ׳ לומדת איך הקשה שם ביבמות לנר - ערוך ובספר
 שבתורה, תעשה לא ציווי כל את שדוחה נפש פקוח של למצב שיבוא שחשש מפני לשנות נצטווה

 ותירץ ניזוקים. אינם מצוה ששלוחי בזה אומרים ואין ודאי היזק של מצב כאן שהיה בגמ׳ וכמבואר
 הזיקא ששכיח במקום שאף שסובר א( )סו, בנזיר במשנה נהוראי ר׳ של לשיטתו הולכת כאן שהסוגיא

 אלא נשארה ולא שיטתו, עפ״י נפש פיקוח חשש אין וממילא ניזוקים, אינם מצוה שלוחי אמרינן
בדבריו. עיי״ש השלום, מפני לשנות שמצוה מכאן ללמוד אפשר ולכן שלום, דרכי של שאלה

 נפש, פיקוח של במקום באמת הוא הנידון שאם נראה דלכאורה עיון, לי צריכים דבריו ובפשטות
 עשה מצוות שכל הוא הדין שהרי ניזוקים, אינם מצוה ששלוחי הסברא על לסמוך אפשר שאי בודאי

מצוה ששלוחי המצוות בכל נאמר לא ואמאי נפש, פיקוח מפני נדחות שבתורה תעשה לא ומצוות



 של הטעם שאין כדאמרן, ודאי אלא איסור. שום נתיר ולא מצוה אף תידחה לא וממילא ניזוקים, אינם
גמור. נפש פקוח כנגד לעמוד ומועיל טוב ניזוקים אינם מצוה שלוחי

 נפש פיקוח של מצב נקרא הזיקא ששכיח שמקום לנר - הערוך דברי שנכונים נראה גיסא מאידך ברם
 שכיח ללא הזיקא שכיח בין לחלק בגמ׳ הביאור גופא שזה לפרש יש ובאמת נפש. פיקוח ספק או

 שכיח ואילו ועבירות, מצוות לדחות בכוחו ואין נפש, פיקוח ספק בגדר נכנס לא זה שמצב הזיקא
 שכיח בלא ואילו נזוקים, אינם מצוה דשלוחי הסברא בו תועיל לא ולכן נפש, פיקוח בכלל הוא היזיקא
 של שבמצב דקידושין פ״ק בסוף בסוגיא כן ומבואר ניזוקים, אינם מצוה שלוחי סברת אהני היזיקא

זוכה. אחד כל ולאו נס, לו לעשות צריכים היזיקא שכיח

 צריך שמואל היה לא נפש פיקוח משום היה הציווי כל דאילו ליישב, נראה לנר - ערוך קושית ובעיקר
 שקר "מדבר מצות ובכללן נפש, פיקוח מפני נדחות שמצוות התורה מצות היא כך שהרי מיוחד, לציווי

 שיעשה היא המצוה שכוונת אלא הקב״ה תשובת להיות צריכה היתה ולא ז(. - כג )שמות תרחק״
 נפש. פיקוח למנוע זה באופן לעשות שמצוה מובן וממילא נפשות, סכנת תהא שלא זה באופן אותה

 שאול ושמע אלך "איך שמואל ששאלת שם בשמואל במלבי״ם וכן האלשיך בפירוש יעוין ובאמת
 כלומר, ללכת, אופן באיזה היתה השאלה כוונת אלא ללכת, אפשר איך שאלה בגדר היתה לא והרגני",

 היא הציווי כוונת אם בודאי שהרי נפש, פיקוח בו שאין באופן או נפש פיקוח בו שיש באופן האם
מיוחד. ציווי כך על יש שהרי ללכת, שצריך בודאי נפש, פיקוח של באופן גם ללכת

 של הלאו על בזה שעובר משום מצוה לדבר אפילו סכנה במקום ללכת איסור שיש כתב שם והרד״ק
 ולכאורה זה. לדין מקורות כמה עוד שהביא שם וראה טז(, - ו )דברים אלוקיכם" ה׳ את תנסו ״לא

 להיכנס האיסור עצם על ליה תיפוק אלוקיכם", ה׳ את תנסו ד״לא ללאו צריך דאמאי תלמוד, צריך
 איסור לתוספת היא הרד״ק כוונת ואולי ועוד(. נפש ושמירת רוצח מהל׳ פי״ב ברמב״ם )ראה לסכנה,
 סכנה, למצב להכנס מהאיסור לבד אלוקיכם" ה׳ את תנסו "לא של נוסף איסור יש שאז מצוה, במקום

מצוה. במקום שלא מאשר טפי אסור מצוה שבמקום ;איפוא נמצא

 דמשני רבנן עבידי מילי תלת בהני שמואל אמר יהודה רב דאמר איתא, ב( )כג, מציעא בבא ובמסכת
 האמת. מן חכמים תלמידי משנים דברים בשלושה )דהיינו, וכו׳. ובאושפיזא ובפוריא במסכת במלייהו
 אודות בשאלות בפוריא, הצורך. במקום אלא פלונית מסכת שיודע ויאמר יתגאה שלא במסכת,
 יאמר כראוי ארחו אם חברו על ישאלוהו שאם ובאושפיזא, ותוס׳. רש״י במחלוקת עיי״ש צניעות,

 לא מדוע תמה שם ובתוס׳ עיי״ש(. אצלו, להתארח מהוגנים שאינם אנשים עליו יקפצו שלא כדי שלא
 ואולי שלום דרכי אלו שגם ותירץ שלום, דרכי מפני בהם לשנות שמותר הדברים את גם הגמ׳ החשיבה

מאחרים. יותר רגילים

 ליה איצטריכא דלא כאן לה חשיב דלא דהאי לן ומסתברא וכתב, זו בשאלה הוא גם עמד שם וברי״ף
עכ״ל. וכו׳, הוא דמצוה

 משנה שאינו ותיק בתלמיד אמורים דברים במה כתב, הי״ג( ואבירה גזילה מהל׳ )בפי״ד והרמב״ם
 על זה לחבבם כדי וגרע והוסיף לחברו אדם בין שלום שהביא או וכו׳, שלום בדברי אלא כלל בדיבורו

עכ״ל. וכו׳, מותר זה הרי זה

 מצוה זו השלום מפני שלשנות כתב דהרי״ף והרמב״ם, הרי״ף בין מחלוקת כאן שישנה נראה ולכאורה
 מותר. זה שהרי בלשון רק כתב הרמב״ם ואילו לשנות(, שמצוה ביבמות בפסקיו הרא״ש דעת היא )וכן

 יבמות. ממסכת דברינו בריש שהבאנו התנאים במחלוקת הראשונים שנחלקו איפוא ויוצא

מצוה, דהוי נתן כר׳ פסק לא אמאי הרמב״ם בדעת ולפרש לפלפל יש לנר - הערוך של דרכו עפ״י והנה
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 שלוחי היזיקא דשכיח במקום שאף נהוראי ר׳ כשיטת סבר נתן ר׳ לדעתו שהרי מותר. לשון רק וכתב
 סברת את שמביאה ב( )ח, בפסחים ד־הגמ׳ כסתמא אלא כן סוברים לא שאנו וכיוון ניזוקים, אינם מצוה

 ששכיח שבמקום היא וכוונתו הסכנה. מפני בודק אינו עצמו כל חמץ(, בדיקת )גבי שאומר פלימו
 ואף - ה״ה(. ומצה חמץ מהל׳ )פ״ב הרמב״ם פסק וכן ניזוקים, אינם מצוה שלוחי אומרים אין היזיקא

 כאן שאין משמע המיקל, אחר לילך יש סכנה ובמקום הואיל הלכה רכך כתב שם בפסחים שהרא״ש
 שהרי "מצוה", ולא "מותר" לשון הרמב״ם כתב כך ומשום - לדינא. וצ״ע כפלימו, גמור הלכה פסק
 ולא הרמב״ם, כתב ה״ז( )פ״ה דעות ובהל׳ ניזוקים. אינם מצוה ששלוחי הסברא על סומכים אנו אין

 מצוה, הזכיר לא כאן ואף עכ״ל. בהן, וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא יוסיף ולא בדבורו ישנה
כה(. ס״ק שם הגר״א ובביאור מד ס״ק שם ובסמ״ע רסב סי׳ בחו״מ בדרישה היטב )ועיין

 וגרע והוסיף לחברו אדם בין שלום שהביא או שכתב, שם( גזילה )הלכות הרמב״ם בלשון יעוין והנה
 רק שמותר אלא לשקר, שמותר כתב שלא בדבריו ומדויק עכ״ל. מותר, זה הרי לזה זה לחבבם כדי

 לשון שינוי ענין גם הרמב״ם הזכיר דעות ובהל׳ ממש. שקר זה שאין שכוונתו וכנראה ולגרוע. להוסיף
 שינוי, על מותר לשון נאמר בגמ׳ גם ואכן ממש. שקר זה שאין נראה זה מלשון וגם וגרעון, תוספת וגם
 וכן לעיל, שהבאנו הריטב״א מלשון גם כן להוכיח כתב שם לנר - ובערוך שקר. על היתר נאמר ולא

 איך לו נתישב ובזה עיי״ש. גרידא, שינוי אלא שקר ממש זה היה שלא יעקב, בני אצל היה לדעתו
 שקר דבר כאן אין ולהאמור שלום, דרכי מפני תרחק" שקר "מדבר של התורה איסור את להתיר אפשר
ממש.

 מקרא שהוא שאע״פ לעיין יש תרחק", שקר "מדבר משום תורה איסור דהוי השאלה שבעיקר אלא
 לכאורה השיגו, שלא הרמב״ן וגם המצוות, במנין זו מצוה שמנה להרמב״ם מצינו לא בתורה, מפורש
 )סי׳ והסמ״ק קז( )עשה הסמ״ג אך זו, מצוה מצאנו לא בחינוך וגם זו. בהשמטה לו שהסכים משמע

 תורה איסור איכא דלכו״ע יג( )עשה בפתיחה חיים - חפץ בספר ועיין המצוות. במנין זה חיוב מנו רכו(
 ולא תרחק", שקר "מדבר תורה ואמרה דהואיל לדון מקום היה ובאמת לעצמה. מצוה שאינה אע״פ
 איסור גם הוא גמור שקר שאינו מה גם א״כ וכדו׳, תשקר לא של בלשון שקר על איסור סתם אמרה
 והרי שלום, דרכי מפני לשנות להתיר אפשר איך למקומה, לנר - הערוך שאלת תחזור ולפיכך תורה,

מהתורה. איסור בזה יש

 רבן תני וגו׳, צוה" אביך לאמר יוסף אל "ויצוו איתא, ט( סי׳ ק פרשה "ויחי" )פרשת רבה ובמדרש
 יוסף בין שלום להטיל בשביל בדויים דברים דברו השבטים שאף השלום גדול אמר גמליאל בן שמעון

 השאלה על עמד שם תואר ־ יפת ובספר וגו׳. לאמר" יוסף אל "ויצוו דכתיב הוא הדא לשבטים,
 פיקוח משום איסור על לעבור שמותר בודאי ובזה שקר, דברו הם הסכנה מפני והרי לעיל, שהזכרנו

 על שאכן לפרש, שם כתב ולכן בהם. שימות ולא - ה( ־ יה )ויקרא בהם״ ״וחי הכתוב מדרשת נפש
 שגם מהכתובים ראיה הביאו וחז״ל השלום, משום ולא נפש פיקוח משום שהוא ודאי כן שעשו עצם
 ואם השבטים, שאמרו מה את לנו והשמיעה חזרה שהתורה מכך לשנות, מותר גרידא השלום מפני
 לשנות מותר זאת שבכל נפש פיקוח בו שאין למקום ענין תנהו פשוט, שהוא נפש לפיקוח ענין אינו
 בקושיא הניח ולכן כן, משמע לא שם ביבמות רש״י שמפירוש תואר - היפה מסיק אבל השלום. מפני

 וחזינן עיי״ש. מצוה, זו שגם נפש פיקוח של היתר איכא והרי משמואל, וגם יוסף מאחי הלימוד את גם
לעיל. נתבארה וכבר זו, בקושיא לנר - לערוך קדם תואר - שהיפה

 הכתובים שדברו הרע לשון אבק קשה כמה וראה בא חנינא א״ר שנינו, ב( )ד, פאה בריש ובירושלמי
 לי היתה בלותי אחרי לאמר בקרבה שרה "ותצחק לשרה, אברהם בין שלום להטיל בשביל בדאי דברי
 ואני אלד אמנם האף לאמר שרה צחקה זה "למה אלא כן אומר אינו ולאברהם זקן" ואדוני עדנה

 כמה וראה בא גמליאל בן שמעון רבן אמר זקנתי". "ואני אלא כאן, כתיב אין זקן" "ואדוני זקנתי",
 הוא הדא לאחיו, יוסף בין שלום להטיל כדי בדאי דברי הכתובים שדברו הרע לשון אבק הוא קשה

אשכחן ולא וגו׳, נא" שא אנא יוסף אל תאמרו כה מותו לפני צוה אביך לאמר יוסף אל "ויצוו דכתיב
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באריכות. עיי״ש וכר, כלום דפקד

 אמרו, שהשבטים מה על בגמ׳ הנידון שאין תואר, - היפה כפירוש לכאורה מוכח הירושלמי ומלשון
 לשנות בהיתר לו ניחא אם הירושלמי בדעת לדון יש שבלא״ה )אלא שהאריכו, הכתובים דברי על אלא
 את הביא לא וכן וכלה, חתן שמחת גבי ב( )אות לקמן הברייתא את הביא לא שהרי השלום, מפני

 שמאי בית בסברת באריכות הירושלמי דן ומאידך דברים, בשלושה משנה חכם שתלמיד ׳הגמ מאמר
 בזה ואין הנדר חל הממון את המוכסים יתפסו שלא כדי מממונו יהנה שלא אדם נדר שאם שסוברים

פ״ג(. בנדרים עיי״ש בלשון, לשנות היתר

 שם שגם ואחיו מיוסף גם הקשה תואר - והיפה שמואל, של מהמקרה רק הקשה לנר - הערוך והנה
 כתוב שהרי נפש פיקוח מקום שזהו מפורש נאמר בשמואל בשלמא ולכאורה נפש. פיקוח של מצב היה

 אשר הרעה כל את לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו "לו רק נאמר יוסף אצל אבל והרגני", שאול "ושמע
ממשי. נפש פיקוח חשש שם שהיה תואר - להיפה לו ומנין אותו״, גמלנו

 חייב גנב כל נח בן בדיני וביותר, מיתה, חייב ומכרו איש שגונב הוא הדין שהרי בכוונתו אולי ונראה
 מובן ומעתה אדם. בגונב גם הדין הוא כך נח שבבני ובודאי פרוטה, משוה פחות גנב ואפי׳ מיתה,
נפש. פיקוח מקום דזהו תואר - היפה הקשה ושפיר הדין, כפי בהם ינהג שיוסף חששו יוסף שאחי

 היתר רק הוא שלום דרכי מפני לשנות האם להלכה, הראשונים מחלוקת וכן התנאים, מחלוקת ובעיקר
 כמותו שפסק ולהרמב״ם אילעא לרבי עוד, צ״ב ובאמת נחלקו. במה לבאר צריך עדיין מצוה, גם או

 גדולה, מצוה היא שלום עשיית הדעות לכל והרי היתר, רק הוי מדוע מצוה, ולא היתר רק זהו שלשנות
 הדין להיות צריך ממילא שיהיה, טעם מאיזה השלום, במקום הותר תרחק" שקר "מדבר איסור ואם

שלום. מפני לשנות מצוה שיש

 שהרי והשלום, האמת שקולים, ענינים שני לפנינו עומדים כאשר כך, הוא בזה שהגדר לומר וצריך
 בדרך ללכת לעצמו לבחור אחד כל ויכול שקולים, דשניהם י״ל אהבו", והשלום "האמת בזכריה נאמר

 לשאול אין ולפיכך אמת. שאינו אע״פ השלום בדרך ללכת או השלום, את נוגד שזה אע״פ האמת,
 של במקום גם שקר של איסור יש דכאמור שלום, של מצוה תהיה ממילא שקר, של איסור דאין כיוון

שקולים. ששניהם אלא שלום,

 תדיר האם קרבנות לענין ב( פט, )בזבחים הגמ׳ בספק כגון אחרים, במקומות גם זו כסברא ומצינו
 את או תדיר שהוא השבת מוסף קרבן את האם קודם, מקריבים קרבן )איזה עדיף, מקודש או עדיף
 ה״ב(. ומוספין תמידין מהלכות פ״ט וברמב״ם בסוגיא עיי״ש מקודש, שהוא חדש ראש מוסף קרבן

 איזה ומקדים שקולים, שניהם נחשבים ולכן הספק, את פשטה ולא בבעיא נשארה שם הגמ׳ ואמנם
 אותם יקריבו אם כבשים שני אלא מצאו לא ה״כ(, פ״ח )שם הרמב״ם לשון הוא וכך שירצה. מהם

 רצו ואם הקריבו היום למוסף הקריבום אם שקול, הדבר הרי למחר, תמירים להם אין היום למוסף
 יעשה ולכן ספק שיש סתמא הרמב״ם כתב ולא דהואיל ונראה עכ״ל. יניחו, לתמידים למחר להניחם

 ושניהם הכרעה שאין להלכה, המסקנא שזוהי מוכח הם, ושקולים הואיל כתב אלא שירצה, איך
שקולים.

 היא ההכרעה וכל ביניהם, הכרעה ואין שוים והשלום שהאמת שלנו בנידון גם כן נאמר ומעתה
ירצה. אם לשנות, גרידא היתר רק שיש הרמב״ם כתב ולכן שירצה, מהם איזה שיקדים

 נדחה שהוא אלא שקר איסור שישנו הוא הגדר האם לחקור, מקום יש גם לשנות מצוה שזו ולמ״ד
 אחר, באופן לפרש שיש או בתורה. תעשה - לא איסורי דוחה עשה שמצות וכמו השלום, מצות מחמת
שכל הוא בזה שהגדר י״ל ולפיכך לשקר, ולא לשנות אלא היתר שאין לעיל המבואר עפ״י וביותר
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 לתועלתו האדם מצרכי צורך לאיזה הוא השינוי כאשר הוא לגרוע או ולהוסיף בדברים לשנות האיסור
ולגרוע. להוסיף לשנות איסור אין מעיקרא הרי שלום, הבאת היא התכלית כאשר אבל שלו,

 איסור יש לכו״ע אלא התנאים, בין עקרונית מחלוקת אין בחקירה הראשון הצד שלפי נמצא ולפ״ז
 מחלוקת כאן יש השני הצד לפי ואילו לא. או לשנות עדיף האם נחלקו ורק השלום, במקום גם לשנות
 משום בזה, איסור של מהות כל שאין או השלום, במקום לשנות איסור ישנו האם ההלכה, בעיקר
השלום. למען ולא לצורכו, הוא השינוי כאשר רק הוא לשנות האיסור שיסוד

ב
 שמאי בית לפניה(, אומרים מה )רש״י, הכלה לפני מרקדין כיצד ת״ר ב(, )טז, כתובות במסכת שנינו

 וחסודה. נאה כלה אומרים הלל ובית אותה(, מקלסים וחשיבותה יופיה )לפי שהיא כמות כלה אומרים
 והתורה וחסודה, נאה כלה לה אומרים סומא או חיגרת שהיתה הרי הלל, לבית שמאי בית להם אמרו
 השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם שמאי, לבית הלל בית להם אמרו תרחק". שקר "מדבר אמרה

 שאמרו הלל בית )מדברי חכמים אמרו מכאן בעיניו, ישבחנו אומר הוי בעיניו, יגננו או בעיניו ישבחנו
כרצונו(. ואיש לאיש )לעשות הבריות עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם ישבחנה(

 לחכמים להם אין בעיניו דישבחנו אע״ג סברי שמאי ובית בעיניו"(, "ישבחנו )ד״ה התום׳ שם וכתב
עכ״ל. תרחק", שקר "מדבר אמרה דהתורה שקר, לומר להזקיק לתקן

 לו אפשר שאי השוק מן בקונה אלא הלל בית בדברי הנידון שאין שפירש הרש״ש בהגהות שם ויעוין
 חברו את יצער שלא לאדם לו אומרים כן ועל המוכר, הוא מי יודע ואינו הואיל המקח, את לבטל
 המשל הוא וזה המקח. את לבטל יכול אינו שהרי בחינם, הוא כשהצער שבחפץ המומים את לו ויראה
 ערות בה מצא אם אלא אשתו את אדם יגרש שלא הוא הדין שהרי שמאי, בית כדברי נישואין לענין
 וכן המקח את לבטל הקונה שיוכל באופן אבל בחינם. לצערו אין וממילא גיטין, בסוף כדאיתא דבר,

האמת. את לו לומר החבר שצריך בודאי שמותר, באופן

 דרכי מפני שהוא שכל הוא בעיניו שישבחנו שהטעם כתב בשטמ״ק( )והובא בכתובות שם ובריטב״א
 וכבר ב( )סה, ביבמות הגמ׳ עפ״י היא כוונתו ובפשטות תרחק". שקר "מדבר משום בו אין שלום

א(. )אות לעיל זו סוגיא נתבארה

 לשנות מותר האם נתן ור׳ אילעא רבי במחלוקת שמאי ובית הלל בית שנחלקו י״ל הדברים ובפשטות
 שקר, לומר לתקן לחכמים אין שמאי שלבית משמע התוס׳ דמלשון לשנות. מצוה שזו או השלום, מפני

 - )כז בנדרים בסוגיא גם לשיטתם שמאי ובית הלל בית והלכו שפיר. לשנות, צורך אדם ראה אם אך
 הלל בדברי הדברים ומפורשים אסור. שמאי ולבית ממונו, ולהציל לשנות מצוה הלל בית שלדעת כה(

 שלמים קרבן שהביא שמאי לתלמידי ואמר עליו לסמוך כדי ביו״ט קרבן שהביא א( כ, )ביצה עצמו
 השלום. מפני משנה היה הלל של ענותנותו מרוב הבאתיה, שלמים ולזבחי רש״י, שם וכתב בלבד,
 וכו׳, אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל מי״ב פ״א באבות המשנה על נתן דר׳ באבות גם )וראה

השלום(. מפני הכהן אהרן בהם ששינה מעשים כמה המשנה שם והביאה

 שפתים ומוצא מדותים וגם איפותים "וחק נאמר נט( )אות גבירול אבן שלמה לר׳ אזהרות בספר והנה
 לי נראה נדר בלא ואפילו וכו׳, שפתים ומוצא הרקיע, - זהר בספר הרשב״ץ שם וכתב נמכרים״. ופדיון

 וכן העדות שבועת בפרק שבועות במסכת בו דרשות והרבה תרחק" שקר "מדבר והיא עשה מצות שיש
 עשה מצות לנו תהיה שלא אפשר האיך ועוד המצוות, במנין זה יכנס שלא אפשר והאיך במכילתא,

 חיגרת אף לדבריכם הלל לבית שמאי בית להם אמרו דכתובות ובפ״ב ארץ דרך ובמסכת אמת. בדבור
 המונים קצת מצאתי וכן תרחק". שקר "מדבר אמרה והתורה וחסודה נאה כלה לה יאמרו וסומא

- )בבא הזהב בפרק ואיתא צדק״ ״והין באמרו הציווי בזה ונכפל המצוות, במנין שהכניסוה המצוות
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 שלא ההוא אביי ואמר צדק, שלך ולאו שלך הן שיהיה אלא איפה, בכלל הין והלא א( מט, מציע,א
 ו״והאיש תרחק", שקר "מדבר מצוות שתי לי ונתווספו שם, ומסיק וכו׳. בלב ואחת בפה אחת ידבר
 עם אחד נמנה צדק הין ויהיה יא(, - כד )דברים החוצה״ העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה אשר

עכ״ל. תרחק", שקר "מדבר

 ופירש הרקיע, ־ הזוהר דברי את הביא כב( )עשה לרס״ג המצוות בספר פרלא הגרי״פ ובפירוש
 שקר "מדבר אמרה והתורה נאמר, שמאי בית של בלשונם ובגמ׳ דהואיל היא, בהוכחה שכוונתו
 ובית שמאי בית בין המחלוקת גופא רזו דנימא ותמה, הגרי״פ חזר אך תורה. דין שהוא משמע תרחק",

 ,׳בגמ נתפרש לא שטעמם המתירים, הלל בית ולדעת תורה, איסור הוי שמאי בית שלדעת והיינו הלל,
 ראם הגרי״פ שם מבאר ברם הצורך. מקום דהוי הקילו ובכלה מדרבנן, רק הוא שהאיסור לומר יש

 מחלוקת בזה שאין איפוא נמצא שלום, דרכי משום הוא ההיתר שטעם כהריטב״א יסבור הרשב״ץ
 יש לעיל בסימן וכאמור שלום, דרכי משום מתירים שהם אלא הלל, לבית גם תורה איסור הוא והאיסור

 טעמם הוא זה שאם לברר יש שעדיין אלא שלום. דרכי במקום מותר זה שאיסור מפסוק מפורש לימוד
זה. היתר על חולק שיש שם ביבמות בסוגיא מצינו לא שהרי שמאי, בית של טעמם מהו הלל, בית של

 וחסידה אבות מבתי במעשיה נאה דלמא נאה, הכא ליכא נמי הלל ובית שנינו, )פ״י( כלה ובמסכת
 - מ״דבר" הרחק״, ״משקר כתיב מי אומרים שמאי ובית מחזקינן. לא בבישתא דאחזוקי בדנפשיה,

 דמי. שפיר לקיומי הא וצדיק", "ונקי משום שקר" "מדבר רחמנא אמר מי אומרים הלל ובית סתם. אפי׳
 ברוך הקדוש שאפי׳ השלום גדול דתניא מדאורייתא, וליתביה ממקח, דמתיביה שנא מאי הלל ובית
 הכי זקנתי". ואני וגו׳ אברהם אל ה׳ "ויאמר כתיב ולבסוף זקן" "ואדוני כתיב דמעיקרא בו, שינה הוא

איפוך. לייא, כלפי דמי, שפיר לברייתא אף אלא דמי שפיר דמדאורייתא מבעיא לא קאמרי

 "הרחק רק בתורה נאמר היה דאילו טענו שמאי שבית הגמ׳ דברי את פירש שערים - לחם ובספר
 שיש כיוון ברור, שקר אינו באמת וכאן ברור, משקר דוקא להרחיק שיש מתפרש הענין היה משקר",

 א״כ תרחק", שקר "מדבר בתורה שנאמר כיוון אבל במעשים. נאה היא לנאה שהכוונה לפרש מקום
 הכוונה אין נאה וסתם הואיל שקר, הוא הבריות שבעיני כיוון סתם, מלשון גם להתרחק התורה ציותה
 התורה שציווי הלל בית השיבו כך ועל כן. לומר שאסור שמאי בית סוברים ולכן במעשים, לנאה

 בהמשך שאמור במקרה רק נאמר ברורה ואינה סתומה שהלשון באופן שקר מדבר אפי׳ להרחיק
 משקר רק להתרחק חיוב אין ענינים בסתם אבל נפשות, דיני דהיינו, תהרוג", אל וצדיק "ונקי הפסוק
 א״כ שלום, דרכי מפני לשנות היתר שיש דכיוון לשאול יש דבאמת ,׳הגמ שם הוסיפה ועוד ממש.

 שבית תירצה זה ועל מהשוק. מקח מלוקח המשל את הלל בית הביאו צורך ולאיזה מפורש בזה ההיתר
 הבריות. מנהג גם הוא כן אלא השלום, מפני לשנות ומותר דמי שפיר מדאורייתא רק שלא הוכיחו הלל
 זו להלכה מקור להם שיש אחרי הבריות ממנהג הוכחה הלל בית מביאים איך ושאלה הגמ׳ חזרה אבל

עיי״ש. איפכא, שי״ל ומסיק מהתורה,

 הוא לשנות שמותר הלל בית של טעמם דאכן זו, בהלכה נכבדים יסודות כמה כלה ממסכת ולמדנו
 שחיוב כלומר, תהרוג", אל וצדיק ונקי תרחק שקר "מדבר שנאמר שמשום אלא שלום, דרכי משום

 ולהזהר להרחיק צריך שקרים מסתם גם ומ״מ נפשות, דנים כאשר בעיקרו הוא שקר מלשון ההרחקה
 אע״פ שמאי בית שלדעת וכנראה שלום. דרכי של סיבה יש כאשר איסור בהם שאין אלא בלשון,
 לדיני בעיקרו מיירי הפסוק שכל מכך ללמוד אין מ׳׳מ תהרוג", אל וצדיק "ונקי הפסוק בסוף שנאמר
 אף היתר כל שאין י״ל ולפיכך והמקרים, האופנים כל על הוא משקרים להרחיק החיוב אלא נפשות,
שלום. דרכי של במקום

 ביבמות בגמ׳ סתמא נאמר שלום דרכי של ההיתר שהרי לעיל, שהבאנו הקושיא תיקשה שעדיין אלא
 כך. על חולקים שמאי שבית נמצא זו בסוגיא ואילו מהפסוקים, מפורשים לימודים עליו ויש חולק בלי

את לומר אפשר אי שוב וא״כ שלום דרכי של בנידון היא שהסברא כלה מסכת בדברי מפורש ועוד
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 ולכאורה כך, על לחלוק מקום שיש כלה במסכת נאמר ולא שלום, דרכי ממש זה אין שכאן הסברא
צ״ע. זה ודבר זה, היתר על חולקים שמאי שבית משמע

 משום ליה יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא איניש לימא לא זירא וא״ר שנינו, ב( )מו, סוכה ובמסכת
 להבטיח לאדם אסור )כלומר, שקר". דבר לשונם "למדו ד( - ט )ירמיהו שנאמר שיקרא, לאגמורי דאתי

לשקר(. שמלמדו משום לתת ולא לו שיתן לתינוק

 צריך ה״ח(, שבועות מהל׳ )בפ״ב שכתב מה את הרמב״ם למד זו שמגמ׳ כתב חיות המהר״צ ובהגהות
 תמיד להשבע רגילים יהיו שלא כדי שבועה, בלא אמת דברי לשונם וללמד הרבה בקטנים להזהר

עכ״ל. תינוקות, מלמדי ועל אבותיהם על חובה כמו הדבר וזה כעכו״ם,

 אסרה מדוע זו, ׳בגמ העיר טז( סי׳ ח״א מערלוי סופר שמעון )להג״ר התשובה - התעוררות ובשו״ת
 אמת, דובר אינו עצמו שהוא משום זאת לאסור יש והלא שקר, שמלמדו החשש משום כן לעשות הגמ׳
 לפרש כתב ולכן יג(. - ג )צפניה כזב״ ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל ״שארית בפסוק נאמר והרי

 עליו הוא שהנידון אלא שקר, לדבר הקטנים את שמרגיל הוא שהחשש הרגיל כהפשט לא הגמ׳ בכוונת
 איסור, אין הדין שמעיקר שם, הסוגיא את ומבאר שהולך ועיי״ש שקרים. לדבר מתרגל שהוא בעצמו,

שקרים. לדבר יתרגל עצמו הוא שמא רק הוא החשש כל

 הפסוק מן הגמ׳ על לשאול טרח מדוע התשובה, - ההתעוררות דברי על לתמוה יש באמת אבל
תרחק". שקר "מדבר מהפסוק בפשיטות שאל ולא כזב", ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל ׳שארית

 אסור דבלא״ה ליה תיפוק לכאורה וקשה כדברינו, ותמה זו שאלה שאל פרלא שהגרי״פ מצינו ובאמת
 דבשעת וכו׳, איניש לימא לא מדקאמר משמע ודאי דהא שקר, שאומר גופיה הגדול משום כן לעשות
 אין שאכן לפרש העלה ולכן תרחק". שקר "מדבר משום ואסור הוא שקר וא״כ ליתן, דעתו אין אמירה

 הרבה מצינו זה ומטעם עדים. על או דיינים על השלכה איזושהי לו שאין כל סתם, בשקר איסור כל
 ישנה ועדים דין בית שאצל והיינו דין, בית ומעשי בשטרות כשיקרא מיחזי של לחשש בגמ׳ פעמים
משקר. להרחיק התורה של מיוחדת הקפדה

 אלא לעשות אין אמת שהדבר שאע״ם ר״א"( "מודה ד״ה א, )ד, בגיטין התוס׳ את גם לציין הראוי ומן
 שם משפט - אורח ובספר זו, בהלכה שכתב מה סק״ג לד סי׳ חו״מ בש״ך )וראה כשרים עדים עפ״י
 בית ע״י דין גמר חלות באיזושהי צורך אין שכאן שאע״פ מתברר זה ובתוס׳ הללו(. התוס׳ לדברי ציין
 והכא דין, בית עפ״י דין גמר צריך אלא אמת, שהדבר במה די לא שבהם ונפשות, קנסות חיוב כמו דין

 האמור עפ״י מתבאר זה וענין אמת, הכל שיהיה דוקא צריך ומ״מ דין, גמר צריך שאינו ענין הוא
 יושר - בשערי עוד )וראה ושטרות. ועדים דיינים על מיוחד באופן אמורה תרחק״ שקר ״מדבר דאזהרת

 "מדבר הפסוק מן שלומדת א, לא, - ב ל, בשבועות הגמ׳ מן הקושיה גם מתישבת ובזה א, פרק ז שער
 שמדויק שם ובראשונים וברש״י עיי״ש שהוא, אופן בכל דין בית שקר של האיסור את תרחק" שקר

 מקרים שישנם לציין ויש אמת. שהדין אע״פ כשורה, שלא יצא הדין שפסק הוא שהחשש בדבריהם
 וביומא א, קכג, בתרא - בבבא בגמ׳ כגון עושקו מיד עשוק הצלת הוא הנידון כאשר לשנות הותר בהם
וכדפירשנו(. דין, בית במעשה זה אין ששם ובודאי א, קו, ביבמות עוד וראה ב, פג,

 ליה עבדא טלופחי לי עבידי לה אמר כי דביתהו ליה מצערא קא הוה רב איתא, א( )סג, וביבמות
 ממנה מבקש וכשהיה אותו, מצערת היתה רב של אישתו )כלומר, טלופחי ליה עבדא חימצי חימצי

 האב אומר היה )רש״י, לה אפיק בריה גדל כי ההפוך(, המאכל סוג את לו מביאה היתה מאכל דבר
 לבנו( )רב ליה אמר עדשים( עושה והיא חימצי עשי לה אומר והוא עדשים, לעשות לאמך אמור לבנו

 מלפך טעמא ממך דנפיק אינשי אמרי דקא היינו א״ל לה, אפיכנא דקא הוא אנא א״ל אמך, לך אעליא

שקר דבר )רש״י, הכי תעביד לא את כן( לעשות לי היה אני אביו, את מחכים שהבן פעמים )רש״י,

- 7 -



שקר". דבר לשונם "למדו שנאמר הוא(

 שקר, לומר ראוי אביו כבוד שמשום כיוון השקר, אמירת עצם משום הנידון שאין המהרש״א שם וכתב
 שההיתר המהרש״א מפרש אמאי צ״ע ולכאורה זאת. למנוע לו אמר שקר לומר יתרגל שלא כדי ורק

 היתה רב של שאשתו וכיוון שלום, דרכי מפני לשנות מותר והרי אב, כבוד מצות משום הוא שקר לומר
 דרכי של זה היתר הרי לתמוה יש ויותר מזה. גדול שלום דרכי של היתר במקרה לך אין אותו מצערת

 מלבד אחר במקום שמענו לא ואם אב כבוד מצות בגלל לשנות ההיתר ואילו ,׳בגמ מפורש שלום
 בגלל איסור איזה שנדחה מצינו דלא המהרש״א, על תמה באמת שם פרלא והגרי״פ המהרש״א. בדברי
 שפסק וכמו אב, כיבוד מפני נדחה אינו דרבנן איסור שאפי׳ ברמב״ם מפורש וכן ואם, אב כיבוד מצות

 אין נמי גרידא, מדרבנן אפי׳ איסור על לעבור אביו לו אמר שאם הי״ב( ממרים מהל׳ )בפ״ו הרמב״ם
 באו״ח חדש - בפרי וראה ב, ע, מסנהדרין הוא לזה שהמקור שציינו במפרשים שם )ועיין לו, שומעים

סק״א(. קכח סי׳

 אין בזה כלשהו, איסור שיעבור בנו את מצוה האב אם דרק להשיב, נראה לכאורה זו קושיא על והנה
 ואביך ש״אתה משום בגמ׳ כמבואר הוא הטעם ויסוד דרבנן. איסור רק הוא שהנידון ואע״פ שומעים,

 המקום. כבוד את סותר הוא דרבנן איסור על עובר כשהוא שגם הוא ופשוט המקום", בכבוד חייבים
 איזה על לעבור האדם על הוא הנידון אם אבל איסור, לעבור מצוה האב כאשר רק נכון זה שטעם אלא

 איסור מפני נדחה דרבנן שאיסור המהרש״א קאמר שפיר בזה אב, כבוד מצות שתתקיים כדי איסור
 שלום, דרכי מפני הוא לשנות שההיתר בפשיטות המהרש״א כתב לא מדוע קשה שמ״מ אלא דרבנן.
וצ״ע.

 וחסודה, נאה כלה הכלה לפני שאומרים הלל בית של טעמם את לבאר המהרש״א כתב בכתובות ובגמ׳
 אשה לקח זה אדם ואם בעיניו, חן ותמצא שיראנה עד אשה לקדש לאדם שאסור חז״ל ואמרו דהואיל

 שום כאן אין ושוב כן, אע״פ נאה היא שבעיניו מוכח וכיו״ב, סומית או חיגרת שהיא שראה אע״פ זו
 כיוון שמאי בית ולדעת בעיניו. נאה זו שאשה האמת היא דכך וחסודה, נאה שהיא לו כשאומרים שקר
 וחסודה נאה כלה עליה לומר וא״א הוא, ששקר בודאי לכן כזה, באופן חן נשיאת שאין סהדי דאנן

 מקום אין זו שבסוגיא שיטתם עפ״י איפוא נמצא עיי״ש(. סה, סי׳ באבהע״ז הט״ז מפרש )וכיו״ב
 אמת, דובר אינו הוא שמאי ולבית אמת, דובר המשבח הלל לבית אלא וכיו״ב, שלום דרכי של להיתר

 לומר שצריך שם דנתבאר שם, הסוגיא מן נסתר זה שפירוש יראה כלה במסכת בסוגיא שהמעיין אלא
וצ״ע. וחסודה, נאה שהיא כלה כל על

 שיהא הדיבור על ואזהרה מצוה תהא שלא יתכן שלא שכתב הרקיע ־ בזוהר הרשב״ץ דברי ובעצם
 אדרבה ותו כזאת. מצוה שיש להכריח נבא חיצונית סברא שבגלל מצינו דהיכן להבין, יש עדיין אמת,

 הנביאים בספרי הרבה וכמפורש אמת, דובר להיות לאדם שיש מאליו המובן דבר והוא הואיל
 מצוה היא א״כ כזב", ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל "שארית בפסוק שנכתב וכמו וכתובים,
 גם ומצאתי תלמוד. צריכים הרשב״ץ דברי כל ולכן עליה, להזהיר התורה צריכה שלא מושכלת
 אמת של איסורים וכמה כמה מצינו שהרי אחר, באופן הרשב״ץ על שהעיר פרלא הגרי״פ בפירוש

 הרשב״ץ דברי לעיקר בשאלתו ירד לא אבל עיי״ש. וכיו״ב, ובעדים בדיינים בדיבור, התלויים ושקר
וצ״ע. אמת, לדבר בתורה אזהרה שצריך לו מנין

 אם להשיב מה ולענין ח(, סי׳ רכילות איסורי )הל׳ בספרו חיים - החפץ מרן זה בנידון כתב ולהלכה
 לא רגם גמור שקר יהיה שלא באופן להשיבו עצה לו יש אם בזה, תלוי אודותי. פלוני דיבר מה שואלו

 לתשובה זה יקבל לא שחברו מבין הוא ואם מפיו. שקר יוציא ולא זה, באופן ישיבו רכילות, יהיה
זה. בשביל לשקר ח״ו ישבע לא אבל השלום, מפני גמור שקר לומר מותר

ברוב ניתן הדין פסק )אם כתבי היכי מכתב א(, ל, בסנהדרין ומקורו )שם כתב חיים - מים - ובבאר
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 מחייב, ופלוני מזכים ופלוני פלוני אמר, לקיש ריש רכיל". תלך "לא משום זכאי, אמר, יוחנן ר׳ דעות(,
 לומר דיש הרי כר״א. הפוסקים ופסקו פלוני. נזדכה מדבריהם אמר, אלעזר ר׳ כשיקרא. דמיחזי משום

 ר׳ מסכים ודאי מבין, שחברו כגון כזאת, עצה כשאין אבל כשיקרא. מיחזי יהיה שלא בלשון לכתחילה
 דמצוה ביבמות הגמ׳ פסקה כבר דהלא ועוד, לקיש. ריש נגד כמותו שהלכה יוחנן, רבי עם אלעזר
 דגם פשוט נ״ל ועוד מציעא(. - דבבא שני )בפרק והרא״ש הרי״ף כן שם ופסקו השלום, מפני לשנות

 בכתובות הכי להו אית הלל בית וגם ביבמות, הוא דתנאי דמימרא דינא, האי ליה אית לקיש ריש
השלום. מפני הוא הלל דבית דהיתרא הריטב״א שם דפירש מרקדין, דכיצד בשמעתא

 הרי״ף כמותם שפסקו וכפי נתן, ור׳ הלל בית כדעת שסובר חיים - החפץ מרן של ברור סיכום לנו הרי
 והשלום "האמת יט( - ח )זכריה הנביא וכמאמר שלום, ובנתיבות אמת בדרך ינחנו והקב״ה והרא״ש,

אהבו".

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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תלו אב״ואם לאביו לשמוע חיוב אין אופנים באיזה ־ ט׳ פרק כיבוד

 לבעלה, לעשות זו במלאכה חייבת האשה שאין מלאכה לו שיעשה אביו לו אמר מח.
אותה לה לעשות כן גם לו אמרה ואמו פ׳[, סימן העזר אבן ערוך בשלחן ?במבואר—

 (םח חולקים, ויש אביו. את להקדים לו יש כזה באופן שגם אומרים יש בשבילה, מלאכה
 והבן כן, לעשות לך אמר מי אביו אותו ושאל אמו, עליו ציותה אשר דבר שעשה מי מט.
 ציותה שאמו לו יאמר לא אביו, עליה יכעוס אמו, עליו ציותה שכן לו יאמר שאם יודע
מצות לקיים בשביל או בית, שלום בשביל לשקר איסור שאין לשקר, לו ומותר עליו.

ט<0 כזה. באופן אם כיבוד

 אב כיבוד לחיוב ליכא ישירה הנאה לאב שאין בדבר
 תורה בשוי׳ת כן שהעלה וכמו הראשונים. רוב לדעת
 תורה הרב מדברי מבואר והנה ע״ש. .1רפ )כדמן לשמה
 דאיכא כהסוברים להחמיר לחוש ליה דסבידא לשמה
 להנאתו קשור שאינו בדבר נם ואם אב כיבוד מעות

 לאמו לשמוע לו דיש פשיטא הכי לאו דאי אב, של
 ובאמו כלל, מצוה ליכא באביו שהרי לאביו, ולא

 שכל משמע "להקדים" שכתב ומלשונו מצוה, איכא
 האם ציווי שיעשה אחר אבל קדימות, לענין הוא זה

 שאין בדבר שגם ומשמע האב. ציווי לעשות צריך
 כתבנו וכבר לעשותו. הבן צריך ישירה הגאה לאב
 היכא כל שלדעתו שליט״א אאמו״ר מרן מדברי לעיל

 ולהשקותו להאכילו כמו ישירה, הנאה לאב דליכא
 יש אך ואם. אב כיבוד מצות בזה ליכא וכדומה,
 בזה עובר אביו דברי לקיים ישמע לא דאם אומדים

 ועיין, ואם. אב מורא דהיינו דבריו, יסתור לא על
 בזה דליכא שהעלה קנס >דף ב׳ חלק ישראל במאור

 )וזום־ח חכם בן בספר ועיין כיעו״ש. מורא, מצות אף

 כן לפסוק לשמה התורה דדעת שהעיר, םט< ס־ק
 בדבר כלל התורה מן מעוה שאין ליה דסבירא משום
 ועוד הנר״א לדעת אבל לאב, הנאה בו שאין

 כן אם התורה, סן מצוה בזה שמקיים אחרונים
 בשו״ת וועיין קודם. האב בזה דאף הדין חזר לדידהו

 באמו שדן 0׳ מיפן דעה יורה וחלק ב׳ חלק צדק שערי
ע־׳שן. יקדים. למי אמו, ובעל

חייבים ואמו שהבן הטעם שייך לא דהכא ואף מת(

 זה, דבר לעשות חייבת האמא אין שהרי אביו, בכבוד
 וכן אביו. לדברי לשמוע להקדים הבן על מקום מכל
 תשובה שבפתחי ואף לזן. ואות השלחן בערוך כתב

 דשניהם לכאורה דנראה וכתב, בזה, הסתפק >סק־ט(
 לעולם שזו מפני מים, השקיני נקטו ולהכי שוים,
 זה אין ומיהו שפחות, כמה לו הכניסה אם אף חייבת
 שלא הפוסקים שאר מדברי מקום מכל ע״ב. ברור.
 ציווי להקדים לו יש נוונא דבכל משמע בזה חילקו
האב.

 לאביו, לעשות מחוייב הספק דמכח להוסיף, ויש
 אב. כיבוד מצות דמבטל אפשר לאמו יעשה אם דהא
 אביו את להקדים זכותו הרי לאביו עושה אם אבל

 לא לעולם כזה באופן כן ואם שוים, כששניהם לאמו,
 השלחן ערוך הרב של טעמו שזהו ואפשר יעבור.

 שוב בזה. הסתפק תשובה שהפתחי שראה אחרי
Lה־< אות סט וסימן א׳ חלק החכמה בצל בשו״ת ,ראוני־ 

 בגמרא שהרי תמוהים, תשובה הפתחי דדברי שכתב,
 הוא אביו, בכבוד דא בכגון חייב רהב; דהא מבואר
 שעבוד מטעם ולא בכבודו, חייבת אמו דגם מטעם

 שהאשה מלאכות בין לחלק שייך לא ודאי כן ואם
 מוכח וכן אחרות. מלאכות לבין בעלה לעשות חייבת

 אביו. בכבוד חייבין ואמו שהוא מפני מקום בכל
 כתב וכן הנ״ל. השלחן ערוך הרב כדעת והוא ע־כ.

 חקר ובספר יבט<, סימן דעה לזרה יהודה שארית בשרת
 ועיין הנד. החכמה בצל בשו״ת הובוא ביו, ואות הלכה
 שפירש קנחו סי• ח״א ח״ם )אורח משה אגרות בשו״ת

ע־ש. הענינים. כל משמע לבעלה דמשועבדת

אמו על יכעס לא שאביו כדי לשקר
 כס. אות שופטים ופרשת חי איש בבן אהו וכן יג<. ס״ק ים והובא שלח. וסימן חסידים בספר זה דין מקור מט(

 אם שדוקא משמע חי איש בן הרב מדברי ואמנם טס, סעיף סז וכלל אדם ובנשמת לס, >אית הגדולה בכנסת
יכעוס דק אם אבל לו, יאמר אם שיקללנה חושש P.P) שאול יד בספר ועיין יז<. )סעיף יהודה לחם ובבית
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e
ואם אב לאביו דשסוע חיוב אין אופנים באיוה ־ ט־ פרק כיבוד תקח

 כבר אך עליו, ציותה שאמו לו לומר יוכל עליה,
 פרשת עולם נבהליכות שליט״א אאמו״ר מרן עליו העיר

 כן, לא מבואר החסידים ספר דמלשון באו אות שופטים
 ומשמע יקללנה". ופן אמו, על יכעוס "פן שכתב,

 היה ואמנם לו. יאמר לא בלבד עליה יכעוס שאפילו
 עליה יכעוס פן הכוונה נמי הכי דאין לדחות מקום

 "שנמצא שם: שסיים וכמו מחתא, בחרא ■זיקללנה
 אך לה". עושה הוא כאילו עליו ומעלה גודם, שהוא

 למימר ליה הוה יקללנה, ופן נקט למה הכי גיסא אי
 אפשר וכוי שהוא שנמצא שסיים ומה ויקללנה.

 דחיישינן בלבד, אמו על יכעוס פן על דאזיל לפרש
 לאמו, צער יגרם כך ידי ועל אמו על יכעוס שמא
 כאילו עליו ומעלה לה, גרם שהבן צער״נמצא ואותו

צער. אותו לה עשה הוא
 ליה מצערא הוה רב אמרו, >סג.< יבמות בגם׳ והנה

 עבדא ועדשים[ טלופחי לי עבידי לה אמר כי דביתהו,
 כי טלופחי, ליה עבדא חימצי קטניות[ וסין חימצי ליה
 אמך, לך אעליא ליה אמר לה, אפיך כריה חייא גדל
 תעביד לא את א״ל לה, אפיכנא דקא הוא אנא א״ל
 שבנו מה והנה שקר. דבר לשונם למדו שנאמר הכי

 נראה תרחק, שקר מדבר לאיסור חש ולא שיקר
 מפני משנים אמרו וכבר בית, שלום מפני כן דעשה

 לך אעליא אביו אותו כששאל כן דאם אלא השלום.
 אדרבה לה, דקאפיכנא הוא אנא לו השיב למה אמך,
 להרבות כדי שהשתנתה היא שאמו לומר צריך היה

 לאגלויי דעבידא דמילתא ,יעקב בעיון תירץ בשלום.
 הוכיחו למה דלכאורה אלא בזה. שיקר לא ולכן הוא,
וכתב אב. כיבוד מפני לתועלת שיקר והרי אביו,

לשקר אסור ומתי לשקר מותר מתי
 בסיפור שמשקר במי לחקור יש הנה זאת ליישב וכדי

 אינו וגם ממון, תועלת לשום כשאינו בעלמא, דברים
 שקר של איסור על עובר האם לזולתו, הפסד גורם

 איסור שהוא או דרבנן, איסור שהוא או התורה, מן
 הוא התורה מן האיסור דלבאורה בעלמא. מוסרי
 ומשקר, ושוקל במודד או שקר, עדות כמעיד דוקא

הפסד שיש בזה כיוצא וכל ומתן, במשא שמשקד או

 הוה שמדינא דאף שם<, אגדות )בחידושי שם המהרש״א
 מקום מכל אביו, כבוד משום שקר לומר ליה שרי
 אלא בכך. יתרגל שלא כדי ישקר שלא אביו לו אמר
 אב כיבוד מצות לצורך שיקר דהיאך לתמוה שיש
 כדי מדרבנן אפילו עבירה שום עושים אי; והרי ואם,

 אינו התורה מן שקר דאיסור גב על ואף מצוה. לקיים
 הפסד גורם כשהוא או ממון, ריוח לו כשיש אלא

 נימא אי מקום מכל לקמן, שיבואר וכמו לחבירו,
 קשה ממילא סתם, במשקו־ גם איכא מדרבנן דאיסור

 כיבוד מצות לקיים כדי דרבנן איסור קעביד היאך
 הלנה סמרים מהלכות ו׳ >פדק ברמב״ם מבואר והא אב.

 אביו לו אמר דאם יי« וסימן ערוך ובשלחן ובטור •ס
דבריו. לקיים לו ישמע לא דרבנן איסור על לעבור

 אפילו לאביו ישמע שלא שאמרו דמה לומר ואין
 בהדיא לו אומר כשהאב דוקא היינו דרבנן, באיסור
 הב; את מצוה כשהאב אבל תודה, דברי על לעבוד
 בזה דרבנן, מצוה על עובר הבן כך ידי ועל לכבדו,

 נדחה דרבנן איסור הסהרש״א לדברי נטי הכי אין
 שהרי כן, לומר אין ואם, אב כיבוד מצות מפני

 התירו דהא כך, בל חמורה אינה העמים ארץ טומאת
 כן פי על ואף ממון, בשביל אפילו לארץ לחוץ לצאת

 לעלות ושלא לארץ, לחוץ לצאת אביו לו ציוה אם
 כדי הוא דהציווי אף לו. ישמע לא ישראל, לארץ

 אם לכבדו בציווי דגם ומשמע לכבדו, עמו שישאד
 לו אין קל, איסור איזה על לעבור יצטרך כך ידי על

כתב וכן המצוה. לקיים כדי האיסור על לעבור
ע״ש. קצנ«. סימן דעה יודה וחלק צבי הר בשו״ת

 אין שמא בעלמא דברים בסיפור אבל לחבירו. ממון
 איסור דליכא נימא אי והגה התורה. מן איסור בזה

 בעלמא, דברים בסיפור לשקר מדרבנן[ ]אפילו גמור
 ואם אב כיבוד משום להכי היא, מגונה מדה אלא
 כן לעשות שלא עליו ציוה דרב אלא כן, עושה היה
 דהאיסור נימא אי אבל לשקר. יתרגל שלא כדי יותר

הנ״ל. הסוגיא צ״ב התורה מן הוא לשקר

השקר ענין חומר
 על עומד, העולם דברים שלשה על אומר, גמליאל מאד, חמור הוא השקר שענין פשוט דזה להקדים ויש
 ומשפט אמת שנאמר השלום, ועל האמת ועל הדין כל ועב.( בסנהדרין חכמים שאמרו כך כדי עד

 )סטה וביומא >נה.< שבת ובגט־ בשעריכם. שפטו שלום ובמשנה זרה. עבודה עובד כאילו בדיבורו המחליף
המלך ודוד אמת. הקב״ה של חותמו חנינא, ר׳ אמר בן שמעון רבן שנינו, יה( >םשנה דאבות א׳ פרק
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אב־ואם לאביו לשמוק חיוב אין אופני□ באיזה ־ ט־ פרק כיבוד
 יסים אוהב חיים החפץ האיש ם׳ בתהלים, אמר

 מרמה. מדבר ושפתיך מרק לשונך נעור טוב, לדאות
 לקולם בחיים החפץ האיש דמי דוד קאמר זה וקל

 "ושפתיך מרק, לשונך נעור זו בדרך יבחר הנעח,
 אינם כתות ד׳ אמדו, כ.(0 )סוטה ובנם׳ מרמה". מדבר

 שקרנים. כת היא מהם ואחת שכינה, פני מקבלים
 רוח ואהיה אעא אני נבות, שאמר מה ונודק ק״ש.
 קמו, הסכים שהקב״ה פי קל ואף נביאיו, בפי שקר

 לא שקרים ודובר וכו׳. כתות ד׳ כי ממחיצתו, הוציאו
 ידוק כתב, קי( >םצוה החינוך ובספר קיני. לנגד יכון

 ממנו, מאוס דבר אין ונאלח, נתקב השקר כי
 שהשי״ת מפני אוהביו, כל בבית והמארה והקללה

 אלא וחלה מצויה הברכה ואין אמת אל הוא
 כמו אמתיים, להיות במקשיהם השי״ת אל במתדמים

 יקית הלכות ב׳ !פרק והרמב״ם ק״כ. אמת. אל שהוא

 בדברי קצמו "להנהיג" לאדם לו אסור כתב, ו׳< הלכה
 אלא בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא ופיתוי, חלקות

 כיצד וכו׳. הבריות דקת לגנוב ואסור וכר, כברו תוכו
 שחוטה בשר במקום נבילה בשר לנכרי ימכור לא

 דקת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפילו וכר,
 קמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור,
 ולא בדיבורו ישנה ולא וכו׳, חכם ותלמיד וכו׳. והוות
ק״כ. בהן. וכיוצא שלום בדברי אלא יגרק ולא יוסיף
כי ה־( פרק המקשה ייחוד מקר הלבבות בחובת בוכת

 חפצו ומגמת השקר, לאמת הרק היצר כוונת קיקר
 תרגיש אם קרובה מפלתו וכמה הכזב, להקמיד

 מן הרבה ינצח האמת מן המקט וכו׳, לחולשתו
 החושך. מן הרבה דוחה האור מן שמקט כמו השקר,

 השקר דבר כי כתב, יא( >פוק ישרים ע״ש\ובםסילת
 מדרגות ואולם אדם, בבני נתפשט מאד רק חולי הוא

 הוא ממש שאומנותם אדם בני יש בו, יש מדרגות
 גמורים כזבים מלבם ובודים ההולכים הם השקרנות,

 מן להחשב או הבריות, בין שיחה הרבות למקן
 •ב, )משלי נאמר וקליהם הרבה, דברים ויודקי החכמים

 נ< נט, לשקיה ואומר שקד. שפתי ה׳ תוקבת כבו:

 וכבר תהגה. קולה לשונכם שקר, דברו שפתותיכם
 אינן בתות ארבק סב.( וסוטה ז״ל חכמינו דינם נזרו

 ויש שקרנים. כת מהם ואחת השכינה, פני מקבלות
 שאינם פי קל אף במדרגה, להם קרובים אחרים
 ודבריהם, בסיפוריהם המכזבים והם ממש, כמוהם
 ספורים לבדות ללכת בכך אומנותם שאין והיינו

לספר בבואם אבל יהיו. ולא נבראו לא אשר ומקשים

תעט

 קל שיקלה כמו השקרים מן הם יקרבו מה דבר
 והם כטבק, אצלם שנקשה קד בזה ויתרגלו רוחם,

 לדבריהם, להאמין אפשר אי אשר הבדאים הם
 בדאי של קונשו הוא כך פט:< )סנהדרין ז״ל וכמאמרם

 זה וקל לו. שומקין אין אמת אומר שאפילו וכו׳,
 שקר. דבר לשונם למדו ד< >ט, ירמיה הנביא מצטקר

 אלא בשקר, כך כל קבוקים שאינם אחרים קוד ויש
 שלמה שאמר והוא ממנו. להתרחק יחושו שלא

 )צפניה נאמר וכבר צדיק. ישנא שקר דבר וינ< במשלי

 כזה ידברו ולא קולה יקשו לא ישראל שארית יג< ג,
 בשבת אמרו וחז״ל תרמית. לשון בפיהם ימצא ולא
לפניו. מתוקב הפכו ובודאי אמת, הקב״ה של חותמו זנה.(

 רב לי סח רבא, אמר אמרו, «ז.ו סנהדרין ובנם׳
 לא קולם של חללו כל לו נותנים היו שאילו טביומי,

 אחד, במקום לשהות לו שנזדמן בדיבורו, משנה היה
 מת היה ולא בדיבורם, משנים היו שלא שמו, קושטא

 חופפת אשתו היתה אחד יום זמנו. בלא שם אדם
 משורת לא סבר בדלת, ודפקה שכנתה באה ראשה,

 אינה שאשתו לה אמר לבית, שתכנס ארץ דרך
 אנשי אליו באו בניו, שני נפטרו המקשה אחר בבית,

 במקום כנהוג שלא הבנים מיתת קל ושאלוהו המקום
 צא ממך בבקשה לו אמרו המקשה, להם סיפר ההוא,

 ובגמרא המקום. באנשי מיתה תגרה ואל ממקומינו,
 אלא בקתם יורדים הגשמים אין איתא, )ח.< תקנית
 וצדק תצמח מארץ אמת שנאמר אמנה, בקלי בזכות

 בא אמי, ר׳ אמר שם, איתא וקוד נשקף. משמים
 ובור, מחולדה מני! אמנה, בקלי גדולים כמה וראה

 הקרוך בספר וראה ק״ש. וכו׳. אחת בנקרה מקשה
הנד. המקשה בקנין חלס )קרן

 מן האיסור אם להדיא מבואר אין הנ״ל מכל ואמנם
 ממון הפסד וגורם כשמשקר דוקא הוא התורה

 או וכדומה, שקר, קדות קליו שמקיד וכגון לחבירו,
 דברים בסיפור כשמשקר נם התורה מן איסור שיש

 באופן דשמא אחד. לאף נזק גורם כשאינו בקלמא
 שלא כדי גם מוסרי איסור או דרבנן, איסור הוא כזה

 ומציגו התורה. מן איסור בו אין אבל לשקר, יתרגל
 אופנים דבכמה דמשמק בש״ם סוגיות כמה בקנין
לשקר: מותר

 שיושב לתלמיד מנין אמרו, >לא.< שבוקות בגם׳ א.
 שלא מנין לקשיר וחוב לקני זכות ורואה רבו לפני

תרחק. שקר מדבר כס )שמית לומר תלמוד ישתוק,
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 וכוי. יאמר שלא בדין שטועה רבו את לתלמיד מנין
 שיודע עד וכן נולן, שהוא בחבירו שיודע לדיין מנין

 עמו, יצטרף ולא ממנו- שיתרחק נדלן שהוא בחבירו
 שלא לדיין אזהרה וגם תרחק. שקר מדבר שנאמר
 שהוא בדין יודע שאם ועוד לפניו, בור תלמיד יושיב

 ויהיה אחתכנו יאמר שלא אותו מעידין ועדים מרומה
 שקר מדבר לומר תלמוד העדים, בצואר תלוי קולר

 יהא שלא באחד, מנה שנושין לשלשה ומנין תרחק.
 ויחלוקו, מנה שיוציאו כדי עדים, ושנים דין בעל אחד

 שלא דין לבעל ומנין תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד
 חבירו, דין בעל שיבוא קודם לדיין דבריו יטעים

 כמה עוד שם ואמרו תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד
 והנה תרחק. שקר דמדבר זה מקרא שנלמדו ענינים

 אלא בעלמא, דברים בסיפור אינו שם שאמדו מה כל
באופן ולכאורה לחבירו, ממון נזק שגורם באופנים

 הבריות, דעת גונב ואינו אדם, לשום נזק שאין "־"בזה
 בו שיש ויתכן תשקרו. לא של התורה מן איסור ליכא

 פנים כל על אך מוסרי, איסור או דרבנן, איסור
 מדבר להתרחק שיש ומה ליכא. התורה מן איסור
 ודברים, בדין לחבירו, אדם שבין בענינים הוא שקר,

בעלמא. דברים בסיפור ולא

 רב אמר וכנ:< מציעא בבבא מהנמרא משמע וכן ב.
 רבנן עבידי מלי תלת בהני שמואל אמר יהודה
 ופירש ובאושפיזא. בפוריא במסכת במלייהו, דמשנו
 גב על ואף לאו, או זו מסכת בידך יש במסכת, רש״י,

 והרמב״ס היא. ענוה ומדת לאו, יאמר לו דסדורה
 דברים במה כתב: ינ< הלכה ואמדה נדלה מהלכות יד ובפרק

 בטביעות חכם לתלמיד אבידה ושמחזירים אמורים
 אלא כלל, בדיבורו משנה שאינו ותיק בתלמיד עין[

 בבית או במטה, או במסכתא, או שלום, בדברי
 אדם בין שלום שהביא או וכר, בו מתארח שהוא

 זה הדי לזה, זה לחבבן כדי וגרע והוסיף לחבירו
 התורה מן הוא לשקר דאיסור נימא ואי ע״כ. מותר.

 לתלמיד התירו היאך בעלמא, דברים בסיפור גם
 קל איסור דהוא ודאי אלא הגז־. בכל לשקר חכם
 זה איסור התירו ולכן להלן[ טעמו שיבואר ]כפי

 דמבואר, משנה בלחם וע־׳ש הנזי. הדברים כל לעורך
 דברי על שם שכתב לשקר. מותר הבושה דמפני

 נדה, בענין שאלות ישאלוהו שלא כדי הרמב״ם:
 ע״כ. להשיב. ידע לא אם יתבייש שלא כדי כלומר,

הא הכא חשיב לא דאמאי שהקשו, בתום׳ וע־ש

 וסד,:(, ביבמות כמבואר השלום מפני לשנות דמותר

 הם, שלום דרכי משום נמי דהני משום ותירצו,
 גם ]ולכאורה הני. נקט להבי מאחרים, יותר ורגילים

 מטה גבי כתב שהרי כן, מבואר גופיה מהרמב״ם
 לומר יש אך קרי, שם ימצא שמא לשקר שמותר

עמק בושה[. מדין ולא צניעות מדין שהוא
 תלת דבהני בגם־ שאמרו דמה כתב, סד! ועמוד ברכה
 ערכי דבשאר משום לאו במלייהו, דמשנו רבנן עבידי
 הנהו על ההיתר כאן כתיב לא דהא אסור, מצוה
 והיינו בהו, דמשנו רבנן דעבידי אלא טילי, תלת

 טובה ודרישת מצוה צרכי בכל לשגות מותר דבאמת
 רגילים ואינם עצמם על מחמירין דרבנן אלא ושלום,
 התום־ שהקשו ומה מילי. תלת בהנהו אלא לשנות

 שלום, דרכי מפני לשנות דמותו־ נמי חשיב דלא הא
 מצוה השלום דמפני ביבמות, מבואר דהא נראה,

 אלא בו, משנין דודאי קמיירי, לא ובמצוה לשנות,
 אלא לשנות מצוה בהם דאין מילי תלת בהנהו דאפילו
 וילך בקונטרס וע״ש בהם. לשנות רנילים נמי רשות,
 שתירץ דמה שכתב, יא< עם• הספר, ושבסוף העמק בתוך

 מילי תלת בהדי מנה לא טעמא מאי התום• קושיית את
 בזה כיוון שלום, דרכי מפני לשנות דמותו־ הני כל וכו׳

ע״ש. שם[. הריטב״א גם ]והביאו הרי״ף לדברי

 ונוהג מצוה, דזה כתב, ט!< נ, ובראשית תמימה ובתורה
 המיוחדים הדברים בין זה חשיב לא ולכן אדם, בכל

 החסידים בספר ועיין לבד. מנהג ע״פ חכם לתלמיד
 אם חכמים, שאמדו פי על אף שכתב, תתרסא( וסי•

 לא לומר יכול פלונית, מסכת למדת לאדם שואלים
 לא שקר, מדבר שאינו הוא אמת איש אם אך למדתי,

 יעביר או ישתוק, ולכן לאו. ומהן הן מלאו לומר יתכן
 רצה שלא אליעזר רבי כמו אחרים. לדברים הנושא

 הדין דמעיקר ופשוט ע׳־כ. סו:(. ויומא ידעתי לא לומר
 לו שקשה אמת איש אם ודק במסכת, לשקר יכול

 עוד וראה החסידים. בספר שכתב כמו יעשה לשקר
בזה. עוד שכתבנו מה ענוה, מפני לשקר בדין להלן

 לפני מרקדין כיצד רבנן תנו וסד.( כתובות בגם׳ ג.
 ובית שהיא, כמות כלה אומדים שמאי בית הכלה,

 שמאי בית להן אמרו וחסודה, נאה כלה אומרים הלל
 לה אומרים סומא או חיגרת שהיתה הרי הלל לבית
 תרחק. שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה, נאה כלה

 שלקח מי לדבריכם שמאי, לבית הלל בית להם אמרו
הוי בעיניו, יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח
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רבי לרבו מסכים אלעזר דרבי ומבואר, אלעזר. "ברבי לעולם חכמים אמרו מכאן בעיניו, ישבחנו אומר
 הוא נוכן הבריות. בין מעורבת אדם של דעתו תהיה

 קעת בשינוי תרחק, שקר מדבר הפסוק על במכילתא
 נאה הבא ליכא נסי הלל, ובית שלנו, מהגט•

 במעשיה, וחסידה אבות מבתי נאה דילמא במעשיה,
 כתיב מי שמאי, ובית מחזקינן, לא בבישותא דאחזוקי

 כי הלל, ובית בסתם. אפילו מדבר תרחק, משקר
 ועריק ונקי משום תרחק שקו מדבר רחמנא קאמר

 שם ופירש ע״שן. דמי. שפיר לקיומי הא תהרוג, אל
 מפני הוא הלל דבית דהיתדא דטעמא הריטב״א
 דבר לומר פירוש, שכתב, רי׳־ד בתוס׳ וע״ש השלום.

 ליכא דמה־׳ת ומבואר שקר. שאומר ואע׳־פ המתקבל
 בסיפור אבל וכדומה, בעדות אלא בשקר איסור
 אפשר הכי נימא אי ורק תורה, איסור ליכא דברים
המתקבל. דבר לומר כדי לשקד התירו היאך להבין

 מקובעת! בשיטה ובא01 מיגאש בן הר׳־י מדברי אולם

 שם, שכתב לשקר, אסור גוונא בכהאי דגם משמע
 בדברים אלא בה שאין בדברים אותה משבחין שאין

 דבר בו שאין אפשר אי אדם שכל לפי בה, שישנן
 משבחין אין כעורה היא אם הילכך שבח, של אחד

 שקר מרבד וכתיב משקר, שהוא לפי כיופי אותה
 אגדות וחי- המהרש״א מדברי מבואר וכן ע־כ. תרחק.

 ישבחנו הלל בית שאמרו דמה שכתב, שם< כתובות
 טוב, הסקת דבעיניו כיון שקר, זה שאין ר״ל בעיניו

 כן לא ראם היא, בעיניו וחסודה נאה כלה נמי הכי
 לדרך עדה הרב מדברי מבואר וכן נושאה. היה לא

 לומר הכתוב דשינה והקבלה, בהכתב המובא
 לא אמר ולא תרחק, שקר מדבר זה, בלשון האזהרה

 ומעויה תדירה יותר עבירה שאין לפי שקר, תדבר
 הוה מריש 1>עו. בסנהדרין וכדאיתא שקר, דבר כמו

 אדם אין רש״י ופירש בעלמא, קושטא ליכא אמינא
 כדי זה בלשון הכתוב בא לכן תמיד, אמת שידבר
 ומן הכיעור מן הרחק דרך על יתירה, הרחקה לעשות
לו. הדומה

 ]כשנחלקו כתבי היכי אמרו, >ל.< סנהדרין ובנם׳ ד.
 הפסק לשון יכתבו היאך רובא בתר והלכו הדיינים

 רכיל תלך לא משום זנאי, אמר יוחנן רבי דין[,
 ופלוני מזכין ופלוני פלוני אמר לקיש ריש בעמך.
 אמר אלעזר ורבי כשיקרא. דמיחזי משום מחייב,

 ואית דמר ליה דאית משום פלוני, נזדכה מדבריהן
הפוסקים ופסקו מדבריהם. כתבי הילכך דמו־ ליה

 מן להמלט היאך אחרת עעה לו דיש משום רק יוחנן,
 הכי בלאו אבל דין, בפסק כך שיכתבו אמד השקר
 לא נואמנם לקיש. ריש נגד יוחנן כרבי הלכה בודאי
 ליה אית הגם׳ לשו; שהרי יוחנן, לרבי לגמרי הסכים

 לריש גס שחושש ומשמע דמר, ליה ואית דמו־
 חיים להחפץ חיים מים באר בביאור ועיין לקיש[.
 נימא ואי בזה. שביאר מה יד< ס״ק א׳ כלל רכילות והלכות

 בפסק כותבים היאך התורה, מן הוא לשקר דהאיסור
 דעת יש הרי וכו׳, פלוני את חייב זה דין שבית דין

 איסור שהוא ודאי אלא לזה. מסכמת שלא מיעוט
 לכן בעמך, רכיל תלך לא משום שהוא וכיון דרבנן,
 לחייב רוב שיש דאחר לדחות יש אך לשקר. התירו

 שפיר וממילא שאינה, כמי המיעוט דעת לזכות, או
 את מחייב זה דין שבית דין בפסק לכתוב שייך

 משום אלא אסר לא שאסר לקיש דיש וגם פלוני.
 דמאי הקשו, >כמ< ב״ק בתום׳ והנה כשיקרא. מיחזי
 מדיני בק״ו ליתי הרוב, אחר בממון הולכין אין טעמא

 הרוב. בתר דאזלינן דסנהדרין בפ״ק דאמרינן נפשות
 בתר נפשות בדיני אזלינן קמן דליתיה רובא ואפילו
 דיינים גבי דהתם וי־׳ל, וסט.(. בסנהדרין כדאמר רובא,
 שאר גבי אבל שאינו, כמי דידהו מיעוט דחשיב שאני
 רובא. בתר אזלינן לא וחזקה מיעוט דאיכא ממון

 בדבריהם, לבאר כתב כז< וסי■ שקופ הגר״ש ובחידושי
 אמרה ובזה שכלית, בהכרעה דנים אנו דבדיינים

 שכן להחזיק שעלינו דיינים, רוב בתר דאזלינן התורה
 הדין שהוכרע וכיון האמת. הוא וכן אומרת, הסברא
 כשאנו ולכן שאינה. כמי הדיינים מיעוט דעת ממילא

 ממון הועאת זה אין דיינים, רוב פי על ממון מועיאין
 דין, הבית כל אחרי ממון הועאת אלא רוב, פי על

 הרוב דעת את לקבל עריך שהמיעוט התורה שגזרה
 שקופ, הגר״ש והוסיף השכלית. ההכרעה הוא שכן

 דין הדיינים מיעוט על אין ממילא הדין שהוכרע דכיו!
 רבים אחרי שאמרה התורה נגד שסברתם כיון דיינים,
 אנו המוחזק מן להועיא באים וכשאנו להטות,
 אינם דין שהבית היינו דין, בית פי על מועיאים

 הולכים דאין רובא, סברת פי על מעשה עושים
 שלפי אחר כן עושים הדיינים אלא הרוב, אחר בממון
 אינם דיינים והמיעוט בבירור. הדין הוא כן דעתם
 דדיינים מיעוטא סמוך דגימא למוחזק, לסייע יכולים
 בית תורת אין שהרי דיינים, רוב ליה ואיתרע לחזקה

עליהם. דין

• ■ - ft
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 בית תורת המיעוט קל שאין לומר עורך שאין ויתכן
דיני וגם משלשה, פחות דין בית יהיה דאיך דין,

 אין דהמיקוט נימא ואי ושלש, בקשרים לנפשות
 עריך ולבן חסר. דין בית נמצא דיינים, שם קליהם
 הכתוב, נזדת פי קל לרוב מסכים דהמיקוט לומר

 שכותבים ואף הרוב, קם הוא שהאמת התורה שגזרה
 כל מקום מכל רוב, דקת פי קל שניתן דין בפסק

 מיקוט שגם הרוב, של לפסק מצטרפים הדיינים
להטות. רבים אחרי קל נצטוו דיינים

 שם, דאמרו >סה" יבמות מהגמרא קוד משמע וכן ה.
 כתיב דמקיקרא בו, שינה הקב־׳ה שאף השלום גדול

 הוא וכן וכו׳. זקנתי ואני כתיב ולבסוף זקן ואדוני
 ישמעאל, דבי דבי תנא ופז.( מציקא בבא בגמרא

 דרכי מפני בו שינה הקב״ה שאפילו השלום גדול
 אל אמר וה׳ זקן, ואדוני אמרה שרה דאלו שלום,

 ק״כ. זקנתי. ואני לאמר שרה צחקה זה למה אברהם
 שם כן ופסקו השלום, מפני לשנות דמצוה ומבואר,

 איסור הוא דברים בסיפור שקר ואי והרא״ש. הרי״ף
וי־ל. השלום. מפני איסור התירו היאך תורה

 התודה, שאמרה מה קל סד=< )׳נסית שם אמרו וקוד ו.
 יוסף אל ויצוו וגו־, אביהם מת כי יוסף אחי ויראו

 ליוסף תאמרו כה לאמו־, מותו לפני צוה אביך לאפר,
 א׳־ר שם, בגמרא ואמרו וגו׳. לפשק נא שא אנא

 לאדם מותר שמעון, ב־ר אליעזר ר׳ משום אילקא
 לאמו־, יוסף אל ויצוו שנאמר השלום, בדבר לשנות
 מפני בדבר שינו רש׳־י, בפירוש וק־׳ש וגו׳. צוה אביך

 יוסף נחשד שלא כן, יקקב ציוה לא כי השלום,
 אפשר דהיאך שהקיר, תמימה בתורה וק״ש בעיניו.
 הדבר מצינו שלא זה, כגון דיוק פי קל דין לקבוע

 ויתכן כן. צוה יקקב שבאמת אפשר והלא מפורש,
 הכתוב דמדתלה כן, צוה שלא מוכח דקרא דמגופא

 וגו׳ ויראו כמ״ש היראה, מפני זאת צואתם סיבת
 היה ואילו וגו• ויצוו וגוי, יוסף ישטמנו לו ויאמרו

 לו למסור חובה עליהם היה הלא זאת, מצוה יעקב
 ושם המת. דברי קיום מפני רק סיבה, כל בלא זה כל

 שנאמר מצוה, אומר גמליאל רבן קוד, אמרו בגמרא
וכו׳. והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר

 לרחל אמר שיעקב !■נ* מגילה מהגמרא משמע וכן ז.
 לסגויי לצדיקי שרי ומי ליה אמרה ברמאות, אני אחיו

 תתפל. קקש וקם תתבר נבר קם אין, א׳־ל ברמיותא,
ברמאות לנהוג מותר רמאי שק□ ומבואר ק״ש.

אותו. ירמה שלא כדי ובשקר

 זירא, רבי אמר ו.<0> בסוכה מהגמרא משמע וכן ח.
 ליה יהיב ולא לך דיהיבנא לינוקא ליה לימא לא

 זה ידי נשקל שקר. דבר לשונם למדו שנאמר משום
 מדבר משום אסרו לא ואמאי לשקרן. לומד התינוק

 משוס ליכא בעלמא דבדברים ודאי אלא תרחק. שקר
 פקרלא ירוחם הג־׳ר הוכיח וכן תרחק. שקר מדבר

 דהוא לדחות, יש אך ק־׳ש. כס. tod! לסמ״ג בביאורו
 משום בזה ואין לקיים, ברקתו היה אמירה בשעת
 זאת ובכל בו חוזר כך דאחר אלא תרחק, שקר מדבר
לשקר. יתרגל לא שהתינוק כדי לקיים צריך

 מריש רבא, אמר ממ.< סנהדרין מהגם־ משמק וכן ט.
 ההוא לי אמר בעלמא, קושטא ליכא אמינא הוה

 שמיה, טביומי רב לה ואמרי שמיה, טבות ורב מרבנן
 משני הוה לא דקלמא חלליה כל ליה יהבו הוו דאי

 וקושטא אתרא לההוא איקלקי חרא זימנא בדיבוריה.
 פיית הוה ולא בדיבורייהו משני הוו ולא שמיה,
 והוו מינהון איתתא נסיבי זימניה, בלא מהתם איניש

 וקא דביתהו יתבא הוה חד יומא מינה, בנין תרתין לי
 לאו סבר אדשא, טרפא שיבבתה אתאי רישה, חייפא
 ליה שכיבו נשיקרן, הכא ליתא לה אמר ארעא, אורח

 ששיקר מה קל דנקנש ומבואר ק׳־ש. וכו׳. בנין תרתין
 שלא הקפידו שכולם מקום באותו דוקא ולכאורה

 מקומות שאר אבל ששיקר, מה קל נקנש הוא לשקר
 דברים, בסיפורי שקר קל כך כל מקפידים היו לא

 כך, כל ראיה זו שאין אלא שדי. התורה דמן אלמא
 אך התורה, מן אסור סתם שקר דלקולם לומר דיש
 שהקפידו מקום באותו ורק כך כל זה קל נענשים אין
 דרב מזה להוכיח שיש אלא כך. כל נענש זה קל

 מן איסור הוא ואם שיקר, טביומין רב ]או טבות
 איסור דהוא נימא אי אבל שיקר. היאך התורה
 שוב הוא. ארקא אורח דלאו מפני שיקר מדרבנן

 אי< פיק האסח ונתיב קולם בנתיבות למהר״ל ראיתי

 במדת האמת אחר להמשך ראוי דאין שכתב,
 תלת בהני >כנ:< מציקא בבבא שאמרו וכמו הצניעות,

 בפוריא, מהם ואחד במילי, דמשני רבנן קבידי מילי
 ומה האמת, את שישנה ראוי בשבילו הצניעות ני

 שזכה טובה אותה לו באה שלא מפני היינו שנענש
 מדבר פיו את שומר שהיה בקבור אלא בנים, לשני
 ניטל אז בדיבורו ומחליף משנה היה וכאשר שקר,
ק״ש. אמת. דבריו כל שהיו בשביל לו שבא מה ממנו
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 משה שירד בשקה >פט.< שבת מהגם׳ משמק וכן י.
 לפניו, ואמר שט; בא התורה, בקבלת הקב״ה מלפני

 וכי א״ל משה אזנל הלך ונר, היא היכן תורה רבש״ק,
 הקב״ה לו אמר התורה, את הקב״ה לי שנת! אני מה

 חמדה רבש״ק לפניו, אמר אתה, בדאי משה למשה,
 הקב״ה ליה אמר לקצמי. טובה אחזיק אני וכו׳ גנוזה
 הרי .,וכו שמך קל תיקרא קצמך ומיקטת הואיל
 מקום והיה קנוה. מפני שינה רבינו דמשה להדיא
 נמי הכי ואין קנוה, מפני לשקר אין דלקולם לומר
 קנה רק קנוה, מפני להדיא שיקר לא דבינו משה

 לא אבל התורה, את שאקבל אני מה וני בקדמה,
 הרי אולם התורה. את קיבל שלא להדיא אמר

 אתה, בדאי משה למשה, לו אמד הוא ברוך הקדוש
לבדאי. נחשב זו בדרך שהשיב באופן שגם ומשמק

 הזקן בהלל במקשה ».< ביעה מהגם׳ משמק וכן יא.
 חברו טוב, ביום קליה לסמוך לקזרה קולתו שהביא

 של טיבה מה לו ואמרו הזקן שמאי תלמידי קליו
 הבאתיה, שלמים ולזבחי נקבה להם אמר זו, בהמה

 נקבה דש״י, ופירש להם. והלכו בזנבה להם כישכש
 מרוב הבאתיה, השלמים ולזבח נקבה. קולה שאין

 ואי ק״כ. השלום. מפני משנה היה הלל של קנותנותו
 היאך התורה, מן אסור דברים בסיפור דשקר נימא
 דברים בסיפור דשקד ומשמק השלום. מפני שיקר
 נכדכתי• לשקר, ההרגל מפני אלא תורה איסור אינו

לשקר. אסרו לא שלום מפני ולכן שקדז, דבר לסונס -למדו-

 חגה בר בר רבה >נג:< ברכות מהגם׳ משמק ובן יב.
 אמר בריך, ולא ואישתלי אבל בשיירתא, קאזיל הוה
 לי אמרי לברך, אנשאי להו אמינא אי אקביד היכי
 מוטב מברכת, לרחמנא דמברכת היכא כל כריך

 לי אנטרו להו אמר דדהבא, יונה אנשאי לחו דאמינא
 יונה ואשכח ובריך אזיל דדהבא, יונה ראנשאי
 חנה בר בר רבה דהיאך ולכאורה וכו׳. דדהבא
 לשקר דהאיסור גיסא ואי מפיו. שקד דבר הוציא

 איסור רק והוא התורה, מן אינו דברים בסיפור
 מעות לצורך הכי משום מוסרי, איסור או דרבנן,
 נימא דאי לשקר. שרי סקודתו, במקום המזון ברכת

 להתירו אפשר אי התורה, מן הוא לשקר דהאיסור
 נפש, פקוח לעורך ששיקר לומר ואין מצוה. לצורך

 בשב כלל לברך שלא או במקומו, לברך יכול דהא
 בן ובספר בזה. מ־׳ש יקקב בקיון וק־׳ש תקשה. ואל

אלא מפיו, שקר הוציא לא דבודאי כתב, שם יהוידק

 ראשונה ברכות, ד׳ בה שיש המזון ברכת קל כוונתו
 מתחלת הארץ ברכת דיונה, ה״א באות מתחלת הזן

 שם קל נקראת שלישית דיונה, גו״ן באות לך נודה
 ירושלים כי אותיות, ששה זה בשם שיש ירושלים

 הטוב ורביקית דיונה, וא״ו אות וזה יו״ד, בחד כתיב
 תיבות שתי בשביל נתקנה הברכה שקיקר והמיטיב

 לקבורה. שניתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב אלו,
 היא וזו אותיות, קשרה הם והמטיב הטוב תיבות וב׳

קוד. וק״ש דיונה. יו״ד אות

 בר רב >ד.< פסחים מהנם׳ לכאורה משמק וכן יג.
 מקירו ]כשהלך להתם סליק כי וכו־ חייא דרבי אחוה
 אייבו לרב, חייא ר׳ ליה אמר ישראל[, לארץ בבל

 קיימת, אימא ליה אמר קיימת, אימא ליה אמר קיים,
 חייא ר׳ אמר רש״י, ופירש וכו־. קיים אייבו ליה אמד
 בלשון קיימת, אימא ליה אמר קיים, אביך אייבו לרב

 קל שאל אבי קל שואל שאתה קד כלומר שאילה,
 בניחותא אומרים ויש וכו׳. אחותך היא שאף אמי,
 מן שיבין כדי שואל שאינו מי קל רב משיבו היה

 מפיו. שקר דבר רב שיוציא לומר בקיני וקשה הכלל,
 איסור דליכא ללמוד יש אומרים היש ומדברי ק״ב.

 ממון הפסד כשאין בקלמא דברים בסיפור תורה
 בשורה מפיו להוציא שלא כדי שיקר ולכן לחבירו.

 שהאמת כזה שקר דשמא לדחות יש אך רקה.
אסור. הכי לאו הא כלל. איסור בזה אין מיד, מתגלית

 1)כח: בביצה שאמרו ממה לכאורה משמק וכן יד.

 קמיה קאימנא הוה יוסף, דרב בריה נחמיה רב אמר
 ואמרי דדקולא, אפומא לסכינא קמקבר והוה דרבא

 שמנוניתא, להקביר או מר קקביד לחדריה ליה
 הלכה וקסבר קביד קא דלחדדה לדקתיה וחזיתיה

 דמר קמיה קאימנא הוה אביי ואמר בן, מורין ואין
 ליה ואמריה דרחיא, אשפתא סכינא מקבר קא והוה

 לי ואמר שמנוניתא, להקביר או מר בקי קא לחדדה
 קא דלחרדה לדקתיה וחזיתי שמנוניתא להקביר

 שרבא ומזה ק״ש. כן. מורין ואין הלכה וקסבר קביד,
 איסור בזה דליכא מוכח מפיהם שקר הוציאו ומר

 לשקר. להם מותר היה לצורך ולכן תורה,

 אחד בנכרי מקשה )לא.( שבת מהנס׳ משמק וכן טו.
 סופר קול ושמק המדרש בית אחרי קובר שהיה

 אמר ואפוד, חושן יקשו אשר הבגדים ואלה שאומר,
 נכרי אותו אמר גדול, לכהן הללו אמר למי, הללו
לפני בא גדול. כהן שישמוני בשביל ואתגייר אלך
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אב־ואם לאביו לשמוע חיוב אין אופנים באיזה ־ ט׳ פדק כיבוד תפד

 גדול, בהן שתשימני מנת על גיירני לו אמר שמאי
 גייריה, הלל לפני בא שבידו, הבנין באמת דחפו
 תכסיסי שיודע מי אלא מלך מעמידין כלום ליה אמר

 כיון וקרא הלך מלכות, תכסיסי ללמוד לך מלכות,
 נאמר מי על זה מקרא אמר יומת הקרב והזר שהגיע

 והרי נכרי, אותו על שיקר הלל והיאך ע״ש. וכו׳.
 לא כתיב דקרא לומר ואין תרתק. שקר מדבר נאמר
 שקר מרבד דהא דוקא, רעך שקר, עד ברעך תענה
 הישראל סוף דסוף גוי, כלפי אף דהוא מסתבר תרחק
 שיקר לא דהכא לומר, וצריך מפיו. שקר דבר מוציא
 שידע חכמתו על וסמך אותו גייר אלא ממש, בפיו
לזר. אסור שהדבר כך אחר

 גזרה אחת פעם >כח.<, תענית כגמרא משמע וכן טז.
 עצים יביאז שלא ישראל ע□ על גזירה המלכות

 והושיבו לירושלים ביכורים יביאו ושלא למערכה,
 חטא ויראי כשרין עשו מה וכו׳, הדרכים על שומרים
 בקציעות וחיפום בכורים סלי הביאו הדור, שבאותו
 וכיון כתפיהן, על ועלו ונטלום יבשים[ ותאנים
 אתם להיכן להם אמרו פרוזדאות אצל שהגיעו
 דבילה עיגולי שני לעשות להם אמרו הולכין,

 דהאיסור נימא אי ולכאורה וכו׳. שלפנינו במכתשת
 מפיהם, שקר דבר הוציאו היאך מה״ת, הוא לשקר

מצוה. איזו לקיים כדי לשקר מתירים אנו אטו

 דרבי במעשה זכר.( ברכות מהגם׳ משמע וכן יז.
 להם אמר חובה, או רשות ערבית תפלת אם יהושע

 אמר זה, בדבר שחולק אדם יש כלום גמליאל רבן
 לי אמרו משמך והלא ליה אמר לאו. יהושע רבי ליה

 רבי שיקר היאך ולכאורה וכו׳. רשות ערבית תפלת
 והרי בדבר, שחולק מי שאין ואמר בתחלה יהושע
 עבידי פילי בתלת דרק מבואר, הנ״ל ב״ם בגמרא

 כן ואם לא, דברים בשאר אבל במלייהו, דמשני רבנן
 והשלום מצוה דלצורך דכיון וע־׳ב ושיקר. שינה היאך
 כבודו לצורך לשקר שמותר הדין הוא לשקר, מותר

גמליאל. רבן של

 הביאו ת״ר >»:<, ברכות מהגמרא עוד משמע וכן יח.
 השמן על מברך אומרים שמאי כית והדס, שמן לפניו
 מברך אומרים הלל ובית ההדס, על מברך כך ואחר

 רבן אמר השמן. על מברך כך ואחר ההדס על
 לסיכתו, וזכינו לריחו זכינו שמן אכריע, אני גמליאל

 יוחנן רבי אמר זכינו. לא לסיכתו זכינו לריחו הדס
אהרם בריך פפא רב וכו׳. המכריע כדברי הלכה

 כדברי הלכה מר לה סבר לא ליה אמר וכו׳, רישא5”*
 הלל. ככית הלכה רכא אמר הכי ליד, אמר המכריע,

 פפא רב דעבד, הוא נפשיה לאישתמוטי היא, ולא
 נפשיה לאשתמוטי היא, לא וכו׳ הונא רב לבי איקלע

 רבא אמר לא היא, ולא שם, רש״י ופירש דעבד. הוא
 שטעה לפי אכסיף פפא רב אלא הלל, כבית הלכה

 דמפני מכאן ומבואר ע״ש. בכך. עצמו והשמיט
 □הלכות יד ופרק ברמב״ם ועיין לשקר. מותר הבושה

לשקר. מותר הבושה רמפני משנה, ובלחם הי־ס מילה

 רב ליה אמר >קכט.( שבת מהגמרא עוד משמע וכן יט.
 אמרו דהקזה ביומא מינייכו במטותא לרבנן, נחמן

 אסירי, אערומי וכולא לגבן, איקלע נחמן לביתייכו
ע״ש. דשרי. עורמא מהאי בר

 שלח וכ.ו השנה בראש מהגמרא עוד משמע וכן כ.
 יוחנן ר׳ של ימיו שכל יודעין הוו לר״א נשיאה ר׳ ליה
 שלא פי על אף וכוי העדים על מאיימין מלמדנו היה

 לשקר שמותר ומבואר, ע״ש. ראינו. יאמרו ראוהו
העדים. על איום לצורך

 שאמרו מה על )>ג.< בעירובין מהגם־ משמע וכן כא.
 אחד תלמיד אמר ישמעאל רבי משום שם, במשנה

 מבוי על וב״ה ב״ש נחלקו לא עקיבא, רבי לפני
 זה על עקיבא א״ר וכו׳, אמות מארבע פחות שהוא

 לא שמואל אמר אר״י בגמרא ואמרו נחלקו. זה ועל
 ופירש התלמידים. בה לחדד אלא עקיבא רבי אמרה
 אלא תלמיד כאותו הלכה לתאי ר״ע אמרה לא רש׳־י,
 פלפול ויאמרו לתורה לבם שישימו התלמידים לחדד

 שלצורך ומבואר ע־כ. בפניהם. שבחו לפיכך מלבם,
לשקר. מותר ללימוד, לעודדם התלמידים חידוד

 רבי אמר >יד:< שם שאמרו ממה עוד משמע וכן כב.
 אין דרב, משמיה שילא בר שמואל דרב בדיה יהודה
 לא להו אמר אמרה, ליה אמר וכו׳. יוסי כר׳ הלכה
 ומאי מיניה, לה וגמירנא אמרה האלוקים רבא אמר

ע״ש. וכו׳. ביה הדר קא טעמא

 בן יהושע א־ר »ע:< בעירובין מהגם׳ משמע וכן כג.
 אצל נתארחתי אחת פעם וכו׳, אדם נצחני לא חנניא,

 אכלתים ראשון, ביום פולין לי עשתה אחת, אכסניא
 ביום בלום, מהן שיירתי לא שניה כלום, שיירתי ולא

 ידי משכתי שטעמתי כיון במלח, הקדיחתן השלישי
 לה אמרתי סועד, אינך מה מפני רבי לי אמרה מהן,
בדבריו ששינה הנה ע׳־כ. יום. מבעוד סעדתי כבר
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תפה אב־ואם לאביו לשמוק חיוב אין אופנים באיזה - ט פרק כיבוד

בה. לפגוע שלא כדי יום מבעוד סעדתי כבר לה ואמר

 יהודה א״ר אמרו, נז.( )פסחים ,בגם טשטע וכן כד.
 ערלה בקלפי שהסיקו תנור שמואל אמר יוסף א״ר

 אפה יוען. ישן יותץ, וזדש הכרם, כלאי של בקשין או
 אומרים וחכמים מותרת, הפת אומר רבי הפת את בו

 ואי תני, איפבא שמואל איפכא, והתניא אסורה. הפת
 כרבי הלכה שמואל קסבר בעלמא אימא בעית

 וסבר מחבריו, אפילו ובהא מחבריו, ולא מחבירו
 ופירש לאיסורא. רבנן דניקום היכי כי איפכא אתנייה
 מילתא הא דתיקו היכי כי ואשנינה אפכה רש״י,

 שהכל כמותן, אדם בני ויעשו רבנן, בשם דאיסורא
 כרבי הלכה אומר אני שאם רבים, אחרי הולכים

 שמותר ומבואר ע״כ. לי. יאמינו לא יחיד שהוא
תתקבל. שאומד שההלכה כדי לשקד

 וכבש דתנן הא על >סוח יומא מהגמרא משמע וכן כה.
 אמר בשערו, מתלשין שהיו הבבליים מפני לו עשו

 ומתוך היו, אלכסנדריים אלא היו בבליים לא רבב״ח
]כל שמן. על אותן קורין היו הבבליים את ששונאים

 תנוח רבי א״ל כהוגן[. שלא דבר ועושי הראש ",קלי
 ומתוך רש״י, ופירש דעתי. את שהנחת דעתך

 כל קורין היו הבבליים את ישראל ארץ בני ששונאין
 תנוח שמם, על כהוגן שלא דבר ועושי הראש קלי

 הדבר. לו קשה והיה מבבל היתה משפחתו דעתך
 היו והם הבבליים, מפני אמרה המשנה הנה ע־׳ב.

אחר. ממקום

 בר״י ישמעאל רבי גבי <61 ב״ם בגמרא עינו0 וכן בו.
 דכולי שקר, שאמד ומעינו דאופי, פתבא שאפקיד

 ליטרח שלא כדי אפקרינהו, לא ולך אפקרינהו עלמא
ע״ש. כבודו. לפי ואינה זקן דהוי נפשיה,

 במגילה ראה בש״ס, דוכתי כמה בעוד מבואר וכן בז.
 ובגמרא וכר. חניו כבית שמקריבין שמעתי ר.(

 ובגמרא לנפשאי. טיבותא אחזיק לא >קז:< כתובות
 לסוף לד.< גיטין ובגמרא עמודי. בתי א״ל וקו.( יבמות

 )סב.< ושם וקלסוה. דרבים משמיה ».< ושם אשתמיט.
מיאון cim ובקידושין וכר. לנכדי שלום כופלי! אין

ט משמם

 ב״ק ובגמרא וכר. אליהו אתא ».< ובנדרים בקטנה.
 אמרו >עה:( ב״ם ובגמרא וכר. העבדים מן גובים רא:<
 אומד מטען כיעד cijn ושם וכר. אשי לרב רבנן ליה
 עשה שקדמו תעשה לא כל c1>> ובמכות וכר. להם
 שעלו דגים לקמיה אייתו חיא:< ובחולין וכר. לוקין

 במחוזא דהוה עובדא ההוא )״:< ובע״ז וכר. בקערה
 אוצרהחכסה! וראה וכר. גמליאל ברבן מעשה )יא.( ובסנהדרין וכר.

 ברכה עמק ובספר שסט, וסימן לשמה תורה בשו״ת
 שמותר מבואר שבהם סוגיות עוד שהביאו ד<0 ועמוד

 מהגמרות חלק הביאו ושם אופנים. בכמה לשקר
שע״א. בסימן שכתב במה עוד וראה הנ״ל,

 רגשו ופרשת רבה המדרש מדברי עוד מבואר וכן כח.
 דבר מועיא היראה מפני וז״ל: מת, ואחיו הפסוק על

 יאמר קיים שהוא לו אומר אם להם אמר מפיו, שקר
 ופרשת התורה על רש״י בפי׳ והובא אעלי. הביאוהו

ה־(. וסי׳ ח־א חיים בלב בזה שכתב מה וראה וינש<.

 חייא רבי יכו, מזמור ,ליםוחד במדרש מבואר וכן כט.
 כד יונתן ר׳ א״ל מסורוזא, חיטי למזבן אזל עפוראה

 בעי תהוי וכד בעי אנא שערי אימא חיטי בעי תהוי
 תרעא. לך יסקון ולא בעי, אנא חיטי אימא שערי
 איסור הותר מעוה עורך דבמקום מבואר הרי ע״ש.
 שהתגרים כדי לשקר שמותר מעינו זה על ויתר שקר.

 אמר טעמא ומהאי מהמחיר, יותר בסחורתם יעלו לא
בזה. לשקר והתירו וזכינו, אשוו שמואל נמי

 אליעזר רבי על איתא א׳< )פרק אליעזר רבי ובפרקי ל.
 רבי בפני ולומד יושב והיה שעם הורקנוס של בנו

 ואחר מלפניו, והעבירו ריח, מפיו ונדף זכאי, בן יוחנן
 לו ואמר היום, אעלי סועד אתה חייך לו אמר כך

 שיקר והיאך ע״ש. שלי. אכסניא אעל סעדתי כבד
 כרחך ועל סעד. שכבר לומר זכאי בן יוחנן לרבי

 ולכן התורה, מן אסור אינו דברים בסיפור דשקר
 שם נתן דרבי באבות ואמנם לעורך. כשהוא התירוהו

 סעד. אם ריב״ז כששאלו שתק אליעור שרבי איתא
 שיקר אליעזר דרבי שכתב, שם הרד״ל בביאור ועיין
 כמו וזה שלו, האכסניא לבעל ביזיון יהיה שלא כדי

 לכזב. מותר שבודאי השלום מפני משנה

השלום :י
 אף זקנתי, ואני כשאמר שיקר כביכול הקב־ה שהרי דיש הנ״ל, מהראיות כמה לדחות יש דלכאורה אלא
 בתורה גילוי שמעינו וכיון זקן, ואדוני אמדה ששרה אך התורה, מן הוא לשקד האיסור דלעולם לומר

כמו שהם הני כל ממילא השלום, מפגי לשקר דמותר השלום, מפני לשקר היתר בתורה ומעינו מאחר
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אב״ואם לאביו לשמוע חיוב אין אופנים באיזה ־ ט־ פרק כיבוד תפו

 יש נסי הכי אי! אבל בהם, לשקר התירו השלום מפני
 הוא בעלמא דברים בסיפור נם לשקר דהאיסור לומר

 מפני לשקר דמותו־ מהא ראיה וליכא התורה, ם־
 ועיין דברים. בסיפור לשקד איסור דליכא השלום
 קיבלו ושמאי הלל יב< □שנה א־ >פרק אבות במשנה

 שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל מהם,
 היה כיעד אמרו, נתן דרבי ובאבות .,וכו שלום ורודף
 אדם בני שני רואה כשהיה שלום, אוהב הכהן אהרן

 מדעת שלא מהם אחד לכל הולד היה מתקוטטין,
 ומכה מתחרט הוא איך חברך ראה לו ואומר חבירו,

 אליך שאבוא לי אמר והוא לך, שחטא על עעמו את
 היו בזה זה פוגעים כשהיו כך ובתוך לו, שוזמחול
ע׳־כ. זה. את זה מנשקים

 שקר, איסור לחומר פסוק שהביאו שהמפרשים אלא
 מדבר או בעמיתו, איש תכחשו דלא הפסוק כתבו לא

 ובדו׳. שבמשלי הפסוקים הזכירו אלא תרחק, שקר
 שאין בדבר לשקר לאו איסור בתורה מעינו לא ונם
 במדות או שקר, בעדות כמו ממון, להפסד קשר בו

 דברים בסיפור הא בזה, כיועא וכל ומשקולות
 נראה בעולם, אדם לאף ממון היזק שאין בעלמא

 שיכול והרגל מדות, חוסר של מוסרי איסור דהוא
מה״ת. לאו איסור בו אין אבל שקר. עדות לידי להביא

 דיש משמע דלכאורה מקומות בכמה מעינו ואמנם
לשקר: התורה מן איסור

 בריה הונא ורב פפא רב אמרו, >י:ו הוריות בגמרא א.
 מסכת. אוקמיתון א״ל דרבא, לקמיה אתו יהושע, דרב
 לכם יש כלום רש״י, ופירש אין. ליה אמדו ובו/

 במסכתא. שינו שלא הרי ע׳־ש. בפיכם. סדורה מסכת
 ב״ם בנם׳ שאמרו למה סותר דלכאורההדבר ובאמת
 אלא במסכת. לשקר חכם לתלמיד דמותי הנ״ל,

 דתלמידים כתב, ה׳< וםיםן א־ חלק חיים לב שבשו״ת
 כין יוהרא חשש אין וגם לשנות, שייך לא רב אעל

ב־־מ. מהנס׳ סתירה ליכא וממילא ע״ש. לרב. תלמיד

 עדק, מהין ליה דריש ט.<0> מעיעא בבא בנם׳ ב.
 ושמא ע״ש. עדק. שלך ולאו הן, שלך הן שיהא

 בדיני בדוקא איירינן שמא ונם הוא. אסמכתא
בעלמא. דברים בסיפור ולא ממונות,

 גבי הנ״ל, >».< יבמות מהנם׳ משמע כן ולכאורה ג.
 שלום להשכין כדי לאמו ששיקר דרב בריה חייא רב
הכי תעביד לא את לו, אמר ורב לאמו, אביו רב בין

 דאסור ומשמע שקר. דבר לשונם למדו שנאמר
 סותר והוא השלום. מפני שהוא הגם בדיבורו לשנות

 בזה, שהדגיש במאירי וע־׳ש לעיל. המבואר לכל
 לשנות לאדם לו מותר דאמרו גב על ואף וכתב,

 משנה אינו שאם בדבר דוקא השלום, מפני בדיבורו
 על לעבור יודע אני זו אבל חורבא, מיניה נפיק

 במרדה היא שתעמוד ומוטב מקפיד, ואיני פשעה
לב ע״כ. שקדים. לדבר עעמך משתרגיל

 מפני שינה הקב״ה שהרי זה על העיר הנ״ל ייםח
 שינה והקב׳־ה זקן, ואדוני שדה שאמרה וכמו השלום,
 עניו היו אבינו דאברהם ובודאי זקנתי, ואני וקאמר
 כל ועם מקפיד, היה שלא ובודאי מרב, יותר וסבלן

 לומר עריך כרחך ועל בדבר. הקב״ה שינה וה
 קעת נקיט מיהא הא מקום מכל יקפיד שלא דאפילו

 ששינה ובזה עליו, דיברה שאשתו מה על בלבו
 ביניהם. חועץ דבר יהיה שלא החלוקים את משוה

 מקפיד היה שאברהם פירשו, להתוס׳ זקנים ובדעת
 יכול שה׳ כך כל מאמינה היתה לא שרה שכביכול

 ובאמת בזה. שהאריך במה וע״ש הטבע. כל לשנות
 בזה הורגל שלא אברהם בין לחלק יש שעדיין
 בזה שהורגל רב כ; שאין מה עליו, תדבר שאשתו
כלל. בלבו נקיט שלא אפשר

 מה לפי הנו׳, יבמות מהנס׳ הראיה לדחות ואפשר
 אבל כן, לעשות לי היה אני וז״ל: שם, רש״י שכתב

 אני לו היה טוב דהיינו וכו׳, לך הוא שקר דבר אתה
בלא כן לעשות שאפשר וכיון דרכך, לפי הייתי

 למדו דכתיב כן, לעשות לך היה לא לשקר, 'להגיע’“'
 שכתב מה לפי לומר אפשר ועוד וגו׳. לשונם

 ליה שרי היד, דמדינא לעיל[ ]הובא שם המהרש״א
בכך. שיתרגל דעה לא שאביו אלא לשקר,

 את" אחותי נא "אמרי הפסוק על זקנים במושבו
 לומר עריך היה ע״ה אבינו אברהם דלכאורה כתב,

 אל מדברת היא שהרי אני, אחותו שתאמר לשרה
 לומר לה אמר שאברהם ופירש, אליו, ולא המערים

 הוא רק לשקר, שאסור משום רעתה לא והיא כן,
 היא, אחותי אומר אני לה ואמר יהרגוהו שמא פחד

 ומבואר ע״כ. תכחישי. ולא תשתקי את ממך ובבקשה
גוונא. בכהאי גם לשקר שאין בפשיטות שתפס

 על וישלח! פרשת >סוף לב״גהר בפירוש מבואר וכן
 את טמא אשר וידברו במרמה יעקב בני ויענו הפסוק

מה על לתמוה יש שלכאורה וכתב, אחותם. דינה
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תפז אב״ואם לאביו לשמוק חיוב אין אופנים כאיזה ־ ט• פרק כיבוד

 כיון אבל ומדברים, אביהם לפני יעקב^משיבים שבני

 עמם להתחתן נתכוונו לא ]שהרי שקר זה שהיה
 להורנסן יוכלו ואז אותם להחליש רק אלא באמת

 אבינו יעקב ולא זו, בתשובה שותפים היו הם רק לכן
 אפילו מרמה, דבר שיוציא לשלם ראוי שאין ע״ה,

 ע־ב. אליו. שיכווין שראוי מה אלא טובה לכוונה
אסור גוונא בכהאי דאף משמע מכאן ולכאורה

דברים בסיפור לשקר התורה" "טן איסור שאין הסוברים
 דמשמע הראשונים, במחלוקת שנוי זה שדין ונראה,

 ליכא בעלמא רבדים שבסיפור רנח< ומצוה מהחינוך
 הלח במדות להונות שלא שכתב: התורה, מן איסור
 שאם הרמב׳־ם בשם והביא במאונים, ולא והיבש
 כתב ומדלא ע־כ. תעשה. בלא עובר במדות שיקר
 ליה דסבירא לכאורה משמע בסתם, שקר על איסור
תורה. איסור בו אין בעלמא, דברים בסיפור דשקר

 וז״ל: דלה< ונתזה היראים בספר להדיא מבואר וכן
 לידי לבוא שיוכל שקר מכל להתרחק יוצרנו ציוה
 ד׳ יראי וכו׳, הענין בזה לב לתת וצריך לחבירו, היזק
 היזק לידי לבוא שיכול שקר מכל להתרחק לב יתנו

 לחבירו, היזק שיבוא חשבתי לא יאמר ואם לחבירו,
 שקר אבל מאלקיך. ויראת נאמר ללב המסור רבד

 התורה, עליו הזהירה לא רעה לידי מביא שאינו
 מרבד, הכתוב רע שברשע מענינו הלמד דדבר

 כי תהרוג אל ונקי וצדיק תרחק שקר מדבר דכתיב
ע׳־כ. רשע. אצדיק לא

 קפא< אות ג׳ ושקי תשובה בשערי יונה לרבינו ועיין

 ומחליף דברים בספור המשקר הרביעי, החלק שכתב,
 הפסד ולא בשקריו תועלת לו ואין במתכוין, מקצתם
 צדק מדבר שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו,

 בולו, הדברים ספור מלבו בודה שהוא ופעמים סלה,
 הפסד אין כי על אחד, מצד עונשו יקל הזה והאיש
 בעוז ענשו מאד גדול אבל ופחזותו, בשקריו לאיש
 לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד השקר־, ־ואהבת פניו

 עד כזבים יפיח יטו י, ,משלי ע־ה שלמה ואמר תועלת.
 כזבים יפיח אשד אדם תראה אם פירוש, שקר,

 הזאת המרה תביאהו כי תדע דבריו, וספוד בשיחתו
 אהבתו אחרי סרה, בו ולענות באחיו שקר להעיד
 ודרישת מצוה־ "לקיום התירו החלק וזהו השקר.
 לשבח מותר כי ככתובות, ואמרו והשלום. הטובה
וחסודה. נאה כלה שאינה אף החת! לפני הכלה

 לשלם ראוי ־־אין הוא דהלשון לדחות, יש אך לשקר.
 אבל שלם, שהוא ביעקב רק וזה מרמה" דבר שיוציא

 כן כשעושה איסור בזה אין נסי הכי אין כאחרים
 בזה מיקל היה אבינו יעקב וגם ביתו. בני את להציל

 בני את להציל כדי אחרת אפשרות היתה לא אילו
 טעם בטוב זו בראיה שכתב במה עוד וראה ביתו.

ע־־ש. פו<. )סיס! ב׳ חלק יוסף ויצבור בשחת

 שנאמר, השלום, מפני לשנות שמותר ביבמות ואמרו
 אנא ליוסף תאמרו כה לאמו־, מותו לפני צוה אביך

 מקצת יחליפו אנשים ויש אחיך. פשע נא שא
 לבם ישיתו לא כי דעת, בבלי שמעו אשר הדברים

 שלמה ואמר דעה. מרה זאת גם שמעם, בעת לחקור
 פירוש, ידבר. לנצח שומע ואיש בחן כא, ומשלי המלך

 הדברים תכונת עד ולהאזין לשמוע לב נותן איש
 ולא נכון על אותם יספר למען באזניו, ידברו אשר
 בני יאהבו כי ידבר, לנצח תרמית, לשון בפיו ימצא
 תדכר למה לעולם לו יאמרו ולא דבריו לשמוע אדם
 את שמתעה דמי דבריו, בהמשך וע״ש דבריך. עוד

 והוא טוב, עליו דיבר או טובה עמו עשה כי חבירו
 דעת לגנוב אסור צד.( וחולי! חכמים אמרו עליו שקר,

 בו נמצאים שאינן במעלות שמשתבח מי וכן הבריות.
 אף יתר שפת לנבל נאה לא :0 יז, ומשלי שלמה אמר

ע־ש. שקר. שפת לנדיב כי

 דהאיסור משטע וכו"־ התירו החלק "וזה שכתב וממה
 יבוא כך ידי שעל בגלל הוא דברים בסיפור לשקר

 ולכן תורה, איסור בדבר אין אבל שקר, עדות לידי
 לשקר ואיסור דברים. כמה מפני זה איסור התירו

 תורה. איסור ולא מגונה, מרה הוא דברים בסיפור
 פסוק הביא ולא ממשלי, פסוק הביא הכי ומשום

 ליה דסבירא משום והיינו השקר, איסור על מהתורה
 מן אינו בעלמא דברים בסיפור לשקר דהאיסור
 לשקד יתרגל שלא כדי מוסרי איסור אלא התורה,
 וכדומה. מצוה לקיום זה איסור התירו ולכן בעדות,

 בני יאהבו כי דבריו, בסוף שכתב ממה עוד מוכח וכן
 תדבר למה לעולם לו יאמרו ולא דבריו לשמוע אדם
 איסור על אותו שמוכיחים כתב ולא וכו׳. דבריך עוד

 לדייק שכתב פערלא למהרי־פ ועיין דאורייתא.
 בפטימי דשקר ליה דסבירא הנ״ל תשובה מהשערי

התורה. מן אסור אינו בעלמא מילי
החלק וו״ל: תשובה השערי כתב קפו בסימן ואמנם
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אב־ואם לאביו לשמוק חיוב אין אופנים באיזה ־ ט־ :רק כיבוד תנח

 דברים בסיפור ישקרו לא משחיתים בנים התשיעי,
 על דברים יחליפו אבל מאורעות, והגדת ישמעו אשר

 ימצאו אך בדבר, לאדם הפסד מאין חפציהם אודות
 מרויחים שאינם פי על אף בשקרותם הנאה כמעט
 אסור, זה גם כי בג.( ויבמות רבותינו ואמרו בכך. ממון
 אך שקר, דבר לשונם למדו ד< ט, וירמיה שנאמר והוא
 זכרנו אשד דבר ללא המשקרים כעונש עונשם אין

 אלו מדבריו ולכאורה ע״כ. הרביעי. בחלק ענינם
 נגיעה בו שאין בדבר גם לשקר איסור שיש מבואר
 טו חלק אליעזר ציץ בשו״ת לדייק כתב וכן לממון.

 שכתב ממה יקשה כן דאם אלא ע״ש. ג•(. אות יב וסימן
 תודה איסור דאין שם מדבריו דמשמע קפא, בסימן
 במקצתו שהותר דרבנן לאיסור כוונתו ושמא לשקר.
אין אבל כתב ולכן לעיל. ביארנו כאשר ענינים בכמה

בעלמא דברים בסיפור לשקר מותר אם הרטב״ם דעת
 איסור דליכא ליה דסבירא נראה הרמב־ם בדעת גם
 בספר כתב שהרי בעלמא, דברים בסיפור התורה מן

 החובות לכחש שלא מצוה רסח<: ומצות המצוות
 בידינו, הופקדו אשד והפקדונות בהם שנתחייבנו

 ובמצוה תכחשו. לא יט< וקדושים יתעלה אמרו והוא
 ממון כפירת על לישבע שלא שהזהירנו כתב, רמ״ט

 על עבר כפירתו על לשקר וכשנשבע עלינו, המוטל
 הביא ונטען טוען הלכות בסוף גם ע״כ. תשקרו. לא

 לו שאסור לענין רק תרחק סקר מדבר זה פסוק
 או הדין לעוות שלא כדי שקר טענת לטעון לאדם

 לא הדמב״ם וגם הנ׳־ל. שבועות מהגם• והוא לעכבו.
 שקר, מדבר להתרחק שיש זה, עשה איסור מנה

 על וסק-א( משה בברית כתב וכן מצוות. תדי״ג בכלל
 שקר מדבר משפטים, בפרשת היראים שכתב מה

 מנה שלא עשה מצוות מהג׳ אחת דזה דע וכו׳, תרחק
 בעקבותיו, הלכו המצוות מוני שאר כל וגם הרמב־ם,

ע״ש. אותה. שמנה רכון וסימן מהסם־ק חוץ

 ו־( הלכה דעות הלכות ב• ופרק להו־מב״ם שמצינו אלא

 חלקות בדברי עצמו "להנהיג" לאדם לו אסור שכתב,
 תוכו אלא בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא ופיתוי,

 לא כיצד .,וכו הבריות דעת לגנוב ואסור וכו׳, כברו
 ובו׳, שחוטה בשד במקום נבילה בשר לנכרי ימכור

 אסור, דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפילו
 והוות עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא
 יוסיף ולא בדיבורו ישנה ולא ובו־, חכם ותלמיד וכו׳.
ע״ב. בהן. וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא

 מדבריו משמע וכן .,וכו המשקרים כעונש עונשם
 חבירו לרמות שאסור פי על שאף שכתב, תפב, בסימן
 בדבר דוקא זהו מזכותו, ולנשלו שלו את ליטול

 כגק במצות, עדיין זבה שלא כל במצוות אבל שבממון,
 לכל, המופקר כדבר הם הרי ומילה הדם כיסוי מצות

 וזה במצות. ולזכות נפשו להשלים נצטוה אדם וכל
 קנותו ביום בועז וענין ובברכות, בבכורה יעקב ענין
 הכתוב: אמר זה דרך ועל לאשה. המואביה רות את

 מוכיח שהכתוב י(, א, ועובדיה בושה תכסך אחיך מחמס
 שהוצרך מיעקב לקח למד שלא פניו על עשו את

 ומצפונו לדרכו בניגוד תחבולות, ולעשות להערים
 ולהערים תחבולות לעשות שהתיר וממה ע־־כ. הטהור.
 שקר איסור שאין משמע מצוה, בעניני למצפונו בניגוד

התודה. מ; בעלמא

 שלא חכם תלמיד גבי הדמב״ם שכתב ממה ולכאורה
 בתלמיד דוקא הקפידא שכל משמע בדיבורו, ישנה
 האיסור הארץ בעם אבל בדיבורו, ישנה שלא חכם,

 אך לחבירו. היזק שגורם בשקר רק הוא התודה מן
 תלמיד של ומתנו ומשאו שכתב, י״ג בהלכה ע״ש
 לאו לאו ועל הן הן על אומר ואמונה, באמת חכם
 וליתן לישא צריך הארץ עם שגם ודאי וזה וכו־.

 חכם שבתלמיד אלא חכם, תלמיד דוקא ולא באמונה,
 שביאר וכמו ה׳, חילול משום איכא כן עושה אינו אם
 ליזהר צריך אדם שכל דאף שם, משנה בלחם כן

 גם זה ולפי יותר. בזה מוזהרים חכמים תלמידי בזה,
 כוונת ואין יתכן אך לשקר. איסור איכא הארץ בעם

 בדבר יש אלא התורה, מן איסור בדבר שיש הרמב״ם
 ממון הפסד בעניני גם לשקר יבוא שלא כדי איסור

 עצמו "להנהיג" בלשון הדמב״ם כתב ולכן לחבירו,
 ויתכן בזה, ברורה הרמב״ם דעת שאין ונמצא וכו׳.

 לשקד, מותר התורה מן דברים דבסיפור ליה וסבירא
 מן איסור איכא לחבירו ממון הפסד כשגורם ורק

המצוות. בספר מדבריו וכדמשמע התורה,

 א׳<: הלכה שבועות מהלכות •ב ופרק הרמב״ם ז״ל והנה

 אמת דברי לשונם וללמד הרבה בקטנים להזהר צריך
 תמיד להשבע רגילים יהיו שלא בדי שבועה, בלא

 ועל אבותיהם על חובה כמו הדבר וזהו כעכו־ם.
 רסא(. ולאזין בסמ״ג הוא וכן ע״כ. תינוקות. מלמדי

 ואתו קלה שדעתם בקטנים הוא זה סכל ומשמע
ביותר. זהירות צריכים ולכן לשקר, לישבע לטיסרך
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תפט אב־ואם לאמו לשמוע חיוב אין אופנים באיזה ־ ט־ פרק כיבוד

 שבועה בלא בלחוד שקר דיבור דמשום מזה ומבואר
 בדבר. איסור שאין משום בהם, להזהר עריך היה לא
 בקטנים אלא למיגזר ליכא שקר שבועת משום ונם
בגדולים. ולא

 שכתב >יז.< כתובות על אברהם ברבת רבספ ועיין
 בשקר איסור דליכא יונה ורבינו הרמב־׳ם בדעת

 שכתב, חיים החפץ על ותמה בעלמא. דברים בסיפור
 לתמיהתו מקום שאין ]אלא דאורייתא. איסור שהוא

 להלן[. יבואר נאשר כן שכתבו פוסקים לכמה שמעינו
 שאחר קז< משין הסמ״ג מדברי עוד משמע כן ולכאורה

 בכמה לשקר דאסור בשבועות הגם־ דברי שהביא
 בעניני איירי שם שהביא הדוגמאות וובנל ענינים,
 בדבר לשנות מותר ואמנם כתב, ממון[, הפסד

 דברי והביא הבריות. דעת עם דעתו ולערב השלום
 נאה כלה ולומר לשקר דמותר בכתובות הגם־

 שאמר, במשלי המלך שלמה דברי והביא וחסודה.
 אמות, בטרם ממני תמנע אל מאתך שאלתי שתים

 לבאר ויש ע״כ. וגוי. ממני הרחק כזב ודבר שוא
 בכל הוא לשקר התורה מן דהאיסור בדבריו

 לשקר התיר כך ואחר בתחלה, שהביא הדוגמאות
 הביא זה ואחר הבריות, דעת עם דעתו לערב כדי

 איסור אינו אך מוסר דברי שהם המלך, שלמה דברי
התורה. מן

 ומשקלותיך כתב, כב< עשר. וח־א לרס־־ג המעוות ובספר
 במספר מגה המעות במנין ובבה׳־ג הקם. לעדקם
 שם וכתב עשין. נ׳ מדות ושילוש הינין עריק העשין

 הלכות בעל דכוונת דנראה פערלא, הגרי׳־פ בביאור
 אלא דמדות, לעשה לא הינין דעדיק בעשה גדולות

 יוסי רבי וסט.! בב״ם לה ומייתי בספרא, שאמרו למה
 והלא ערק, הין לומר תלמוד מה אומר, יהודה ברבי

 שלך הין שיהיה לך אומר אלא היא, איפה בכלל הין
 מנה קנט< משין והרשב־־ץ ע״ש. ערק. שלך ולאו ערק

 זו מעוה שנכפלה וכתב, מעוות, כתרי״ג זו מעוה
 לזה ראיה הביא והתשב־׳ץ תרחק. שקד מדבר בקרא
 הלל, לבית שמאי בית ליה אמרו בכתובות מהגם׳

 נאה כלה לה יאמרו וסומא חיגרת אף לדבריכם
 כן ואם תרחק. שקר מדבר אמרה והתודה וחסודה,

 אמת. בדיבור היא דאורייתא עשה דמעות מבואר
 משסע אמרה" "והתורה שאמרו ממה והיינו ע״ש.
 והרמב״ן הרמב׳־ם ואמנם תורה. איסור בדבר שיש

מעוות. תרי״ג בכלל זה איסור מנו לא והחינוך

 בעלמא אסמכתא וכו׳, ערק דהין הילפותא ולדבריהם
 כתב וכן ההין. במרת היינו דקרא דפשטיה היא.

 התשב״ץ שכתב ומה שבועית(. וסוף טוב יום בתום׳
 זהו נסי הכי אין אמרה" "והתורה מלשון להוכיח

 וכן עלייהו, פליגי הלל בית הרי אבל שמאי, לבית
 משפט וחושן ־א חלק יעחק ישיב תבשו״ לדחות כתב
 אם שקר איסור בענין הרבה שהאריך וע״ש ז<.0 סימן
 האיסור הלל דלבית וכתב, לא, או התורה מן הוא

 בדברי אינשי בשאר אבל בדיינים, דוקא הוא לשקר
 דדבר גב על אף נינהו, בעלמא מילי דפטומי שקר

 הכתוב, עלה הזהיר לא מקום מכל לשקר, הוא מגונה
 וכן בעדק. שלא ולשפוט נקי להרוג שיבוא חשש דאין

 לריב״ל רשב־׳י דשאל הסריח פרק וסוף מהגמרא משמע
 דלא היא ולא וכו׳. הן א״ל בימיך, הקשת נראתה

 לנפשאי. טיבותא אחזיק לא סבר אלא מידי, הואי
 מרבד דאורייתא עשה בזה דיש איתא ואם ע״ש.
 דאורייתא עשה על לעבור לו התיר מי תרחק, שקר

 מן הענוד. מעות היתה אם ואפילו ענוה. משום
 עשה מהאי דענוה עשה האי אולמיה מאי התורה,
 בדיינים, איירי דקרא נרחך ועל תרחק. שקר דמדבר

 משום בעדים, אלא איסורא ליכא בעלמא אבל
 אונאת משום או שקר. עד ברעך תענה לא אזהרת
 בזה אעלי ברור אינו דרבנן איסורא ואפילו דברים.

 בה! ואין בעלמא, מילי פטומי אלא הוי דלא כל
 אבל הוא, מגונה דדבר אלא אדם, לשום כלל הפסד

 ללמוד דהוערכו והא מדבריהם. אפילו ליכא איסורא
 שאמר ממה השלום, מפני לשקר שמותר מהקב״ה

 אסור שלום דרכי דבלא למימרא לאו זקנתי, ואני
 האיסור אלא בעלמא, דברים בפטפוטי אף לשקר

 וקנה שהיא שרה על שאמר דברים אונאת משום הוא
 שאמרו יוסף מאחי שלמדו מה וכן בזיון. לשון שהוא
 דברים אונאת משום כן גס היינו וגו׳, עוה אביך
 אביו. יעקב בעיני נחשד שהיה מזה שנראה שבה,

 כשיקרא, ליחזי שחששו מקומות בכמה שמעינו ומה
 ועיין וכו:(. הגט כל ובפרק ופה.( הכותב בפרק וכסו

 אלא ם׳(. ס״ק 10 ובסימן לח, ס״ק לס סימן משפט וחושן בש״ך
 כה דאית דיינים או עדים גבי דוקא הוא זה רכל

 מדבר ומשום שקר. עד ברעך תענה דלא דלאו דררא
איידי. בדיינים דקרא תרחק, שקר
 מהר״ש בשם שכתב נס ודף שמואל באגדת ועיין
 רות של בליקוחין רמאות קעת שנהג בועז גבי הלוי,

ניבא נביאים עם כי יגונה, לא ההכרח אך המואביה,

0) החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)505 מס עמוד עובדיה בן יצחק יוסף, רבו וכבוד ואם אב כבוד - יוסף ילקוט



אב־ואם לאביו לשמוע חיוב אין אופנים באיזה ־ ,ט פרק כיבוד תע

 הבכורה כדבר בזה דברו והיה יצאו, ממעיה שמלכים
 אחיו. עשו מאת במרמה אבינו יעקב שהשיג וברכה

 בספר- דבריו הביא שליט־׳א אאמו־ר ומרן ע״ב.
ע״ש. תולדודס. ופרשת אברהם ויאמר

 וסימן ברורה המשנה מדברי לכאורה מבואר וכן
 שבכל הוא נכון מקום ומכל שכתב: יד< ס״ק תקסה
מתענה, שאינו יאמר רשות בתעניות המתענה גווני

התורה מן הוא דברים בסיפור לשקר דהאיסור הסוברים
 דהאיסור הסוברים פוסקים לכמה מציגו ואמנם
 מבואר וכן התורה, מן הוא בעלמא בדברים לשקר
 עשה מצות וז׳־ל: בס נשוה פ־ד ום־ע החרדים בספר
 דממונא, דדרא דליכא דעלמא במיל׳ אפי׳ אמת לדבר

 רק דליכא אפילו משמע תרחק, שקר מדבר שנאמר
 שקר כל שלדעתו להדיא הרי ע־כ. בעלמא. דיבור
גמור. איסור הוא בעלמא דברים בסיפור אפילו

מן דיש השלום(, עמוד >סונה הקרוש השלי׳ה כתב וכן
 רק הוא שקר איסור התורה דמן שכתבו '."-,^האחרונים

 איסור בזה אין בעלמא בדברים שקר אבל בדיינים,
 בעלמא בדברים דאף הפוסקים רוב דעת אבל תורה,
 לשקר דאסור עוד, וכתב תרחק. שקר מדבר כתיב

 שקד מדבר משום בזה שאין האמת, מזה שתצא אף
 לשונם למדו משום איסור בזה יש מקום מכל תרחק,

 ברב סג. ביבמות המעשה בזה וביאר שקר, דבר
 לו מבשלת היתה והיא לבשל מה לאשתו אומר שהיה
 דבריו, את לה והפך גדל שבנו עד דבריו, היפך

 לבנו רב לו ואמר רצונו, את מקבל היה שרב ונמצא
 והא שקר. דבר לשונם למדו משום כן יעשה שלא

 ולא מהפסוק אחריני קראי הביא ולא זה קרא דהביא
 אמד שכך הוא דהפירוש דאורייתא, שהוא תשקרו,

 לבשל לאמך שתאמר לך אומר שאני מה לבנו, רב
 לבשל צוה אבי ואומר בשמי מהפך ואתה חימצי

תרחק, שקר מדבר וכתוב משקר אתה אזי שלפוחי,
צויתי, אשר כפי האמא שתעשה כוונתך שאמת אף
 לא ע׳־כ שקר, הדיבור מקום מכל אמת, שהענין אף

 רק אמת כוונתו כי תשקרו, לא של הפסוק הביא
 ע׳־כ. שקד. דבר לשונם למדו וכתיב שקר, הדיבור
 אסור לאמת, להביא שתכליתו שקר שגם והיינו,
שקר. דבר לשונם למדו משום

 שאם כתב, יג< עטין וכפתיחה חיים החפץ הגאון גם
 שכתוב עשה מצות על עובר שקר, חבירו על מספר

מים בבאר ושם ע״ב. תרחק. שקר מדבר בתורה,

 ואילו ע׳־כ. וכו׳. לנפשיה טיבותא להחזיק שלא כדי
 כדי לשקר נתיר היאך התורה מן היה שקר איסור
 שהוא כרחך ועל לנפשיה, טיבותא יחזיק שלא

 התירו ולכן מוסרי, איסור אפילו או דרבנן איסור
 סותרים הדברים כן ראם אלא זה. מטעם לשקר
 מה להלן וראה וי״ל. תורה. איסור שהוא למ״ש

חיים. חפץ בספרו זצ״ל הגאון בשם שכתבנו

 הסמ״ג, לדעת גמורה עשה מצות והיא הוסיף: חיים
 הדעות. לכל הוא דאורייתא איסורא פנים כל ועל
 שאם כתב, cn אות א• ובלל רכילות שבהלכות אלא

 עצה לו יש אם רכילות, שואליםאותדבענץשיש~בו
 יהיה לא וגם גמור, שקר יהיה שלא באופן להשיבו
 ואם מפיו. שקר יוציא ולא זה באופן ישיבהו רכילות,

 לומר מותר לתשובה, זה יקבל לא שחבירו מבין הוא
 לשקר. ח־׳ו ישבע לא אבל השלום. מפני גמור שקר
 מקור הביא יס ואות חיים מים באר בביאור ושם

 משמע וקצת הנ״ל. »ל.( סנהדרין מהגט׳ לדבריו
 בעלמא, דברים סיפור מספר אם בעשה עובר שאינו
 לעולם ושמא השלום. מפני לשקר התיר שהרי

 תורה, איסור הוא דברים בסיפור שגם ליה סבירא
 שמצינו כמו זה, איסור נדחה השלום מפני ורק

 ועיין השלום. שגדול אחר בסוטה, ה׳ שם שמוחקים
 פ״י( חסים טפת )כקונטרס חיים החפץ שכתב במה

 קמא, בסימן תשובה השערי דברי את שהביא
 למען כולו הדברים סיפור מלבו בודה שהוא והוסיף,
 ויודעי החכמים בין להיחשב או הבריות בין שיחה הרבות
 בשקריו לאיש הפסד שאץ אף הזה והאיש הרבה, דברים

 הסקר ואהבת פניו בעוז ענשו מאד גדול אבל ופחזותו,
 ציץ בשו״ת ועיין תועלת. לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד

 חיים, החפץ על העיר n אית יב נסי■ סו חלק אליעזר
 מזה הנאה כשמפיק אפילו העונש שמגדיל מה דלכאורה
 יש הרבה, דברים ויודעי החכמים בין כן ידי על להיחשב

 שכאשר שפוסק הנ״ל תשובה השערי מדברי לזה סתירה
 כעונש עונשם אין בשקרותם הנאה כמעט ימצאו

דבר. ללא המשקרים

 מדבר הכתוב על דבר העמק בפירושו הנצי״ב והגאון
 אזהרה דין בית על כי כתב: 0 כג, ושסות תרחק שקר

 ע־כ. דין. דבית בפרשה כתיב הכי משום ביותר, זו
 האיסור אבל ביותר, אזהרה יש דין בית דעל ומשמע

הכל. על הוא
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תעא אב־ואם לאביו לשמוע חיוב אין אופנים באיזה ־ ■0 פרק כיבוד

 5אות ד■ ופיק ובטחון ונהאמ בספרו איש החזון והגאון

 האמת במרת הדיבור לקבוע וראוי כתב: יב<
 חז״ל כי המקולקלת, השקד במדת ולא המתוקנה,

 מאמתת הדיבור שינוי והנה מאד. בוה החמירו
 בשביל אינו השקר וגנות יקרא, שקר בשם המדובר
 המקווה ריוח בשביל בשקרו שמשתמש שבו המרמה

 משמש שאינו השינוי אף אלא רעהו, את ברמותו לו
 בשם בכך, מה של דברים בסיפור אונאה, של לגורם

 שאמרו וכמו הוא, השקר עון ובבלל יכונה, שקר
 דמשנו רבנן עכידי תלת כהני כג:< >ב״ם בגם׳

 שכאן משום רק הדבר הותר הנה וכו׳, במילייהו
מן השינוי כאן ונבחר הגנות, מן בו יש האמת הגדת

 מפני בדיבורו לשנות
 חסידות, דבר או מצות שעושה במי דנו ובאחרונים

 והצנע לקיים כדי ענוה, משום בדיבורו לשנות ורוצה
 כיוהרא, לו יחשב שלא כדי או אלוקיך, עם לכת

 מבואר הנ״ל, נכגס בב״ם רש״י מדברי דלכאורה
 משקר חכם תלמיד ולכן לשקר, מותר ענוה דמשום

 בשיטה הוא וכן שם. בתום׳ מבואר וכן במסכת.
 הרמב״ם מדברי ואמנם חננאל. דבינו בשם מקובצת

 לשקר היתר שאין משמע ואבדה( גזלה מהלכות יד גבפרק
 בתלמיד אמורים דברים במה שכתב: ענוה, מפני
 שלום, בדברי אלא כלל, בדיבורו משנה שאינו ותיק

 דנדה במסכתא עוסק היה כיצד וכו׳, במסכתא או
 שאלות ישאלוהו שלא כדי שונה, אני במקואות ואמר
 כדי דהיינו שם, משנה בלחם וכתב וכו׳. נדה בענין
 שכל ומשמע ע״כ. להשיב. ידע לא אס יתבייש שלא

 אין הכי לאו הא יתבייש, שלא משום הוא ההיתר
 החיד׳־א מרן כתב וכן גרידא. ענוה מפני לשקר היתד
 הרמב״ם מדברי שנראה 1^שם עינים פתח בספר

 רש״י אך ישקר. לא בלחוד ענוה דמשום ליה דסבירא
 ותום׳ רש״י כסברת והוכיח הכי, ליה סבירא לא

 הקשת נראתה אם רשב״י דא״ל דריב״ל, מעובדא
 ענוה דמשום בגמרא ומסיק הן, לו והשיב בימיו
 דברי והביא בימיו, נראתה לא ולעולם הן, לו אמר

 ויש עוד, וכתב זו. בהוכחה שפקפק מה רבא האליה
 לרש״י ]דהיינו דינא לעגין מודה הו־מב׳־ם שגס לצדד
 ע״ש. לא. ותו ענוה[ משום לשקד דשדי ותום־

 בשם שכתב ש אות א• )סימן ■א חלק הדביר בפתח ןועיי
 משנה שאם תתקנד(, >סיסן אשכנזי אומץ יוסף ספר
נשמתו, שלום מפני שכן וכל מותר, שלום דרכי מפני

 שהן אף בהן כיוצא אחרים בדברים אבל י׳האמת,
 הטעה שום בשקרו גודם ואינו בכך מה של דברים

 חז־־ל הפליגו וכבר הוא. שקר בכלל לחברו,
 ר״ל. מיתה עוגשו קל שינוי הרי וכו־ וצו.( בסנהדרין

 עובד כאילו בדיבורו המחליף כל )צב.( שם ואמרו
 שכן ממחיצתי צא 1:3>ק שם ואמרו זרה. עבודה
 ואמרו עיני. לנגד יכון לא שקדים דובר כתיב

 אל טהור שיש לאבני מגיעים כשאתם רד:( בחגיגה
 יכון לא שקרים דובר שנאמר משום מים מים תאמרו

 כמו בדיבורם, ששינו בגם־ דמצינו והא עיני. לנגד
 שהיו מילי תלת בכלל הוא )יא.( בב־׳ק עולא שאמר

ע״כ. וכו־. מדת לפי חוששין

מעשיו ולהסתיר ענוה
 לעובד חז־׳ל שדימוהו חמור עונשו דהמשקר אף

 וכתב, הנ׳־ל, חיים לב בשו־׳ת והביאו זדה. עבודה
 הנ״ל רש־־י כתב שהרי בדיבורו, לשנות דמותר
 לשקר חכם לתלמיד מותר ענוה מדת דמשום

 לכת והצנע לקיים כדי משנה אם הדין והוא במסכת.
 דבר שום יבטל לא פנים כל ועל דשרי. אלוקיך עם

 שאמרו בחז׳־ל דמצינו ובאמת ע־ש. ענוה. מפני
 ומשום קד. שבת עיין שכיח. לא קושטא שכיח שקרא

בי׳־ת, באלף קרובות שקר שאותיות מצינו הכי
 ואחת בסוף ואחת בראש אחת רחוקות אמת לאותיות
 עוד ועיין מצוי. אינו והאמת מצוי השקר כי באמצע,
 יצחק פחד ובספר סטות<, פרשת )בסוף בחיי ברכינו
 על תמה כח( כלל השי־־ן )מערכת חמר ובשדי שיו. ומערכת

 והמגן הט״ז לדברי ציינו לא איך הנ״ל הרבנים
 משום שעושה דכל שכתבו, תקסהו סימן וסוף אברהם
 ע״ש. שקר. שמדבר למה לחוש אין וענוה, פרישות
 רצה »:< סציעא ובבא יהוידע בן בספר והגרי״ח

 רבינו ששאלו עמרם בן מנתן ו־׳ל, רש׳־י דברי לסייע
 לאו, לו ואמר שנית, לאו, לו ואמר קרית, הקדוש,

 מלבד דהתם שם, ודחה בפירוש. שינה דהתם
 זה דדין התורה. כבוד מן יהגה פן חשש הענוה
 הנהנה כל באבות, חז״ל שאמרו עד מאד חמור

עוד. וע״ש וכו׳. נוטל תורה מכבוד
 בחבורת הוא שאם כתב, נבו )סיטן החסידים ובספר

 מי נודע ולא כהוגן, שלא אחר דבר ונעשה אדם בני
 חטא. שלא פי על אף הוא, אני שיאמר צריך החוטא

 כתב וכיוצא לשקר. שמותר אופן דיש וחזיגן ע׳־ש.
שלא כדי לשקר אדם שיכול תרמ״ב, בסימן עוד
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אב־ואם לאביו לשמוק חיוב אין אופנים באיוה ־ ט׳ פרק כיבוד תצב

מארנונה או חולים, מקופת הנחה קבלת לצורך לשקר מותר אם

 באופן לשנות ישתדל כשישקר אך וזברו, יתבייש
 ואמנם ע״ב. לנסרי. שקר כך כל ניכר יהיה שלא

 מותר שאמרו פי על אף דע, כתב, זזכ״ו בסימן
 יהודי או נכרי יבא אם שלום, דרכי משום לשנות
 לו להלוות מוכן ואינו מעות, לי הלוה לאדם ויאמר

 כי לי, אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן ירא כי
 הרי ע״כ. הדבר. עבר כשכבר והו לשקר שמותר מה

 ורק שלום, דרכי משום לשנות הותר לא שלהבא
 במגן ועיין הוה. דהוה דמאי היה, שכבד בדבר

 החסידים ספר דברי שהביא סק״ס קני >סיםן אברהם
 מעיעא בבא הנם׳ שפיר אתי דבזה וכתב, הנו׳,

 רכיון דברים, בג־ לשקד לו מותר חכם דתלמיד הנ״ל,
 עדיך כן ראם אלא לשקר. מותר לשעבד על שהוא
 ובפשטות חכם. בתלמיד רק התירו למה ביאור
 אלא חכם, לתלמיד רק אינו וה דהיתר לומר, אפשר

 מלבד כלל, מדיבורו לשנות רגיל אינו חכם דתלמיד
 הכי שבלאו הארץ עם כ! שאין מה אלו. דברים בג׳

לשנות. לו מותר אלו דברים בג׳ דנם לשנות, רגיל
 דזימנין שכתב, נחו כלל השי־ן וסעיכת חמד בשדי ועיין

 דעבד מאי על נפשיה לאישתמוטי שקר מועיאין
ע״ש. )כנ:<. בברכות כדאשכחן כיסופא, משום

 חלק פעלים רב בשו״ת חיים יוסף רבנו הגאון ואמנם
 ספר דברי על לתמוה כתב א•( סימן משפט חושן וחלק ג׳

 הזקן בהלל במעשה >כ.< ביעה מהגם׳ החסידים,
חברו טוב, ביום עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביא

של טיבה מה לו ואמרו הזקן שמאי תלמידי יעליו“י״יי-״״

 הבאתיה, שלמים ולזבחי נקבה להם אמר זו, בהמה
 נקבה רש״י, ופירש להם. והלכו בזנבה להם כישכש

 מרוב הבאתיה, השלמים ולזבח נקבה. עולה שאין
 ע״כ. השלום. מפני משנה היה הלל של ענותנותו

 ליישב וכתב עתה. שהוא במה שינה הוא התם והרי
 מתוך נעשה הדבר שאם החיד״א מרן דברי פי על

 דענוה והיינו, מותר. לעעמו טובה להחזיק ולא ענוה
 אסור, שבהוה דברים השלום דמפני משלום. עדיפא

 וע״ש מותר. עתה של בדברים גם ענוה מפני אבל
 וחמודה, נאה כלה הנ״ל כתובות מהגם־ עוד שהעיר

 משנים. כן פי על ואף הוה, של בדברים הוא זה וגם
 שגם שסד! >סימן לשמה תורה בשו״ת עוד וראה ע״ש.

 מהגמרא החסידים ספר של חידושו על תמה כן
 תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למד .(11 ברכות
ע״ש. בדבריך. ונכשל נאחז תהא שלא ופרש״י, ותאחז.

 הפסוק שפירש האמת( נתיב עולם, )נתיבות לסהר״ל ועיי;
 לשון ארגיעה ועד לעד תכו; אמת שפת >יב< במשלי

 אם אף ויושר, באמת דבריו האדם כאשר כי שקר.
 נלחמים ובכח האמת ולבטל עליו לחלוק הבל יבואו
 לשון זה והפך במקומו. נשאר האמת זה כל עם עמו,

 לשון ארגיעה ועד שאמד וזה לשקר, קיום שקוראים
 ולא אמת, הקב״ה של חותמו שאמרו ומה וכו׳, שקר
 השי״ת, אל יתוארו אשר תוארים משאר מדות שאר
 של חותמו ולפיכך שני, ואין אחד יתברך שהוא מפני

 הוא האמת רק אחד שהוא דבר אין כי אמת, הקב״ה
ע״ש. שנים. האמת שיהיה אפשר ואי אחד,

 פרנסה לו ואין אומנותו שתורתו באברך לדון יש וכן
 לו מותר אם מהכולל, שמקבל קטנה מילגה זולת

 שאינה אשתו על ולהעהיר חולים לקופת לשקד
 הארנונה כסף או המסים, כסף לחסוך כדי עובדת,

 בתשלום עובדת שאשתו מי את מחייבת שהעיריה
 אנשי הרב שלעערינו אחר באה ושאלתו מלא.

 לעם חשוב כמה עד להבין וכו לא המדינה השלטון
 שיעסקו אומנותם, שתורתם אברכים שיהיו ישראל

 אלא אומה ישראל אומת שאין בתורה, ורק אך
 על המגינים הם הרי החכמים תלמידי וגם בתורותיה,

 לעולם. ובאות המתרגשות פורעניות מיני סבל הדור
 חילוניים לסטודנטים הנחות עושים השלטון ואנשי
 להם לעשות תורה בבני מכירים ואינם רבים, דברים
הקטנה במילגה ערה עיניהם שאף ויש כדבעי. הנחה

 בני נגד ומסיתים בכוללים, מקבלים שהאברכים
 הטועים לב יחזיר השי״ת אומנותם. שתרתם התורה

 כדי לשקר מותר אם השאלה באה זה ומכח בטהרה.
 חשש ויש שמאחר ברוד זה והנה הנחה. לקבל

 לאחריני חב וגם ה׳, חילול בזה ויהיה שיתפסוהו
 יבטלו אפילו או כך, בשל אחרים על יותר שיקפידו

 להמנע יש כלל בדרך ממילא לאברכים, ההנחות את
 בשקרים להרגילו לגרום יכול הדבר אם ובפרט מזה.
 הדין מעיקר האם ההלכה, מעד בזה לדון יש אך ח־ו.

 עבדי ישכיל בשו״ת בזה ורן לא. או לשקר מותר
 שמותר שאמרו דמה וכתב, ז׳< אות יח )נדם! ח• חלק

 בחזקת שהם גוי במוכס אלא אינו מהסכם לגנוב
 ס־ו< שסט )סי• משפט בחושן מרן שכתב וכסו גזלנים,

בזמן כלסטים, שהמוכס אמורים דברים במה וו״ל:
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תעג אב־ואם לאביו לשמוק חיוב אין אופנים באיזה - ט פרק כיבוד

 הקוטר מוכס או מאליו, הקומד מוכס או גוי שהמוכס
 שירעה. מה כל לוקח אלא קעבה, לו ואין השד מחמת

 אינו וכר, קעוב דבר ליטול המלך שפסקו מוכס אבל
 קוד ולא וכו׳. דינא דמלכותא דדינא משום גזלן, בחזקת

 מפני תגזול לא קל קובר זה ממכס שהמבדיח אלא
 שהיה בין ישראל מלך שהיה בין המלך, מגת גוזל שהוא

 עבדי בישכיל שכתב במה קוד ]וראה ק״כ. .,וכו קכו״ם מלך
 נניח אם נם כן ואם כחן. סיסן משבט חושן חלק ו, חלק

 החברים אלה קל מכס כבחינת הוא שהוטל שהמס
 במה להטקותם ואסור דק, דינם הרי חולים, בקופת
זה שאין שכן וכל תגזול. בכל קובר הוא והרי שהוא,

׳ דין בזה״ז לנו יש אם
 לקנין דינא דמלכותא דינא מעד לדון שכתב ובמה
 דדוקא >קיג.< ב״ק בגמרא הנה מארנונא, הנחה קבלת
 אין חפעו כפי נוטל והיינו קעבה, לו שאין במוכס

 שמשוין היכא רכל ומשמק דינא. דמלכותא דינא
 פסק וכן דינא. דמלכותא דינא קעבה, ויש דיניהם

 שטרי א־<: סקיף סח סיסן פטפט )חוס! קרוך בשלחן מרן
 שלהם, בקדכאות שקשויים חובות ושטרי ומתן, משא

 המשוקבדים מן וגובין כשרים בשטרות חשובים הם
 שם, הסמ״ק וכתב דינא. דמלכותא דינא משום

 שטר, בלי לו נשתקבד הלוה שגוף משום הוא דהטקם
 נולדקת הקוברות. את מקיימים רק והקרכאות

 ישראל שקדי דוקא דזד. קווך השלחן ומרן הרמב״ם
 דברי פי קל לדון שיש אלא הקכו׳־ם[. אלו קל יקידו
 במלכי דדוקא התום׳ וכתבו וז״ל: וכח.( בנדרים הר״ן

 מפני דינא, דמלכותא דדינא אמרו כוכבים קוברי
 מעותי תקשו לא אם להם לומר ויכול שלו שהארץ

 לפי לא. ישראל במלכי אבל הארץ, מן אתכם אגרש
 כתב וכן כה. שותפין ישראל כל ישראל שארץ

 שדקת אלא התום׳. בשם שם בנדרים הרשב״א
 אינה יא( הלכה ואבידה נזילה פהלבוח ה׳ ופרק הרמב־׳ם

 אם בין הוא דינא דמלבותא דדינא שם, שכתב כן,
ישראל. המלך אם בין קכו״ם המלך

 סורש המהריק״ו סברת ו׳ידן בנידון לערף יש ואכתי
 מרבותי קבלתי ואני התרומות, ספר בשם שכתב סס

 דמלכותא דינא נאמר שלא הערפתים מדקת שקיבלו
 קגיני כגון המלך, קסקי שהם בדברים אם כי דינא

 בדברים אבל שלו, והטקסאות והמכסים הדרנים
 דמלכותא דינא חכמים אמרו לא חבירו ובין בינו שיש

לנו אין חברו ישראל קם ישראל קסקי אבל דינא.

 כך ידי וקל חוב, תשלום בבחינת אלא מס, בבחינת
 כן לא שאם רופאים, ידי וקל חולים בבית מטיפול נהנים

 וגניבה גדלה זו כך ואם פרטי. רופא להביא יעטדכו
 דהוא דמאן דלטוריא, חשש יש אם שכן ומכל ממש.
 הרי קובדת, האשה שגם לאמתו, האמת להם ימסור
 יגרם שגם אלא קוד לא ח״ו, ה׳ חילול בזה שיש מלבד
 לגמרי, מהחברות אותם שיפטרו והפסד, היזק להם
 לאחרים גם יגרום זה ואולי בהפסדם, שכרם ויעא

 וזה דתיים, חברים קוד לקבל ירעו שלא כדוגמתם,
 מן ירחק נפשו שומר כן קל בחליפין, שאינו הפסד

לו. והדומה הניקור

דינא דטלכותא דינא ‘
 )ב־ב הרשב״ם מדברי כן ודייק וכו׳. בינינו לדון אלא
 מהלכות כז ופיק המגיד הרב כתב וכן ק־׳ש. והרק. ניס

 שיש בדברים דרק הרמב״ם, בדקת א׳< הלכה ולוה מלוה
 דינא אמרינן שלו המסים בקניני למלך הגאה בהם

 אין לחבירו אדם שבין בדברים אבל דינא, דמלכותא
 כתב ומוסיף, מחדש שהמלך ובדברים דין. בהם דינו

 דינא אמרינן לא דבזה מה./ לב״ב בחידושיו הרמב״ן
 דינא, דמלכותא דינא אמרינן דכי דינא. דמלכותא

 המלכים וכל מלכותו, בכל הקבוקים הדינים טילי הני
 בדברי כתובים וכן הדברים. הנהיגו לפניו שהיו

 חוק או שקה לפי קושה שהמלך מה אבל הימים,
 במה הקם את לקנוס שקה לפי קושה שהוא חדש
 ואין הוא, דמלכא גזלנותא האבות, בימי נהגו שלא
 אריכות זה בכל ויש ק״כ. הדין. אותו דנים אנו

 אומר יביק בשו׳־ת ודאה מקומה כאן ואין באחרונים,
 יחוה ובשו״ת ו■(, אות א• סימן □שפט חושן )חלק ה׳ חלק
 בספר שכתבנו במה וראה הי<. )סימן ד׳ חלק דקת

 לסמוך דיש תריאו, וקמוד השביקית קל יוסף ילקוט
 וקושר. מדותיו משווה השלטון דכשאין הסוברים קל

דינא. דמלכותא דינא אמרינן לא ואיפה, איפה

 למשרה להתקבל שרועה ברופא לדון יש בזה וכיועא
 המאמרים במספר תלוי וזה חולים, בבית רפואית

 בין לתחרות מביא שזה רפואה, בקניני שפירסם
 הם המאמרים מספר את להגדיל וכדי הרופאים,

 שמפרסמים, במקרים פרטים לשנות לפקמים נאלעים
 המחלה, מהלך סיפור סידור גיל, שינוי ידי קל

 יהיה שהפרסום כדי וכו־, פרטים הוספת או הקלמת
 לקבורה, להתקבל סיכוייו את ויגביר יותר, מקניין

או הנז׳ הפרטים את לשנות מותר אם היא והשאלה
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אב־ואם לאביו לשמוע חיוב אין אופנים באיזה - ט פרק כיבוד תעד

 בזה ודן הבריות. דעת גניבת משום בזה לחוש שיש
 איסור יש אם לדון וכתב הנ״ל, אליעזר ציץ בש־ת
 בתרא בבא על רמה ביד מבואר ובן בכתב. לשקר
 ודאי שקר דלכתוב וכו׳, רב להו אמר ד״ה וקקב.(
גם מבואר ובן תרחק. שקר מדבר משום אסור

בבית השלום הפרת למנוע כדי לשקר
 חילונית שבהיותה באשה בפוסקים דנו בזה וכיוצא

 שהוכר לאחר עוברה את והפילה באיסור, נתעברה
 ישיבה, לבן נישאת בתשובה שחזרה ולאחר עוברה,

 הפלה שעשתה לו לספר ויראה בכור, בן להם ונולד
 שלא לה מותר האם השלום־בית, יופר שלא כדי

והרי הבן, פדיון יעשה והבעל ההפלה, על לו לספר

הפלה למנוע כדי לשקר
 חילונית פתיה בנערה שהיה, במעשה דנו בזה וכיוצא

 ודרשה לזנונים, לו והרתה אחד לנבל שנתפתתה
 ואיימה לאשה, אותה לישא הבטחתו לקיים ממנו
 למרות אך עוברה, את תפיל ישאנה לא שאם

 כי והציע, בשלילה. נבל אותו השיב תחנוניה
 עדים לפני מודעה מסירת ידי על בעורמה, יקדשנה

 שלא כדי העין, למראית רק רצון בלי מקדשה שהוא
 קידושין יסדר והרב פסולים. עדים יזמין וגם תפיל.

 הלידה לאחר אך הערמה, על שידע מבלי לתומו,
 הקידושין ועדי המודעה עדי ידי על יוכיח הוא

 שלא כדי הטעיה מעשה היו מעשיו שכל הפסולים
 ודן לא. או זו בעורמה להשתמש מותר האם תפיל.

 תשס־א( וטבת הלל בית בקובץ זילברשטיין הגר״י בזה
 להשתמש שאסר אלישיב, הגרי־ש בשם והביא

 קידושין המסדר לרב שאסור זה מצד זו, בעורמה
 וכוי לבטלה ברכות של תורה איסורי על לעבור
 מחבירו שידרוש אדם עצמך הגע איומים. בגלל

 שבת נחלל האם יתאבד, הוא לאו ואם שבת שיחלל
 רכילות !הלבות חיים בחפץ ועיין נפשו. את להציל כדי

 שיפגע המאיים מראובן השומע שכתב, ט•! כלל
 או איומיו, את בעבר כבר ביצע ראובן אם בשמעון,
 את ויבצע יעשה שבודאי הענין מתוך מכיר שהשומע

 וע״ש כך. על שמעון את להזהיר השומע חייב איומיו,
 גם דשמא להסתפק שכתב חיים מים בבאר

 איומיו, את מבצע ראובן אם מכיר אינו כשהשומע
 בן גדליה שהרי איומו, את לגלות צריך בזה דגם

 נתניה בן שישמעאל לו סיפר קרח בן יוחנן אחיקם,
דאמרינן דאף לו, שגילה כדין ועשה להורגו, מבקש

 איסור וגם השתא(. הכי דיה >עד: בב״ב התום׳ מדברי
 גבי ואמנם בכתב. גם שייך הבריות דעת גניבת
 של עונשם שאין הנ״ל יונה רבינו כתב בבר עונש
עוד. וע״ש דבר. ללא המשקרים כעונש אלה

 תנהג היאך וגם לבטלה. ברכה שמברך לו גורמת
 זה, ולד קודם הפילה אם אותה שואל שהכהן בעת

 וכבר הפדיון, עריכת בעת כן לשאול שרגילים כדרך
 סי׳ )דזיו״ד ח״ח אומר יביע בשו״ת בתשובה בזה האריך

 שידלג כדי בלבד, לכהן זאת שיגלו שם, והעלה לב<.
ע״ש. שקר. לידי יבואו שלא כדי אלה, שאלות על

 ואינו שמאיים והיינו עביר, ולא דגזים איניש דעביד
 נפשות בעניני זה כל עם שלו, האיום את מבצע

 הלך ולכן איומו, את יבצע שמא למיעוט חיישינן
 דיז־ן בנידון זה ולפי לגדליה. זאת וסיפר יוחנן

 אמו איומי מכח העובר לחיי לחוש יש לכאורה
 תתגלה הרמאות כאשר מאידך אך הפלה. שתבצע

 האשה על להשפיע יש ולכן ה׳, חילול בזה יהיה
 ]או זה, על ממון לה ויתנו עוברה, את תפיל שלא

 להציל בדי לחו״ל, חודשים לכמה אותה שישלחו
־~ העובד[.

 אחת באשה להועיל מלמד בשו״ת דן בזה וכיוצא
 ולפי בגרמניה. בגמינסיה שילמד מבנה שדרשה

 לכתוב סירב ובנה בשבת. גם שם ללמוד צריך החוק
 אם בהתאבדות איימה והאם בלימודיו. שבת ולחלל

 דאסור להועיל המלמד שם ופסק שם, ילמד לא הבן
 וע״ש האם. של האיום למרות בשבת ללמוד לבן

 ברמ״א מהמבואר לזה סמך קצת שכתב הגז׳ בקובץ
 חייב שהוא למי ומנדיז א'( סעיף שלד סימן דקה )יורה

 לתרבות יצא כן ידי שעל לחוש שיש ואפילו נידוי,
 להכנע אין כן וכמו ע״ב. בכך. לחוש אין רעה,
בזה. עוד שכתב מה וע״ש בהתאבדות. לאיום

 הרב שיברך לבטלה הברכות מצד שחשש דבמה אלא
 יביע בשו״ת המבואר לפי הנה הקידושין, מסדר
 לבטלה דבדכות ומוסכם פשוט זה אין הנ״ל אומר

 שם אומר ביביע המבואר ולפי התורה, מן איסורם
למועד. חזון ועוד דידן, לנידון לעיין יש
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תעה ואם אב לאביו לשמוק חיוב אין אופנים באיזה ־ ט׳ פרק כיבוד
שקר בענין הדין מסקנת

 דברים בסיפור לשקר דהאיסור הקולה, תורת זאת
 רוב דקת לחבירו, ממון הפסד גורם כשאינו בקלמא,

 שהוא ויתכן התורה, מן איסור דאינו הפוסקים
 ואו לשקר יתרנל שלא כדי מוסדי, איסור או מדרבנן,

 לחבירו ממון הפסד שיש במקום או בקרות נם ישקר
 ויש לשקר, דמותר מעינו אופנים ובכמה וכדומה.
וכנון: הוי, נסי שמעוה

 בקלה, בפני כלה לשבח וכן השלום, מפני א.
 וכן השלום. מפני שהוא >טז:<, כתובות בנם׳ כמבואר

 השלום, מפני לשקר דמעוה וסד־ו ביבמות אמרו
 סק־בו קנו וסימן אברהם המגן ולדקת השלום. דגדול

של בדברים לא אבל לשקבר שהם בדברים דוקא זהו
בזה. שכתבנו מה לקיל וראה וקתיד. =הוה

 ב״מ בגם׳ אמרו ולכן ענוה, מפני לשקר מותר וכן ב.
 בגם׳ מבואר וכן במסכת. לשקר ת״ח שדרך הנ״ל
 להסתיר לשקר מותר וכן >כ.ן. וביעה ופם.ו, שכת

שקושה. חסידות

 שכתב וכמו הבושה, מפני לשקר מותר וכן ג.
 נוונא האי דכי איו, סימן סב וכלל הרא״ש בתשובת

 שינו שהאמוראים בגם׳ מקומות בכמה מעינו
מבואר וכן ק״ש. ובו־. כיסופא מחמת בדבריהם

בשידוכים לשקר מותר אם
 בדברים בשידוכים, קעת לשנות שמותר פקמים וכן י.

 זה קל להתייעץ יש אך כך, כל חשובים שאינם קלים
 חיים בחפץ וקיי; לגופו. נושא כל שיבדוק ת״ח קם
 לינשא שעומדים בזוג שכתב, שלישיו ציוד ט׳ כלל וסוף
 לו מותר העדרים, באחד פגם קל שיורק מי ויש

 הוא הפגם אם ורק אך יורק הוא אשר את לספר
 אחד של בגופו פנימי חולי או רח״ל, כאפיקורסות

 ואינו תם איש הוא שהחתן כגון בפגם אך העדרים,
 אדם בני של ערמומיות להבין כך כל חריף

 קוד וכתב קוד. וק־ש לדבר. אסור וכו׳ ורסאיותיהם
 חבירו, קם שידוך לקשות רועה שאם יא! סקיו ד■ וכלל

 וענינו, מהותו קל אנשים אעל ולחקור לדרוש מותר
 ובאמת ק־׳ש. גנותו. לו שיספרו להיות דיכול אף

 ורק האמת, את מלומר להמנק מותר גוונא דבכהאי
 לשקר. אסור וכדומה, בחולי כמו חמורים בדברים

 קל או החתן קל טוב לא מירק לו שיש מי שכל אלא
הלכה, מורי קם בזה להיוועץ קליו כלל בדרך הכלה,

הנ״ל._^ משנה בלחם
 קל המתקבל דבר לומר כדי לשקר מותר וכן ד.

רי״ר. בתום׳ כמ״ש הרקת,

 כמבואר והפחד, היראה מפני לשקר מותר וכן ה.
יוסף. אחי גבי רבה במדרש

 לאחר, ביזיון יהיה שלא כדי לשקר מותר וכן .1
>פ״א<. אליקזר רבי ובפרקי מג: ברכות בגם׳ וכדמעינו

 מעות כגון מעוה, לקיים כדי לשקר מותר וכן ז.
 יבמות בגם׳ כמבואר מאביו, עקר ולמנוק אב, כיבוד

הנ״ל. סנ.<1

 שאלו אם וכגון העגיקות, מפני לשקר מותר וכן ת.
 ראשה את חופפת ואשתו בבית, היא אם אשתו קל

 בבית, שאינה ולומר לשקר לו מותר וכדומה,
 וכמו האמת. את שישנה ראוי העניקות דבשביל
 וכדאיתא «ז.< בסנהדרין ששיקר סבות ברב שמעינו

 המהר׳־ל שביאר וכמו בפוריא, לשקר שמותר בב״ם
לקיל[. ]הובא קולם בנתיבות

 שיקבלו כדי ברבו, דין ולתלות לשקר מותר וכן ט.
סימן חיים ואורח אברהם במגן כמבואר ההלכה, ממנו

להלן. קוד בזה וראה ק״ש. סק״נו. קנו

הרק. לשון איסור לחומר

 מדבריו דמשמק שפחו וסימן החסידים בספר וקיין
 מהותיים בדברים העדרים אחד את להטעות שאסור

 המשודכת, או המשודך ומקלות בתכונות התלויים
 להוריק עורך שיש התגייר, החתן של סבו אם כגון

 מחלוקת יש ואת, ירקה לא הכלה שאם זאת.
 תרשיש בשו״ת וראה טקות, קידושי הוי אם בפוסקים

קטון. וסימן שוהם

 זאת להזריק עריך מאומץ בן הוא החתן אם וכן
 וסימן ה׳ חלק יעחק מנחת בשו׳־ת שכתב וכמו לכלה,

ק״ש. מה.
 קל לו הידוק חסרון מפני שידוך בהעקת והמסאן

 הוא אם אף לאביו, החסרון להוריק מותר השני, העד
 להשיאו מוטל אביו וקל הואיל נמור, הרק לשון

 מותר להם לומר עריך אם לאחרים אבל אשה.
 בקוון להכשל שלא אחרות בסיבות ולתלות לשנות

הרק. לשון
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 תורה[, מבקשי נבקובץ אויערבאך הגרש״ז וכתב
 משודך פעם היה שכבר לספר הוא תמוד דעני;

 ושכל שמים יראת הרבה לזה תגריכים וכו/ ונתבטל
 הדבר_שאם פשוט וכו׳ של מחלה היה אם אולם טוב.

 הודיעוהו, לא השני והצד מזה, יודע לא השואל
 שלא חמורה אזהרה עם יחד מזה, לגלותו שעריך
 כתב נפשית מחלה על אך איש. לשום כלל לספר
 שלא אדם שאפילו רלס, ועמוד חיים החפץ הגאון
 מגרעות על בידו שיש המידע את לגלות צריך נשאל

 מלגלות עצמו והמונע הזוג, מבני אחד של מיוחדות
 דם על תעמוד לא בתורה, מפורש לאו על עובר
 או ונובל, בליעל איש הוא הבחור שאם ובאמת דעך.
 אבירה השבת מצות משום בזה יש חולני, שהוא

 או גופו כאבידת דהוי בדבר, לנוגעים זאת להודיע
 והדברים .up! בסנהדרין שאמרו וכמו ממונו. אבידת
 זה הרי רעה, לחבירו המספר כוונת אם ללב, מסורים

 לטובה כוונתו אם אבל הרע, לשון איסור בכלל
 רבה מצוה יקוש, מפח ולהצילו חבירו את להזהיר

 איסור והלכות חיים בחפץ וע׳־ע ברכה. עליו ותבוא היא

 )סי- ח־׳ג יעקב חלקת בשו״ת העלה וכן ט-(. כלל רכילות

 אלה דינים בפרטי עוד וראה בזה. םש״כ וע״ש קלס.
ע״ש. ב-ו. אות עב סי־ )אהע־ז ח־׳ד משה אגרות בשו־׳ת

 ברור באופן הדבר שידע שצריך ברור הדבר ואמנם
 מסויימת, ממחלה סובלים פלונית או פלוני שאמנם

 יגזים שלא וגם והשערות. שמועות פי על לדבר ולא
 שהוא. כמות המידע יעביר אלא הענין, בחומרת

 נגד אישיים מניעים מתוך ולא לתועלת, רק ויכוין
 תתקבל המידע שהעברת יודע וגם הצדדים. אחד

 העברת שאי ובאמת הזוג. מבני לאחד תועלת ותביא
 לשאלה לפעמים גורמת הקידושין, קודם חשוב מידע

 הנישואין לאחר יוודע אם כי הקידושין, בתקיפות
 שהיא, כל קשה במחלה חולה הווג מבני שאחד

 אם לדון יש הצדדים, אחד של מידיעתו זאת והעלימו
 <aj» כתובות בגמרא וראה טעות. קידושי אינם

 המומין מן אחד עליה ונמצאו סתם אשה המקדש
 הוא וכן מספק. מקודשת זו הרי בנשים, הפוסלים

 הפוסקים באוצר ועיין ה׳ו. סעיף לט !סי□! ערוך בשלחן
 נם כן הדין אם האחרונים שדנו מה טז< אות לב ס־ק ושם
 האשה שאם שכתבו ויש באיש. מומין נמצאו אם

 אין לחלוטין, שפוי בלתי כשהאיש או עקרה, היתה
קידושין. ספק דהוו ופעמים קידושין. ספק אפי׳ בזה

 העבידו ולא מידע אותו את שידע דמי נמצא
 בספק ידורו שהזוג לכך גודם הרי למשפחות,

 מופקעים הקידושין טעות ןח32בקידושיק כי קידושין,
 עם יתייעץ מידע, באותו ספק לו יש ואם מעיקרא.

 לנהוג. כיצד שידריכוהו הוראה ומורי חכמים תלמידי

 שאותה פי על אף כך, כל חמורות שאינן מחלות וכן
 על לשמור הכלה את או החתן את מחייבת מחלה

 וכן זאת. לגלות חיוב שאין נראה מסויימת, דייאטה
 לגלות חיוב אין כן גם מהחתן, מעט גדולה הכלה אם

 בשו־׳ת כן שכתב וכמו כך. על נשאלו לא אם זאת
סנ<. !סימן השרון חבצלת

 עבירות, ובעלי חילוניים שהיו תשובה, ובעלי
 לשני אחד זאת לגלות צריכים זה, עם זה ומשתדכים

 לפרט צריכים שאינם בודאי אך החתונה, קודם
 באופן לומר להם די אלא נכשלו, שבהם החטאים

 חזרו ועתה והמצוות, התורה פי על חיו שלא כללי
 באופן להשיב ולא להשתמט יכולים ונם בתשובה.

 שכתב וכמו שקר. דברי להשיב חלילה אך מדוייק,
 עוד ודאה קל®. וסיס! ו׳ חלק צחק’ מנחת בשו״ת
 אגרות ובשו״ת קנט, וסיס! ז׳ חלק מהרש״ם בשו״ת

 שנכשלה כלה לעניז ק»ח< סימן כ- כדך חיים )אורח משה
ע״ש. האירוסין. קודם בזנות

 היאך שפיר אתי המבואר דלפי דידן, לנידון וניהדר
 למשקר שאין דשקר דכיון לאמו, שיקר רב של בנו

 חכמים התירוהו לאחרים הפסד בו ואין בו תועלת
 שלום כמו ושלום, טובה ודרישת מצוה קיום מפני
 כיבוד מצות קיום לצורך שיקר רב של בנו ולכן בית,
 לסמ״ג פערלא הנרי׳־פ בהגהות ראיתי שוב אב.

 חייא, ורבי דרב מהמעשה להוכיח שכתב כס וסזנוה
 לשונם למדו דכתיב מקרא אביו אותו שמנע דממה

 משמע תרחק, שקר מדבר לו אמר ולא שקר, דבר
 הזכרנו וכבר איסור. ליכא בעלמא דברים שבסיפור

 לשנות שמותר פי על דאף שכתב, המאירי דברי
 נפיק משנה אינו שאם בדבר דוקא הוא השלום, מפני

 פשעיה על לעבור יודע אני זו אבל חורבא, מיניה
 משתרגיל במרדה היא שתעמוד ומוטב מקפיד ואיני

 שתירץ, שם המהרש״ל בחי־ ועיין ע״ש. לשקר. עצמך
 באקראי רק אבל השלום, מפני לשקר שמותר דנכון
 בקביעות כן עשה רב של שבנו וכיון בקביעות, ולא
 של ענין כאן יש דבקביעות זה. על רב לו העיר לבן

לזה. יתרגל שלא הרחקה
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הדק לו שפשוט בהלכה חכם, הורה שכך ולומר לשקר

תעז

 כך שההלכה בעצמו ובטוח הלכה, דבר ששאלוהו וטי
 גדול חכם אמר שכך ולומר לשקר לו מותר אם וכך,

 באופן והיינו ממנו, הדברים שיקבלו כדי פלוני
 תלמיד בכלל והוא כך, הוא שהדין ברורה שההלכה

 סוגיות: כמה בזה ומציגו להוראה. שהגיע

 רבי ציוה דברי□ חמשה אמרו, 1)קינ. פסחים בגמ׳ א.
 בבית חבוש כשהיה יוחאי בן שמעון רבי את עקיבא

 באילן תלה ליחנק ביקשת אם לו אמר וכר, האסורים
 שיהיה דבר לומר בקשת אם שם, רש״י ופירש גדול.
 גדול. אדם בשם אמור ממך, ויקבלו לבריות נשמע
 באד□ ולתלות לשקר דמותו־ לכאורה ומשמע ע׳־כ.
 פירש, הערוך ואמנם מיניה. דליקבלו היכי כי גדול

 גדול לחכם שאל עמוקה שאלה לך יש אם דהיינו
דידן. לנידון ראיה ליכא ולדבריו כמותו. ועשה

 ליה תנא לא היא, ולא הנ״ל, ונא.( עירובין בגמרא ב.
לכו ־"דרישנא משום מיניה, לה דליקבל היכי כי אלא יוסי, כרבי
 ליה דאמר הא רש״י, ופירש עמו. נימוקו יוסי דרבי

 רבי בשם ליה תניא דלא ליתא, יוסי דרבי משמיה
 רבי בשם ואמרה לעיל, ליה תניא סתמא אלא יוסי,
 דמותר ומבואר ע״כ. מיניה. דליקבלה היכי כי יוסי

הדבר. ממנו שיקבלו היכי כי גדול באדם ולתלות לשקר

 הכפורים יום יוחנן, ר׳ אמר >קיד:< שבת בגמרא נ.
 רש״י, ופירש ירק. בקניבת מותר בשבת להיות שחל

 משו□ והבא דרבנן, אלא היא, דאורייתא לאו דשבות
 לעינוי קרוב והרי אוכל ואינו שמתקן נפש עגמת
 עוד ואמרו וכו׳. ולמעלה המנחה ם! ודוקא ושרי.
 דקא דחזא כיון כרבא, מקנבי יהודה רב דבי בגם׳

 עגמת לאו דהשתא מנחה, לפני נמקדימין מחרפי
 דרבי משמיה וכו׳ איגרתא אתא להו אמר הוא[, נפש
 יוחנן רבי בשם להם דאמד והיינו דאסור. יוחנן

 בפירוש וע״ש ממנו. שיקבלו כדי אסור שהדבר
 גדול אדם בשם ולומר לשקר דמותו־ ומשמע רש״י.

מיניה. דליקבלו היכי כי

 שמן לפניו הביאו ת־׳ר אמרו, ג:<0) ברכות בגם׳ ד.
 ליה אמר וכו׳, ברישא אהדס בריך פפא רב וכד, והדס

 הכי ליה אסר המכריע, כדברי הלכה מר לה סבר לא
 לאישתמוטי היא, ולא הלל. כבית הלכה רבא אמר

 הרס־׳ע בשם הביאו שם ובגילית דעבד. הוא נפשיה
על פליג דנפשיה מסברא פפא רב וז״ל: ה־ג >ס־ס מפאנו

 לאישתסוטי דבעי הוא כיסופא מחמת ולא יוחנן, רבי
 לאו ואי ברבו, הגדולה ותלה חסידות, ממדת אלא
 והכי בנפשיה, עובדא עבד לא הלכתא דהכי ליה דקים

 דמותר ומבואר ע״כ. רב. מעשה דוכתא בכל לן קיימא
דבריו. על שיסמכו כדי גדול באילן לתלות

 ההוא ליה הוה יוסף רב )קט.( מציעא בבא בגמרא ה.
 רב דאמר וכו׳, חתנים חמשה ושבק שכיב שתלא,
 דיליה יורשים דשכיב שתלא האי וכו־ יהודה

 וכו׳. היא מילתא ולאו שבחא, בלא להו מסתלקין
 שלא ריב״ן פירש מסלקיקו, ד״ה )ק״ב שם התום׳ וכתבו

 ע״ב. כן. אמר להפחידו אלא מעולם, זה דבר אמר
גדול. באדם הדין לתלות דמותר אופנים דיש ומבואר

 כרבי הלכה שמואל אמר אמרו, ולד:( סוכה ובגמרא ו.
 דאמר לטעמיה, שמואל ואזדא כשר. קטום שהדס

לא ואי וזבינו, אשוו אסא, דמזבני להנהו שמואל להו
בשוה מכרו דש״י, ופירש טרפון. כרבי

 שלשה מכם שמבקשים מפני דמיהם על תעלו ואל
 כרבי לכו דרישנא משויתו לא ואי ושלימים, הדסים
 להו ולידרוש בגמרא, והקשו בקטומין. דמכשר טרפון
 אחד הדס אלא צריך דאינו טפי, דמיקל עקיבא כרבי
 ליה סבידא לא שמואל דהא שם, התום׳ והקשו וכו׳.
 להוכיח שבא ותירצו, טרפון, כרבי אלא עקיבא כרבי

 דאי ליה, סבירא טרפו! דכרבי לטעמיה דשמואל
 בזול, לו שימכרו כדי סבר דלא במידי להו מפחיד

 ע״ש. טפי. דמיקל עקיבא מרבי להפחידם לו היה
 כדי עקיבא כרבי ולומר לשקר לו מותר דהיה ומשמע

 דהיכי זה, על שהקשה בריטב־׳א וע״ש להפחידם.
 בשקר. להפחיד דעתם גונב שמואל דליהוי אפשר

 שקר שהרי ליישב, כתב סד< >עסיד ברכה עמק ובספר”
 וכסו ושלום, טובה דרישת ולצורך מצוה לצורך הותר

 בכמה כן וכדמצינו תשובה, בשערי יונה רבינו שכתב
לשקר. סותר היה כאן גם ממילא בש״ס, דוכתי

 לר״א אסר דשמואל שם, אמרו )קיא:< חולין ובגמרא ז.
ע״ש. אמרה. לא ורב רב, בשם סילתא

 דרב, קמיה ושדרוה אפכוה >םד:< קידושי! בגמרא ח.
 הרי ע־׳ש. שמואל. אמרה כאילו קרנא סברת ואמרו

 והתם שיתכן אלא ההלכה. לברר כדי שקר שאמרו
 להודיעו ורצו דעתו, לבחון כדי לשעה רק כן עשו
אמרה. מאן הכי בתר
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 דרבי מילתא אמר דשטואל >כז.< פסחים ובגמרא ט.
כרבי. הלכה דבהא ליה סבירא מדהוה רבנן, בשם
 רבי הרי רבנן, שהזכיר דכיון לדחות, יש זה וגם ע׳־ש.
 לכנותו מותר כוותיה לן דקיימא וכיון רבנן, בכלל
 גופיה רבי דנקיט זמנין כמה כראשכחנא רבנן, בשם

כוותיה. דליקו היכא כי חכמים, בשם דיחיד טלתא
ע״ש. ם־ז[. דאבות פ־ה ישראל ותפארת
כתב, סק־׳ט קנו סיסן חיים ואורח אברהם שהמגן ובאמת

לאומרו יכול הלכה, שהוא לו ונראה דבר שמע ראם
 והביא מיניה. דליקבלו היכי כי גדול, אדם י»״״־«״כשם

הנ״ל. >נא.( ועירובין וקיב.< דפסחים מההיא ראידרניזה
 כלה, מסכת בסוף מהברייתא זה על שהקשה וע״ש

 גמרו שלא חכם בשם דבר האומר ומס, ובברכות
 ועיין ע״ש. מישראל. שתסתלק לשכינה גורם ממנו,
 רבה האליה בשם שהביא סק־׳ם !א־א מגדים בפרי

 דבססכת הנ״ל, אברהם המגן תמיהת ליישב שכתב
 באדם יתלה לא אפילו ממנו שיקבלו מיירי כלה

 ואינו סתם ששמע מיידי דבעירובין י״ל ועוד גדול.
 כלה ובמסכת גדול, בשם לומר דיכול ממי, יודע
 בשם ולומר לשנות דאסור אחד מחכם ששמע מיידי
 שאוסר מה דדוקא י״ל ועוד ע״ש. אחר. גדול

 ששמע מה אבל אחר, חכם בשם יאמר לא מסברתו
 שלא אחר חכם בשם אפילו לאומרו מותר אחר מפי

 הנ״ל מפאנו הרמ״ע שכתב ומה ע״ש. ממנו. שמע
ברבו. ותלה דנפשיה סברא כשאמר סיירי

 כתב קנס סימן חיים ואורח ברכה במחזיק החיד־׳א ומרן
 הגיע שלא בתלמיד מיידי ברייתא דההיא ליישב,

 שכך ויודע להוראה שהגיע מי אבל להוראה,
 שיקבלו כדי גדול, באדם לתלות לו מותר ההלכה,

 בספרו בתשובה שכתב במה עוד וראה ע־׳ש. ממנו.
 בספרו ז־׳ל אלגאזי מהר״ש בשם סג< )סימן אומץ יוסף

 לתלמידו מהפך האמורא דלפעמים לעין, קלורין
 לפי רבים, בלשון להם אותה ושונה היחיד סברת

 הפכה, עליו יחלקו שלא וכדי כיחיד, לפסוק שרוצה
 הא שפיר אתי ובהכי וכו׳, בפסחים אמרינן והכי

 במסכתא, רבנן משני דהיכי וכנס בב״ם התום־ דהקשו
 שיאמר זה דאין אלא תגמגם, שלא ושננתם והאטרינן

 משנים לפעמים אלא פלונית, מסכת למד שלא
 ע׳־כ. רבים. בשם היחיד סברת ואומרים לתלמידיהם

 מפאנו הרם־׳ע בשו״ת יברביהו יצחק מהר״ר והרב
השם להפך דהרמב״ם חיליה דתקיף כתב, n וסימן

 לה, נוטה שדעתו לסברא כמותו שהלכה מי של
 איפכא. אתנייה דאמר דשמואל מהך ראיה ומייתי
 אמאי כן דאם זה, לפי העיד החיד־־א ומרן ע״ב.

 כגון היינו דמסכתא פירש, אבידה בהלכות הרמב־ם
 פירש לא ואמאי וכו־, זו מסבתא ידע אם ששאלוהו

 במה וע־ש רבים. ללשון יחיד מלשון לתלמיד שישנה
 מה להחזיק בא שאם ומסקנתו בזה, עוד שהאריך

 לתלות ישקר שטעה דאף לחוש יש מעשה, שעשה
 במה עוד וראה ע״ש. טעותו. להחזיק גדול באדם
 דהעיקר נטו ס״ק דמב סיסן דעה ויורה יוסף בברכי שכתב
אברהם. המגן כדברי

 הנ״ל, בסוגיות אחרת שפירשו ראשונים יש ואמנם
 דבר לומר בקשת אם הרשב״ם, שם שפירש וכמו

 ואמור רב בפני למוד ממך, ויקבלו לבריות שישמע
 רעית אם פירש, שם חננאל ורבנו בשמו. שמועותיו

 כהוראתו. ועשה גדול חכם שאל איסור בדבר לשאול
הנ״ל. הערוך פירש וכן

 רבדים שבעה שנינו, ז־< משנה ה• ופרק אבות ובפרקי
 שמעתי לא אומר שמע שלא מה ועל וכוי, בגולם

 מסברא דין פוסק אם שם, עובדיה רבינו ופירש וכו־.
 באנשי ומצינו מרבותי. שמעתי כך יאמר לא מדעתו,

 אמרו לו, השלום כט< ובראשית יעקב מהם כששאל חרן
 זה כלומר הצאן, עם באה בתו רחל והנה שלום, לו

 עם באה בתו רחל הנה יותר תשאל ואם יודעים, אנו
 מזה. יותר ידענו לא אנחנו כי לך. תגיד והיא הצאן
 כל מדת זו דהא הקשו, שם טוב יום ובתום׳ ע׳־כ.
 עצמו שיתלה דין בפסק שכן וכל לשקר, שלא אדם

 מפני עליו יסמכו השומעים ואולי גדול, באילן
 הרבים, את מכשיל ונמצא כך, קבל שזה ששמעו
 יתפאר ולא פירש, והרמב״ם כן. הדין שאין דאפשר

 אומר שמע שלא מה על אמרו והוא ידע, שלא במה
 שהרי שם, הגר־׳א בביאורי מבואר וכן שמעתי. לא

 וספרי והשיבן נגרע, למה רבינו, משה אצל נאמר

 וכו׳ יזרוק אמרו בטומאה, קרבין קדשים אין ס׳ו במדבר
 ואמנם ע׳־כ. וגו׳. ואשמעה עמדו שמעתי, לא והשיב

 שהק־ מה על כתב ב־< אות ובועז שם ישראל בתפארת
 זכו׳, לשקר אסור זה בלא דהא טוב, יום בתום׳

 פרושים התירו דהרי מסתברא, איפכא דאדרבה
 לומר תמצא ואם וכו׳, בפסחים וכדאמרינן הדבר,

 שאמרו דמה ונראה וכו׳, שם רשב״ם שפירש כמו
שמע שלא מה רבו בשם דבר האומר כל בברכות
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תעטואם אב לאביו לשמוע חיוב אי! אופנים באיזה ־ טי פרק

 הדין, לו ברור כשלא היינו וכד, לשכינה גורם ממנו
 שהדין לו כשבדור אבל יתבזה, שרבו חשש יש דאז

 וכמו לדבריו. חיזוק ליתן כדי רבו בשם לומר שרי כן
 שום לו ויש רבו, שאינו גדול איש בשם באומר כן

 שרי, הלכה, שכן לו ברור אין אפילו בדבר, עורך
 חבירו, כבוד שיפחת אפשר זה ידי שעל גב על דאף
 רק הכי אפילו חבירו, בקלון להתכבד אסור והדי
ושרי. הוא בעלמא גרסא ספק

גם שמעינו כתב, י< סי- חדו ח״ד לב תעלומות בשו״ת גם

למעשה ששואלים לו ולומר לשקר מותר אם גדול חכם כששואלים
 שאינו ואומר לחכם, שאלה לשאול שבאים ומזנוי
 הדין את עריכים כן אם אלא זה על לענות רועה

 אם כי למעשה בזה מתכוין אינו והשואל למעשה,
 לו ולומר לשקר מותר אם בדבר, ההלכה את לידע

 בזה דן הדין, ללמוד כדי למעשה, זה דין שעריך
 מדברי ללמוד שיש שם וכתב הלל, בית בקובץ

 השואל שרשאי ט־( הלכה נ׳ פיק )סנהדרין הירושלמי
 רבי קומי בעא בא בר חייה ר- התם, דאיתא לשקר,

 לי, שאיל את לעובדא לו אמר להועיא, מהו יוסי,
 ליה אמר דלא זעירא לרבי ובאיש לא. ליה אמר

 שם פירש ובזה ע״כ. אמר. מהו מידע בגין עובדא,
סוף ט• פיק )ברכות בירושלמי שאמרו מה עחות בדרך

ספר ולהדפיס אחרים, מספרים סברות לגנוב האיסור חומר
 איזו לכתוב חיבור, איזה שכותב למי מותר ואם

 שמו, את להזכיר בלא אחד, חכם בשם דין או סברא
 כב< )□שלי ובילקוט במדבר(, ופרשת תנחומא ובמדרש

 בלאו. עובר אומרו בשם דבר אומר שאינו כל אמרו,
 שהביא דמה ואלא קנון. )טיסן אברהם במגן והובא

 אות »שם החיים בכף העיר כבד בנדרים, מהגם׳ זאת

 בספר וכתב הנז׳ו. במדרש אלא בנם׳ שאינו ידו
 ספר של פירוש לכתוב דאסור תקפו< )סי□! החסידים

 בשם דוקא אלא פירוש, אותו עשה שלא אחד שם על
 רב בשם כתב והטעם הפירוש. שעשה המחבר
 הפירוש, שגנב הבא בעולם עונש לו יש כי אזולאי,

 ע״ש. עונש. לו יש שמו שמזכירין פעם ובכל
 ללב והיפה סק-ב<, קנו וסים! אברהם המגן והביאוהו

ידו. אות ושם החיים והכף סק-חו, קנו )סי□!

 עבירה גדולה מאד מה שבועות(: )בססכת השל־ה וז־ל
 שמע אשר או בספר הכתוב פשט האומר בעיני, זו

נפשות. גונב דהוי כתבו, או אמרו שם מזכיר ואינו

 משנים שהיו ואמוראים תנאים שהיו בתלמוד
 אם פגים כל ועל דבריהם. את שיקבלו כדי בדבריהם
 לגעור אין מפיו שקר דבר והוזניא שינה חכם התלמיד

ע״ש. עליהם. לסמוך גדולים אילנות לו שיש בו,

 )מערכת הנז׳ תמד בשדי בזה שכתבו במה עוד וראה
 חיים אורח וחלק ח׳ חלק מהרש״ם ובשו״ת כזו, כלל השי■!

 משפט חושן >חלק בי חלק אומר יביע ובשו״ת לאו, סיס!

ע״ש. ז•(. אות ג• סיס!

 טבין. דאורייתא וכדבייא בישין, כרבייא כל ה־ו הלכה
 בשביל לשקר שמוכרח דכל רבותא, דקמ״ל והיינו
 רשאי הלכה, או חידוש דבר לקנות או תורה ללמוד
 )חושן ובש״ך יוסף בבית אשכחן מזו וגדולה לשקר.

 ותוספתא. משלי מדרש בשם כ-< סעיף רעב סיס; □שפט
 טהורה כוונתו שתהיה שעריך הדבר שמסתבר רק

 הלכה הדבר אותו לידע בשביל ורק אך ושלימה
 אם אך תורה, תלמוד מעות מקיים שבזה ששואל,
 חכם אותו דעת לידע הסקרנות יער בזה מעורב
 שנהנה או במחלוקת, שנוי שהוא כיון דין באותו
 ודאי מעוה, של הנאה שזו אף גדול, אדם עם לשוחח

זה. בשביל שקר איסור התירו שלא

 ע״ש. ת•(. אות עט >דף יוסף כעאן נוהג בספר והובא
 מי ויש שכתבו, ראשונים של בספרן שמעינו אלא

 במאירי עיי; ולדוגמא שמו, את הזכירו ולא שפירש
)לט:(. שבת

 רבד האומר דכל רכד! וסי□! החסידים בספר וכתב
 מתפללים הם שנפטרו עדיקים של מפיהם שמועה

 החיד״א מרן וכתב עליו. טובה ומליעים שם עליו
 ספר עושה אם זה דלעומת שם, עולם בברית

 ובחעי אותו מקללים הם מאחדים, שגנב מהתורה
 התורה בכבוד הנהנה דאם וחומר מקל יעזבנו, ימיו

 אחרים. תורת שגנב במה שנהנה למי ק״ו חייו נוטל
 מזולזל. ויהיה נבל ויהיה אחר בגלגול יבא ואחריתו

 שכתב, לא! וסיס! ד׳ חלק חיים שלמת בשו״ת ועיין
 מאי השיב מרבנן דחד אמרו, וי.( יומא בש״ם דאפילו

 לא הנראה וכפי הוא. מי נזכר ולא וכד, העאן עעירי
 זאת כשכותב אלא לנוח מקום הקפידה מעאה

דנפשיה. מסברא
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• כב סימן..............
 בשסאדם הלכה דבר לאומרו מותר אם שאלה ■

? לא או י מיניה דליקבלו היכי כי גדול
' ♦ ר

 היתלה להיחנק בקשת אם קי׳־ב דף בפסחים !תשובה •
 דבר לוטר ליחנק בקשת אם בוה״ל רש״י פי׳ גדול, באילן
 אמור גדול באילן היתלה מטך ויקבלו לבריות נשמע שיהא
 אם ו;״ל םק״ב קנ״ו סימן הט״א כתב וכן גדול, אדם בשם
אדם בשם לאומרו מותר כך שהלכה לו ונראה דין שמע

 חניקה לשון דנקט אטאי והגה מיניה, דליקבלו היכי כי גדול י
 בקשת אם סי׳ והרשב׳ים רש§^כלום פירש לא היתלה ולשון
 ואמור רב בפני למוד ויקבלו.מטף לבריות שישמע דבר לומר

 היתלה נקט דחניקה לישנא דנקיט ומשום משמו, שמועותיו
 לפרש שקשה לפי כרש״י פירש דלא הא ונראה ע״כ באילן

 חכם בשם דבר האומר כלה במס׳ דאיתא טהא כפירושו
• והערוך מישראל, שתסתלק לשכינה גורם מטנו גמרו שלא

 לדון צריך שאתה כלומר איסור בדבר לשאול רצית אם פי׳
 r , כהוראתו. ועשה גדול לחכם שאול י נפשות בדין חמור דין

" קלה מיתה שהוא אף להחנק נקט הגרי״ב*ושפיר וכתב ע״כ
 ./לשאול צריך אפ״ה קלה דחנק כרבנן. דקי׳יל מיתות ודד שבכל • י

 71”״ ומשום לב״ד •שנמסרו מיתות בשארי ומכ״ש גדול לחכם

 הרשב״ם פי׳ לפי אבל וכו׳ היתלה. נקט להיחנק דנקט
 וחכם .הגרי״ב׳ הקשה וכן דחניקה לישנא נקט אמאי קשה
 7■? ^כ״ג ,'° ב׳ לשטוא) הכתוב "יע קיחנל בקשת אם‘ כתב אחד

את ןיחבוש עצתו נעשתה כי ראה ואחיתופל
כו׳ וימת ויחנק ביתו אל ויצו עירו אל ביתו אל וילך ויקם

 הכתוב כאשר מאד טובה עצתו ראה כאשר כי מות והנראה
 עצת את להפר צוד. וה׳ י״ר בפסוק וה טרם מעיר בעצמו

הנה הרעה. .אבשלום ,אל ה׳ הביא לבעבור הטובה אחיתופל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 54 מס עמוד יונה[ יחזקאל בן מנשה ]גרוסברג, מנשה גבול .
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 כעבור ■ ע״כ מצלחת בוודאי היתד. נעשיר! עצת׳אחיחופל היתר. אש
 ומכשלת נפסדר, עצה מפני והטצלחת הטובה עצתו נדחה כי

 אטרי-בעל ע״ב ויחנק, גרונו תוך החרון ונכנס לו חרה היטב
 דין או טאוד הוגנת עצה בעיניך נראה אם הואת האגדה
 משמך תאטרהו שאם ירא ואתה בך שהלכה בעיניך שנראה

 כטו להחנק ותבקש היטב לך יחרה .ולבסוף לך ישמעו לא
 וברר גדול לאדם התחבר כלוטל היתלה אתיתופל שעשת
 טשטו גדול אדם אותו יאטרהו ואו לפניו 'ההלכה או העצה

 בעבור בההלכה דעתך או עצתך תכסה ולא טטנו ויקבלוהו
 ויש טשטך'. .יאמרוהו שלא עליה עטרה תקח שלא כבודך

 איך וא״כ אומרו בשם לאוטר יצריך לעולם הא טובא לדקדק
 הנ״ל המ״א שדברי טור. והנראה שטו. על יאטר החכם

 דבר האוטר דאיתא טה לפי קשה אבל טרש״י מקורי ך!וא
 מישראל. שתסתלק לשכינה גורם מטנו גמרו שלא חכם בשם
 קשיא גופה דהיא הרשב״ם דברי על הגרי״ב שדקדק ומה

 דחניהד, דלישנא דכוונתו לדעתי דחינקה, לישנא נקט אטאי
 לא טשטו תאטרוהו שאם דירא משום דעתו לכסה שרצה
 נקט דחניקה לישנא דנקיט ומשוה שאומר ווה לו ישמעו
 ,1יש דלכאורה וו, אגדה פירש נראה באילן.ולי היתלה
 מאי יתלה לומר צריך קט״ל טובה עצה אם טובא לדקדק

 לאומר שאסור דקט״ל שאדרבא לי נראה לכן היתלה, לשון
 שאמר ווה הנ״ל. מטעם מטנו גמרו דלא גדול אדם בשם

 טשום דבריך לכסת תבקש אם כלומר להיחנק בקשת אם
 בתמיד. בלשון גדול באילן היתלה' לך ישמעו’שלא ירא דאתה

 לבריות שישמע כדי אדם_גדול בשם לוטר הרשות אם
i2-שותלע אםור דוודאי

כג סימן
 ויש לגיסי, שדה חלק תנו שכתב ש״ט שאלה

? קדם טי אחותו ובעל אשתו אחות בעל גיסו לו
אופנים שלשה על מציגו גיסו הנה חשובה!
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בירושלם יבטוח

#יר

 צריטת מה יפ״מ הרב הק׳ שלום ובהכאת י)$ן□
ובירחק דידבק כאחריני כשלמא כזה --יש

 דמכיא ק׳ ויותר היה ספק מה בזו אך ס״ר אינא
דאוכל משאר טפי זו נקט למה ועור זה על ראיה

 מסיתו היצה״ר למתווך רהנכנס ומנוסה דכרוק
 יטל לא כי וירא ורודפהו שלום כקש מקיים ריסיה

 עם ומתחבר לו אויב נעשה שמע לא האחר דצד
 ונמצא לתקן ובא זה עם בשנאה להיות פלוגתיה כר

 יותר לפעמים ,וגס ובמצה ובתבערה יותר מקלקל
 לרשעים ס׳ אמר שלום דאין לרשעים פיזור טוב

 ואפי״ה יע״ש ג' אות י' מע' חיים עמודי ועיין
 את שיעזבו ותשתדל עשה לעשות עליך המוטל
 רהא ובמישור כשלים ה׳ את יראים ויהיו הרשע

 ואפ' השלום. וגדול לו הנח אפרים עצבים חכור
 בנדרים עמ״ש שלום ובהבאת נדרים ובהיתר להסמיך

 ל״ת על. עובר שאתה יורע הייתי אילו מ*ר מנו
 ונטר אחיך וחי לרעך ואהכת אחיך את ול״ת ול״ת
 היתר דע״־י רנמצא זה דרך על ומ׳ב מ׳א רשם

1 שלום., הכאת רהוא הג' איכא נדרים
ד ז י. 1 • ־;’''•יי

יד פרק ..
 בסה״ק עיין יוציא לא נשתטתה ה״א

כ׳חח׳בסן^ועיון נשמת ,ריי" , "
 שרשמתי מה ג׳ אות קי׳ט סי' חיים קיק כקונט'

,שם
M״J אחד כמקום לרור לעכין החליצה מן • 

ק׳בובמה סי׳ ח׳ב ושלום חיים עיין י
. ט״ו אות קס״ט סי׳ חיים רות בקונט׳ שרשמתי

 אונן ולענין כחליצה אתיו אשת לאת ה״ר
לב חקקי עיין לחלוץ יכיל אי

 סי׳ חיים רוח כקונט׳ שרשמתי ומה ס״ב סי' יזא
.ג׳ אות ט’קס

טו פרק
 קרא לי נתיישב וכזה שכיח רריחשא ה׳ב

עיניך כ׳ סי׳ כיות כרכתיב
 ושתית הכלים אל והלכת וצמית אחריהן והלכת כשרה
 זה מה יפלא דלכאויה הנערים ישאמן מאשר
 מהכלים דתשתה המים על אותה הזהיר דכועו

 לאשה תזהיר שכמותו גדול הרי נעריו ישאטן אשר
 תלך אשר מקום בבל מוצאת רהיא המים על יצרה
 אם כי תשתה ילא מקום ומורה הקפירא בא ועל

 הירושלמי לפי אך הנערים ישאטן אשר מהכלים
 למים תיישינן וא״כ שכיח נחש קציר דבימי הלזה

 כמתטין שלא ותשתק איס והטיל נחש רשתה מגולים
 בכליהם זהיריטפי כבר לסיהירהדנעריו הוכיח לק

 יהיה שלא הגון בכיסוי אותם לשמור מים ששואכין
.רעה אליה תאונה ולא הנחש משתית חשש

 לו ליקח רשאי ארם אין אומר א’ף ד,׳ך
התקין א״כ אלא ועוף חיה כחמה

 יצא ע'כ רמ״ג ח״ג נר״ו נח״ל הרב מיוטת לחם
 אגרת מתיה׳ר והביא המים לשתיית ה״ה אם לירון
 ■קורם דכשתיס ע״א דס״א דיומא פ״ו ח״ב אליהו

 את והשקית מדכתיב אכילה כמו ואיט האדם
 ותמה ובעירם העדה ותסת בעירם ואת. הערה

 יכר לא. איך ליה ■ אניס לא רז רכל רמאחר עליו
 קרא מהאי בפשיטות דכ״ב תקל״ו סי׳ צהסה״ח

 כן ואם פ׳ סי׳ דוד בית להרב ועיין הי׳״ר והביאו
 והדבר זיזי קניתם קודם מים להקדים צריך אין

 לו שם שם אליהו אגית כס׳ יראה רהרואה פלא
 מאי א״ב ע״כ תקל״א סי׳ בסה״ח ומצאתי דסיים

 סי* ציין ומר הסה״ח מדברי זבר רצא מקשה קא
 תקל״א הימן הוא האמת דלפי ט״ס והוא תקל״ו

 עמו ואעיקרא אליהו אגדת מוה״ר שהעתיק כמו
 במאכל דתינת יפה עולה רמיוט דאין השליחה

 מיני ומספוא תבן להן ,"דיש ונטף חיה בהמה
 לאליעזר צפן וכמ״ש הכנה צריך לאכילה קוטניות

 אליעזר יחשוב עחנישלא רב מספוא גס תבן גס
 ארם בין הפלש אין מים אך להכין צריך כי על

 לעוצם חינם מים דמה קניה צריך ואינו חיים לבעלי
 רמות דמה האכילה כמו הכנה בזה שייך וממ

 נכרו המגיה הביאה ככר "כ״ד ^ וקשו* יערוך
 הרב .דברי ובכן זה לרף כהשמטה הס׳ כתחילת שם

• ’;,4 ו^״נב תמוהים /,נח״ל!סס

 בחירה בעל רשע ביד ימול שלא, על ו׳ פחים נינים
 שלהי דכ״ט,. וביומא שם ,חכמים צבור כס׳ כמ״ש
 מדקיטא קשה רסיתיא מקייטאאשתא קשה קיימא

 כיוין דלזה אפש׳ל זה וצפי קרירא תטרא וסימניך
 ואש ויתעבר ה' שמע לכן ע״ח כמזמור הכתוב
 נשקה ראש כישראל עלה אף וגס ביעקב נשקה
 כזמן בחם עצה והקרחת קייטא שלהי כמו הייה

אשתא כמו רהיה כישראל עצה אף וגם ועכ״ז נשקה
ודוק• דסיתוא

: ■ .■ ׳מ. !ץ. ־. י

טז פרק
TO JTt□ עוד ירבעם כח עצר ולא .

החסיר הרב יריש׳ גאין עמ״ש
ע״ג• דקציא חיים חיקי הנחמד כס׳

לנו סל׳ח עיין ברבים ירבעם שחישר על שם
 ותראה תשוב עור ע׳ד רע׳ח י״א סי׳

 סה מ׳ש צ׳ו אית של״ר סי׳ ר’ת חיים רות בסה״ק
צדיקים בתוכן שהיו לחטיה שביזה כמי ולענין

• יע״ש
 כגופו כין מחזירו אתה שטעה לאחיך מנין שם

הגיה כן אחיך אבית לכל ת״ל בכליו בין
 נתקשה הפכים מראה שם כספיו זה ועל פ״מ כס'

 ומל״ת לו מוהשבית נפק״ל ע״נ רף דבקנהררין
 אכרת לכל דרשי רצ״א דבכ״מ וכתב רען* רם על

 ניסחא רמצא ובויאי ית״ר קרקע אכית צרטת אחיך
 לו והשטת ת״ל הגיה מרצא הקדמונים בספרי זו

 כסה״ין שסוע׳ יצחק אהלי כס׳ וע' רעך ע״ד ול״ין
• סי'כ״ה ח״ב לכ סקקי

ה״ר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס69 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, בירושלם לחיים



הפירים לשון
 »*ה נ״מ נמס' חדל אמרו כן .עדים בפני שלא ויהודי גנרי

 מכשול תתן לא עור לפני משוס עובר בעדים שלא המלוה

 וטוש״ע והרא״ש והרמב״ס הרי״ף ופסקוהו עצמו קללה וגורס

:ע׳ סי׳ חו*מ

 שלום. בדברי לפנות מותר שאמרו אע״פ תב״|י סי'

: ע״ב ס״ה יבמות

 עבר בשכבר זהו שלוס בדברי לשנות שמותר מה כי שם
שכמה אע״ג כתב עולם ברית בס׳ הדבר.

 ממור לשעבר השבועה על שהעובר סוברים פוסקים

 ה׳ פעי׳ ליד סי׳ בחו״מ כמ״ש דלהבא השבועה על מעובר

 ולענין לו. ויש לי אין שאומר כיון שעה אותה על משנה הכא

 עתה שהוא מה ממשנה טוב יותר עבר שהוא מה " לשנות זה

 דטעס וכונתו עיי״ש בדפוס( הדבר נחלף ובש״ס צ״ל )כן

 דבשעה דלשעבר בשבועה אלא נפסל שאינו שם הסוברים

 שלא כגון דלהבא משאייכ לשקר יצאה מפיו שבועה שיצאה

 יצא כבר הרי עתה שהוא. מה על שמשנה והכא ואכל. אוכל

 ממה טוב יותר לשעבר לשנות לכן לשעבר כמו מפיו שקר

 מפני להבא דלשנות מדבריו נראה לפ״ז והגה עתה. שהוא

 המחבר מדברי אבל .מלשעבר ו ק״ דהוא דמותר ודאי שלום

 במה רק לשנות הותר שלא. משמע הדבר עבר בשכבר זהו ,שכ

 פשוט )ולענד״נ עתה. של על ולא להבא על ולא עבר. שכבר

 בדבר רק ד״ש מפגי לשנות הותר שלא הוא המחבר שכונת

 כשיאמר.שקר כ״א עתה השלום לקיים בידו ואין עבר שכבר

 וגי׳ צוה אביך שאמרו יוסף ואחי .זקן ואדוני שרה גבי )כמו

 דוד( את למשוח .ה׳ ציווי לקיים מוכרח שהי׳ שמואל וכן

רוצה שהעכו״ס זה כגון שעה באותה שהוא מה על משא״כ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס36 מס עמוד יעקב בן אהרן שלמה וורטהיימר, חסידים לשון



חסידים 'לשון
 .לו יפרע לא פן שמתיירא אף שקר יאמר לא ממנו ללות

 על וכן .לו שילוה דהיינו שקר בלא השלו׳ לקיים בידו שהרי

 לו שאומר מון לקיימו בידו שהרי ד״ש מפני לשנית אין להבא

 ולא אח*כ יקיים באמת ד״ש מפני פלוני למקום •ילך שלא

 סי׳ ושם בברלין ס״ח נדפס שוב שקר. יהי׳ שלא כדי ילך.

 לבא ירגיל לא עבר שכבר שדבר טעם הוסיף תתתרל״א

:עיי״ש מרגיל להבא אבל שקר לידי

לך אלוה אני לנכרי ישראל יאמר שלא תב״ן □י'

.סי׳

 ושם דג׳ .וכו׳ פלונית ע״ז של תג יום עד

 בגמ׳ וכו׳. לאחרים שתגרמו תזכירו תזכירו לא אחרים אלדיס

 )ור״ל פיך על ישמע לא מד־כ׳ ליה ילפי׳ ע״ב ס״ג סנהדרין

 ועי׳ פיו( ע״י שישמע יגרום שלא בפת״ח ישמע לא דקרינן

מלא לי׳ נפקא דלא עעס שכתבו ידור( שלא )ד״ה שם בתום׳

 :שם בגמ׳ אחרת נוסחא לרבנו הי׳ ואולי .תזכירו

שאמר אף .בה להתלוצץ אפי׳ ע״א שם לגר יאמר ולא שם
 מלצנותא חוץ אסירא לצנותא כל (׳בגמ )שם ר״נ

הכתובה בע״א דוקא דזהו ס״ל וגו׳ בל כרע דכ׳ דשריא יע״א

:שם יוחנן כדא״ר שמה להזכיר דמוהר בתורה

חמדו. בפני החשוד את אדם יזכור אל תכ״ך[ .סי׳
 לידי יבא כך שמתוך משוס נראה הטעם

: יגנהו שמו כשישמע שהכירו גנותו
 כו׳ הצדוקים עם עסק להם שיש בלא רוב ת״ל ,סי

נאמנים כמה כו׳. מותם יום עד עשירים אינם

 ראינו צעינינו כי .ובמשנתם בהם שבחר ברוך חכמים ד׳
 העושר אבד קט וכמעט ממנו ונתעשר לצדוקי משמש שהי׳ בא׳

מזה: ירחק נפשו ושומר חכם ישמע ר*ל. ונענש רע בענין ההוא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס37 מס עמוד יעקב בן אהרן שלמה וורטהיימר, חסידים לשון



237 ♦ זכררן ספר

עזליט״א סדן אלי הרס
עלי* ישיבת ראש

תרחק" שקר "מדבר בדין

וז״ל: כתב סק״א עה׳ סימן בחו״מ ד!ש״ך

 שהיה מי כגון זכאי, שהוא ואע״ם לעכבו, כדי או הדין לעוות כדי שקר לטעון "אסור

 ממקום עליו ויגלגל שבועה ויתחייב במנה שיודה כדי מאתיים יטעננו לא מנה, בחברו נושה

וכו׳..." אחר,

 לא. דף העדות שבועת פ׳ בגמרא, להדיא נזכרות הש״ך שמביא הללו הדוגמאות כל
תרחק". שקר מדבר לומר "תלמוד - הללו הדינים לכל אחד טעם מבארת שם והגמרא

 שהוא במקום בבי״ד לשקר התירו שבהם מקומות מספר ,שמצאנו מו״ר והקשה

שלפנינו: בדוגמאות וכמבואר שקר, מתביעת להנצל זכאי,ורוצה

.1

.2

 - להשבע יכול שאינו מתוך אמרינן לא גלגול ע״י הבאה שבשבועה היא הראב״ד דעת

 שאינו שיודע דברים על שבועה עליו שמגלגלים שרואה שמי עצה, כתב ועפי״ז 1משלם

 יטען - טענתו על שבועה ויתחייב שיכחיש ובמקום פיקח להיות לו מותר בהם, חייב

 ע״י משבועה להתחמק יכול אינו דאורייתא שבועות בשאר )והנה ויפטר. יודע, שאינו

 כאן, אבל משלם, להשבע יכול שאינו מי דאורייתא בשבועת דהא יודע, שאינו שיטען

 אם ממילא - מתשאיל״מ אמרינן לא גלגול ע״י הבאה בשבועה הראב״ד שלדעת כיוון

כלום(. בלא יפטר יודע, איני יטען

 אמרינן לא לכו״ע יורש, לגבי דהנה נוסף. דין מהם ולמד הללו, הראב״ד דברי הביא 2הש״ך

 במקצת, מודה שבועת חייב במקצת וכפר במקצת שהודה יורש ולפיכך מתשאיל״מ, ביה

 יורש, שאינו מי )אבל כלום. בלא פטור - יודע אינני השאר על וטען במקצת הודה אם אך

 שאמר החמישים על מ״ב שבועת מחוייב ידענא, לא וחמישים לך, אית חמישים ואמר

 גדול סכום עליו שטוענים שרואה שיורש הש״ך, כתב ועפי״ז ומתשאיל״מ( - יודע איני

 בשאר, ויכפור במקצת יודה לא שקר, טענת שזוהי יודע והוא חייב, שאביו ממה יותר

שבועה. בלא הוא פטור ואז - יודע איני השאר על יטען אלא - מ״ב שבועת יתחייב דעי״ז

 חתימתו להשוות לבי״ד שיביאוהו כדי נייר, על ידו חתימת שחותם מי כי מבואר 3בכתובות .3
עשוי )שהוא חספא על אלא מגילתא על יחתום לא השטר( קיום )לצורך שבשטר לחתימה

הערות
 מבוססים הדברים ונטען. טוען בהל׳ עה׳ סימן חו״מ על לכתוב משתדל שאני מספר חלק הם אלו מאמרים *

 שהושקע אלא שליט״א, לדברגגו ז.נ. ״גהרה ע״י "ק"שבטלמחוק בכולל שנים 25 לפני ששמעתי שיעורים על
חידושים, נתחדשו גם וממילא סוגיות נתווספו דברים, הורחבו ואחרונים, ראשונים שיטות סדור על עמל הרבה

הסכמתו. את ולקבל לפניו, להציג זכיתי כולם וכמעט

כא. דף שני פרק 3 נז׳. ס״ק עה׳ סימן 2 טו׳. סעיף עה׳ סימן לקמן, 1
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 ויכתוב הנייר, פיסת את כשר לא אדם ימצא שמא שטרות(, בתורת פסול ולפיכך להזדייף

ידו. חתימת עפ"י ויתבענו ממון הודאת של נוסח מעליה

 לטעון נאמן שאינו רגיל כשטר הוא הרי ידו שכתב מכאן להוכיח שרצו 4ראשונים ויש

 ולהפטר. פרעתי לטעון יוכל הרי ידו, מחתימת לחשוש לאדם יש מה דאל״כ פרעתי,

 שטרך דא״ל פרעתי, לטעון נאמן אינו ממש בשטר שדוקא ואמרו דבריהם, דחו 5ואחרים

 כך כל חושש ממשועבדים,אינו לטרוף יכול שאינו כיוון ידו בכתב אבל בעי, מאי בידי

 פרעתי, לטעון ונאמן בעי, מאי בידי שטרך ליה אמרינן לא הפרעון,וממילא עם לקרעו

 יזכור לא זה, כת״י עפ״י כשיתבעהו שמא אמגילתא, שמו מלחתום שיזהר ראוי ומכ״מ

 מזוייף שזה הוא ובטוח להד״ם, יטען לוה שלא שיודע וכיוון מגילתא, על פעם חתם שהוא

 יקיימו בי״ד אבל להד״ם(, שיטען אחרי רק אלא הכת״י את יציג לא שהתובע כגון )או

 לא האומר שכל פרעתי, לטעון יוכל לא שוב לויתי, לא טענת שתוכחש וכיוון חתימתו,

 תובעים שאם כולם, מדברי מוכח ועכ״פ לשלם. יתחייב ממילא - פרעתי לא כאומר לויתי

 - חתימתו להכחיש יכול שאינו רואה אך שקר, תביעת שזוהי יודע והוא כת״י, עפ״י אדם
להפטר, ע״מ פרעתי לטעון לו מותר

 אבל לא, אם לו תועיל זו טענה אם רק היא הראשונים )ומחלוקת שקר. טענת שזו אעפ״י

אותה(. לטעון לו היה מותר לכו״ע-

 שבועת בפ׳ הגמרא שמביאה הדוגמאות ובין הללו, הדוגמאות בין לחלק א״כ וצריך

העדות.

 דהיכא בשקר, ממון לכפור או בשקר ממון תביעת לתבוע דווקא הוא שהאיסור ביאר ומו״ר

 הכל, לכפור לו אסור מנה חייב אם וכן מאתיים, ממנו לתבוע אסור ־ מנה לו חייב שחברו

 הוא עי״ז אם אפילו אסור וזה שקר, הוא בבי״ד הכפירה או התביעה יסוד עצם בכה״ג שכן

 אלא כדין, שלא כפירה או תביעה בטענתו שאין היכא אבל צודקת. לתוצאה לגרום רוצה

 של היא השניה שהטענה אעפ״י האמיתית, טענתו במקום יותר טובה אחרת טענה לו שבירר

לו. מותר - צודקת לתוצאה לגרום כדי כן שעושה כיוון - שקר

שונה: באופן גם לחלק אפשר ולענ״ד

 להציל ע״מ לשקר נתיר לא ולמה מסברא- בשבועות הגמרא על להקשות שיש ואקדים
 מי על מדובר הש״ך, והביאם שם, הגמרא שנקטה הדוגמאות בכל שהרי עושקו? מיד עשוק

 נמנע כנגדגומדוע של מהתרמית להנצל כדי לשקר רוצה והוא שקרן, או גזלן ע״י שמאוים

 מישהו אם כלומר, - 6תתפתל״ עיקש ועם תתברר נבר ״עם אמר המלך דוד הרי ממנו? זאת

 להציל כדי לשקר ואף עליו להערים מותר ודאי - גזלו שכבר או ממונך, לגזול ברמאות בא

 לעמוד לו מותר אדם, של ממונו לגזול באים שאם - למדנו מזה ויותר הגזלן. מידי הממון

 חובל איסור נעלם ולאן - הצורף לפי להכותו ואף הגזלן עם להאבק ואף ממונו להציל בתוקף

 שכאשר חושש שאם במחתרת, בא לגבי שנינו מזה ויותר • ? דאורייתא איסור שהוא בחברו

 ואיך -7בממון לפייסו צורך ואין הגזלן להרוג לו מותר הגזלן, יהרגנו - ממונו להציל ינסה

או להכות יצטרך שלא כדי ממונו על יותר לא ולמה ? ממון בשביל דם לשפוך התירה התורה

4ץ י 1הערות•

 בשמירת בהערות כתב וכן 7 כד. יה׳, תהילים 6 והריטב״א. הרא״ש 5 ובריטב״א. בתום׳ עי״ש 4
הסר. הערה לב׳ פרה ח״א כהלכתה שבת
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 - ברשעותו להצליח ממנו ולמנוע והגזלן הרשע את שלעצור ודאי אלא ־ הגזלן? את להרוג

 "מדבר הגמרא אמרה ולמה בכח. גם מותר נעם בדרכי אפשר אי ואם גמורה, מצווה זו הרי

 מחבלה יותר שקר של החומרה ומה הגזלן? מידי ממונו להציל שבא מי על תרחק" שקר

הגזלן? של חייו מנטילת ואף בגופו

 הקושיא גם ותתישב שונה, קצת באופן לחלק אפשר הש״ך בלשון דיוק מתוך אמנם
 שיסוד נראה לעכבו", כדי או הדין לעוות כדי שקר לטעון "אסור כתב: הש״ך דהנה מהסברא.

 הנה - מנה במקום מאתיים שהתובע וכגון מוטעה, דין לפסוק לבי״ד שגורם משום הוא האיסור

כדין, שלא שבועה לחייב לבי״ד גרם השקר טענת וע״י שבועה, חיוב כאן היה לא האמת מצד

 לפטרו לבי״ד גורם הוא הרי ־ הכל כופר והוא מנה, במקום מאתיים חברו שתבעו היכא וכן

 מכ״מ לתובע, המנה להחזיר אח״כ שכוונתו ואע״ג ביה״ד, וביזוי הדין עיוות וזהו לגמרי, מממון

 מעיקר והש״ך הראב״ד של בדוגמאות אמנם הדין. לעיוות לגרום לו שאסור כיוון בהכי סגי לא

כדין, שלא שבועה חיוב עליו לסבב רצה והתובע השאר, על כלל שבועה חייב היה לא הדין

 לפסוק לבי״ד גורם אדרבא הדין, את מעוות אינו בזה שהרי - יודע איני לטעון לו מותר בזה

כת״י, עליו שמוציאים מי גבי וכן בה, מחוייב אינו האמת שמצד משבועה לפטרו היינו כראוי,

הדין, לעיוות גורם אינו פרעתי טענת ע״י א״כ שקר, תביעת שזוהי האמת יודע שהוא כיוון

 אמנם מותר. הדבר וע״כ כלום. בלא לפטרו - אמת דין לפסוק לבי״ד יגרום בזה אדרבא,

 את הוא בביה״ד-מערער הדין לעוות בזה שגורם כיוון בשבועות, הגמרא שמביאה בדוגמאות

 והחילוק ממונו. להציל ע״מ לעשות-אפילו לו הותר לא ביה״ד-וזה של וסמכותו כוחו כל

 של וסמכותו כבודו בביה״ד. לפגוע אסור אך להכותו, או לו לשקר בגזלן, לפגוע ברור-מותר

 בישראל-ואסור והמשפט הצדק מעמד כל תלוי בזה בישראל, התורה של כוחה זהו ביה״ד

בזה, כנלענ״ד מאודך. בכל נאמר זה שעל ממונו, כל יפסיד אם אפילו הבי״ד, את לבזות

מו״ר. עמי והסכים

 שאין יתרה, חומרא בזה יש עדות לגבי אבל בעה״ד, לטענות שנוגע במה זה כל אמנם
 העדות תוכן אפילו כן, על יתר אמת. דין יצא שעי״ז יצויר אם אפילו בבי״ד שקר עדות להעיד

 שאע״פ להעיד, לבוא להם אסור - זאת יודעים אינם והבי״ד פסולים, שהעדים אלא אמת, הוא

פסולה, עדות עפ״י לפסוק לבי״ד שגורמים גופא זהו מכ״מ אמת, יהיה בי״ד שיוציאו שהפסק

אסור. זה

מקומות: בכמה מוכח והכי

 מבאר מודה, ד״ה שם ובתום׳ פסול", שהוא מתוכו במזוייף אלעזר ר׳ "מודה ד. דף גיטין .1
 אע״פ פיהם, על ממון להוציא או להשיאה עילוייהו למיסמך אתי דילמא "משום הטעם

 כשר גט הוא כרתי, ע״מ הסובר ולר״א עדים, ב׳ בפני נמסר שהגט )כיוון אמת שהדין

 - פסולים( עדים בו חתומים היו אם ובין כלל, חתומים עדים בו אין אם בין מהתורה,
"ל. עב כשר" בעדות אלא לעשות אין

 מכירים הדיינים ואין רשע, שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ס״א לד׳, סימן חו״מ .2
אמת". עדות שהוא אעפ״י עמו, להעיד לו אסור - ברשעו

 וכפר , מנה באחד נושים שלושה ״היו הש״ך: שמביא השלישית הדוגמא מתבארת ועפי״ז
יחלקו". - ממנו וכשיוציאו מעידים. ושניים תובע מהם אחד יהיה לא בהם.
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 ולתבוע מהם אחד לבוא רשאי שותפים, מכמה ממון שלוה דהיכא מבואר 8בחו״מ דחנה
 כשמעידים וא״כ השותפים, משאר הרשאה צריך אינו הממון, בזה חלק לו ש^יל^יהו הכל,

לשלישי ממון חייב שזה אמת דין והדין אמת, עדות זוהי ־ לשלישי ממון חייב שהוא השנים

 שהדין ש״אע״פ לעדות, ופסולים בדבר נוגעים הם שהרי כן לעשות להם אסור ואעפי״כ -

כשר". בעדות אלא לעשות אין - אמת

 המעמידה היא שהעדות לעיל. שנתבאר וכמו ברור. הוא בע״ד לטענת עדות בין והחילול!

 פסולה, עדות עפ״י דבר מקימים בי״ד ואם דבר", יקום שלושה או עדים שני פי "על הדין־ את

 עדות שתהא דוקא צריך וע״כ אמת. הוא הדין שפסק אעפ״י הדין, סדרי עיוות משום בכך יש
 טענותיהם. עפ״י דנים שהבי״ד עצמו, מהדיון חלק אלא אינה הדין בעלי טענת אמנם כשרה.

 אחד אם וע״כ האמת. מה להכריע צריכים ובי״ד שקר, טענות טוען מהצדדים אחד בד״כ והרי

 שלא שבועה או ממון ממנו ולהוציא לרמותו שכנגדו יצליח אמת טענת שיטען שע״י רואה

 בכך ואין האמת. עפ״י הדין לפסוק לבי״ד תגרום אשר אחרת טענה לבחור לו מותר ־ כדין

 - אדרבא כלל, איסור ליכא שכנגדו הרמאי שכלפי ־ תרחק״ שקר ״מדבר של איסור משום

 להוציא להם מסייע עי״ז אדרבא טעות, או עיוות שום גורם אינו בי״ד וכלפי תתפתל, עקש אם

 את לבלום כדי כן לעשות מצווה אפילו אולי ולענ״ד מותר, זה באופן ע״כ לאמיתו. אמת דין

לגזול!(. לגזלן מסייע עי״ז אם האמת״ את לומר חסידות מידת בזה )ואין הרשעה
ז^345_67)אה״ח

 אכפור יאמר לא מאתיים, וטענו מנה, נושה "היה הוא: א׳ ס״ק שם הש״ך לשון וחנה

התורה". שבועת לו אתחייב שלא כדי לביני בינו במנה לו ואודה בבי״ד הכל

 להמנע הרצון הוא הכל לכפור לרצות לנתבע הגורמת שהסיבה נראה הש״ך מלשון

 תוספת יש 9בגמרא אמנם כלל. להשבע רוצה אינו מכ״מ אמת, שבועת שהיא ואעפ״י משבועה,

 משמע אחר". ממקום שבועה עלי יגלגל ולא שבועה, לו אתחייב שלא "...כדי מילים: מספר של

 שבועה עליו יגלגל שמא שחושש אלא אמת, שבועת זו שהרי חושש, אינו השבועה שמעצם

אחר. ממקום נוספת

פירוש תובעו?" שעתה זו משבועה יותר שבועה מגלגול ירא למה "וא״ת הקשו שם וכתום׳
 הגלגול שע״י וירא לכפרו, שרוצה אלא ממק״א ממון חייב הוא שאכן לומר אפשר שאי -

גזל של בעיה אלא תרחק שקר מדבר של בעיה רק כאן אין כן דאם להודות, יצטרך שבועה

 ודאי אלא אסור. שהדבר ופשוט אחר, ממקום ממון לגזול שיוכל ע״מ לשקר רוצה שהנתבע -

 למה וא״כ מיותרת, אמת משבועת להפטר שרוצה אלא ממק״א, הממון חייב שאינו איירי

 הוא שרוצה בפשטות לאוקמי אפשר הרי השבועה, מגלגול הוא שירא להעמיד הגט׳ הוצרכה

 שמגלגל מה כל לפרוע כדי לו שאין כגון "וי״ל וז״ל: התום׳ ותירצו עצמה? מהשבועה להפטר

 כנגד זוזי לי דליהוו עד ואשתמיטנא זה גם אכפור וסבר ממק״א, הרבה לו שחייב כגון עליו,

 הוא רוצה ורק הממון, לגזול מתכוון הוא שאין דאע״ג - וקמ״ל ליה״. ופרענא החוב כל

 כפירת ע״י שקר, בדרך זאת לעשות לו אסור אעפי״כ - לפרוע מעות לו שיהיו עד להשתמט

 שרוצה משום דווקא נובע בזה האיסור שכל לומר מקום היה התום׳, תירוץ לפי והנה הטענה. כל

 דבר של שבסופו ואעפ״י בו. שמחוייב מממון ולהשתמט לכפור היינו כדין, שאינו דבר לעשות

 מדעת שלא הפרעון מועד ולדחות להשתמט לו שאסור ברור מכ״מ זה, ממון לגזול דעתו אין

שקר. כפירת ע״י המלווה

הערות

לא. דף שבועות 9 ט׳. סעיף עז׳ סימן גם וע׳ ט׳ סעיף קכז׳ סימן 8

החכמה אוצר תככת ע״י הודפס233 מס עמוד {5} (3) זכרון ספר :נפשך ובכל



241 ♦ זכרון ספר

 כדין, שלא דבר לעשות רוצה שאינו היכא אפילו בשקר לכפור לו שאסור הבין הש״ך אבל

 כן לעשות שאסור כתב וע״כ כדין, שלא דבר לעשות שכנגדו את למנוע הוא רוצה אדרבא,

 אסור שיהיה כ״ש וא״כ עליו, להטיל רוצה שזה מיותרת משבועה להפטר שרוצה היכא אפילו

 להזכיר הגט׳ הוצרכה למה לדוכתין, קושיא הדרא דא״כ רק התום׳. שציירו במקרה זאת לעשות

.10השבועה גלגול עניין

 הממון עניין היטב זוכר אינו שהנתבע והוא, התום׳. לקושיית נוסף תירוץ כתב ומהריש״א
 שאינו כל אמרינן בגלגול הבאה שבועה על שאף קי״ל הרמ״ה, ולדעת אחר, ממקום תובעו שזה

הממון. לחיוב יבוא שלא כדי השבועה מגלגול להשתמט הוא רוצה א״כ משלם, להישבע יכול

 הפסד אין הש״ך של שבדוגמא הש״ך. בדברי מאשר יותר גדולה רבותא כאן יש דרכו ולפי

 פטור הוא הדין מצד המהרש״א, שמעלה במקרה אבל אמת. שבועת להישבע יצטרך אם ממון

 חיוב כאן אין הדין ומעיקר עדיף, ברי לאו ושמא ברי דקי״ל אחר, ממקום תובעו שזה מהממון

 הדין, מן שלא שבועה לחייבו ע״מ בשקר שכנגדו בא ועתה ממון, חיוב לידי שיביאהו שבועה

 ע״מ בשקר לכפור לו מותר שבכה״ג לומר, מקום והיה ממון, לחיוב לו תגרום זו ושבועה

 בכה״ג אפילו - הדין את ולעוות שקר לטעון שאסור קמ״ל - כדין שלא הממון מחיוב להנצל

 הכללית לסכנה שהחשש לעיל, שביארנו וכפי כדין, שלא ממון הפסד לו יגרם האמת טענת שע״י

שקר. ע״י הזה הפרטי במקרה צדק לעשות הצורך על גובר בישראל המשפט למעמד

 הגזילה ונוציא ונעידנו ואתה אני בא לאחד יאמר לא בו, וכפר ע״א עפ״י מנה טוענו "היה

ידו" מתחת

 על ועובר שקר עדות ממש שזהו בכה״ג, להעיד שאסור מיבעיא דלא מבואר, שם בגנן׳
 ואל לי, שיש הע״א ליד עמי אתה עמוד לו יאמר אפילו אלא ,1,שקר עד ברעך תענה דלא לאו

 מדבר שנאמר משום אסור, הכי אפילו עדים, ב׳ לי שיש הנתבע שיחשוב כך דבר, שום תאמר

תרחק. שקר

זה. בדין השקר יסוד מהו לעיין יש

 כיוון עמו, לעמוד לו אסור צודק, שהתובע בודאות האדם יודע שאפילו לומר, מקום היה
 שמוציאו היכא דווקא אינו )ושקר שקר וזהו עד שהוא לכולם אומר כאילו הוא הרי סוף שסוף

 לי נותנים שאפילו בי, אתה יודע רבו, לו שאמר לתלמיד "מנין :הוא הגט׳ ולשון בשפתיים(.

 עמו יצטרף שלא מנין ע״א אלא עליו לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה, איני מנה מאה

 אעפ״ב לרבו, מאמין שהתלמיד שאעפ״י לומר, דאפשר , תרחק״ שקר מדבר לומר תלמוד

 מדבר אמרה משקר,והתורה הוא רבו,הרי יד על עומד שכאשר משום בקשתו למלא לו אסור

תרחק. שקר

 בבי״ד מעיד אינו סו״ס הרי בדבר, איסור יהיה מדוע לשאול מקום יש זה שבמקרה אלא

להציל עוזר וא״כ בגזילתו, שיודה לגזלן גורם רק בדין, עיוות לשום גורם אינו וגם שקר, עדות

הערות
 על חולקים באמת התוס׳ האם לעיין מקום ויש 10

 דהיכא וסוברים דלקמן, המהרש״א על וכ״ש הש״ך,
 מותר - חברו שיוצר הדין מעיוות עצמו להציל שבא

 )כיוון שקר דין שיפסקו יגרום אם אפילו לשקר לו
 להפטר זה שקר ע״י שמנסה היכא ורק משלם( שסו״ס
 או גזל, מטעם אסור בזה - פרעון לדחות או מחיוב
לשון מסביר אך לדינא, לש״ך מודה התוס׳ דילמא

 אדם כלל שבדרך משום , יגלגל שמא שנקטה הגט׳
 אמת, שהיא משבועה להמנע כדי לכפור מעיז אינו

 התוס׳, שביארו מסיבה מגלגול חושש אא״כ
 זו הרי הדברים, ראה לא בעצמו שהוא דכיוון 11

 הממון, את חייב הנתבע באמת אם ואפילו שקר, עדות
 שמעיד מה - זאת יודע אינו העד שזה כיוון מכ״מ

שקר. עדות זוהי - ממון לוה שראהו
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 ו׳עוד תתפתל. עקש עם נאמר ע״ז הא שקר, ע״י זאת שעושה בכך ומה ־ עושקו מיד העשוק
 ממון לוה שהנתבע בעצמו העד ראה אפילו גדולה, יותר רבותא להשמיע צריכה היתה הגמ׳ ־

 - כשר ע״א אלא לתובע ואין זאת(, יודע אינו הנתבע )ומכ״מ פסול עד שהוא מהתובע,אלא
 כשרים, עדים ב׳ לו שיש הנתבע שיחשוב כדי התובע ליד לעמוד הפסול לעד אסור אעפי״כ

 מותר הנזכר במקרה שאכן לענ״ד נראה כן, ועל !תרחק שקר מדבר שנאמר כיון - בחובו ויודה
 אין גזלן, שהנתבע בודאות הוא שיודע כיוון כן, לעשות מצווה ואפילו התובע. ליד לעמוד לעד

 לרבו, להאמין לתלמיד אסור דידן בנדון אמנם עושקו. מיד להצילו לעשוק עזרה אלא שקר, זה
 בדבר לרבו להאמין רשאי הוא אין וע״כ עדים, בב׳ אלא מתקיים שבממון דבר שאין כיוון

 בדין וה״ה תרחק", שקר "מדבר נאמר זה על - בו יודע שאינו ממון להוציא שמסייע וכיוון זה,
 בעצמו יודע היה אם לסייעו-אך רשאי אינו צודק, שחברו יודע שאינו כיוון הש״ך, שכתב

H הנתבע. את שמטעה אע״פ בכה״ג לסייעו מותר צודק-ודאי שחברו
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כ פרשה משפטים כ פרשה
 מקום בכל תועד.אין תועה׳ עצמו׳ בפני זח ועל עצמו פני5

 ו לרבר׳וימעאו וכר דוגר ראיה שאין גי על אף לתהום ^אהוי\
 לפי נאמר למה לו׳ תשיבנו השג בנורת׳ תועד. והנה איש

 קרוב שהוא כזמן אלא לי אין אחיך קרוב לא אם אומר שהוא
 ואספתו ידעתו ולא לומר תלמוד מנין מכירו איני אם ורחוק
 ברשותך׳ עמך והיה השבורה להוציא שדרכהלהאסף מציאה

 עד י אחיך וש ד,׳ עד ׳ אחיך את שתדרוש עד ׳ אחיך דרוש ער
 או לבדוק עריך אתה אותו אחיך דרוש עד כרוזה׳ עליו שיעא
 מעינו ׳ לו והשיביתו רמאי אינו אס ׳ הוא רמאי אם אחיך

 כי ׳ ד,פכר עמר, שיש מציאה ולא ואוכלת עושה שהיא מציאה
 כי לומר תלמיד מיל מלא ממנו והיק אפילו אני שומע הראה׳
 כיעד תראה לו׳כי הלמוד כשמועו אני שומע הפגע כי או הפגע

 ומתעה משבעה אהד חכמי שיערו הללו קראות י. שני תקיימו י
 נמעינו עמו תעזוב עזיב לו מעזוב והדלת ריס־ אומר הוי כמיל

 ר־ען ולא רובע תעשה לא ועל עשה על עובד שהוא מדין1
 א שיו משאו הרת אתר דבר ׳ משיאו על יתר ולא משאו תת

 נעמיס הדל שאתה־! פעמים לו מעזוב והדלת ׳ בעדו משאו
 תעי,:ב עזוב גוי של ומשאו ישראל של חמור כיעד עוזב׳ שאתה

 נעמי' לוי מעזוב והדלת ישראל של ומשאו גוי של המור ׳ עמו
 ׳ יסמא אל הקברות בין היה עוזב שאתה ופעמים ׳ הדל שאתה

 ללא קידמת עשה שמעוה א׳מפני יטב יכול הטמא אביו לו אמד
 ופעמים הדל שאתה □ פעם מעזוב וחדלת נאמר לכך תעשה

 עכו׳ תטעון אל עמו תפרוק אל אביו לו אמר ׳ הדל אתה שאין
 ואמו שאביו מפני לו ישמע לא זה הרי ׳ אבדתו לו תחזיר ואל

 אוגר שהוא לפי נאמר לכך עמו תעזוב עזוב •• במעות ן חייבי
לומר הלכוד מנין פריקה טעינה אלא לי אין עמו תקים חקס
 בפריקה זה ואחד זה אהד אומר יאשיה רבי ׳ עמו תעזוב עזוב

 אם מה הוא דין פני( טעינה פריקה אלא לי אין מדבר לכתוב
 ׳ עליה מוזהר זה הרי עצמו בפני לפרוק יכול שהוא פריקה

 מוזהר שירא דין עעמואינו בפני לטעון יכול שאינו טעינה
 את ממנו !ללמד בקל בהווה הכתוב שדבר כפני עליה
 ׳ טעינה עכו תקים וקס אומר בתירא בן יהודה רבי ׳ החמור

 כשם אומר ישמעאל רבי היה מכאן פריקה׳ עמו העזוב עזוב
 עכו תעזוב עזוב ׳ התורה מן טעינה כך התורה כן שהפריקה

 אלא לי אין עמו תקים הקם אומר שהוא לפי נאמר לכה
 ׳ עפו תקים הקים לו הלמוד כנין עצמה בהמה וטעינה פריקה

׳ לו שוד, שאתה בזמן תקים הקם
 אומר שהוא לפי נאם לפה בריבו אביונך משפט תטה
הל מנין תאב עני דל אלא לי אין בריבו תהדר לא ודל

 שיכרה בלקט אליעזר רבי משום אופר חנן אבא ׳ תטה לא
 תאמר שלא בדין לפניך עומדין וכשר רשע כדבר הכתוב רפאה

 תטה לא לומר מודתל הדין את עליו אטה הוא ורשע הואיל
 תרחק שקר מדבר ׳) במצוות הוא אביו; 'בריבו אביונך משפט

 מעירו אהד היה אדו כי תהרוג אל וצדיק ונקי כדכתיב 'וגונל
 עם זה שיצטרפו אני שומע”י ללבנה עובד ואחד לחמה שעיבד

 רודף הו רא ׳ ההרוג אל וצדיק ונקי לומר תלמוד חייב ויהא זה
 כריה בן שהוא יודע הוי לו אברו כידו והכייף להרגו הכירו אוזר

 האדם דם שופך ואומר ׳ תהרוג אל וצדיק ונקי אמרה והתורה
 עדים והעלימו כן מות על אני יודע ואמר ישפך׳ דמו באדם

 כיד דם מנטף והסייף מפרפר׳ הרוג מצאנוהו כן ואם עיניהם
 תהרוג׳ !4 וצדיק ונקי לומר הלמוד חייב יהא אני שומע ההורג

 אראה טנאי כן יהודה לו א□ זומם עד שטה בן שמעון הרג בבר
עדים פי על הרוג תורה ואמרה ׳ נקי דם שפכת לא אם כנחמה

 וכבו שנים זוממים אף שניט עדים מה זוממים עלפי הרוג
 ומפרפר דרוג שים ומצא לחורבה נכנם טנא׳ בן יהודה היה

 תבא טנאי בן יהווה לו אמר ׳ החורג מיד דם מנטף והסייף
 ה אמו שרדי אעשה □ה אבל הרגנוהו אתה או אני לא אם על׳

 מהשכורן וכעל דע הי אבל דבר יקום עדים שנים פי על רה ת,
 נחש שנשכו עד לומר הספיק לא האיש מאותו יפרע הוא
 לן ומצאו הייב דין מבית שיצא הרי תהרוג אד וצדיק ונקי ומת׳
 ועריק מקי לומר תלמוד יב ח יהא אני שומע מכאן לאהד זכות

 כביתדיניתלמודיצא כך זיינך בכית אלההרוגכשסשיעא
 דין מבית שיעא הדי תהרוג אל וצדיק רשע אצדיק לא כי תמר
 לו' תלכוד ה״ב יהא אני שומע חונה לו מעאו כך ואחד זכאי

 ׳ דיני מבית יעא כך דינך כבית שיצא כשם ההרוג אל ועריק
 אם ומה והומר קל דברים והרי רשע אעדיק לא כי לומד תלמוד

 למדת והומר קל רשע אצדיק לא כ׳ תורה, אמר ענות פו, מדת
 ממון נוטל הריני תאמר שמא הקיז׳ לא ושוחד ׳■ מדוכה טובה
 חכמים עיני יעוד השוחד כי לומר וד תלמ הדין את נוטה ואיני

 לומר תלמיד כשמיע׳ חכמים אלא אינו או אומד אתה בתורה
 מדעת ומטמאין מטהרי; שהן הדעת פקחי אלו פקחי עיני יעוד

 יוציא אינו הדין את ומטה ממון הנוטל כל אמרו מכאן עצמן׳
 ב? שירא עד אומד נתן רבי ׳ עיניו כאור שיההר עד העולם מ;

 טמא שיטהר בהורה דעת טירוף או ללו ־ דברים משרשה אהד
 רבי ׳ עיניו מאור שיחסר או לבריות יעטרך או טהור שיטמא או

 אמרות הי המעודק• דבריי שונא צדיקיה דברי ו־יס־יף אומר נתן
 ,עושי כשישר!! אומר אליעזר רבי שרך הזרע שנים שש ׳ בסיני
 שש שנאמ' אהד בשבוע אחת שמטה עישין ר.כ מקום של רעונו
חם מקום של רעינו עושין אין וכשישראל ׳ שדך הזרע שנים
 שיגרה וזורעה שינה נדה כיצד הא אהד בשבוע שמטין ד עושק

 בשבוע שמטין ,ארבעת־ עושק שהן נמצאו שנה וזורעת! נרה
 ערב פירות להביא ׳ והשביעית תבואתה את ואספת אהד

 שביעית ערב פירות אלא לי אק ׳ לשביעי שנכנסו שביעית
 למוצא? שיצאו שביעית לפירות מנין שביעית1!־ שנכנסו
 דן אתה הדי ׳ לזיתך לכרמך תעשיה כן לומר תלמוד שביעית

 הכרם הרי ולא ׳ הכרם כהרי הזית׳ הדי לא כאחד שניהם מכין
 הריהן שביעית כי על שגדלים שבהן השוה הצד הזית כהרי

 הן הרי שביעית פי על גדל שהוא כל אף שביעית כפירות
 צריך אינו אומר יונתן רבי ׳ יאשיה רב■ דברי שביעית כפירות

 שביעית פירות להביא השדה חית תאכל ויתרם נאט כבר והלא
 תלמוד וכה ׳ שביעית כפירות הן הרי שביעית למוצאי שיצאו
 לזית כיעור ליתן הכתוב בא ׳ לזיתיך לכרמך תעשה כן לומר
 ׳ תשמטנה והשביעית שנאמר עצמו בפני ולכרם עצמו כפני

 עשכים ׳ פיוות אלא לי ואין ׳ באכילתה ונטשתה ׳ בעבודתה
 והשביעית אחר דבר ׳ מקום מכל ונטשתה לומר תלמוד מנין
 אנ» ענייסהרי אותה שיאכלו לא תורה אמרה מה מפני וגימ

 שפורץ מגיד והשביעית לומר תלמוד לעניים ומחלקה מכניסה
 אביוני ואכלו העולם׳ תקין מפני חכמים שגדרו !!א פרצות בה

 לך אוב אהד עמיך׳וכתוב אביוני ואכלו אומר אחד כתוב עמך׳
 כשהפירו' הללו מקראות שני יתקיימו כיצד ולאמתך ולעבדך
 ולאמתך׳ ולעבדך לך מעוטק כשדפירות אוכלים הכל מרובין

 היו הביעור שעת הגיע שלא עד אומר כתירא בן יהודה רבי
 הביעור שעת הגיעה ׳ ועשירים עניים אותה מבערין הכ!ל

 השדה׳ הית תאכל ויתרם ׳ עשירים ולא עניים אותה מבערין
 אף אני שומע העשר עשר אומר שהוא לפי נאמר לכה
אדם הקיש ך ולאמה ולעבדך לך אומר כשהוא שביעית $ירות

לבהמה



nki
 בכיין מגה להכירן חייב שהיה הרי אימי נק רבי חני הרץ כי
 במנה ותכסה כסותן יען לו יאמר לא □מאתים בקוע י יעלי דיי
 רשאי אתה אין לכדה כסותה היא כ* נאמר לכן מנה לי יק

אני חמן ושמעתיכי לשארי מפלת כהותשהיא ממנו למנוע
משכח־סוכליה עולמי את שבדחמ״כביאזי

 ההייושית השמות כל וחול קודש משמש מקלל לח
 כיוס אלהי׳כי יודע כי ;מחקי' אלי השסהי־י כאיתות שאותייתיהם

 כן על כי חול והשיני כאלהיהראשקקודס והייתם תתנו אכלב'
 זה אלהיס מקנה חול זה הרי חלהיס פני פראית כנין ראיתי

 לו שיש מי ביצי קודש אתה אלהיה נשיא קידש זה היי
 קיינן קללתו יעל עלהכאתי חייב ממזר לאיתייי מקים מכל כ!

 עשוכת כשעשה עמן מעשה בעושה תאור לח בעמן וכשיא כאן
 הבא זה לתקין יוכל לא מעוות יענן והא הוא תשובה □י והאי

 עמן מעשה עושה מיהא השתא ממזר ממנת והוליד הערות על
 יכיל כיר״ן הימני משן ולא מבית לי נתן הזהב הוא

 עתי הוא המכיל מאנשי שכרע מי חכמים אמרו אכל □ו לחזור
 אמר אכיי ליה עבדינן היכי בדבורי עימד סחיט ממי ליפרע
 אמי דכא תאור לא כעמי ונשיא יכתיב ליה מודיעיק אודיעי
מכילתא עמן מעשה כעושה ליה׳ לייטינז נמי מילט
 שהוא לכי סאמי למה תקלל לא אלוהים סל' כרמז כתיב
 שמענו לא אזהרה עונש שמענו יומת מות ה שה ונוקב אומי

 אומד יכיישמעאל עקיבה רבי דברי תקלל לא אלהיס ל ת
 אלהיס שניהם דכי האלהיהיכא עד נ0 מדכי הכתיב בדייטן

 תאיר כעמןלא ונשיא ל ת מנין נשיא דיין אלא לי אין תקלל לי־
 כמשמע נשיא ואחד דיין אחד תאור לא בעמן נשיא אקרא יו־י
 ת ז ועל עצמו ככני זה על לחייב תקלל לא אלהיס תל ומה

 ד" משוה עליו וחייב דכי מדכי יש אמיו מכאן עצמו ככני
 רכריס ארבעה עליומשום חייב אביו את שקלל נשיא כ; דברים

 רבי תאור בעמן ומשוב נשיא ומשוס דיין ומשוס אב משום
 יהיה לא אני שומע וגו תקלל לא אלהים אומי כתירה כן יאודה
 ל תקל לא אלתיס לומר תלמוד ונשיא דיין שיהיה עד חיי־

 יחכיריו כאחאב נשיא אי נשיא ריקומשוס משוס עליו זייב ל
 כמנהג ניהגין שהן ממן אלא אמיתי לא בעמן לימי תלמיד

אדם כל שאר ונשיא ריין אלא לי אין תקלל לא אלהיש י-עמ
 מקום מכל בעמן לית תלמוד מניק 1

מלאתן לדמעןלאתאחר מלאתך

מן הנמלים הככודי® חלו י
 ליאשון שני תקריה שלא תאחד לא תרומה זו ידמען חמלא

 איזה יורע איני אכל לנעורים תרומה ולא לתרומת ראשון ולא
 אמית לתממה ככורים אס לככוריס תיימה אס קורה מהם

 כיפורים ראשית שמית ארבעה קרויים הפכיריששסם יקימו
 תקדים שמ!ת שלש אלא קרוייה שאינה לתרומה ומלאה תיאמת
 למעשי יימע תתמה ראשית שמית שלש קיוייה שהיא תחמה
 שהיא ראשון מעשי יקדים שמית שני אלא קרוי שאין ראשון
 6אל קרוי שאינו שיני למעשי ;מעשי תיומה שמית שני קמי

 לבכורים תרימה המקדים אמיוכל מכאן כלבד אחד שה
 שהוא פי על אן־ לראשון שיני ומעשי לתרומה תמעשר״ראשק

 לשוי־ן תעשה ןכ עשוי שעשה מה תעשה בלא והזכר
ארס לככור כקמח וכבוד בהמת לכבוד ארס ככור מקיש

ארס בכור אן הכבודה את בה פושרין הנפלים הבהמה ה ה
רשאי א/ק 9אד כפוי מה הכפויה את כה עטרין הנפלים

פטים1
 אומי שהוא לפי בהמה ככור אן שירצה מקום ככל לכהן ליק

 הבחירה לבית חיכה יהא אני יכלשימע עוליתיכ שמה והבאתם
 בהמת לככור אד© ככור הקיש וכבהמה כאדם לימי תלמיד
 יום שלשים כי מטפל אדם בכור מה ארס לכבוד בהמה וכבוי

 עם תהיה ימיה שכעת יום שלשים כה מטפל כתמה ככור אף
 אמי fifty ימיה שכעת והיה אומר שהיא לפי נאמר צמה אמי
 •שבעתימים לומר תלמוד ממש אמו תי׳ת אלא איני או אמי עם

 נתן יכי אמי עם להלן אף אמי עה כאן מה אמי עם יהיה
 או אמי אחי אמל תחת להדים אלא אמי תחת נאמר לא אימי
 אמי להלן ונאמד אמו כאן נאמד ין את היי כמשמעו אמן תחת

 עם יהיה ימיה שכעת לו בקמין כאן אף לו בקמין להלן מה
 אינן כילהו אף החולין מ« אלא אינויינק קודש בכור מה אמו

 את ינקי לא הקדשים כל אמדו מבאן החולין ק אלא יזנקין
 אלא למידין אין וכולן בנה את תניק לא קלה ומעשית בניהן

 אף החולין מן אלא יינק אינו קודש בכיר מה הבכור מן
 ההקדש מן מפית נושצין הן החולין מן אלא ינקו לא כלס

 על אף איתן ומניקית עליהן ימתיחמית החולין מן בהן ולוקח
 אין לי תתנו השמיני וביום כן מנת על היי מתנדכין שאמרו פי
 כאן נאמר דן חת היי מנין ולהלן משמיני שמיני אלא ’ל

 סנאא שמיני מה ירצה והלאה השמיני מיום להלן מאמי שמיני
 כאן האמיר שמיני אף ולהלן !משמיני שמיני כו הכשיר □כלן

 מחיס׳זמן להוציא לי תתנו השמני וביום משמיניולהלן הכשיר
ליטפל חייכין ישראל כמה עד התם תק י כמה עד

 ובגסה יום שלשים דקה בהמה כבכור
 כקן הכהן ליה איו חרשים ג בדקה אומי יוקי יכי יוה חמשיס

 יא,מר מיה כעל היה ואם לו יתן לא זה הרי לי תנה! הזה הזמן
 ל» ?ן ליה אמר תמים היה אס המקדש ובשעת מותי ואכלנו לו

 בכור קרח דאמי כהנח יכ אמי מילי תני מנא מותי ואקיכנו
 לשוק? כן תאחד לא ודמעי מלאתן לצאכן כן לי תתן כנין

 אנא למאוחר ימאוחד למוקדם דמיקדס מסתביא אנא איפין
 הכתום לן הוסיף תעשה יבא אמ ציה לדסמין דסמין אדיבה
 לחכמי© Mj הכתוב מסרן לא סיתין ואימ כסורן אחרת עשייה

 מיוכת שטיפולה מפני חדשים שלשה כדקה אומר יוסי דבי
 ל» תנהו הזמן בקן הכהן לו אמי אס דקות ששינית מפגי תנא
 ככהן ש;ראה מפני ששת רב אמר שעמא מאי תן’ לא זה היי

האחין בהמת מעשי הגינו/ בבית המסייע
בהמה ממעשר פשודין זהשותפין

 אינו אם כתיב כיבוד והאי סיתפית של ולא לן יהיה רכנן תנו
 בקיכס וכבויות דכתיב כשיתפית איתיה דהא לבכור עניין

 חפילז אמד יוחנן דכי בהמה למעשר עניין תניהו וצאנכם
 זהו אומייס אין עשרה יעשיהבנגד תשעה כנגד תשעה י״לקי
 מק דבנן דומיא שעמא מאי ראשונה משעה המגיע! חלקי
לן כברור צאנן אף לן בכיור בנן

ישמעאל יכי לי תהיו קידש אנשי 1 מכילתא
אתה קדושים כשאתם אימי

 לישיאל מצוה מחדש כשהמקום אימי עקיבא איסיכן ,ל
נאמר אומר אריה גור כין איסי קדושה להם מוסיף הוא
 האמורה קדושה מה קדושה להלן ונאמר קדושה באו

 אסויה תהא כאן האמירה קדושה אף כאכילה אסורה לתצן
 יהודה כן שמעון רכי תניא הבשר כל פרק כאכילה

נאכילח אמי כחלב מי שמעין יכי תש® *ומי



ו&ז
 תכסל לא אלהין •5$ אתה קדים עס כי שגאמי בהנאה ימיתי

 כשדה כשר לו תהיי קדש ואנשי היאאימר ולהלן אמו כחלב גדי
 אף כהנאה באבילהומיתד אסיד להלן מה לאוזאכלי טריפה

 ה בשד בישי התעייבת כהנאה ומוהר כאכילה אקוי כאן
 כיןמה סדאנ למיזי^ן חי[ שיצא כיין תאכלי לא טריפה

שני במעשר לפישמצינז ל ל מה טריפה כשדה בשי המקשה
 מיתיקיכול וחזרו למחיצתו חק שיצאו W א ובכורים

 מה כטריפה יבא אייר תלמייא מאי טריפה ל ת כן זה אף
 סייא כיין כשר אף חיתי לה אין שוב שנטיעה כיין טריפה

 אמד הנשה גיד כדק היתי לי Vא לךי*?י 1־מ
זה הבשר עה הנפש תאכל לא יוחנן יכי
החי מן רםכ זה ?אכלי לא טריפה כפיה יכשר החי מן אפר

 הבשר פה הנפש תאכל לא אמי יש1לי ם’יי עיז’י1הנ כשי
קאכלו לא טריפה בשדה יכשר החי מן יבשי החי מן אבר יה

החי מן יבשי החי מן אבד אכל הטריפה כסי זה
 אכל אחיד אלא חייב אייו לקיש לריס &תיס חייב מחנן וניבי

 לדכי חייבשידיסלייסלקישהטריפה מן החיוכשר בשימן
 הטיפה מן ובשי החי מן אבי אכל אלאאחקן חייב איט ייח?
אמד אלוהןהלוקין שתיה חייב ההל י־כי־י
גר,קת “ לעג, עילה שאכל זי יכא
 בשר משוס ימי ילילקי שמכין ליפי חמש לוקה לךמה י«ץ

היכא כל נאסר לקלעים חי[ כ©ר ייצא דכיק טריפה כשית
 חזי מלא יכלהיכא טריפה בשדה וכשר קריקכיה בפנים דחזי

מכילתא טריפה בשיה יכשר ביה קריין לא כפנים
 לימי תלמוד מנין בכי? בשדה אלא לי אין טריפה בשיה וכשר

 בת חלק לא נבילה מה לנבילה טייכה הקיש וטריפה נבילה
 כביתבין כין כה תחליק לא טריפה אף בשיה בין בבית כין

 הכתיב דכד טריפה בשיה כשד לי£ תלמוד מה הא כשדה
מצאה בשדה כי כי כיוצא שגב גי™

דבר מצין בכי? בשרי־ הלא’•’ ?א
 אלא לי אין איש כן יהיה כי בו ייצא כ בהווה הכתיב
בי אכ& כהיות הכיתה דכי מטן ייס מקרה לילה מקרה

 אילנית כל שאי כים אלא לי אין יטעכרס אשד החיש מי
 אלא לי אין גדי תבשל לא כי כיוצא כהווה הכתוב דבר מטן
 אומר אתיז )אף כהויה הכתיב דבי מנין בהמה כל שאר נדי
 מקיססירד בהייה הכתיב טייעהדכד יכשרכשדח כאן

לי אין רל תגזול כ^אכיאל להטיף הממה
כל אירחית כן לומר תלמיד מטן עשיר דל אלא

 להגזל דל של שייכו בהייה הכתיב יפי אלא מע בוצע
שהית בצפורי אאד בטבח אייכו רבי אמי ׳ ייקיא

 כעס וטריפות נבילית ישיאל 7אי מאכיל
 ונפל הגג לראם עלה ונשתכר שקה הכפויים יזס ערב אח?

לרבי ושאלו אתו יכ מלקקיה 3,3ל33 /’"7,י'
 קידש ואנשי להין אמר קימיהין מן יתיה נמצנביא מהי חגעא
"השהיה )רתאכלזיג,, לא טרףה כשדה יבזך לי מהיין
 נכיליתוטריפויד ישיאל את ימאכיל הכלבים את גוזל

 לכלב ׳ שינה כל י־יק היא דילהין מן ארפיןלון
s יהירה ליבי איתי תשליכין

 שבתודה איסורים כל לכלב5 משלין אתי. יאי לכלב משל?

 ב5לכ משליד אתה יאי ל=לכ ל?מש א^ איתי מאיי ייי־
לכלבתשליכון מכילזא לעזרה שנשחטו חילץ

 תשיא לא תשא מלא אמי כהנא יב
 אזהרה זה היי שיא שמע מכילתא
ייבעל ישמע שלא לדיין אזהרה זה י הי ד׳א הרע לשק ימקכל

תשא לא

h

ג ק המשפטים
*33’ Vכל תאכלו לא לימי תלמוד יי^עי כלכל י6 3ל

 מטד^ שק,^' נכלה אס ומה וחימר קל לברים והיי נבילה
 ביישא מטמאה שאינה טריפה כהנאה מיתית היא הדי במשא

 לבלב לימי תלמיד מי> הא , כהנאה מיתית שתהא דין איני

 הגיי מן מכובד שהכלב ללמדן ובכלב לכלב איתי תשליכי!
המהיט שאין ללמדן לגוי ונבילה לכלב טריפה שהרי

 לכ’כ יחק לא ישראל בני ולכל שנאמי כריה כל שכר מקפח
 כדיה'ד והרי שב,-, לו תני היא ברין הקיים אילי שימל

 שכר וחימי קל המקים קפח לא חייה שכר אם ימה והימי קל
ואומד יגימי ילד ילא דגי קורא אימי הוא ’3י יהא

פ'ז’ר, כרמז כתיב מןאשקיגימר מרום כביד כסא
P33 אלננזר״כ^ך רדי אמר ילקין סי׳יס3 י3עי 

המרגל יכל קרע לשין המספר כל ,
 להשליכו ראוי בחפייי שקד עיית עידהמ ל3י היפ !'ש !

 תשא לא בתריה יכתיב איתי תשליכק לכלב שיאמי לכלבים
ראשיי פיק סנהדרין תשיא לא כיה קרי שיא שמע

דבר, ישמע שלא דין לבית אזהיה
 אחיכם בין שמע כיה קרי חבירי דיו כעל סיכא קידה דין בעל
_______k.U * <..-2 A ממד כתנא יב

 חנץ אכ,ף עמי^עמדרשמהא^יס^^^^^

 אין שאס נאמן שתהא שכיעגלקדק להביא אס>־ משי מ
 אלתשידירד שיא םכ>ת אתה נמשה אמן אחייי עינה אתה
 4אה עד ילי זיז מאתיה לי חייב פלוני איש לי אמי ישע עה
מנח ואני מנה טילו יאקה סלי א? שאקח מנת יהצטיףליעל נא
 אדה לי ניתן שאפילי אני יייע א״ל ין’מםז. י־א י^נא 7!
 אחד עד ולי לי חייב עלוני והלא ימשקי־ איני שבעולה ממון כל

M תשתי אל כאמי לכן ׳שלי את שאקח י׳לנית נגל עמי ’ל יהצמין
 עושיה שבירושלים הדעת נקיי היי כן זה היא חמס עי ירן

 הולד מי שיידע עד הי^תק לכית 7 ילה אחד 3’ה לא
 כמו יבי עמי תיתה מי שיידע בגטעד חיתס היה ולא עמי

 החמסניי את להוציא עד חמס תשת אל עי ע0י י[ י^א
המק יקוהעד שנ׳לא העי״ית כקיליסמן שהן הגזלנים יאת
 זהבייר פיק חמס זמסעד כאשר לי ועשיתם אימי מהו
שעתא מההיא נפסל הוא למפרע אמי אניי

 אכיי עד ישע תשת אל אמיה והתירה ישע ליה היה דאסהיד
 ותרי תרי דהא הוא חרוש זימה עד נפסל היא ילהכא מכאן אאו

 משעת אלא לדכי יאי; לתני ציית לקני יצייתה מאי״זית יגעה
כי׳עלקג׳ם י דאכיי כמיניה יהילכק ואילן חרישי

 לדעות רכים אחרי קתיה א / א 31ףסנהד
שרים ע של שהיא קטנה לסנהדרין מנק

 יוצל? ‘ועד שופטת עדה העדה והצילו העדה ושפטו נ0 ישצשה
 יצא? היעה לעדה מתי עד של י שהיא לעדה ומנין עשרים היי

 יביס אחיי תירה נ*לא0 ממשמע ג עוד ומנין וכלב יהושע
 יניק אחרי תיל מה אב׳ לשובה עמהן שחיה אני שומע צתנית

 איר עד פי על לטיבה ליעה הטיית! לטיבה בהטייתן לא
 אחר עוד עליהן מוסיפי: שקיל יין כית אין שנים ליעהעלפי
ת׳יוג כימו כתי' להטות יפים ;שלשה הדיננשריס

 אחרירכיסלהטות ל ת מה אימי לילי4ה ייסי י של כי־י עזא^ י
מזכיןט־>־ כני מכילתא טטה ל׳א אמיהעסהלן התייה

ג ית



המשפטים ו^ה
 מדבר מכילתא 1bcr> לא תשא מלא אמד כהגא רב ?רחק

זו הדי אחר יכד קר" לשקי למרבי אז?רה הרי?! 4?די שקר י
 אצלו יעמיד שלא א ד מי אצלודיין יושיב סלא לדיין אזהיה
 שקד מדכי אימי־ נתן ובי יבא האלהינז עד שמזמר קניגרק

 מוצא אולר היא וכן המינית מן לפרים אזהרה זה הרי ק0?ר
 וגו כאלהים ישמח והמלן ואמי וגי מיתמ מי .אני .

 ליוצא מנין קר תהרוג אל וצדיק ונקי ממוני? ייני אהד
 ללמד לי יש אחד ואמי חייב דין מבי?

 ליוצא ומכין היג5י אל נקי ל יד איידי שלחזייק מוין זכות עליו
 מחזירין שאין חיכה עליו ללמד לי יש אחד )את זכאי דין מבי?
 וחילופאכמקי? אשי בי שימי רב את תהיג אל צדיק תל אותי

 הרג חכי אמי כהנא רב עליו ?כסה ילא ידייימג לא יכתיב
 רוצח מכין גל? חייכי שש? מרב זירא רכי(מיניה בעא ?הרגנו

 אחד היה לתא מר א?יארםעיסע גלי|?מנין חייבי
 שוי>ע ללבנה עוכר שהיא מעיו ואחד לחמה עוכר שלא מעידו

 יצהיג אל וצדיק ונקי ל ת חייב ויהיה זה עה זה שיצטרפו אני
 ברי? כן לי אמרו כייי וחקיין להויגו חכירו אח רודף ראוהו

 מנע מל אני יודע ל א יגי הארה דם שיפן אמרה יה והתו היא
 מצאוהו זק ילאקר עיניהם א? כדים והעלימו עושה הוא ק

 חייב יהא אני חהייגסימ מיי דס מכהן והסייף מפרפר המג
 זימה עד טכאי כן יהודה הרג ככר ?המג אל וצדיק נקי ל ?

 ואמרה נקי דס ספכ? לא ככחלואס אראה שטח כן שמעין איל
 כשניה עדיה מה זוממין עלפי המג פיעדיס על המג יחיה

 שה ומצא לאורכה טכאי כן יהודה בשני׳יכבדנכנק זיממין אן
 כן יהייה לי אמי ההויג מיד רה תנמן יהמיין מערכי הדיג
 אעסה מה אכל הרגאו שא?ה אימי אני לא אה עלי מבא מבאי
 מיושמיג ובעל אנלהיודע דכי יקוה עדי כ פי על ?ויה שאמי

 שקכישונחש עד משה לצאת הספיק לא האיש מאו?> יפרע היא
 מצאו כן יאחר די׳חייד מב שיצא הרי ?הדג אל ונקייץ־יק מת
 שיצא כסס יכיל ?הדג אל נקי ת״ל חייב יהא אני שומע זכי? ולי

 לא כי נאת >!בך מעלה של דינו מכי? יצא כן זכאי דינן מכי?
 כן ואחר זכאי ד'3מ שיצא הרי ?המג אל יצדיק רשע אצדיק

 יבול ?המג אל זצייין לל יחזירוהו אני שימע חובה לו תצאו
 לא כי ל ? מעלה של תב'^ יצא כן זכאי דינן מכית שיצא כשס

 אמיד, מעוט פורעת" מיית אס ימה ק*י ז־כיי והרי רשע אצדיק
 מיוכה הסוכה למידה והימי קל רשע אצדיק לא כי ?ודר.

I ואי׳מסה ממק סמל הייני תאמי שלא תקיז לא שוהד 
 חכמי׳והלא עיני יעור השוחד כי תל הדין א?

 המחר כי תירה אמרה להטו? שלא הנוטל אה ומה קו דכריס
 חכמיי׳כתידה עיני יעוד השוחד להטויגכי עת הנוטל ק'ו יעוד

 פקחי אלו פקחיה עיני השוחד כי תל כמשמע חכמיה עיני או

 כל אמדו מכאן עצמן מדע? ותממאק מטהיין שהן הרע?
 שיחקד עד העולה מן נשמי אינו הרק א? ומטה ממון הנוטל
 המורע? דע?ז דביי׳או אילג שיהיה %>ר נ?ץ ר עינח מאור
 לכריוזן או״שיצטרן הטמא את ומטהר הטהור את !מטמא כ?ור

 התצודקיס דברי שונא צדיקי דביי ויקלן מאי׳עיניו שיחסי או

 מוכח* שקילאיס?ירח הוה קינא דייני שני משיני שנאה
 והכתיב הכי עכיד וחיכי דינא להון ודיין מחייב ואיס?ייה

 מחכייה סקיל ולא מיזי האוהיכאדשקיל כ? תמח לא ושוקד
 שרי ומי הוהשקיל מ?מיהו וקינא יינתאהתילאצלמידינא

לזכר? שלא ללמי אם ל ? אה ?קח לא חדשי והעניא 331׳׳-’

סר

 משפט ?מה לא נחמי כבי הכי הזכאי א? לחייב ולא החייב את
 שחד תורה אמרה אעהחייב וחייב הזכאי את שזיכה ע׳ס א אלא

 אגרא כתור? קרנא דסקילכ?ור?שוחדא לאתקחהמהיבי
 וכי במילין דיניו לדון שכרו הנוטל והתנן שיי שקילומי הזה

 שנוטל הדיין תסער והימן שקיל כטלנא כתיר? קינא ?ימא
 כ?ור? שקיל דקא איטמא דמי היכי דק פרנק ׳{א לדק שכרי
 רקא לאו אלא במילין דיניי לדון שברו הגימל יה?כן דיכא אגד
 מוכח דלא במלנא הת הריק מפיפי תני כ?יי־'כמלגאיקא שקיל

 לי יהכו והוו חמי־א כמכר ?הי הוה דקי־נ הוא קינ׳כטלג׳ימוכח
 ואידון זוזי לי הבו לחו אמי לקמן ?די כי א?ו וכי יומא כל זוזא
 שוחד מקבלי של עיניהן קמייו? כמה ודאה בא אבהי אי־' לכי
 אין ספק8 מ?יפא ליופ׳קפק נותן ממון חיכה בעיני חש אדה

 יעוד השוחד סנ׳בי עיניהן את ומסמי פרומה ם>ה הן מתרפא
 דכר» דקלן למעשיה ק'> פקחיה יעוד הסוחר כי תי פקחין

 דינא תעבד כני וישעיה טפשיס מידי לישעיה jק' צדיקים
 שוחד וקיבל גדול אפילוקכה יעיר השוחד הק׳כי אלא אימן

 אפילו צליקי" דברי ויקלן הלב קמי)? בלא העולה מן נפטר לא
 טירוף בלא העולה מן נפטר לא שחד וקיבל הוא גמל צדיק אס

 הלכגופית שוחדא ליה י־סקיל כיון דקוחדא מט' אא׳י־כא יעז

 פפא יכ5אי אחי שהוא שוחד מאי לעצמו חובה דואה איה יאק
 לית דרקיס למאן ולא ליה דשני למאן לא דינא איניש לירק לא

 קזי לא ליה ,דש; למאן r חוכתא ליה חזי לא ליה רריזיס למאן
 לומר ציין אינו ppp לא ושקד ?ד קיו־ כת׳ו׳כרמז זכי?א ליה

 בצע כ?יכ אמוימדלא דכדי׳נמי שויד אפילו אלא ממון שיחי
 כמביא עבד קא הוה ישמו:( הא כי דבריה סוחר אד' ?קק לא

 ל* אי? ריגא א״ל עיבדקין מאי ל א ירא ליה והב ההוא אתא
 פיח דינא דאין וקא יתיב אמיי^־הוין לדינא לץ א׳לפשילנא

 תירישיח שהלא הקואגכיא אתא כריסיה ליה י?יב והיה גיפא
 מי לרינא גן כקילנא אייל לי אית דינא א׳יל עיבד?ין >&י א׳ל

 א׳למא• כסייה גביא ההוא אתא זיקאקמית שיי הוה עוקכא
 כיד ישמעאל יכי לדינא לן פקילנא לי אי? דינא איל עבידתין

 כנתא _שכתא תעלי כל ליה מייתי ארישי׳רהוה רגיל הזח יוסי
 א׳ל האידנא מק איל כשב?א בחמס ליה אייתי חד יומא דפירי
 מינית קכיל לא למר ליה איי?י אורחי ואמינ׳אגב לי אי? דיכא
זוגא ליה אז?יב שקילנא מישקל ולא לן דיינא מידן לא א׳ל

 הכי טעין כעי אמאי ואתי אזל דקא כהרי ליה דיינו וקא דרכג
 מקבל* של נפשן ?יפח יוסי בי ישמאל אד תכי טעין כעי ואי

 שחד מקכלי כן נטלתי שלי נשל?י ואס נטל?י אנישלא ימה השח
 הגז ראשי? גביא ההיא ליה איי?י כןאליסע ישמע יכי א׳צ׳ו ע

 להכאלא »מה?ס א״ל פלוני האא?י?א'למיון א׳למהיבא
 ליה ?י”א אורחי אגב זאמינא לי אית רינח א׳ל ניה לתי?נא הוה
 זוגא ליין או?יכ לי־ינא לן פקילנא א״ל מיניה קביל לא למי

 הכי טעי כעי אמאי וא?י אזיל דקא בהדי ליה דייגו דיכניוקא
 מקבל סל נפשו מחתי אלישע ישיאג׳כן אי־ הכי עץ ט כעי ואי

 מקבלי כן אנישלאנצוליןיואסנטל?יחלקינמל?י ומת סחר
 ינילדנא כנ?א געיא ליהההוא אייתי ענן רב ו כ ע׳א סיזד
 בהדי ואיאג לי אי? דינא ל א י?יד’עב רגילדנא ומאי ליח ^אמר

 נא לי לן פקילנא א׳ל קבילמיניח לא למי ליה איי?ו דאזילנא
 מכיל?ח ס״ניז כרמז עיק קכילי כעינא לא דמר רינא א״ל

עזשין כשישראל אויא־ ישמעאל יכי וגוו תזרע סניס ^52?
אחד כ?ע09 אח? שמיטה עושין הן שלמקום יצית



 יא' אז חייב מזכץ משיה מחייכץ יי' אני שומע ?כאי מהייבין
 תענה לא ל ת חייב יהא אני שומע מחייכין עשר וסניס מזכין

 מה מסין פי על הרוג עדים עי על הרוג תורה אתית ריב על

 עשר ואיור מזכץ עשר אהר או בפניה מסין אף בשנים עדים
 יטה סלא לייין אזהרה זו הדי יורע איגי אומד ואחד מחיבין

 יכיסלהנזית אחרי ריבלנטזיד על העני. לא הל זכית לכך אלא
 והטמאיתמהחילין הטהורות ממונות דיני ממונית דיני אהד

 רב אמי מילי הני מנא הצד מן מתחילין נפשית דיני תגדיל מן
רב על תענה לא ריב על תענה לא קרא אמר פפא בר אחא
 חיכו איש חגיי לאנשיו דוד ויאמר מהבא אמי הנא ביבי רבה

 שהוא לפי לילנאאי כריכו תהדר לא ודל חרבן אה דוד גס ויחגור
 לא ודל ת׳״ל מניין חלופיה! אלו אלא לי אין פרט תשא לא אומי
 שכחה כלקט אליעזר ר משס אומר חנן אבא כריכו ההדר

 ייפגע כי מציאות אלי מדכי תכתיב ופאת
אפי יכול קראה תלכי ממש פגיעת אפילו •כלל

 ושיערי עיעד, כה שיש ראייה כיצד הא הפגע כי הל מרחיק
 מסילתא ריס זהו כמיל ומחצה משבעה אחד חכמים

 עיבר שהוא למידין נמצינו שכר ומשל פרסה עד עמו מדדה ו
 אואן יאפיה דכי אויבד שיר העשה לא מציה ועל עשת מצית על

 אויבים לישיאל קוראים שהגויס מציני וכן גו• זה אייכן
 ילחנת הצא וכי אממן על למלחמה f>$> כי שנאמר מקים בכל

 ד מיכר הכהן לשורו שעוד בגי אומד אליעזר רבי אויבין על
 בישי־א׳עצמו אלא נוק 5ו מיכר תכהו אימיכיש^משימי יצחק

 ונמצא תכמאישעש*עמימריכ6 הכה שאס אדכןאלא הל תה
 עצמו כפני זה על לחייב חמור או ארכן סיר שעה לפי אויבו

 אלא מקום ככל הועה א*| תועה עצמו כפני זח ועל
איש וימצאהו ליכד זכר לדבר ראיה ואע'מ׳שאץ לתחום חי[

 לא אס אומי שהוא לפי כאמו■ למת לו השיבה כסיה היעה והנה
 אי» אס ורחוק קייב שהוא כזמן אלא לי אין אלין אחין קרוב

 א!ן להוציא לתאסך ואסקיזזשדרכו ידעתו ולא ל מניןה מכירו

אחין דחס עד כישותן עמן והיה השכירה
 ימא• אס אחין לבדוק ציין את יא אחין שתדרוש ער אותו
ולא ואוכלת עושת שהיא מציאה לו ה׳שכיהג היא

 אני שומע תראה כי תפקי עמה שיש מציאה
דיב־ןאלא y> yjPj) כ» תל רחוק אפילו

 פעמים לו מעזיכ וחדלה בצדו אשאו סת*ת ולא משאי תי׳ה רכצן
 של ימשאיי ישראל של חמוד עוזב שאתה פעמים ל חי שאהה

 ישראלוחילתהיח סל ומשאוי מי של חמור העזוב *שראלעזב
 שמצית ממפני יטמא יסמא אביו א"ל לי יטמא לא הקניית בין

 פעת לו מעזיב וחדלת לבדנאמר תעשה לא למציה קיימת עשת
 אל עמי תעיק חל אביי ל א חדל אתת שאין פעמים חיל שאתה
 ממי לו ,ישמע לא זה היי אכידתי לי החזיר אל עמו תטען
 שהוא לפי נאמר למק עמי העזב עזב במצית חייכין ואביו שהיא
 עזב ל ת מנין פריקה טעינה אלא לי אין עמי הקי® הקט אימי

 הכתיב כפריקת זח ואחד זה אחד אומי יאשית ר עמי העזב
 פריקה ומין וזיא ורץ מנין' טעינה פריקה אלא לי אין מרבי
 טעינה עלית מיזהר אה היי עצמי כפני לפיק יכול סתוא
 לכן עליה מוזהר שתהא רץ איני עצמי כפני לטעין יכיל שאינו
 □תירה בן •הורה ר החמיר את חייט ללמד כקל הכתיב דכי

טעינה זי עמי תקים הקט פריקה זי עמי העיב עזב איי'־
חתידה חן שהעריקה 003. אנאר ינחי כן שמעין ר חיה קקאו

המשפטים
 שהיא לפי נאמד למה כמי העזה עזב ההורה מן טעינת ען

 עצמה כחמה טעינהיפייקה אלא לי אץ עמי תקיס הקם אומר
 שית שא?ה בזמן עמי תקים הקה עמי תקים קקס תל מנין

 מציה יבלין הואיל ל יא לו יישב הלן אלימציאית לי
 "ייב יזילא או זקן היה אס עמו נ'0 פטיי ערוק לבדק רצית אס
 זקק אין מסאי ל ע ייתר עליו היה אס אימי הגלילי יוסי יבי

 ישי ימשאיי כהמהצוי כי לעמיד שיכול משחד משאי החת סנ לו
 הגלילי יוסי י מני והא עזוב גוי ומשאי ישר כהמת זחילת

 אפי דאידיתא חיים כעלי דאיריהא לאי חייס כעלי דאמיצעד

 תטח א / מכילתא אהיצרו|עדיך לכיף הכי
כאח למה כריכי אכיינן משפט

 מנין עני דל אלא לי אין בייכי תהדר לא ויל אימי שהוא לפי
 אליעזר מסי אומי חנן אכא כריכו אביונן משפט תטה לא הל

 ימו כקונד׳אחרי כתיב מיכר הכתיב ופאת שכחת כלקט
 ורשע הואיל תאמי כדץשלא לפיין עימדין רכשי ישע טי" ק

 אכיו;ר\א תטה לא נאמר לכן הדין את עליי מטה אני הרי היא
 כין יס דבריה י אבהי אי* ממינית דיג• אחי במצית

 חיץ הנסקל כשיד נוהגין אץ וכולן נפשית לדיני ממייית דיני
 כייכו אכייגן משפט עטה לא קיא דאמי ושלשת מעשיים

 דרחמנא כמסית ויזליפא הנסקל שוי משפט משה אהת אכל
 כי מי העיית שכיפת עליו תכסה ולא תחמיל לא אמי
 תיל לדבריי סניגירן יעשה שלא לדיין תיר׳מנין ?י־יזק שקי

 לפניו ביר תלמיד ייסיב שלא לליין ,מנין תייזק שקר מדכי
 גזלןשלא שהוא בחכייי שיידע לדיין מנין תיחק שקי מדכי ל ת

 שהיא בדין שיודע לדיין מנין תיחק שקי מיכי ילל עמי יצמיך
 ייהא אחתכנן לפניי מעידים ועדים הואיל יאימי ,שלא מרימה

 לתלמיד מניין תייזה שקי מדכי תל העדים כצאיר תלוי קולי
 ישתיק לא ש לעשיר וחובת לעני זכית וריאה רכי לפני שיישב

 את שריאה לתלמיד מנין קחתי שקי מדכי לימי הלמיר
 מ יאסתר שיגמי׳נז ער לי אמתין יאמי שלא כיין שטועה יבי

 שקר ליממרכר תלמיד סמי על הדין שיקרא ביי משלי זאכננו
 י5 ניתנין סאה אתה יידע יכו לי שאמי לתלמיד מנין הרחק

 אלא עליי לי )אין פלוני אצל לי מכה מבדה איני מנה מאה
 סקי מדכי לימד תלמיד עמי יצטרך fa מניין אחד עד

 ורחמנא משקד שקורי יראי הא נפחא סקי מדבי תא הרחק
 חד ודאי ליה יאמר בגון אלא שקר עד כרען היננת לא אמי

 לא דהא מידי ילא תימא ילא התה וקום את הא לי איל סהיא
 מיכר שנאמי משים אקיי־ הכי אפילי שיקרא מפימן מפקת

 אטעכנו יאמר שלא מנה כחכירי לנושה מנץ תיחק שקי
 שבועת ואגלגל שבועה לי )יתחייב מנה לי שיודה כדי □מאתים
 מנה בהכירו לנישה מניץ תיחק סקר מי־כר תל אחי ממקיס
 כיי ד חקלב לי ואידה כביד אבשרני יאמר שלא מאתיםיטעני

 תל ממקיסאקר שבועה עלי ויגלגל שכמנה לי אתחייב שלא
 בעלדץישגיס אחד יהא שלא באחד שנישץמנה לג מנץ ת מש

׳ישמ« שלא לליין מנץ שה מ ל וך מחלוקי מנת שיוציא עדיסכיי
 לשנים מנין ת למס ה הכייי יק כעל סיכא קורס יץ כעל

 מאה כת איצטילת לבוש יאחד קיטוט לכיס אחי ליין שבאו
 תלמיד כמימן הלבישן או כמיהי לביש לי שאימי מנה

 קנא בי בי דיבה לקמיה אתי הוו כי תיחק סקי־ מדכי לימי
 שלא דין לבעל מנץ לרינא מתתו פזמקייכוי שצופי ליהי אמי

סקר תליריטי רץתקייז »על קודססיכא לייץ דקי־יו •טפי®



י. ! *הלידה משפטים פר^ת מכילתא
 בתגהמשוס ל>מ עריקה כעי ולא

 /יעיימגקתני fr ע לרבנן התם ■וכדאפרי' וכו'ץ ד-י! תיסא
 סן כשם.שהכריקה וכלומר וכו כסס אומר ר* היה מכאן

 ולאפוקי מחיכא התורה מן טעינה אן הסיימא שתויה
: קראי מסיימו? דלא סדי״ש

 למה עפו תעאב עזוב ה״ג kSk לי אין מדבר הכתיב בפריקה זה א׳1 זה א׳
 שהוא סריקה אס טה הזא דין מנץ טעינה עריקה

 שאינו טעינה פתהריעליה ה״ז בפ״ע לימריק יכול
 טפני עליה ©וזהר שיהא אידי בפ״ע לטעון יבול

 ־ החמיר את סכנו ללסוד בקל בהווה הכתיב שדבר
 עזוב טעינדה עטו תקים הקכז אום׳ בהירה בן ר״י

 כשם אום־ ר־ישטעיל היה מבאן פריקה־ עטי תעזוב
 עזוב • התורה טן טעינה כך התורה טן שהפריקה

אין עטו תקים שה״ארקם לפי לטהנא׳ עטו חעזיב

 שהוא-אזהר לפו נאמר
 אלא י ל ן אי תקסע>£ הקם

 עצמה ךהמק וטעיצס פריקה
 עמז עזז^.»ן>מב ת״ל מנין

 שאתה nip תעזוב עז!כ
 דהקם זד&חל • '1זב לו ש>ה

 עמז בעליו לאין אצס' תקים
 רף מציאות אלו פ' וכדררשי'

 לא תעזו' עזוב אכל ע״א ל״א
 ענצן כעליו לאין ליה דריש

 תנא האי רקסכי שם וכדדריש
 ואבדה מטעינה ילין רעריקה

 עז!כ ליה ואייתי הצר נמת
 שרכצת עצמה לבהמה תעזוב
 ומכרז עזי! להיזימה שחייב

,כלות׳ 1ל ה ש! שאתה כזמן ילין

 שאם ך ע. עוזב שהוא כזמן
 הוא־יזעליך !א״ל לו וישב הלך

 פרוק לערוק רצונך אס מציה שקי* ;מרבדבמצות־ הוא אביון בריבו אביונך משפט
מציאות עםןרןכדתכ;פ׳אלו

שכות
 כדין מעלי׳ ליה משרע יאשיה ל> דהייצו.טעינה באורחא

ל״כ• מציאוילדן lift '2 וכדאמיי' עלייה! ומעונייהו יאנה!
ךאור> ב״ח צער למ״ד אוקמה בע״ב ושס ע״ש לי״ס ע״א ’
 ריוצח 4ע* וצ״עעלהימב״ס בסכי וחייב בחנס ר1»־פט .

סהידבז ועה״ש חילק שלא
 אך • ע״ש סי׳קס״ח בשניות

בכס׳ היוס דעביר בק״ו "צ׳ע
 לסכרך הסעינ׳האיכא כריקה

 לטעון יכול שאינו לסעינ׳ שה
 רר׳ וכק״ו ׳. וכן׳ בפ״ע

 חה למערך יאשיהצי״עדאיכא
ב״ח צער דאיכא לפריקה

 ת״להקט עצמהטנין בהמה וטע־נה פריקה אלא לי
לו׳ שוה שאתה בזמן תקים הקם עסו תקים

לפי נאם׳ לטח ־ בריבו אב־וגך משפט הטה לא
 לי״לאדלעגי אין בריבו תהדר לא ודל שה״א

 משוס אובר הנן אבא ־ תטה לא ת״ל מנין .תאב
 ־ מדבר ולכתוב ופארה שבחה קט4ב אליעזר ר׳

 הואיל תאמר שלא ברין לפניך עוטדיין וכשר רשע
תטד־ז א4 הרקרה״ל ארה עליו אטה הוא ורשע

 כגת׳. כדאמ׳התס כיס וחסרון
 יוסי בר' ס״ל יאשיה די' ויל

 לאו כ״ח יצער התם חכלילי
 יחי רכסעינה וס״ל דאורייתא

 לא דחי כיס חסרון איכא
 כסיל והכי ראדהכי עסיקי׳

 וכדאיתא וכו׳ משוקיה ליה

 סר*כ סכ״כ שו״ר ■ ע״ש התם
 דתיי עוד וכתב. יעקע״ש ר?

 ע' הוי לר׳יאשיה כעריק׳. יןי>אי
 דבר כשביל ונשנית שנאמיק
 כי לעיל כיילפי' כה שצתחרם

 להק׳ ואין תפג׳ע״ש כי תראה
תצא דע' תראה לא ליבת!□

 דאצט'לעבור תפגע וי.לעי'מכי דהכא תראה כי לכתוב ולא
 תקיס והקה תעזיב עזוב אסיח’ ילל* עיל כל״ת." 1עלי

 וחד ע״א ל״א רן התס כדדרשי' עמו כעלי! לאין חד צריכי
 זה כשכילדכר נשנה ולכן לחמן וכדדרסי' עצמה לנעמה

• כו שנתחרש * >
 וכ״ס '1וכ החסוד את ממנן ללסוד כקל הכתוכ רבר ג ;1

כילקועע״ש־

 דלת״ק נראה וסיס ת״ק הייני יזבב צ״ע ־ אוחי ריב״ב
איכ׳חסיזן נחי ראוייית׳וכסעינס לאו פ״ח צעי ;

כחנס רעייקה ל’ום כסמוך מדכתיכנא יאשזה וכר' ?*ס
 ולאן ל״ב רן מציאות אלו פ׳ רי״ש כסכר־כר־כנן ,ןטעינה .

 כריקה לכתוב תחיי?ו.בחנכ דאס״ר משוס אלא מטעחייהז
 יאסיה ר' כיקאמי מעייקה בק״ו דאתיא שעינה כעי ולא

 מעריקה דאי כשכר לסעינ׳למיחר׳דרוקא כתבה’ל?? הגא
 דהכי בכס' 00 אמרו לא למס א*כ יא״ת י בקנס אעי׳ הו*א
 לאוקוסי ליה דניחא דסבילתין׳ויל וכת׳יק רי״ס לרבנן פ״ל

 ורינכש״ל • כ״חראויייתא כס.לכתאדקילצער לרבנן

 החאת', בכח ואינו ה!א דוחק זה כל ומ״נו דר״שסתש כיכנן
 מטעמי׳ ולאו כהנס רעריק׳וטעינס כר״ש לכ״נדת"קק׳ל

 לסעון יכול שאין וכו' אלא-סעינה לי ■דלןאמראין והי^ו
 דשמעי'פייקס הוא דמייתורא תעזוב עזונ זכז׳ת״ל כע״ע

 פריקה אלא ל• אין תעזוב עזוב כתיב דאי וה״ההההך•
 דמייתורא תקים הקס ת״ל מכין טעינה ב״ס צער ראיכא

 עשיסא.ליס וייככ צייכי תיוייהו וא״כ סעינה דשמעי' הוא
 וכרבנן מרא1ח חשיבא לא כפ״ע לטועון יכול דאין יהא

 כי״ס יאס״ר בשני וטעינה כקנס כריקה יי״שוא״ב
p31i וכדס״ל מסננינס ק״.> עריקה ויז*ת> טעינה לכתוב י
 הו״א תעזוב עזוב לאו ראי תימא אלאידאסמע״׳דלא ;

כדאשכחן תיוייהו א»ז* לחכי עריקה היינו תק!ס 0■£<ק .
 תעזוב עו!כ סעינ' תקים קאס׳הקם להבי ליד׳ש .*חכ״׳ס״ל

לכתוביחח׳טעינמ דק וכיון קיר.׳ דמם״הי הלמד עריקה

תרהק
ל״כע״א: דן . , •

 וכדתציא דבר לבל תאכהוא דאניון • מנין תאב עני
לא לוה שאן מנין מדל הוא וגרוע ראה ע' בספרי .

 כלקט אומר חנן אכא תסס לא ל’? ומת ל דינו את יטה
 אפי' אשמעי׳ והכא כריכו תהרה לא ויל גכי וכדלעיל וכו'

 שהוא ובו׳נרא׳ה לפניך עזמדין וכסי רשע ויקתני ־ לאביון
 תאה' שלא לחובה א1ן קאמר לזכות לא תטה ילא ד״א כמו

 ת״לוכז׳ סדיןואחייכנו אססעלייאת הוא ורשע הואיל
 שאכיק ספני להענישו תטה לא וכלומר כחצות הוא אביון

 אכל רע״ח בלאוין המנות בס' הרחכ״ס וכ״ב במצות הוא
 הוא סואילוירסקנ סר .תא אל כתכ פ״ך כה׳סנהדרין כחכוח

:ע״ש משקי חזקתו
 לא גכי לעיל’ככתוב כלומר • וגו'כדכתיב סקר !מדבר

 לה״ר לסקכ$ אזהרה דדייש א!0 שמע תשא
 ישמיע שלא לכע״ר ואזהר' תאחד ישמע שלא לדיין זאזסי־ה

ל״ק דססתכ.נ*ל ע״סאלא חכייו ס׳כא קורס לדיין דבריו
 קרק בייש מיידיש !הכי כעשה גס עליז לעכור נ״ל זמהבא

קרחין שקך מדבר נרסי' ומלקוט • ע״ש העדות 'שבועת ״
 שלא ל^ין אזהרה ד״אהז הרע לשון למדכר אזהרה ■ה׳ז'

 ש;א^ םמז« אצ^< יעמיד שלא ר״א כור דיין אצלו יושיב
 ־ה5ןהןא תלקק שקר מדני אוסי נתן י' ינא האלהיס עי

 וגו׳ סיזות מי אני וכה״נ/ומיצא האעיקויוסית חן לפי!מ
 יא.1ש?'>הע 5וכי״ .c>jJi באלהיס ישמח והמלך ואומר
 תליהיר יושי.ב ושלא סניביון אצלז יעמיד ילא הא נ• ירם!
 עאשי■ האלהיס עד שנאחר ודקתני בפירסי ע״ם לפניו כזר

 ;מוצא שכאקד ורקתני השנ״גורין ולא דייק אלהיס ירשיעין
 ?ר?( ניייש׳ק יהז לאסיז נמשלה שהמינות לעי וגו׳ אני

 והמלךזנו׳זסיפיסדקרא ואימי סינית זו וגו׳ ריכך מעליה
 למינויו אלוהסופכיןדכייתויה. דוכייסקי כייסכרפי

 לבבכם תתזיואחדי גכי-»לא כסיס״פשלחלך !כספרי

 מח6י וגו'יסמלך אני ומוצא שנאמר ן כעני מינית ז! מניני
---------עאלהיס—
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קכויהודהמשפשים פרישת מכילתא ׳שבית
;גפ׳יב יףלבע״ה דניכית ק כסב"  P ׳״ ע״* אלהיס ^. 

y^fici 7j30j» w v 2  פיהן על סייגק. או; זיממין אף שנים אלאע״ע סייגי( אי{יי׳ש ״כ
שש מתיספו'P״f ס תת 1ןי^6ד3ו לשנ׳סס ס״כמעז; אצא
וריק׳ס►! דחפ<'כהף׳^שןצ ירו על 11 תקלה כאק רקיאן קק׳
 אכל ש’ע כיותר גנאי ש.שא לאפילה יתי'פ$'י* וכל

יל ?ענות >ק סיי׳מכא כלא״ה מיתה. 3מחייי שהיה אדיו סהרג־^ג• אל יצדיק ינקי בדכתיב וני׳ תרחק דליק it >pm לת
קשכי > דראכ״ש כעיכדא בלבנות עיבד וא׳ להטה ׳שעיבד מעיד) א׳ ד״יה עדות כא; אי( א׳-------—

סבא עיגד' קא׳ ע״ש.וימיית» מקי ה*ל ח:יב ויהא נה עס זה שיצטרפו אני שיסע

: p‘,J>tnzob3 ♦RP’J*
 ע;כד פסוח פעידו אתר היה תינייג אל וצדיק ונקי צ7ז

ימפיק ♦ זכו' •לחמה

 כדדריש of המ יא> שלא כיון
תהיוג אל מונר׳ק כסמוך _____

 C «םיי׳’׳™י m׳J» ™ ’»־ "“"י' ™י• •יי "' לשת,ס ״ot,p,5w }״״
1S-. י־י •קו־ עי-ה »'»■־ על היידה ״ ״״ n Hw״-F .•־״־־*MS״־®,״.

 m •» ־1־0 ה,1י«ינ I,) ?‘הס® ל« האיע סאותו יפרע הוא טחעכית וכעל -p־poA0fc יכה דהב׳א דדרס'
 אתק rf> אנו לא אא >דקאמ' ־ ההרג אל וצדיק ונקי וסת׳ גהש שנשכו קד לום׳ שיגבר מכירו א׳ זיכלא״ס

וכמ״שסת>םפו' דיק׳-אנו לאו ־ הרי- ע״פער יומת וכו׳מלא לחמה
רף לין מכי אינן אס ר״א ועמ״שישג ע*ה לז דף כסנהדרין ואפילו למכות פ״ק כדאיעא מיוחדת עדית דהייני א׳נפקא

כ*־ ויד דף והקיקרסנסדיין כירו55מש כר״ה נ/כ״נ קי*ל כמעין אפי' כמי והאימד כלים עדות חצי אי( כממון
מש ות*ל וא*ת ־ ע״ש ו?ו' כהדיס סיי אחייני אחרי'ריבה והיה .עש׳ב הגמליס בי( האיתר כגמל אחא רד׳ כרבנן

 דק טנטף והסייף ספרפר הרוג שס ימזנא להרבה• מ’כי נגסיק שכבר אותו
 לא אם קלי הבא טבאי כן דה יה■ א״ל ההורג כיד י גשנה ^זחז ,!,י .נ,’של|

אב שהרי אעשה טה אכל הרגנוהו אתה או אגי

 רכעכידה
 יידן יראוהו נקי U נחזיק

 סייג ת אל מעמק יזכירו אחר
 גזאזחל אצא שאינו שכיון נ*ל
 ת״ע נקי שאינו ע׳ על אף

 ראן שלא כיון בדינו הוא צריק
 '03 יהי׳מ״ס • ההזנשה
 לזו ר׳י־ןיונאה בלאדן המצות

 הדנוכ׳״ן והשונו התת כיני*,
 ל״ג דף דכפנהדיי( סס

 חייה מב״ד לייצא דישיסי
 אוחז שהחזירין זכית לו והצאן
 זכאי מכ״ד וליוצא נקי שהוא
מסדרי( שאי( חיכה לו ומצאו

ש •yr ״״r ־־<־ ״’״•x-"' J׳״7״־ ;׳־״—״׳----  ד® שפכת לא אס שא״ל לפ,י להרגו הכיר? אוזר רודף ראוהו ־ תו־-רג אל יק עד ו

 ונד׳קא} ונק׳ הכלל דשה נקי כריר^ p שהמית תדע הוי לו אמרו בידו והסייף
 עושה אני כן יע״מ י הסייג ךפ, .״ ,oy״ יתך<רג אר ,ק״גד ק,ונ אםרה והתוגה

טית קל אני יורק ואט׳ ישפך דטו באדם האדם לס
 רהרוג סצאנגהו כן וא?ם עיניהן עדיס והעלימו בן

 יהא אני שימע ההוו־נ עיד דם מנטף והסייף ספרפד
 שטעון ך.ר; כבר ־ תהרו אל ו^דיק ונקי ל’ח חייב

 :ייהראות טקאי p יה׳רדת א״ל זוכט ער שטח בן
 הדיג חורה ואמרך. נקי דם. שפכת לא אם סנרוטה

 דאף ותו סכא עיכרא דהאי אף שנים עדיכס מה עמסין ע*פ הרוג עריס ע״פ
תייסהרי-פטיי דשי לכןת״ל נכנס א.י5ט כ; יהודיה היד־ן ובבר ־ שגיס טמסין .

• י י ־ ־.«־ ־ —י־ ׳״ '”׳'' ׳*י י' .ד״  מוי. אחרי כמש ונשאר , לכד שהחג שא סכסי רחגיגהדכן מוכתגעיב זכן ־ והו׳
 ציץ• כחסותסככ״ר וכ»'וכן-כשנדון קטלי סעמאהכתיי / סנים זמזהין ף א חי זרקא זזמסע״ס׳וכ"הבלקיסע"ש•

המ!ע שלאחר מהעונש ליפטר סקלה על לסתיייזת שא יהודה טע׳ לחשה סהזיחןדנהא היא א* דעד למימרא לאי
בספיי ועמ״ש היתיעיןככתשבסשי׳קמ״ה מגמ״סהיכ מהערים יה״ק הזימזחתא׳־דסן’ שנ״ד סבאן אלא סכאי הן

י. »י!רזי«

 כגמצידתתובי( רד'אחא (בג כי
 דסברא היא אסמכתא כתכדהסיאדסנהדרין אסתי מגילת

 • לאתרנחכ״ש כספק שלאיעבת זכית לו מצאו שאס היח
 שכן וכמו היא גמזיה רררסא ודאי חובק לי במצאו ואיכרא

 אעה עדות מצי כממון דאפי' הרהב"( עמ״ש היאיזל השיב
 זס וגם ע״ש גמורס רישא דהוי כמאוחד כליכדמהיענה

 הוא כלום לאו מאוחד ראפי'כממון הרמכ״ן כתב שהר• צ*ע
 עח׳ש סמן שהימכ״ם לומר אפשר והיה • אחא דר' כנן כי

 אותו מחזירין שאין זכאי ליוצא מנין פ׳שיכנזיס כספ־י
 לזכו' שמחז׳רי( חני( חייב יצא צרקתי־דיף נדק ת״> לחיכה

 חובק* כגח' זס שדישי מס יא״כ ע״ש תידיף צית צדק ת*ל
 אישיר' דבר״ח יל רחאיחד וההיא חסמכתא ע״ר ה!א וצדיק
 חמה וכן תהיוג מאל איכא ת’ל ובנפשות ליכא ת’נ איכא

 קכבר וכנפאית דאיכא ה»א א״סירא ג’ככה כממון ולבנה
 לעכור צדק זצרק וצדיק דאנה׳ינקי ל»מי שיש יאע״פ כל״ת
 לאיקימי דא׳כא דכיון לקי־שכ״ס קיל »ל״ת כעשה >ל»♦
 • יל״ת לכש» ל״ה מוקה״' לא דסכא לרישא יצדיק ונק*
 דסנהדרי( חכיייתא כיקר עשה ר׳ כלאוין הסמ״ג אכל
 הא הזכיר ע״שוגיעשלא מאוחד ליכייג שלא זכבללז סנז'

• וכי' לחמה עוכר א' רראהו
 עדיס זהכליסו עישה אכי כן זכ״ס אח יודע ואמר ה״ג

הרג וככר ►כו׳ מפרשי יג ח* כזצאו »אח*כ עיניהנז
ככחמ' אראה שסח p סמעק ל’א זימר >ד כיסאי כן יסירה

 .דנעינ< ח$יס סיינו דקתגי
 וכיתכי' למיתה תצחו שיתיר
 • כ״ש כידקין היי ק'
S’J3 לאן י. כריס- שכיס 

 היק רפיטרי• למימרא
pp׳o איזרינא שהדא סיס רלא 

שיאס׳זן מאי רא״כ הסריה

 א
משוש

 p ע*מ לשיתסזאמי וגצה* והתיר 1כ שסתיו ייל סתיאס
 נכנסז״נמצאומ סתיאס של •כתכ׳״ד כדלע׳ל עישס היא

 עלש דבור הדי סין המ*ת הידקין יז׳י כפי מערעכיכדתניא
 ע״ס. לר׳אתא עלב לז דף לסנהדרין b'yw יהי׳יוכה לכ״כ י

 וא• אמא לי׳ לחגאכן יש רבדיחק .כתפו שם התוס' אבל
 מחאיכמ״דא״ש כחבר שמס ן' רשמעין עוקדא סך איילי.

 יע?'ש רףל״דע״א שכיעתהכךיק כקרק וכ״כ התראה
 • שסעש״ה יהידה-כמרושיני אלפי הקם{ כספיי

 כגנן׳ פייך 1ל תס׳נותרף דיני א' כע' • נמש .שנ׳טגו
 ,ה!ט מט^אח?ינא !משני ענו' סיא נחש כר והאי

 4ההמןרה.ע?> גלון תזת’?■'? שנתח״ב »י מד ראמי בהריה
 קנ«ז א©ס?!כן^ר דבדנישמיס, מכאן לסוכיח נ״ל והיה

 ^וממרין צ״»*לס ׳&״כ1כתפזק אלא כדון אינו עכירות

 ל5י עג׳הסר'ודעיתכ״ר שאטףתכץ היהךעלחסאיס
 סתשו^-כשמתוז^'■ הפט יג׳מר דכי לן שאין שחיא דכלפי

 סר» ףחחורס שעתכפיתלו סקלהכה* על ולא הסמויה על
 אל.ה/מקנה שה א1שעד*ין עליה ליענש וניעור חיזר סקלה

pii כאיוז עימד שא ח״ו אס אן סבל על לסתחמת ציין 
 ינדק שא עהז זמיסז£לךכעונש • מקא בחמורה מיון

 מסכתת לא קסלז דכתרי ומשם שמיס כדיני אפי' החחמ׳ה
 דביני מיידי נחש שהכישו יכאן ב״ר יחיתת יימ׳א דחיקטל

 מיתו ,ער-יוס כמייו ^עזחד אכל יכה ש כת הרהר וכיני
התם שיין דלא לוקס סוא כולן על מוין! אחרי כמש ונשאר
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קיזאפרים הרמשפטים פרשת מכילתאד״מדה קו
 דמציאה ומבואר ע״כ השבה זו אין שא״כ דמיו חצי תאכילנו שלא
 שימכור דוהשבותו מקרא ילפינן כשמחזיקה הפסד עמה שיש

 מקרא מייתי הי״א ואבדה גזלה מהלכות בפי״ג והרמב״ם אותה
 שנא כדי ולבדקה האבידה את לבקר שצריך לענין דוהשבותו

שנאמר מאליה ותאבד חפסד
 תשיבנו האיך ראה לו והשבוחו

 ננמד הני דכל ונראה ע״כ לו
 תעשה. לא ועל :קרא מהאי

 רבצן. ולא אפרים: בהר נתפרש
 לפרוק: מחויב אינו בכך הרגיל

 שאינו משא משאו. על יתר ולא
 בב״מ כדאיחא בו לעמוד יכול
 יוסי שר׳ התם ומפרש ע״א ל״ג

 והוא בצדו. ־משאו היא־־:־ הגלילי
 לטעון חייב אינו דאז טעינה צריך

 של חמור :בשכר אלא בחגם
 מוקי ע״ב ל״ב ב״מ3 וכו׳. ישראל

 .דרבנן ב״ח צער דאמר הגלילי כר״י
 ס״ל בפריקה. זה ואחד זה אחד

 בפריקה תקים דהקס יאשיה לר׳
 משאם ע״י שנפלו מדבר הכתוב

 פריקת ע״י אלא להקימם וא״א
מק״ו.:.מפני למדין וטעינה המשא ll2J4S47nj$™ י ״

 בהגהות בהווה. הכתוב שדבר
 בקל הכתוב דבר מגיה הגר״א

 כקל התורה שכתבה כלומר וכו׳
 בהמה :ממנו נלמור והחמור

 להקימה: שחייבים מנין. עצמה
 שגס פירוש לו. שוה שאתה בזמן
 שאם לאפוקי מסייע החמור בעל
 בו שפגע לזה ואמר נו וישב הלך

 לבדך פרוק מצוה ועליך הואיל
 ודריש פטור הוא גוונא בכהאי

 דוקא דמשמע עמו מדכחיב לה
 עני מסייע: החמור בעל אס

 התאב שהוא אביון היינו תאב.
 שנפשו מה משיג ואינו דבר לכל

 קי״א בב״מ רש״י כמ״ש מתאוה
 להטיח שיכיל סובר והייתי ע״ב
 מן ויתפרנס שיזכה כדי דינו

לפרנסו הוא מחויב אשר העשיר

 שנאמר דכתיב הוא בגופיה עשה טעינה דגני דהכא מקרא ללמוד
 מהלכות בפי״ג הרמב״ס וכמ״ש עשה מצות וזו תקים, הקם
תראה, דלא תעשה בלא עוברין דבפריקה ומבואר ה״ב, רוצח
 הניחו דאם שכתב שם רוצח בהלכות הרמב״ם מדברי וכ״נ

ביטל טען ולא פרק ולא נבהל
 תעשה, לא על ועבר עשה מצות משאו תחת רבצן, ולא רובץ :תעשה( לא ועל
 אחיך חמור את תראה לא שנאמר ]ולא[ משאו תחת אחר דבר משאו. על יתר ולא

 על בין דאתרווייהו דמשמע ע״כ, שאתה פעמים לו מעזוב וחדלת :בצדו משאו שיהא
 בלאו עובר טעינה על בין פריקה ישראל של חמור כיצד עוזב. שאתה פעמים חדל

 ולא פרק ולא והאי תראה, דלא כותי של חמור עמו, תעזוב עזוב כותי של ומשאוי
 מיהו וז״ב, קתני או או טען שאתה פעמים לו. מעזוב וחדלת ישראל של ומשאוי

 הכי. כתב ר״ע ל״ת סה״מ3 אל הקברות בין היה עוזב, שאתה ופעמים חדל
 במשאו הנבוך מהניח שהזהירנו שמצות מפני יטמא יכול הטמא אביו לו אמר יטמא
 מעזוב וחדלת אמרו והוא וכו׳ מעזוב וחדלת נאמר לכך תעשה ללא קודמת עשה

 מעזוב וחדלת מכילתא ולשון לו חדל(. אתה שאין ופעמים חדל שאתה )פעמים [אן
 למדין מציגו עמו תעזוב עזוב לו ואל עמו תטעון אל עמו תפרוק אל אביו לו אמר

 לא ועל עשה על עובר שהוא שאביו מפני לו ישמע לא זה הרי אבדתו לו תחזיר
 נפרד לאו ג״כ בא ובבר תעשה, ]למה[ )לכך( עמו תעזוב עזוב : במצות חייבין ואמו

 חמור תראה לא באמרו הענין בזה (נב )דברים עמו תקים הקם אומר שהוא לפי ׳נאמר
 ל״ת מצות תראה לא ובספרי אחיך תעזוב עזוב ת״ל מנין פריקה טעינה אלא לי אין

 מצות תראה כי אומר הוא ולהלן בפריקה זה ואחד זה אחד אומר יאשיה רבי w עמו.
 דמקרא מדבריו ונראה ע״כ, עשה דין מנין, טעינה פריקה אלא לי אין מדבר הכתוב

 ומשמע אזהרה, שמעינן דוחדלת עצמו בפני לפרוק יכול שהוא פריקה אם מה הוא
 דקמן המכילתא את הכי דמפרש לטעון יכול שאינו טעינה עליה מוזהר זה הרי

 עובר שהוא ונו׳ לו מעזוב וחדלת )מפני w עליה מוזהר שיהא דין אינו עצמו בפני
 דומדלת כלומר תעשה, ולא בעשה החמור את ממנו ללמוד בקל בהווה( הכתוב שדבר

m וכ״פ אזהרה היינו קרא דקאמר עמו תקים הקם אומר בתירא בן יהודה )רבי 
 לך חדל והחזקוני עזרא האבן רבי היה מכאן פריקה. עמו תעזוב עזוב טעינה

 תחת רובן עוזבו מהיותך והשמר טעינה כך התורה מן שפריקה כשם אומר ישמעאל
 לומר אפשר היה ואולי ע״כ, משאו שהוא לפי נאמר למה עמו תעזוב עזוב : התורה מן

 ל״ב בב״מ דס״ל דרבנן דאליבא וטעינה פריקה אלא לי אין עמו(. תקים הקם אומר
 דהכא דקרא קראי דמסיימי ע״א תקים הקם עמו. תקים הקם ת״ל מנין עצמה בהמה

:לו שוה שאתה בזמן ]עמו[
 לפי נאמר למה בריבו אביונך משפט תטה

לי אין בריבו תהדר לא ודל אומר שהוא
 אומר חנן אבא תטה. לא ת״ל מנין תאב עני דל אלא

 הכתוב וסאה( שכחה )בלקט w אליעזר רבי משום
 ולא בטעינה אלא אזהרה שמעינן תאמר שלא בדין לפניך עומדין וכשר רשע מדבר.
 אזהרה ילפינן לפיכך בפריקה, תטה לא ת״ל הדין את עליו אטה הוא ורשע הואיל

 דקי״ל אנן לפ״ז אמנם מוחדלת, ;במצות הוא אביוו בריבו אביונך משפט
 אזהרת שמעינן דלא אתי כרבנן י

 דלא מקרא בפריקה תעשה לא
 נראה והרמב״ם ומדברי תראה

 אזהרת שמעינן תראה דלא דמקרא
 על ובין טעינה על בין תטשה לא

וכמ״ש: פריקה

לא
 תצא דפרשת וקרא בפריקה קאי
 דלא י״ל לדידהו בטעינה, קאי

 בטעינה הנאמר תראה מלא דרשינן
 כיון בפריקה, תעשה לא להביא
לא דכתיב, הוא בטעינה דקרא

 תרחק שקר מדבר תטה:{ לא ת״ל
 ונקי עד וכו׳. אזהרה זה הרי וגו׳

 בגירסת ליתא וכף תהרוג אל וצדיק
מחקו צדק ובאיפת הספרים כל

ונוסחא

אזהרה זה ]הרי ))וגו׳( ]ד,[ תרחק שקר מדברג
 אזהרה זה הרי ד״א הרע. לשון למדבר

 יעמיד שלא ד״א בור. דיין אצלו יושיב שלא לדיין
 שניהם. דבר יבא האלהים עד שנאמר סניגורין אצלו

 מן לפרוש אזהרה תרחק שקר מדבר אומר נתן ר׳
1—המינות---------------—־-----------־--------־

גז• יו

cr('
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 גירסת הוא כן מנץ. עצמה בהמה וטעינה פריקה אלא לי אין עמו תקים הקם אומר שהוא לפי נאמר למה עמו תעזוב עזוב
עזוב האי מוחק הגר״א ובהגהות עצמה, לבהמה ילפינן תעזוב דמעזוב ומשמע הילקוט, נוסחת הוא וכן הספרים כל

 ונראה עצמה, בהמה מרביגן תקים דמהקם ומשמע וכו׳, מנין עצמה בהמה ועעינה פריקה אלא לי אין נרים והכי וכר, תעזוב
פריקה מצות בכלל הוא לה, מייחי תעזוב דמעזוב נימא דאם עצמה, הבהמה הקמת עבור שכר לתבוע יכול אם לדינא דנפק״מ

שהיא
הבהוב ברשע ]ד[ :כו׳ בקל הכתוב דבר ]ג[ :מה״ת ®זינה נו פרדת שפדיקה נשם אומו ר«י היה מכאן ]נ[ :מיותר ]א[ הגר״א הגהות

נו׳ לדיין מנין העדות שבועת ר״ם בשבועות מ״ש ושאר נאמר לכך זד נו׳ יודע אתה רבו לו אמר לעיל מ״ש ״ל1 כאן ]ה[ :מדבר
:בו׳ ונקי : שם הסוגיא כל נו׳ מנין תרחק שקר מדבר ת״ל
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 בכלל הוא לה, מייתי תקים מהקס אם אבל בחנם, שהיא
 בטעינה, כמו הקמתה עבור שכר לתבוע ורשאי טעינה מצות

 מיהו כצועינה, זה הרי הבהמה דהקמת נוטה הדעת ולכאורה
 שכתב פריקה, במצות עצמה הבהמה להקים דחייב הזכיר החינוך

שאם׳ שהוזהרנו תק״מ במצוה שם
 וכו׳ ממורו לו שנפל אחד נראה

 משאו תחת רובן בעצמו שהוא או
 אבל ונלך בדרך להניחו שלא

 ע״כ, בהמתו עמו ונקים נעזרהו
 בהמתו עמו ונקים שכתב מה הנה

 מברייתא הוא דמקורו נראה
 פריקה במצות לה ומדחשיב דהכא,
 וצ״נג, הוא פריקה דבכלל משמע
 שהוא או שם החינוך מ״ש והנה

 פריקה דחיוב דמבואר רובץ שעצמו
 במצות לקמן וכ״כ באדם, גס הוא

 הבהמה על המשא לתת טעינה
 הרמב״ם וכ״כ וכר, האיש על או

 על או גבו על ר״ע ל״ת בםה׳׳מ
 דבריהם דמקור נראה וכו׳, בהמתו

 דהכי דרשב״י מהמכילתא הוא
 עמו עמו, תעזוב עזוב התם תניא

 ע״ק כתיפו שעל משא לרבות
 הוא בפריקה קרא דהאי ואע״ג
 בטעינה, הדין דהוא אמרינן דכתיב

 ישמעאל דר׳ ממעשה וכדמוכח
:ע״ב ל׳ בב״מ יוסי בר׳

מגיד

ע״פ
 לו־ מעיד אחד דכל כיון תהרוג. מל וצדיק ונקי ח״נ הילקוט:

 ר״צ מל״ח נםה״מ הרמב״ן וכתב בדינו צדיק זה הרי יחידי
 עדות שחצי אצלינו נודע כבר שהרי היא אסמכתא דרשא דהך

ממונות: בדיני ואפילו כלום אינו
 האדם דם שופך אמרה והתורה

הילקוט: נוסחת הוא כן וכו׳.
 שלא אע״פ וכו׳. זכות לו ומצאו

 אין זכאי הוא אבל בדינו צדיק יצא
 תהרוג אל ונקי דכתיב אותו הורגין
 מצאו כך ואחר נקי: זה שהרי

 כיון אבל נקי ואינו חובה. לו
 זכאי שיצא הב״ד בדין צדיק שהוא
 דכתיב אוחו הורגין אין בב״ד
 לא כי ת״ל תהרוג: אל וצדיק

 שמים בידי שחייב רשע. אצדיק
 שטח בן דשמעון וכמעשה ונענש

:נמש שנשכו עד לומר הספיק שלא
שלקח פירוש הדין. את מטה ואינו

הילקוט נוסחת הוא שלפנינו ונוסחא
\
הכניסו והתוה״מ

 תורה דין נשפוט מנת על אנא
 נקרא לא גוונא דבכהאי סד״א
 כי ת״ל :ליקח מיתר ויהא שוחד

 ואי חכמים. עיני יעור השמד
 שיחסר עד בצדק: לרון לו אפשר
 מקרא של פשוטו שאף עיניו. מאור

 הן כהות: ועיניו בו מתקיים
 אחד. בשבוע אחת שמיטה עושין

 בארן כח שיהא שולט שהברכה
 ודריש שנה כל תבואה להוציא

 דקרא תזרע שנים שש מדכתיב לה
 תתן שהאדמה לומר הוא יתירה

 רצופות: שנים שש יבולה את
 שנכנסו שביעית ערב פירות להביא

 שביעית דין בהם שנוהג לשביעית.
 בשנה שליש הביאו שלא וכגון

 והשביעית מדכתיב ודריש הששית
 והשביעית הששית אמר כאלו בוי״ו

 גם דלפעמים כלומר תשמטנה
 שביעית דין יש ששיח בפירות
 פירות להוציא וגורס הגיה והזי״ר

 מדכתיב הכי ופירש שביעית ערב
 הוא מיעוט תבואתה את ואספת

 אבל ששית של תבואה דוקא
 :ע״כ אסור נשביעית הנכנס
 שהם שביעית. למוצאי שיצאו

אסורים

ז(. )קהלת וגר ממות מר אני ומוצא וכה״א המינות

:)כז־כתיב(( «([. )™לים וגר באלהים ישמח והמלך
 מעידו אחד היה אלו( )כי תהרוג אל וצדיק ונקי

 ללבנה ]שעובד[ )עובד( ואחד לחמה שעובד
 ת״ל חייב ויהא זה עם זה שיצטרפו אני שומע

w )חברו אחר רודף ראוהו תהרוג. אל וצדיק )ונקי 
 בן שהוא יודע הוי לו אמרו בידו והסייף להרגו
ואומר( תהרוג אל וצדיק )ונקי אמרה והתורה ברית
 ואמר ט( )בראשית ישפך דמו באדם האדם דם שופך
 עיניהם עדים והעלימו כן מנת על אני יודע

 והסייף מפרפר הרוג מצאנוהו כן ]ואחר[ )ואם(
 ונקי ת״ל חייב יהא אני שומע ההורג מיד דם מנטף
 ]יהודה שטח( בן )שמעון הרג כבר תהרוג. אל וצדיק

]שמעון טבאי( בן )יהודה לו אמר זומם עד ב״ט[
 הדין להטות מנת על שלא שוחד )ואמרה( ]ב[ נקי דם שפכת לא אם בנחמה אראה ב״ש[
 מה זוממים פי על הרוג עדים פי על הרוג תורה
 )יהודה היה וכבר שנים. זוממים אף שנים עדים

 שם ומצא לחורבה נכנם ב״ש[ ]שמעון טבאי( בן
 אמר ההורג מיד דם מנטף והסייף ומפרפר הרוג

 אם עלי תבא ב״ש[ ]שמעון טבאי( בן ))יהודה w לו
 שהרי אעשה מה אבל הרגנוהו אתה או אני לא(

ים( )רבדים דבר יקום עדים שנים פי על תורה אמרה
 האיש מאותו יפרע הוא מחשבות ובעל היודע אבל
 ונקי w :ומת ינחש שנשכו עד לומר הספיק ולא

 אני שומע מכאן לאחר זכות לו ומצאו חייב דין מבית שיצא הרי תהרוג אל וצדיק
 ]זכאי[ דינך מבית שיצא כשם )]יכול[ תהרוג אל )וצדיק( ונקי ת״ל חייב יהא
 מבית שיצא הרי תהרוג אל וצדיק :רשע( אצדיק לא כי ת״ל דיני מבית יצא כך
 אל וצדיק לומר תלמוד חייב יהא אני שומע חובה לו מצאו כך ואחר זכאי דין

 אצדיק לא כי ת״ל דיני מבית יצא כך דינך מבית שיצא כשם ]יכול[ תהרוג.
 אצדיק לא כי תורה אמרה פורענות מדת אם ומה וחומר קל דברים והרי רשע,

: מרובה טובה למדה וחומר קל רשע
 כי ת״ל הדין את מטה ואיני ממון בוטל הריני תאמר שמא תקח לא ושחד

אתה בתורה חכמים[ עיני יעור השחד )]כי w חכמים עיני יעור השחד
 אלו נה[ פקחים עיני יעור ת״ל כמשמעו( חכמים ]עיני[ אלא אינו או ]בתורה[ אומר
 ממון הנוטל כל אמרו מכאן n עצמן מדעת ומטמאין מטהרין שהן הדעת פקחי
 אומר נתן רבי ש עיניו. מאור שיחסר עד העולם מן יוצא אינו הדין את ומטה

 או טמא שיטהר בתורה דעת טרוף או הללו דברים משלשה אחד בו שיהא עד
 ויסלף ]ד״א[ אומר( נתן )ח :עיניו מאור שיחסר או לבריות יצטרך או טהור שיטמא

:בסיני הנאמרים המצודקים דברים שונא צדיקים דברי
 הם מקום של רצונו עושין כשישראל אומר ר״א ארצך. את תזרע שנים ושש

 וכשישראל שדך תזרע שנים שש שנאמר אחד בשבוע אחת שמטה עושין
 נרה כיצד הא אחד בשבוע שמטין ד׳ עושין הם מקום של רצונו עושין אץ

 את ואספת אחד. בשבוע שמטין ארבעה עושין שהן נמצאו שנה וזורעה ]שנה[ נרה שנה הורעה שנה
 שנכנסו שביעית ערב פירות אלא לי אץ לשביעית. שנכנסו שביעית ערב פירות להביא והשביעית תבואתה

 אתה הרי w לזיתך. לכרמך תעשה כן לומר תלמוד שביעית למוצאי שיצאו שביעית לפירות מנין לשביעית
דן

כשהוא ]י[ :נו׳ אלו אלא אמו או כמשמעו. ]ה[ :כו׳ ת״ל עתים לסמיות ומנין ]ד[ :ד״א ]ג[ :שאפרד! ]נ[ :מיותר }א[ הגר"א הגהות
פנאן מדבר מה יווע שאתו ער העולם סן יואא אתו עריקים דברי ויסלף ]ז[ :כמשמעו אלא סקתים פת-ל אסור חכמים עתי מעור

:מנין המירות כל שאר וזית נרם אלא לי איו ]ח[ :כי* נתן ר׳ היה
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משפטיםעכב

ולארבצן: רוגץ.
 תחת m אחד דבר משאו. על יתר ולא משאו. תחת

:בצדו משאו שיהא משאו
 פעמים חדל שאתה פעמים לו. מעזוב וחדלת

ישראל של חמור כיצד עוזב. שאתה
 גוי של חמור י06 עמו. תעזוב עזוב גוי של ומשאו
 שאתה פעמים לו. מעזוב וחדלת ישראל של ומשאו

 אל הקברות בין ""היה עוזב שאתה ופעמים חדל
 שמצות מפני יטמא יכול הטמא אביו לו אמר יטמא.

 מעזוב וחדלת נאמר לכך תעשה ללא קודמת עשה
חדל. אתה שאין ופעמים חדל שאתה פעמים «»

 אומר חנן אבא תטה. *לא ת״ל מנין תאב עני דל ואל עמו תטעון אל עמו תפרוק אל אביו לו אמר
 הכתוב ופאה שכחה בלקט אליעזר רבי משום '־י שאביו מפני לו ישמע לא זה הרי אבדתו לו תחזיר

תאמר שלא בדין לפניך עומדין וכשר רשע מדבר. במצות: חייבין ואמו
לומר תלמוד הדין את עליו אטה הוא ורשע הואיל אומר שהוא לפי נאמר לכך עמו.w תעזוב

כ פרשה מכילתא

 שיהא *״ דין אינו עצמו בפני לטעון יכול שאינו טעינה
 ללמד בקל בהווה הכתוב שדבר מפני עליה מוזהר נח

 הקם אומר בתירא בן יהודה רבי יי החמור. את ממנו
 ""מכאן פריקה. עמו תעזוב עזוב טעינה עמו תקים
 התורה מן שהפריקה כשם אומר ישמעאל רבי היה
 נאמר למה עמו תעזוב עזוב התורה מן טעינה כך

 פריקה אלא לי אין עמו תקים הקם אומר שהוא לפי
 תקים הקים לומר תלמוד מנין עצמה בהמה וטעינה

לו: שוה שאתה בזמן תקים הקם16 עמו.
 לפי נאמר למה בריבו. אביונך משפט תטה לא

אלא לי אין בריבו תהדר לא ודל אומר שהוא

 פריקה טעינה אלא לי אין עמו תקים הקם
 יאשיה רבי ־יעמו. תעזוב לומר־עזוב תלמוד מנין

 אין מדבר הכתוב בפריקה זה ואחד זה אחד אומר
 פריקה אם מה הוא דין מנין טעינה פריקה אלא לי

עליה מוזהר זה הרי עצמו בפני לפרוק יכול שהוא

 במצוות: הוא אביון בריבו אביונך משפט תטה לא
כדכתיב: ־חוגר. תרחק שקר *מדבר

UUfU ׳S,i״ ■עו ש״ווה ;:ל :.רות

 מעידו אחד היה אלו כי תהרוג. אל וצדיק ונקי
אני שומע ללבנה עובד ואחד לחמה שעובד

ונקי כ־י לומר תלמוד חייב ויהא זה עם זה שיצטרפו

 מוזהר כה. מה״ת: טעינה כך מה״ת שפרקה כשם ט״א היה מכאן עמו. כד. מיותר: חדל" אתה שאין ופעמים חדל שאתה "פעמים כג. וער״א מהות
ר״א משום כז. מיותר: עטו" תקים הקם אומר שהוא לפי וכר, אומר בתירא בן יהודה "רבי כו. כר: ללמוד בקל הכתוב דבר עלית

 והצטרף בוא אחד עד לי ויש פלוני אצל לי מנה מבדה אני אין שבעולם טמון כל לי נותנין שאלו בי יודע אתה רבו א״ל תרחק, כח. מדבר: הכתוב ברשע
וצדיק ונקי שם. הסוגיא כל כר טנק תרחק שקר מדבר ת״ל כו׳ לריק מנק העדות שבועת ר״פ בשבועות ט״ש ושאר נאמר. לכך שלי את שאטול כדי עטו

מיותר: "ונקי' כט. כר: *,

 לאו ב״ח צער דס״ל וחדלת. כשכר: אלא לטעון חייב אינו דאז בצדו. משאו א׳[: ]ל״ג ב״מ בגמרא עיי׳ לרבץ, שרגיל פי׳ רבצן. רענן זית
ל״ם לדמום ואם אב כבוד בהדי מצטרף אבידה דהשבח דעשה דה״א י״ל 3ל״ וחדלח א״כ קשה וכר. אביו שהוא מפני דאורייתא:

 מראה ט לעיל כטלפינן שם שנממדש דבר נשטל וי״ל 3ל״ קראי מט וא״מ בפריקה. זה ואחד זה אחד אומר יאשיה ר׳ קמ״ל: מוומאה
 טס ומסרק ב״ח צער בה יש שכן לפטקה מה וא״מ מאליהן, נופלים השקים החבלים ממיר שאם עצמו. בפני לתתיר יכול שהוא מפגע: -יי

שוה שאתה ב׳[: ]ל״ב בגמרא כדאי׳ משווקי׳ ליה בטיל והט דאדהט טס מסרק נמי ביה איה דטעינה וס״ל דאוטימא, לאו ב״מ דצער דס״ל ..ר,
 רש״י כ״כ אטק, תהו לכל ומאב מנכסיו וירד עשיר שהיה סי׳ מנין. תאב עני סטור: אפה משוב אדם אם י״ל א״נ לטעק, מסייע שהוא סי׳; ?ו. * ’.

מט pדצ וצ״ל לעיל. כדדרשי׳ וכר. ופאה שכחה בלקט לטובה: יטהו שלא ג״כ משמע וגר, מטה לא ס״ל שיזכנו ס״ד וא״כ לאת בפרשם
למסוק: צטך והשאר כצ״ל תהרוג. אל וצדיק תהרוג אל נקי ת״ל לאטק: ומד לעט חד קראי

 הקם והכמיב פריך והמס מסורק, ולא משאו ממח א( )לג מציאומ אלו סרק נגמ׳ דאמט׳ היינו נ״ב וכר. בצח משאו שהי׳ ולא משאו תחת שכב וביאורים הגהות
יוסי ט מט הא אמרי׳ ב( )לב מציאום אלו בפרח נ״ב וחדלת. ישראל של וטשוי גד של חמוד שכד. נשכר: אלא מסורק ולא לו pוממ עמו מקים

עמו• שט. כר: מדל שאמה פעמים מעזוב ומדלת קאי לעיל נ״ג חדל. שאתה פעמים שכו. הקברות: בק והוא כהן היה שכה. דאוטימא: לאו בע״ס צער דאמר היא הגלילי
 :]עליון ישמעאל ר׳ הי׳ מכאן דה״ג נ״ל ג״ב אומר. ישמעאל ר׳ היה מכאן שכט. החמור: את מטנו ללמוד בקל הכתוב דבר לכך עליה מוזהר שיהא שכס. לפי: נאמר למה

 לשון אלא טעינה לשון כתיב מדלא סי׳ תקים. הקם ת״ל מנק עצמה בהמה ופריקה טעינה אלא לי אק התורה, מן תטעינה כך התודה מן שהסריקה כשם אומר ר״ש[ ובילקוט
 הואיל ואמר לו וישב הלך אס א״נ כבודו, לפי ואינה זקן למעט בא אולי נ״ב לו. שוה שאתה בזמן עמו תקים הקם 3ש עמו: להקים צטך עצמה נהמה דאסי׳ דרשינן הקמה,

 צריך ומולה זקן היה אס א״נ דחוק, מעט והלשון עושה, שאמה כזה שיעשה כלומר לו, שוה שאמה בזמן עמו ח״ל טעון או פרוק רציח אם לסחק או לטעון מטה ועליך
 מדבר וכצ״ל לשון ממר שלב.וכשר^ רשע וכו׳ תטה לא ד״א מדבר הכתוב כר חנן אנא ונר תטה לא שלא. יכול: אינו והרי שיכול סמן עמו מדכמיב לבדו הוא ולפרוק לטעון

 האפיקרוסות מן לפרש אזהרה זה הרי אומר גחן ר׳ כר יבא האלהים עד שנא׳ סניגורק אצלו יעמיד שלא ר״א בור דיין אצלו יושיב שלא לדיין אותרה זה הרי ונר, תרתק שקד
 תרחק שקר מדבר ד״א שקר חברי פי יסכר כי ונר באלהי׳ ישמח והמלך מג( )תהלים ואומר טמנה ימלט האלהיי לפני טוב וגר מטות טר אני ומוצא ז( )קהלת אומר הוא וכן

 וצדיק זה^ונקי הוא שקרים חבר תרתק שקר מדבר נאמר לכך חכם שאקרא בשבילו אותה ובונה והחד מידו וסוחרה פותרה העי ואמר חגירו עושמ כראוי רומדב יושב הבר היה
טועה שהוא לומר נוקסו ולבו דין דן נ6 ז״ל ופירש״י לדבטו, סניגרון יעשה שלא שבועמהעדומזל׳׳־ניתרסינן ובפרק וט׳. מלץ פירוש שניגורין יעמיד שלא נ״ב וכר.

לאמתו: אמת דין להצדיק לו יחזור אלא להעמידם לדבריו ראיות להביא דבריו ימזיק לא
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החדשה להוצאה אחדים דברים
בס״ד.

 שהי׳ להחיד״א. הגדולים בשם הובא אשר ^ל. אוחנה ך סולימאן רומוה״החסיד להגאון ומיוחס
—____-— ____ —ז׳׳ל.___ האר״י מגורי

 הנצי״ב. ברכת ע״פ המכילתא את התורה לומדי לפני להגיש שהגיענו העולמים לחי והשבח השיר
 חדשה כמהדורה המכילתא את להוציא השי״ת זיכנו ועתה תש״ל. בשנת לראשונה לאור יצא אשר

נכבדות. בתוספות ולעטרו

זצ״ל. המלבי״ם הגאון ע״י מלפנים הנדפס כפי ההגהות נערכו הקודמת במהדורא הגר״א. הגהות
זצ״ל. והגרד״ל זצ״ל, משקלאוו בונם הג״ר מכת״י העתקות לפניו היו בהערותיו שכמבואר

 ישראל הג״ד ע״י כפה״מ נכתב שבחלקה הגר״א, מהגהות העתקה עוד לידינו הגיע מכבר זה
 המכילתא. על זללה״ה מהגר״א ביאורים הרבה החדש. מן בה ויש השלחן. פאת בעל זצ״ל משקלאוו

בו. שנוספו הגהות הרבה מלבד
 השער ובדף הגר״א. של נכדו מסלאנים זצ״ל משה יעקב הג״ר של שמעוני ילקוט הגיענו לאחרונה

למכילתא. השייכות ההגהות וליקטנו זללה״ה. הגר״א לזקנו המיוחסות ההגהות בו שהעתיק כתב
 להעתיקן. שהרשנו הי״ו פרידברג דוב הר״ר וחסד צדקה לתורה פעלים רב חי לאיש וברכה ותודה

 ציונים: הצבנו ביניהם להבחין אפשר שיהי׳ וכדי יחדיו. משולבות הנוסחאות את ערכנו זו במהדורא
 במהדורה מכבר הנדפס את ההגהה. לאחר זאת צייננו הנוסחאות. מן באחד דק שנמצאת הגהה א.

 הנוסח על הוספה אחד בנוסח כשיש ב. "ב". באות החדשה המהדורה ושל "א". באות הקודמת
 כנ״ל. "ג" או *א" היא מהדודה מאיזה צייננו ובסופה ההוספה. מתחילת — כזה קו הצבנו השני

 צייננו נוסח כל ועל I כזה קו הצבנו לשני א׳ ובין שניהם, כתבנו הנוסחאות בין שינויים כשיש ג.
 אות. לאחריה צויין לא הנוסחאות ,ב בין הבדל שאין במקום ד. כנ״ל. מ״ב" או מ״א" הוא אם

 ההגהות ה. .,א שבמהדורה מההעתקה רק בהן שההגהות רל. ומעמ׳ רכד ,עמ עד קמט מעמ׳ חוץ
 בסוף כתוב אחדים )במקומות [. ] כזה מרובעות סוגריים בתוך צייננו שמעוני מהילקוט

שהוא(. כמו והעתקנו הגר״א, של שהיא ההגהה

ספרדי. קדמון לחכם יד מכתב וביאורים הגהות לראשונה אור רואה זו במהדורה וביאורים. הגהות

רך vas? רכד.
 פרשת על וביאורים ההגהות לפניו שהי׳ בהקדמתו מביא )תקס״א( המכילתא על יהודה שבות בספר

 ובאותו וויניציאה. דפוס המכילתא כל על והביאורים ההגהות נמצא שלפנינו ובכת״י עיי״ש, 'בא.

 בספרית שנמצא הכת״י עפ״י נערכו וביאורים ההגהות הספרי. על מכבר הנדפסות ההגהות גם יש כרך
כך. על ותודה בירושלים. עבריים כת״י לתצלומי במכון והעתקו (,rab 2404) נ.י. שכטר

א המגן לבעל שמעוני הילקוט על רענן זית הפירוש מתוך ליקטנו רענן. זית
 הנדפס רענן הזית פי׳ תק״ג. שנת וויניציאה ממהדורת והעתקנו למכילתא. השייכים הפירושים
 הלומדים ולתועלת המכילתא. סדר על לראשונה יו״ל זו ובמהדורה כידוע. מקוצר הוא בילקו״ש

ותיקונים. מקומות מראה הוספנו

 וסידרנום למכילתא. השייכים המחבר ספרי מתוך חידושים כמה הוספנו זו במהדורה הנצי״ב. ברבת
_ במקומו. כ״א

 תקלה תצא שלא לנו תעמוד בשמעתתייהו דעסקינן זללה״ה קדמאי גאוני רבותינו שזכות ויה״״ד
1: w זרענו. ומפי מפינו התורה תמוש ולא ידינו. מתחת

.X.־;

י י׳7,*

 לפ״ק ה׳ את ליראה ילמד למען לסדר א׳ יום
לאור המוציאיםזיע״א הנצי״ב הגאון אא״ז של דהילולא יומא אב. מנחם כ״ח
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הברות ברורי משפטים פרשה מכילתא ־ הכרות מיצוי 12S

 J6 נא״ל אגל שאמס־יודל פעמים וחדלת איצעריןלוס לכן • סל־משלמומאה דיוחו סיא לכך אב• ונגיד ור.דא לו• תשיג חואדסשג משה•
 כלא ללמד תגעורו דשניוומי קרא ל' לעס לסקשוס ואץ נננודי סיינץ סס שנס לסי ליה לייס ולא ממילא ידטינן דננוד משה חד אלא דלינא ומדוק

נכנודיפ׳שק שחיינץ אימלהולפי יי'
 סישמא נאיל דאסילו ומדלת מן ליה עמצו' יסמא יבול ד&פא אביו לו *מר )או( יסמא אל ההכרות של אלתנ״לדלנשנפו נלמוט *

1i? לn y> v,' 8״ )מהרס מעשב וחדלת נאסר לבך תעשה ללא קודטת עשה ״״י—--•׳■-י1
*י.ג יי ®ו50 ׳”? ואל ?פו הסרוק אל אביו א׳ל מולו שאיןאסה ממיס שאסהסדל

מפגי לו ישמע לא זה הרי אבידתו■ תחזוללו ואל עסו הטעון
 נאמר לכך(“עםו; תעזוב עזוב )מח( בסצוח חייבים ואפו שאביו

 פריקה טעינה אלא לי עטו-אץ הקים הקט אופר שועא לפי
 זה אחד אופר יאשיה ר', }מנו(3. עכו תעזוב סנץ^ז׳לעווב

 טנין טעינה פריקה אלא לי אץ פרבר הכתו׳ בפריקה זה ואחד
היז בפ׳ע לפרזק יכול שהיא . פריקה אם פה )נ( דץ־הוא

 נמצוס־ז ואמוס״נץ פאניו וני'מפגי חפווק אל א־ל וט׳• ומדלת נאמר לק וט׳ א־ל )מ!( : כהן הקנרומוטא נץ היה ט׳1 ותדלת )מו( שסיפויי׳ש: צוק איפת
מצות שני גוה הישפאיש א׳לאביו דגני משוס • נננידי שחיינץ משוס תמרוק אל וגני • וחדנו! שי.׳ משוס • tee’s אביו נא־ל נשירים מעמים גוש ;.,!,תאמו■

 חד וריש ליי • וט׳ לו•
 לוי ולוגי ממלהכ-אמר וליש שכם אמר

הפני! פן וליש ככיו 6■מ'זוזי נתן לא
 וריש ודק • נהש מדלת כארון שהיה םה9>

 מתחלס כל על מורה דל שת.׳אר דר כפי•
 גלל להם ניתן שלא מנמלה דלית ?5=

 דל שתואר ניאויינו נפי ד,~פ והשני היה1כ«0ג
 מגלה שהארון שהיה פחוח־ממה היינו רימ׳נ״ל
ונדלדלו ממנינש איםינ«

»שע סו אי״ריקי.
. כך המורח .

« עה״ת מינה
ג־רבר

שיהא רץ אינו *ע בפ למעין יבול שאונו טעינה עליה מוזהר

" י • v i ' r • י■ * • 1 « *י• mm w w 1 11*■ —• •־ui■ 11 ד•/ *ץ «> ■ הרגי
 טרובה טובה למדה קיו )סי( רשע אצדיק לא כי תורה אמרה פורעניות נידח אם וטה ק*ו דברים■ « י »
 יעוד )סח( השוחד כי ת״ל הדין את סטה ואיני מטין טטל הריני תאכש־ שמא תקה לא ושוחד (to) ,£׳י
 דעת פקחי גאלו סקחים עיני יעוד כשמוסי(וו״ל חכטיס אנא איס או אומר אתה )מחירה חכמים עיני דני■ ל־סיות

שהם , עדים •»'י . -

מע. אל גאול מוקמיקליה כי• לטד
. ליס וצ״ס כ׳א ־.ינומא נא*ל אגל
 מיס ומיץ • תיוייהו איצעויך לכן
 טי פוקס דמצות דצע־נ ליג דף

 סס16 ידסס אב ומיד ודא ולית משה
׳■': סעקוס לנטו נטוס שהזקש לפי

WWW אלא וט׳ נ1)פנז(עו
ושעוניהו איננו ורמו כנ״מ כדאפרינן , ______________, _

 סנאן מאמר כאן ונריפנם־ל נאירהא טבען ללפוד )בהוה-בקל פונר׳הכהוב )ימשני )נא(" עליה מוזהר
שרוק; כשם איכר ישמעאל ר׳ כיה מכאן עניי'שריקה תערב עזיב שעינה עמו תקים הקם נ׳באומר )ר׳-יהירה )נג( חתטיר אח
ו< אומר שהיא לנ« נאמר למה עמו תעוב עזוב מה׳ת שפינה כך מה׳וז שהפריקה כשה אומר ישמעאל ר׳ היה

,J'"-■״ג £2 תקים הקם )מ< עטו תקים הקם ת״לטנץ עצטה בהמה וטעינה פריקת אלא לי אץ עמו( הקים הקם
 340W נ-אמריש פינר ה?ינ לא ודל־ י®*“ שהיא ®'נא ל=ה ®כרי ונך ־א םעפפ '-®1י לא (ני) לי שי•־׳ יבזטןשאתה י™
ד&יצש^ מא • סלויס מ-ונ״הי שכחה )י-כלקש ר*א טעים זען אבא )נה( חמה לא ח׳ל מין תאב עלי דל אלא לי אץ בריבו תהדר יי־י״ע

 למל תדא היינו לפריקה קראי פת ׳גלי■ ׳אטד 0נ) וזוא יישע 'ידוא תאטיאלש ל»יךביין וטדים׳נ ובשי הכתיבמובקרשע וסאה ייי0
 סרה ■וסנדנהיילפיק לאחמשה וחדא תרחק)יגדגחיב( שכך לנו'מדבר הואבגצית אביון בריבו אביונך טשפט תמה הדיןתיללא את יא־ליט

 לפרוק יגול שהוא סריקה אם מה )נ( אני שיט׳ בנהלל עיני ואחד לחטה שעובד סערת אחד הית אלו( )כי תהרוג יקאלננקרגצד)גחצ 2 ייייז »׳"
 • פלמעון( לפרוק יכול )מקל נפ־.מ • להורגו חנירו אחר רודף ראוהו )נש( תהרוג אל וצדק )ונקי( ת־ל חייב ויהיה זה עם זה שיצטרפו ?בל™
 יסל שאינו לזמינה מליו מחסר ודו דם שופך ואומר( ולהרע אל וצדיק )ונקי אפרה והתורה אדם שהוא יודע הוי לו אפר בית והסייף »טר«יני

 מרסי tsv רץ אינו נס׳נה לשמץ מצאנוהו כן( )ייאם עיניהם עדים והעלימו כן מנת על {זני יודע ואפר ישפך רפו באדזס האדם ™“ ™“
.jA*"- סיל •אטה ור נראה וגמה • סליס בבר )ם; תהרוג אל וצדיק ונקי ת״ל חייב יהא אני שומע ההורג מיד רם מנטף והסייף פפרפר הרוג 

A ב־ת דלפי )״ואמרה( נקי דם שפכת לא אם בנהפה טבאיאראה בן יהודה א־ל זומם ער שטח בן שפעו; הרג נ» «• עד <.t יהאואיוו^מ דאורייה׳ 
 •דיש מפיקה מכינה יומיק כוי לא ה7,הףי ההי וכבר )סא( שנים זוממי; אף שנים ערים פה שמטין י’עפ הרוג ־שנים עפ״י הרוג תודה ”■"“*,י

סנאי ק )יהודה איל הוצרג פרד דם מנטף ופפדפרוהשי-ף הרוג ומצאום םלו*רבת5נב קב*( בן
££ אי^למיוו מנח “T ׳י® tr'rP אטיה '7® ®"׳3י*׳ י™ הרמיהו(אבל’)• אתה או אגי לא( אם פלי חטא ־יכי »־ר
1 ?1 ך™.p 'מ ni3P"j ופת נחש שנשבו ער לומר הספק לא האיש פאותו יפרע ועא המחשבות ובעל היודע אבל דבר "יק "זי

ממל טס ת־רון *נא ננמויצה יהא אני שופע מבאן לאחר זבות לו ומצאו חייב פב׳ר שיצא הרי תהרוג אל וצדיק )פב(־עקי ״■׳״«
ן' ושקלי' נגני אפי א׳ל■ ■ סמקיה רשפ( ויק אל לא כי• ת׳ל דיני מבית יצא עךע7 מבית «לא )למס )סג( תהרוג אל )וצדיק( ונקי הייבת׳ל ״»־•״

 נסטית וממיץ בגמרא• כדאפרען ת׳ל חייב יהא אני שופע תוכה ואח׳כנזצאולו זכאי פב״ד שיצא הרי תחוזג אל וצדק )סד(ר’1׳י0*
• כאי לצו ליח ומפרא. יר&ס הש־ם וזדי )פה( רשע אצדיק לא כי ת׳ד דיני מבית יצא כך דינך מבית שיצא כשם • תהרוג אל וצדיק •!«,

1 יטל שאים לפי תמירה דסעינה סברא L '־־' ־ ־ י ■
 1 פריקה שש המם ואיהא בעצמו לעמו!
 ן *סר שפפק ר־ • נשט• שעינה נתנם

> סי׳ש ס*ו יא׳ ומק ודש גתנס וזו זו
i פרקה נשי .ולא שפינה רחמנא לכתוב

 ן ור׳א ם׳•1שכן ל^-נל טס ותסיק נע׳ת צער נה דאית פריקה טס'טיב חסרון וליכא נעה׳ח צפר נה ולית שעינה ומה אמינא ואנא
; דאיש מוזכר• שפינה שעינה'ה״א נתיב כוי אי לתרוצי מצי הא מ׳ש שממון לרבי קשיא מכלכץסאי דגט ולפי וט׳י מס״מי דלא מטס נדש
 דליס נמניאאמ •»״'ש דאורייתא נע׳מ דנמר לריש ל’דס כלל מוכת טי ולא • מוזהר אינו נפ׳נו לסרק דמצי פריקה אבל • עצמו בפני לשננק •טל
 י ישממא! ר׳ נץ נ׳ס למצוא דינא ולפני] • א'צ נירסח נ״ה • החמור אז ממש ללמוד נקל כנתיב דבר )נא( : כלל סברא האי להש־ס ליס

 1 דרגי סברא ליה דליס ישמעאל ילר׳ לומר יש נק׳ו שמינה ולילף נפרקה סרריט דפוק■ יאשיס ר' ונץ • נשמעה וחד נפרקה קרא מד דפוק• •
 1 נדג אלא • סרדיכו לפימג ליה ולמה • הש׳ס נסברח ניס וחסרון נפ׳ח נמר ינה דאיז נק*ו משעינה פריקה לןרצף ומציץ • •אהיה

, דצער רקדס׳ל ■ ׳אטה יר' כסברא נדל ישמעאל ר׳ ונס נימא אי ואף • נמנם סרו״ט ולרנ״אהיס • דנ'מ כסוגיא נהנר ושעינה • נתנם וסריקה
יאט' דר' א סכר משוס משמעה סרקה לפילף מציץ לא ונן ■ נע׳ת צער טי ונפריקה משוס מסריקה שעינה למילף מציץ לא ולכך • דאוריתא נט־מ

1 ״נ0 אץ 5יאשי ולר' וליה נעשי! קטנר ינמעאל דלר׳ נטעינה נליח לענור נינייט דאיכא לומד יש מונס דשניהם ולעילם ■ תרו״הו לפיכתב איצנה־ין כילכך .
: ס׳א סרקה נחג דאי צרכא שעינה למכתב ול׳ל פריקה לפינתג ליה למה ל׳א דף ננ״מ דאמרץ אזא להקשות ואין • הרץ ק עונשין דאץ נשפעה נאש
 רק " כללשעינה לכתוב דלא נכוונה דאץ טווס׳ נמ׳ש דייל נסעינה ניה וכתיב הליו! משיס שעינה למיכתג איגשיין הא • וט' נע־ח לער דאיכא משוס
 סש״ס וקושיית לומד •ש שפינה כלל לכתיב ולא נפשיעא טי לשירש׳י ונתב דל פהרש״א לדנר ואפי; • עטו נעליו אץ ומרניץ יטרא נשעינה לנתונ דלא

 נוס וכי׳ נ״ת צער נה דלית שעינה מה אטינא ותנא פריקה נעי ולא שעינה רחמנא לכתוב התם • ואמר הא רק נפרקה להתעלס היכל -לא הלאו דצנחינ
 אכדרטון י׳ל-דילטץ לאניוי^ל׳ח-נסרקה כשתא דנם ואע׳ג • הריץ סן סונט! דאין נלאו לחיינו פרקה למינסב י.ואיצפרן5לחוו שטי מציץ

נילי• רק ואיני כדין מן פונשץ אץ נכלל אינו ק׳י והחי ויתכן • נל׳ת ליה מת״נינץ טי רקק.הדץ^לא אנלאיט״לסיץ • נתיני דהרוייט
 פרקם אלא ל• אץ שד כמאמר כל מותק נא״צ וט׳ )גנ(דנ'נ נאנידה: נץ נפרקה נץ נשעינה נץ להצילו סייג נוטרי של ממון מסרן דהר דניכא

)»(הקס משאה: יותש הרובצת הנהמה להקים כיינו תקים הקים ת״ל המשא טעון ט שיפרק ממה מן מהמס נס שיקים מנץ מלמה מעה ושפעה
 דל■ שירש׳• ראה נפרטו וט׳ תטה לא )נד( נשל: מפל שישב ולא כמו בוה שתהיה זמש נאמר פמ״ו לך מסייע הנמל שנס שוה שאתה לזמן עמו •סקיס

 איצערין לכן להשיס רשאי ותר’הדל אביק דנשניל אנמר הייתי נרנו תהדר צא ודל שנאמר אף לק ׳מרי׳ש ונר לכל פאניקהואדלנוענישהואתאנ
 יק לידינו־ מזס לא נהיפך נראה התורה ומפרשי ונחרנוס • לטונה השיה היינו משה לא ופירוש משכיצתץ ונראה ■ אניוניך משפט תשה לא למינתב

 מי טעי אביק דחואר ויל רש•• נחננוית,רמנןנשש1 • לרעה הפייה דהוו דל נסירש׳י ונו'׳טיי׳ש פטה אתה אי אניונך משפע ליו דף נסנהורץ נראה
 ותרנדסמסוס /יללו מעשרם מפני טיט ישראל ייול שנאמר ׳ד ע דל הוראת מורה וטח נראה דלל משורש נפסלים מראה וכפי • •יעויי״ם והעני עשיר שטה
 נאמץ אמדן פשטע אשה ולא קרא דמק׳ א'צ( ניר׳ )נ׳ה וט׳ לפניך מיעויס ונשר רשע מדנר הנסוג נרשע ר׳א סשיס נוגן אנא )מ( :)א( שהיה שפה

 סשיס טיט כדץ את ליו1צ אשה )מ( :נפחטתא מטה אחה י)נל ניינו אניינן מששט השה לא •שנה נגיר׳ איתא דפאה נדד ונירושלמי • רשע שטא ממצית
ונורס^ןנ^מגיא, יפרדס נדי לממלתאות וט'כננתב רנו לו אמר מאמר נאן לגרום נירסתא׳צ לה וטי רט לו אמר מרחק שקר >רעה:)נו(מדנר

מלח א׳צ-ימותק ניר׳ נ׳ה תהרוג אל וצדק ל’מ ום׳ ממידי אחד טה תהרוג אל וצדיק ך

--------------- ----------------------------------------נ״ למון ננחמה וכי׳אדאה וכנר )ס( :ילקיש: ------ --------------
 יכגר (p (:60 לו אמר שפח p ושמעין כרני טנאי ק שיטדה נטפך היזם ואימא יק ס׳ דף מטת נמסכת ויל נפיוש־י מיץ אניליתי נניתיס צראוס מיו
 ל׳נ יסנכדרץד' השש עש א׳צ ניר' נש תהרה אל ינקי ת׳ל וני׳ ינקי דיא )סב( :א־צ ניר' נש ונו' הרגו אסה או אני או א׳ל וט׳ net נן שנועץ טס

 סמל נדינ שיצא אחר סוכני שאתה מל ניקפך לנן יהא פלא תירס שאמרה לבארו יחק הישנה נירהא .ול״שג • כאן pnm נא'צ יט' נשם :)»(יפרש
 )םד(וצדי! רשע: אצדיק לא הואט שצדק נלתיסשק זכאי דיני מניס נס ייצא ואש דיני■ מנית יצא נך ונא סנ׳ד שיצא נשם יס' הנורא פאת מסובב

 וכו' והרי )סה( : רהע ליק56 6ל כי דיני מצית דיק5 65• לא אעס״ה אדם כידי נהרג ולא דין מצית לריק שיצא רק נקי אינו שכאמיז וכו׳ טלא בשם יכול וכו'
 .מיה‘כשוזאם טנה למוס נדו )ט( :המירמניות עציו ואניא רשע אצדיק לא כ׳ מורה אמרה מניד הת״נזכא׳ שיצא רואה כשפנש פירמניות טוש חס

 5■ טספ» מסה לא נאשר כנר סדץ«*1כש ואי יט׳ ממסאתהיץ ואיני וכי' ומחד )סו( מיונה: שונה שמוה לו טנ׳דפייטנ- יצאיזייב שהצדק
אסר ממא מצמס מדשס וממאי! משהטם שפס הדעס שקסי אלו אלא איט או כמשמעו פקטם »ינ• יעוד ת׳ל טניס לספיוס ומנץ חכמים עיני יסור (1)»(

ימור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס132 מס עמוד שמואל בן אליהו יצחק לנדא, צדק< איפת המדות, מיצוי המדות, >ברורי מכילתא



נ פרשה משפטים דכספא מסבתא

 ישראל של חמור כיצד עוזב שאתה פעמים חדל שאתה פעמים לו מעזוב וחדלת
 כ ו מעז ת דל ח ו שלישראל ומשאו גד של חמור עמו תעזוב עזוב גוי של ומשאו

 אביו לו אמר יטמא אל הקברות בין היה נח( עוזב שאתה ופעמים חדל שאתה פעמים לו
 מעזוב וחדלת נאמר לכך תעשה ללא קודמת עשה שמצות מפני יטמא יכול הטמא

 עמו תטעון אל עטו תסרוק אל אביו לו אמר חדל אתה שאין ופעמים חדל שאתה פעמים
: >ס( במצות חייבין ואמו שאביו מפני לו ישמע לא זה הרי אבדתו לו תחזיר ואל

 לי אין «( )מלים עטו תקים הקם אומר שהוא לפי נאמר ס( ]למה( )לכן( עפו תעזוב עזוב
 אחד אומר יאשיה רבי סא( ו ט ע תעזוב עזוב לומר תלמוד מנין פריקה טעינה אלא

»nu פריקה אם מה הוא דין מנין טעינה פריקה אלא לי אין מדבר הכתוב בפריקה זר. ואחד 
 שיהא דין אינו עצמו בפני למעון יכול שאינו טעינה עליה מוזהר ה״ז עצמו בפני לפרוק יכול שדוא
 אומר בתירא בן יהודה רבי סב( החמיר את מטנו ללמד בקל בתתך הכתוב שדבר מפני עליה שזהר

סי( אומר ישמעאל די היה מכאן סג( פריקה עזובתעזובעטו טעינה טו ע קים ת ם ק ה
 לפי נאמר למה עמו תעזוב עזוב התורה: מן טעינה כך התורה סן שהפריקה כשם

לומר תלשד מנין עצמה בהמה וטעינה סריקה אלא לי אין סי<( עטו תקים הקם אומר שהוא
:סי( לו שוד, שאתה בזמן ו[ עמ1 תקים ם ק ה עש: תקים רקם

 בריבו תהדר לא ודל אומר שהוא לפי נאמר למה בריבו אבירנך משפט תטר! לא
 אליעזר רבי משום אומר חנן אבא 0ס ]וגו׳[ תטה לא ל’ת מנין תאב עני דל אלא לי אין

 הואיל תאמר שלא בדין לפניך עומדין וכשר רשע :שת( מדבר הכתוב ופאר. שבחה בלקט
 אביון בריבו ך נ ו אבי פט טש תטה א ל לומר תלמוד הדין את עליו אטה הוא ורשע

:סס( במצוות הוא
 e—תיבכדכ ונד תרחק שקר מדבר

ואחד לחמה שעובד מעידו אחד היה »א( וגר )אלי( בי תהרוג אל וצדיק ונקי

 גד״ה לעיל עיין נח( : ממורק ולא משאו תחת גרס והחס ל"נע׳א שם נגמי ועיין בילקוט ובנה״מוכ״ה עין מאיר
 א’ע ליג טס בגמרא מיץ נס( התרעומת: ממני זו בנא השמיטו ווילנא ונדסוס ע״ב ל״ב מג״מ שם ומסמך אויבך שור

 וא׳ל ונוי חדל שאתה מעמיס מן ומוחק אביו א׳ל מעזוב ומדלת נאמר לכן הגיה הא״צ תצא. כי ש׳ וגסמיי
 חמת רונן מדנהיב קאמר מריקה לענין דע״ב סא( 1 בילקוט וכ״ה הא׳ל הגיה כן ס( :נמי לה איחא ובילקוט

 ללמוד נקל תכתוב דבר אז בהווה שווים שניהם דברים נ' לסרן כשיש סב( :ובתרגומים עה״ח ביש״י ועיין משאו
 ל’וס סג( :•אשית ר' עמ׳ישיטת תרגם ויונתן הא״ל כן והגיה ונו* נקל הכתוב דבר pל וגי'הילקוט זי״ג החמור ממנו

 דבר מלת אמרבחשרון דינור הוא תת( :שם •ובירושלמי ע״א ליא נ״מ ופי אומר לשב״י הילקוט גי׳ :קד( דלעיל בקיזמא
 והאיל עיי״ש שלו נ»״ס אה״וו מו״ה ריע דעת זה וכעין ונו׳ טעינה אלא לי אין כזלעיל וליל הסומר וקיטעו אחל
 טעינה אלא א״ל וגו׳ הקם אומר שהוא לסי נאמר למה עמו תעזוב עזוב הכי ברייתא לכולא ומגיה ימסרם עומק

 שיהא דין אינו ונו' אומר יאשיה ל׳ ובו׳ מה״ח שהפריקה נשם רי׳א הים מכאן עמו תעזוב עזוב ת״ל וצו'
 והשאר וכו' מנין עלמה בהמה וטעינה מליקה אלא ל• אין החמור את ממנו ללמוד נקל הנהוג מל סליה מוזהר
 ומוכח לינ״ב דברי ג״כ שם שהועתקו לב״ג פי׳ ריש מלים בספרי ועיין ראיה בלא כדין להמוית כהל ומאן מוחק
: הסומלים וקיעעוהו לשת והועתק כאן המאמר עיקר דרכי ומפ׳י ,י אות נמ״ע ועיי״ש הא״ל כהגתת שלא
 המסיר אותו ושינה לכאן והועתק חלא כי בס׳ הוא המאמר שעיקר ואפשרי ע״א ליב וננ״מ שם בספרי עיין ס!(
 חעזיב עזוב שה״א לסי נאמר למס עמו חקים הקים ליל והכי ובמדרשים( בילקוט הרנה )ודוגמתו המסוקים סדר פל

וגו׳ הקם הכא דדליש הוא למי זכר למר לאיה אין ואם דוחק שוס בלי המאמר ויתפרש וכו׳ מליקה אלא לי אין עמו
 שם מ״מ ממשנה וכ״ג למדרשיה מצי הוה נמי דילן דסרשה ומעמו באן מקומו אץ שע״ב לו שוה שיהא למנץ

 סירשו פ״ג ל״ו שבסנהדרין העיר נבה*מ (tp :לבאי והועתק שם שעיקרו ע׳ב אלא דליש מרשת דהא♦ לעמו
 ק׳ה בכתובות מי' וכן לרעה ונץ לעונת נין היא הודיה מז״ל שלדעת ובאמת התרגומים דעת ושק לרעה גהסיית

 אנא וחניה באן מחקו והא״ל ודל ד״ס למיל מיין סם( לעזבה: בהודיה נמ׳ איחמלש סמ׳י דשאה ובירושלמי •א ס
 ת׳ה ש״ב סנהדרין בהלכות הרמב״ם וסדרה סט( שם: דשאה בירושלמי ומיץ '1וכ וכשר רשע י״א משום אזמר מנן

 בה וג^ העתיקה ובחינוך דינו אשת בת וגרם העתיקה רעיס מלוה ובסת״מ שיי״ש לפרשה מלים גת והיסץ<
 ממל לס וה״ג לה גייס ובילקוט בהיג היכא ונשמט 3 כמי בד ורמז הסופר קיטע מ( מציל: וני תאמר שמא

 אחל מר .בול דיין אצלו יושיב שלא לדיין אזהרה זו הרי אחל מל .הרע לשון לממר אזהרת זו הלי תרחק קי5
 אזהרה זה הלי תלחץ שקי ממל אומי נתן רבי שניהם מל יבא האלידס עד שנאמר סניגלק אצלו יעמיד שלא

 מקצת והנה עכ״ל וגו׳ גאלהים •שמח והמלך ואומר וגו׳ ממות מל אני ומוצא אומר הוא וכן האשקורסות מן לפרוש
י•1ומ למריו סניגרק יעשיז שלא לדיץ וממין גייס והתם ע*ג ל׳ נשמעות ומקצתה תשא לא גד״ה לעיל * ברייתא

 של למריו מלין יעשה אלא לי־ין מניץ הכי ופירשו העתיקו ה״י סצ״א סנהדרין ,*,נ והרמב״ס עי׳״ם לפרשו נדחק
 שקי ממל ס״ל לפניו גוי תלמיד ישב שלא לדיין זמדץ החס ניס 'זי באתת עולות ז5»יסחאו שיד וא״כ p בשל
 קראי »י מולא ונלאה מ׳א ואום מ׳ אזה במיע וע״״ש קשיו שי׳ במדבר בספל• דכוושית תני ניזן דר* והא קתרת

 א״ל והגיס ב בתי ד כ ולמלה וני׳ למלת מתק וסא׳צ סייח תרעומת ממני הסימיים וקיטעוס אומות מידישי הוי
שמק וגלי אלו »כ מלות מוסק הא״ל שא( :ראיה למר ואץ כ׳ אות ש־י״ש ני״האלתשת לעיל שמתקו וכו׳ •ודש אתס רבו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס277 מס עמוד איש מאיר שלום, עין< >מאיר ישמעאל דרבי מכילתא
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 לי אין עמו, תקים ®הקם אומר שהוא לפי נאמר, למה עמו. תעזוב עזוב ד3דגתסכ
 זה אחד אומר יאשיה רבי - עמו. תעזוב עזוב תלמוו^לוטר מנין, פריקה טעינה, אלא
 אם מה הוא, דין מנין, טעינה פריקה, אלא לי אץ מדבר; הכתוב בפריקה זה ואחד

 לטעון יכול שאינה טעינה, עליה, מוזהר זה הרי עצמו, בפני לפרוק יכול שהוא פריקה
 את ממנו ללמד בקל, הכתוב שדבר מפני עליו־" מוזהר שיהא דץ אינו עצמו, בפני

 תקים הקם פריקה, זו עמי, תעזוב עזוב אומר בתירא בן יהודה רבי - החמור.
 כך התורה, מן שהפריקה כשם אומר, יוחי בן שמעון רבי היה מכאן טעינה. וו עמו,

תקים הקם אומר שהוא לפי נאמר, למה עמו. תעזוב עזוב - התורה. מן טעינה
 - עמו. תקים הקם ת״ל מנין, עצמה בהמה וטעינת פריקה אלא לי אץ עמו, ■

לו. שוה שאחד, בזמן עמו, תקים הקם
 לא ודל אומר שהוא לפי נאמר, למה בריבו. אביונך משפט תטה לא

 - בריבו. אביונך משפט תטה לא ת״ל מנין, תאב עני דל, אלא לי אין בריבו, תהדר
 וכשר רשע — מדבר. הכתוב ופאר, שכחה כלקט אליעזר, רבי משום אומר חנן אבא

 לא נאמר לכך הרץ, את עליו אטה הוא, ורשע הואיל תאמר שלא בדץ, לפניך עומדץ
במצות. דעא אביון בריבו, אביונך משפט תטה

 וו הרי ד״א - הרע. לשון למדבר אזהרה זו >הרי תרחק. שקר מדבר
עד ׳שנ םניגורץ, אצלו יעמיד שלא ד״א - בור. דיין אצלו יושיב שלא לדיין אזהרה

 וכו׳ ר״י ן זז׳ פ עמו[ 2 - שנ׳ ם שה״א[ ן לכך למה[דכ 1
 אש ז במן כ ודין, אט 3 - משית ל׳ א | ת׳ פ ש׳י[ לו
 ק 1 את אטב זה[ 1 לפרק אב 4 - ה׳ ט אס[ ן ומה כ

 1 לכך ט מפגי[ I שתהא אטב 5 - וטעמה כ I עליו
 אט 6 - בק״ז ק בקל[ 1 בחווה נ׳ ד הכתוב[ ן דבר ט
 עזוב טעינה עמו תקים הקם ר וכו׳[ בתירהועזב ל

 ד רשב״י[ 7 - נס׳ וק ה׳ כש עמו[ ן פריקה עמו תעזוב
 עמו[ 10 — ופריקה טעינה ט 9 - ישמעאל ר׳( )לק רבי
 הכ״ם[ וכו׳ למה ן תטה לא ג׳ פרשה אכ 11 - ת' דב
 משפט 1 ה׳ ט תאב[ ן דן א דל[ 12 - ה׳ א לא[ | ח׳ מ

 משם ודג׳ ילק׳ !תנין אב (ח׳ דב בריבו[ ז ת׳ ד אביונך[
 ם 1 לפניך( בדין רעת ל״ח )בםה״מ לפניו, כ 14 -
 נאמר! לבך ן מטה הרגי( ים אני הרי אטכם אטה( 1 לא

 15 - רעת( ל״ת בסה״ם )וק ת״ל דם אמכם, כ״ה

 ו I עני כ אביון( [ ז׳1 טכס בריבו[ 1 ת׳ ט אביוגך( משפט
 הרי[ 1 ד ח׳ המוסגר ן וגו׳ נ׳ ד הרתק( 16 - במצוות ק

 - זה א יד. כש זו( 1 וה א זז׳. כ זו[ I בס׳ וק ת׳ פש
 הגגרץ, א סניגורין[ ן אצל כ בפ׳ב( אצלו | ישב אכש 17
- סנגרין ם סגיגרון, ט

 שהוא לסי 1 וא״צ: הטלות, אלו סוהק א״צ3 תדל• וכו׳
 מ״ת פ׳רכב, דברים ספרי מכדרשנ״י ממין כל ועיין וכו׳•
ידוש׳ ה׳כה, ם׳ב תוספתא מ׳י פ׳ב ב״מ קלד, דף ד כב שם

 דיש משוט וכו׳• מניין פריקה 2 : ופ״ז לב• בבלי ע׳ר מ
 לפרוק יכול המשא שבעל מפגי מפריקת לפוטרו סברא

 אבל ת״א וק עסו• - לקמן: יאשיה ר׳ כסברת בעצמו
 מכאן כאן, גורס ובא״צ עמיה, והטעון ותפרוק תרגם יונתן

 טעינה כך התורה מן שהפריקה כשם אומר ישמעאל ר׳ היה
 עטו עד אומר ריב״ב מן מודוק וק לקמן ומוחקו התורה מן

 ריב״ב דברי ג״כ שם שהובאו פ׳רכב הספרי ומן וא״צ, שחט,
 בא״צ שדבר• מפגי yn 5 >*•' זו, כהגהה דלא ג״ב מוכה
 אלא לי אין להשלים דצריך אפשר עמו• 8 דבה מגיה

המ״ה, ג׳ ועי׳ עמו, תעזוב עזוב ת״ל מנין, פריקה טעינה,
 ומקומו הת״ק דברי חשלום כעין הוא המאמר כל ולפ״ז
 מ״ס עי׳ וכו׳, עזוב ד״א בהחלה, להיות ראוי שהיה או לעיל,
 לפי נאמר למה מלות למהוה דצריך נראה יותר אבל ומ״ע,
עז׳ עטו תק׳ הקם קלד דף שם במ״ת וכ״ה אומר, שהוא
וכו׳< הקם 10 וכו׳: וטעינה פריקה אלא לי אין עמו, תעז׳

פ׳ עוד כבודו, לפי ואינו זקן למעט דבא ממפרשים פירשו
 ששות כזמן וזהו בטל בהמה בעל כשישב למעט דבא במ״ם

 ואפשר בטל, כשיושב לא אבל במלאכה לך כשישוה לך
 חייב דאינו לו וישב הלך דאם וממעט בכאן חסרון דאתה

 הבהמה בעל אם אפילו חייב אז זקן הנהמה בעל אט אבל
תג׳ שם במ״ת אבל מ׳י. פ׳ב ב־מ נדאיתא משתדל אינו
 לו שווה שהוא דבר כל עסו תקים הקם עט׳ תע׳ עזב ת״ל

 שבעל מה בבל לסייעו וצריך צד בכל לו שוזז שהוא ור״ל
 שהוא מי על מורח אביון דלשון וכו׳• תאב עני 12 וצ״ע: לו, ויפה שראוי דבר » ם׳ שם ורד״ה עושת, עצמו בהמה

 סז[ דף ט״ככ בובר משלי ומדרש פ״לד ויק״ר ]עי׳ הראשונה, ממדרגתו וירד מנכסיו שנתדלדל טי שהוראתו מדל, יוקר עני
 האובה קיא: ב״ם ונגס׳ כאן רש״י ]עי׳ ה פ־מו ראה ם׳ ורש״י שם ובהע* וכו׳ סיר על בשבתנו ד״ה ט׳א דויסע מם׳ לעי׳ עי׳

 אביון פ׳לד ובויק״ר קודם תאב אבית ט׳קנח, ראה ספרי ועי׳ אניון אבל בד״ה ושם טוב לכל מתאוה שנפשו פה משיג ואמו
 אב לה סנהדרין נבלי וכ״ה להפך מורה הרוב שע״ם אע״ג לזכות ר-וטה לא מפרש דהתנא סוכת הדרשה זמן לכל[• שמתאב
 לעיל עיין וכר• רפאה שביזה 13 □ו־ע: ו בה״ם ועי׳ ע׳ג יה דף דפיאה מ׳ג סוף ירושלמי עי׳ לטונה. גם פיר׳ לפעמים

 מדבר הכתוב ברשע ר״א, משום אומר הנין אבא וגורם מוחק בא״צ אבל הג״ל, דפיאה וירושלמי בריבו תהדר לא ודל ד״ה
 ופ-ז מכדרשב״י ובר• לכך 14 ובשר: רשע קורם התנא שם או ד״א מלת הזסר ג״ל שלפנינו הג׳ ולפי וכו׳ וכשר רשע

לפניו, בור תלמיד ישב שלא ל: שבועות בור• דיין 17 פ*מ הרע• לשון 16 3ה׳ו פ׳ת סנהדרין הל׳ ורמב־ם רעה ל״ת סה״ם
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327 כ פרעה משפט'ם דכספא טסכתא
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 אזהרה זד, הרי תרחק, שקר מדבר אומה נתן רבי - שניהם. דבר יבא האלהים
 ■VtffeS באלהים ישמח והמלך0 ואימר ונו/ ממות מר אני ומוצא0 אומר הוא וכן המינות, מן לפרוש

 חבירו ושמע כראוי הלכה ומדבר יושב חבר היה תרחק, שקר מדבר ד״א - ונו׳.
 לכך חכם, שיקרא כשביל אותה, ובונה וחוזר מידו וסותרת פורכה אני הרי ואמה
 אחד היה תהרוג. אל וצדיק ונקי - זה.< הוא שקרים דובר תרחק, שקר מדבר נאמה
 עם זה שיצטרפו אני שומע ללבנה, עובד שהוא מעידו ואחד לחמה עובד שהוא מעידו

 להרנו חבירו אחר רודף ראוהו - תהרוג. אל וצדיק ונקי לומר תלמוד חייב, ויהא זה
 ו ט בראשית האדם דם שופך0 אמרה והתורה ברית, בן שהוא יודע הוי לו, אמרו בידו, והסייף

 ולאחר עיניהם, את עדים והעלימו כן, מנת על אני, יודע להם, ואמר ישפך, דמו באדם
 ת״ל חייב, יהא אני שומע ההורג, מיד דם מנטף והסייף מפרפר הרוג מצאוהו ומן

 טבאי, בן יהודה לו אמר זומם, עד שטח בן שמעון הרג כבר — תהרוג. אל וצדיק ונקי
 פי על הרוג עדים, פי על הרוב תורה ואמרה נקי, דם שפכת לא אם כנחמה, אראה

 לחורבה נכנם טבאי בן יהודה היה וכבר — שנים. ווממים אף שנים, עדים מה ווממיפ
 תבא טבאי, בן יהודה לו אמר ההורג מיד דם מנטף והסייף מפרפר הרוב שם ומצא

 »י» יביים שנים פי °על תורה אמרה שהרי אעשה, מה אבל הרננורו אחה או אני לא אם עלי
 הספיק לא האיש, מאותו יפרע הוא מחשבות ובעל היודע אבל דבר, יקום - עדים

ומת. נחש שנשכו עד משם לצאת
מכאן, לאתר וכות לו ומצאו חייב, דין מבית שיצא דרי נ. הרו ח אל ונקי

 הדין בעל על זכית ומלמד מלק סניגורין• — רז• ועי׳
 לדבריו סגיגזרין יעשה שלא לדיין פניו הג' ל: ובשבועות

 הגמרא ולשון דבריו לדהזיק הריין ישתול שלא רש״ה ופי׳
 לגנון פירשו כבר וברי״ף שם ר״ה בפי׳ אבל ק, לס׳ הנריההו

 קפא, דף רא וכר• נהן ר׳ 1 זכות! שמלמד פי הוא דסניגלרין
 כעין וכר• הבר היה 3 קנו• דף במדבר ספרי ועיין רז,

 יושב שהוא הכם על מדבר הגי׳ ]ובפ״ו לא• שבועות זה
 ונקי 5 ג וכר[ ואומר כראוי הלכה אומד שהכירו ושומע

 וגורם לא• דשבועות הסוגיא כל לזה קודם גורם בא׳ב וכר•
 שקר מדבר נאמר לבן עד וכו׳ רבו זדל הרחק שקר מדבר

 וגקי, מלת מוהק בא״ב וכר• ובריק ונקי ת״ל 7 תרתק:
 סנהדרין הל׳ ברטרם וכ״ה במכדרשרי הג׳ וק חדב,

 וכורת בד שיש דמשום והנועם רץ, מל״ת וסודם ה׳א פ׳כ
 דגודם שם עוז במגדל ורה להורגו רואין אנו אין לנקותו

 ראותו — בסודנז• ורה ישנים כדמום׳ ללבנה עובד אהד 1 ג״כ
 בשינוי שם וסודם שם סנהדרין הל׳ רמרם וכר• רודף

 אותו הרגת אם שם בסודם וכר• אמרה והתורה 8 לשון:
 ה׳ו ס׳ו סנהדרין בתוספתא וכר• הרג כנר 11 ההרג:
 בבבלי ורה סבאי בן מיהודה זומם דעד המעשה מסופר
 בתוספתא מסופר דהורבה והמעשה ה: ומכות טז: הגיגה
 סגהדרי׳ בירושלמי ורה שטה, בן משמעון ה׳ג ס׳ת סנהד׳

 וכאן לקמן, בא׳־ב מגיה וערז לז: שם ובבלי ע׳ב כב
 דתלוי משום דטעמו ואפשר מגיה, איגו זומם עד לענק

 יהודה תנינן אגן :ע׳ד עז הגיגה הירוש׳ שהביא בפלוגתא
 תגי תגיי אית רד אב שסה בן ושמעון נשיא מבאי ק

 נקם, מעליא דלשגא י״ט בנהמה• אראד־ז 12 ומהלף:
 קאפר בגי במיתת אראה וי״מ בנהמת, אראה לא והכוונה

 סגהדרין ירוש׳ מכדדשרי וכר• הרי 18 זד[ מכות *,]רש׳
 בדק ברק ר״ה קמר ם׳ דברים ספדי לג: בבלי ע׳א כב

ודרי: רז בה דף כ טז שם ונדת תרדוף

ומת( וויג׳ )ילק׳ מת ט 1 שהכישו אטם I לומר ר משם[ לבאת

 כ זה! !ח׳ ם הרי[ 1 ה׳ מ ובר[ רג 1 וד ט שניהם( דבר 1
האסקרסות. וויג־ ילק־ המינות[ 1 לפורש ם 2 - ה׳ ם
 ט I מינות זו נ׳ ם ה׳, כם וגר( ן סובא ט 1 המות &

יתהלל נ׳ א באלהים[ ! ישפה נ׳ כ ישסה( ן הפלך כ 1 ואמר
סורבה( 1 ואומר אש ואמר[ ן ה׳ טט זה( הוא וכר ד״א 3

 1נא׳ לבך ן שאקרא ם 1 וסוגה כ ובונה[ 1 סורבה ם

 ב כרכתי ד ונקי[ 5 -> ת׳ ם זדז[ שק׳ דובר ן ת״ל ם
 ק שעובד, ול ן ה׳ ד שהוא[ 1 אלו כי נ׳ ד תהרוג[ ן ונקי

 אט 7 - ה׳ 3ד 1בפ׳ב שתא 1 ח׳ ד מעידו[ 6 - עובד
 - להורגו ואטכם ראהו ב 1 תהרג אטכל 1 ויהיה כ
 ואמרה אכם 1 הוא רב ט רב( שהוא 1 ה׳ ט יודע( הוי 8

 א ן ואוסר תהרוג אל ובדיק ונקי נ׳ ד אמרה( ן תורה
 ר להם( 1 א״ל ט !ה' כ ישפך( דמו 9 - וגר האדם ט
את[ ן עושה הוא נ׳ ט (p 1 מות ד מגת( 1 ועל טם 1 ח*
 א 10 - כן ואם ד זמן, לאתר אב זמן( ולאתר ן ת׳ ר

 ם 1 מזלף ווינ׳ ילק׳ נוטף, כ I טבאנוהו ד מבאו, כם
 וכר כבר 1 ה׳ ם ובריק( 11 - יכול ם אני( שומע 1 ביד

 זדל ט 1 טבאי בן יהודה ט שרש( ן הי ם ש׳יג[ שנים
 זוסמיןוק אטבל 13 - שפכתה א 12 - שסזז בן שמעון

)& ירט נכנם וכבר אטכם 1 בם׳ pi בשנים אטכ 1 בס׳
 וזיג׳ ילק* 1פנטף 1 ומפרפר וק 14 — שטח( p שפעון ר•

 בן שמעון ר׳ מ ירט[ I ביד לם 1 מ׳ ם דם( t מזלף
 ק שאתה, e I אומר ט ה/ ק או[ ן לאן & !5 _ ששזן
 1 שאמרה אטכם אמרה( שהרי 1 נעשה ק ן הרגת ט I ואתה
 ר טק שני, טו יט דברים ובמקרא ל ין דברים רה שנים[

17 - ר ע ו ם וברם( 1 יזרע ט 1 ה* ם דבר( יקום 16 -
1 גמהק( )כ ובריק ב׳ דטב ונקי( ן מ׳ ם עסזדר ונקי 18 -
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]תקכג ס״ב פ״כ משפטים

 מושיע אין שדה דסתם בהווה הכתוב שדבר אלא שדה לי מה בית לי מה לה מושיע ואין

 ואיש במלחמה ימות פן הוא שהטעם כיון כרם גבי וכן לה, מושיע יש בית וסתם לה

 דרשינן לכ״ע טעמא קרא דמפרש דהיכא אילנות שאר לי מה כרס לי מה יחללנו אחר

*.265כ״ג פ׳ כדאיתא

 כלב שכתב אלא כנבלות טריפות להאכילו ומותר ככלב הגוי אף פי׳ ככלב. לכלב

 תשליכון לכלב בו כתיב במשא מטמאה שאינה שהטריפה ממנו, טוב שהכלב ללמד

וכר. מכור או ואכלה תתנהו בה כתיב במשא שמטמאה ונבלה

 כמו אמר וע״ז מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת קאי מיניה לעיל וכו׳. דגר קורא

 לא כי אמר זה ואחר וכו׳. ימיו בחצי כי במשפט ולא עושר עושה כן ילד ולא דגר קורא

 נכון היה המקדש שמקום בעבור כי בזה, כיוצא מצינו בדומם אף אלא חיים בבעלי לבד

 הראשונים בנו שם כי הבחירה בית הל׳ בריש ז״ל הרמב״ם כמ״ש ית׳ שכינתו להשרות

 כסא הכתוב שאמר וזהו ב״ה בו שיבנה זה מקום זכה יצחק נעקד ושם ונח אדם מזבח

 ב״ה, הזה במקום שנבנה במקרה הדבר נפל ולא מקדשנו, מקום הוא מראשון מרום כבוד

 זכאי ע״י זכות מגלגלין 266לרז״ל מצינו זה דוגמת מ״מ ית׳ מאתו שהכל ואעפ״י

 כסא ואומ׳ הפורענות לענין וכן פי׳ דגר קורא וכה״א הלשון בזה מ״כ ואח״כ כנלע״ד.

 יונתן תרגם וכן וכו׳ ומשגיח הכל אדון שהוא ית׳ מאתו לו בא הפורענות זו כלומ׳ כבוד

 אבל בהווה, הכתוב דבר בשדה כי ואמר מקרא של פשוטו תפס מכלתין כי ודע עכ״מ.

 לכלב וכן למחיצתו, חוץ שיצא לבשר מיניה דרשו אחרים ובמקומות 267בחולין בש״ס

 וכו׳ משליך אתה אי אבל לכלב משליך אתה אותו מיניה דרשו אותו תשליכון

אחרים. ובמקומות 268בפסחים

ב׳ סימן
 270 ובפסחין 269 הלוקין בפ׳ הרע. לשון למקבלי אזהרה זו הרי שוא שמע תשא לא

 ראוי לחבירו שקר עדות המעיד וכל הרע לשון המקבל וכל הרע לשון המספר כל אמרו

 ביה קרי שוא שמע תשא לא בתריה וכתיב אותו תשליכון לכלב שנא׳ לכלבים להשליכו

 שאיירי מקרא של פשוטו אלא תפס שלא המקבל אלא הזכיר לא ומכלתין תשיא, לא נמי

 עם ידך תשת אל כתיבא בהדיה שקר עדות דמעיד ואזהרה תשא, לא כדכתיב במקבל

 דראוי בעונשין דקעסיק בש״ס אבל שקר, עד ברעך תענה לא וכתיב חמס עד להיות רשע

 הגירסא לפי שאלה מקום כאן יש מ״מ אבל שקר. עדות מעיד הזכיר לכלבים להשליכן

 שיבא קודם דין מבעל ישמע שלא לדיין אזהרה ותשיא תשא בסמוך דדריש שלפנינו

וההוא עמו, דינו בעל שיבא עד דבריו ישמיע שלא עצמו דין לבעל ואזהרה דינו בעל

ע״א. מג דף סוטה *.265
ע״א. לב דף שבת .266
ע״ב. סח דף .267
ע״ב. כא דף .268
ע"א. כג דף מכות .269
ע"א. קיח דף .270

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס529 מס עמוד יעקב בן אליעזר נחום, נחום אליעזר לרבי המכילתא פירוש



אליעזר מדרש תקכד[

 ישמע שלא לב״ד אזהרה חנינא ר׳ אמר 271 דסנהדריץ בפ״ק וכמ״ש תשיא מלא לן נפקא

 קודם לדיין דבריו יטען שלא דין לבעל ואזהרה חבירו דין בעל קודם דין בעל דברי

 תשא לא ופרש״י תשיא לא תשא מלא מהבא אמר כהנא רב וכו׳, חבירו דין בעל שיבא

 ראיתי אבל ע״כ. תשיא לא דין לבעל אזהרה ביה וקרי לדיין אזהרה שוא שמע תקבל לא

 לא וז״ל שכתב ז״ל רש״י כוונת היה שזה ונר׳ לדיין, אזהרה אם כי גריס דלא בילקוט

 שלא ולדיין הרע לשון למקבל אזהרה דשקר שמע תקבל לא כתרגומו שוא שמע תשא

 ולא המספר לא הזכיר שלא הרי ע״כ, חבירו דין בעל שיבא עד דין בעל דברי ישמע

 של פשוטו שהן מכלתין דברי שתפס בעבור בש״ס, כאמור וכו׳ לדיין דבריו המשמיע

 המספר שהזכיר מה כי צ״ל הש״ס לפי וגם והדיין, המקבל כי בו מוזכר ין^ש^מקרא

תשיא. לא ג״כ לקרות יש הכרח מה כי בעלמא אסמכתא ע״ד אלא אינו וה^ש^זע

 מכלתין דברי לפי יחד גם והמשמיע השומע הכתוב שהשוה דמצינו דכיון נאמר ואולי

 דבר יבא לא אם דה״ק דמשמע וכו׳, ירשיעון אשר שניהם דבר יבא האלהים עד שדורש

 לפני האנשים שני ועמדו וכן בריבו הראשון צדק כי ולהרשיעם לדונם אין ביחד שניהם

 יחד ששניהם דה״ק ומשמע הדיינים, אלו ה׳ לפני מכלתין לדברי דינים הבעלי והם ה׳

 העשה דלענין דכשם מסתברא א״כ הדין, לבעלי צווי והוא זה קודם זה לא לדין יעמדו

 ואין שוין הם הלאו לענין גם שוין הם האנשים שני ועמדו שניהם דבר יבא האלקים דעד

לדיין אתי קרא דעיקר נר׳ 272סנהדרין מה׳ כ׳׳א בפ׳ ד׳ל הרמב״ם דא?ןומדבריב זה
J ן אינהו, אסמכתא כולהו והמספרו הרע לשון ומקבל דין בעל אזהרת נודהיי הנך וכולהו 

 בפני או"שלא חבירו שיבא קודם מבעלי^דינץ א׳ דברי לשמוע לדיין אסור וז״ל שכתב

 שוא, שמע תשא לא שנא׳ בל״ת עובר מאחר השומע וכל אסור, אחר דברי ואפי׳ חבירו

 בעל וכן שקר, עדות ומעיד הרע לשון ומספר הרע לשון למקבל אזהרה זה לאו ובכלל

 נאמר וכיוצא ע״ז וגם חבירו דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו ישמיע שלא מוזהר דין

 זה בכלל ג״כ שכלל מה אמנם שם. ז״ל הכ״מ מדברי נר׳ וכן ע״כ. תרחק שקר מדבר

 עם ידך תשת דאל כתיבא בהדיה דידיה אזהרה דהא מהו ידעתי לא שקר עדות מעיד

 המעיד וכל וז״ל 273עדות מה׳ י״ז בפ׳ ז״ל הרב כתב וכן שקר, עד ברעך תענה לא רשע

 לא ובגמ׳ ע״כ, שקר עד ברעך תענה לא שנא׳ בל״ת ועובר שקר עד ה״ז אחרים מפי

 אותו תשליכון לכלב ליה דסמיך לכלבים להשליכו שראוים אלא שקר עדות מעיד הזכירו

ישוב. וצריך אזהרה, לענין לא

 על לא לו אומר דין הבעל כשמשביע שהדיין באמת. שתהא הדיין שבועת להביא

 זוזי להו ואסיק ליה יהיב איסקונדרי דילמא ב״ד דעת על אלא אותך משביעין אנו דעתך

 פ׳ ז״ל התוס׳ וכתבו .274שתים שבועות פ׳ וכדרבינא משתבע דידיה אדעתא משתבע דכי

 שלא אלא כן משה אמר דלא ונר׳ וכו׳ שלשה נחמן רב אמר ד״ה ע״א מ״ו דף השולח

יעויין ע״כ כך בשביל אלא עושין אין עתה וכן דרבא קניא משום התם כדמפרש יערימו

ע״ב. ז דף .271
ה״ז. .272
ה״א. .273
ע״א. כט דף שבועות .274
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]תקכה ס״ב פ״כ משפטים

 תהוי דלא היכי כי מסקינן הנז״ל בתרא שתים שבועות פרק בסוף דהא וקשה בדבריהם.

 אם בתרי, סגי רבים דעת דעל משם להוכיח יש שפיר וא״כ יע״ש, לשבועתייהו הפרה

 יהא דלא הקושיא תפול וכן יע״ש, שאני הקב״ה שדעת שם ז״ל התום׳ כמ״ש שנאמר לא

 קחזינא גמגום הכי ובלאו יע״ש, התוס׳ שם מ״ש עפ״י לא אם הזה בזמן לחרמות היתר

 לי והנר׳ ישוב. וצריך היתר להם יהא ולא רבים הוו לחוד הקהל דעת דעל זה בענין

 פ׳ דסוף הא סוגיות תרתי דהני זה בדיבור הכא ז״ל לתוס׳ דס״ל הוא דוחק בדרך

 כי ל״ל המקום דעת על וליטעמיך אמרינן שתים שבועת דבפ׳ וזה 275 הדיינין שבועות

 גופא ברייתא דהאי עלה הדיינין שבועת בפ׳ ואילו לשבועתייהו, הפרה תהוי דלא היכי

 בע״ד הלא וקשה דרבא, קניא משום הכי למימר לי למה אמרינן פירקא בריש לה דמייתי

 דלא היכי כי לומר שייך לא הדיינין דבשבועת ועוד לי, למה המקום דעת ועל סגי ב״ד

 דלקניא ס״ל הדיינין שבועת דפ׳ זו דסוגיא ס״ל ולכך דוחק, בדרך אלא הפרה ליה תהוי

 לא ובסתמא ודם בשר של הידיעה תקיף לא הפרטים דעל המקום דעת על צ״ל דרבא

 דפ׳ הסוגיא אבל ותחבולה, ערמה .. .. משום המקום דעת על לומר צריך ולכן סגי,

 ערמות מיני לכל סגי ב״ד דעת על או דעתם על לומר דבסתמא ס״ל שתים שבועות

 בעל ומ״מ לשבועה הפרה ליה תהוי דלא היכי כי אלא אינו המקום דעת ועל ותחבולות

 ס״ל והנה כנלע״ד. לישראל משה שבועת כעין דתקנו אלא סגי הוה לחוד המקום דעת

 תכלית שהוא המשביע דברי אחר דין הבעל אמן שיענה שצריך דמכלתין חנן לאבא

 הוא באמת דעתו לפי דין שהבעל ואעפ״י זו, מערמה נמלטנו לא עדיין דאל״כ השבועה

 את תשא לא כמו שבועה לשון שוא שמע תשא לא ויהיה שוא אשבועת דמי עכ״ז נשבע

 אמן תענה שלא דהיינו שוא דבר על הדיין דברי תשמע לא אפי׳ לשוא אלהיך ה׳ שם

לשוא. כנשבע דומה אתה והרי השבועה על ערמה לעשות יכול שאתה באופן אחריו,

 יודע רבו לו שאמר לתלמיד מנין אמרו 276העדות שבועת בפ׳ .,וכו עמו והצטרף בא

 מנין א׳ עד אלא לי ואין פ׳ אצל לי יש מנה מבדה איני מנה מאה לי נותנין שאם בי אתה

 ודאי הא נפקא תרחק שקר מדבר האי ופריך תרחק, שקר מדבר ת״ל עמו יצטרף שלא

 חד ודאי ליה דאמר כגון אלא שקר, עד ברעך תענה לא אמר ורחמנא משקר שקורי

 אסור אפ״ה שיקרא מפומך מפקת לא דהא מידי ולא תימא ולא קום ותא לי אית סהדא

 ברייתא דההיא לישנא היא היא דמכלתין נר׳ ולכאורה ע״כ. תרחק שקר מדבר משום

 מאל ליה מפיק ומכלתין תרחק שקר מדבר לן נפקא דהתם לשאול יש אמנם דשבועות.

 יש ומ״מ וחמס. רשע דהוי ממש בהצטרפות איירי דמכלתין נר׳ לכך וכו׳, ידך תשת

 עד ברעך תענה לא רחמנא אמר וע״ז פשוט דבר הוא ענין כי אמרו דבש״ס שאלה מקום

 לי מה רבו לי מה ואחר רבו חלוקות ב׳ מכלתין עשה זה למה לשאול יש וגם שקר,

 ת״ל מנה ואני מנה אתה טול הלשון בזה מ״כ ואח״ב נקט. דמילתא אורחא ואולי אחר,

 וראייתו ... הוא אדרבה וכו׳ ידך תשת מאל לזה ראיה מה וא״ת רשע עם ידך תשת אל

 אחר. באופן גרים העדות שבועת ובפ׳ תרחק, שקר מדבר או שקר עד ברעך תענה שלא

שהוא אעפ״י הכשר אחר לעד תשת אל דקאי לומר אפשר שבכאן הברייתא שיטת ולפי

ע״א. לט דף שם .275
ע״א. לא דף שם .276

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס531 מס עמוד יעקב בן אליעזר נחום, נחום אליעזר לרבי המכילתא פירוש



אליעזר מדרש תקכר[

 י״ל נמי אי כן, נר׳ אינו הברייתא ולשון הרשע אחר עד עם יצטרף לא אמת שהוא יודע

 אלאו שעובר רשע ג״כ שהוא דין הבעל עצת אחר ילך שלא הרשע לעד אזהרה תשת אל

עכ״מ. מכשול תתן לא עור דלפני

 ידך תשת דאל זה מקרא על זה ענין מכלתין מדהביא שבירושלים. הדעת נקיי היו כך

 יודע שאם וה״ק עמו, לומר רשע אדם עם יצטרף לא שהעד לן נפקא קרא דמהאי משמע

 לא פי׳ רשע, עם ידך תשת אל שנאמר משום עמו להצטרף אסור גזלן שהוא. בחבירו

 עם יחתום שמא חותם מי עם לחקור לו ראוי הדעת נקי אדם כל א״כ הרשע עם תצטרף

 יע״ש 277בורר זה ס׳ בריש רש״י כמ״ש בדבר נושה הוא ונמצא העדות ויתבטל הפסול

 מדבר זה ענין דרשו העדות שבועת ׳בפ אבל נוהגין, שבירושלים הדעת נקיי היו וכך

"תרחק. שקר

 שהיא לקטנה מנין תנן 278 סנהדרין בריש וכו׳. לרעה עמהם הווה אתה שאין ממשמע

 לרעות רבים אחרי תהיה לא שנא׳ ממשמע ג׳ עוד להביא ומנין העדה ושפטו שנא׳ בג׳

 כהטייתך לא להטות רבים אחרי נאמר למה א״כ לטובה, עמהס שאהיה אני שומע

 שקול ב״ד ואין ב׳ ע״פ לרעה הטייתך א׳ ע״פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה

 מזכין י״א אם לה משכחת לא ב׳ ע״פ לרעה סוף סוף 279 ובגמ׳ א׳, עוד עליהן מוסיפין

 אתה אי אבהו ר׳ אמר הוו, תלתא מחייבין וי״ג מזכין י׳ אם הוא חד אכתי מחייבין וי״ב

 אבהו ר׳ ואמר ע׳ דאמר דר״י אליבא גדולה ובסנהדריה הכל ודברי במוסיפין אלא מוצא

 טעמא אמר ואי דמי דליתיה כמאן יודע איני דקאמר דהאי קמשמל״ן עד וכו׳ במוסיפין

 בדברי ועיין התורה על ובפרושו המקרא ישוב רש״י בפי׳ שם ועיין ע״ב. ליה שמעינן לא

 אחרי תהיה לא קרא דהאי נמצא מכלתין מדברי אבל סנהדרין מה׳ פ״ז ריש ז״ל הרמב״ם

 על המחייבין ירבו כמה יודע איני ועדיין מזכין וי״א מחייבין י״ב כגון לחובה רבים

 והאי לנטות, ריב על תענה לא אמר לכך ד׳ או ג׳ או ב׳ אם החוטא שיתחייב כדי המזכין

 שקר, דבר על לנטותו ריב על תענה לא וה״ק תענה לא כמו עדות לשון הוא תענה לא

 עד ברעך תענה לא נאמר כבר כי מיותר הוא זה שמקרא ובעבור שקר עדות תעיד שלא

 מה לרעה הדין להטיית עדות ולהקיש הדיינין לענין הוי זו דהטייה במכלתין דרשו שקר

 לטובה איירי להטות רבים אחרי דקרא וסיפיה בשנים, לרעה הטייה אף בשנים עדות

 לקרא לכך הוצרכה לא הנז׳ שהמשנה ואעפ״י מכלתין. דברי ליישב נר׳ כן אחר, א׳ עפ״י

 דס״ל ואפשר הכי, ס״ל לא מכלתין לה, נפקא להטות רבים דאחרי דמקרא תענה דלא

 הטייה צריך אין דלזכות אמינא הוה לזכות להטות רבים אחרי כתיב לא דאם למכלתין

מוסיפיץ. ואין אותו פוטרין חייב וחציין זכאי אומרין חציים ואם כלל

 נר׳ זכות לכף אלא יטה שלא לדיין אזהרה זו הרי דבריו בסוף מכלתין שאמר ומה

 לו שומעין ואין חובה לכף עוד להטות שלא מוזהר יודע איני שאמר זה דיין דה״פ,

,280סנהדרין מה׳ בפ״ט ז״ל הרמב״ם וכ״כ ברכה, עליו ותבא יטה לזכות אבל לחובה

ע״א. כג דף סנהדרין .277
ע״א. ב דף .278
ע״א. יז דף שם .279
ה״ב. .280
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צרהווכםה|1«

משפטים כגמכלתאשמות386

 לא זה הרי אבדתו לו תחזיר ואל עמו תטעון אל
 !במצות חייבין ואמו שאביו מפני לו ישמע

 שהוא לפי נאמר !למה[ )לכך( עמו תעזוב עזוב רדו
 אלא לי אין כ□ )דברים עמו תקים הקם אומר

 רבי עמו. תעזוב עזוב ת״ל מנין פריקה מעינה
 הכתיב בפריקה זה ואחד זה אחד אומר יאשיה
 הוא דין מנין. טעינה פריקה אלא לי אין מדבר

 הרי עצמו בפני לפרוק יבול שהיא פריקה אם מה
 בפני לטעון יבול שאינו טעינה עליה מוזהר זה

 שדבר )מפני עליה מוזהר שיהא דין אינו עצמו
 )רבי החמור את ממנו ללמוד בקל בהווה( הכתוב
 טעינה עמו תקים הקם אימר בתירא בן יהודה
 ישמעאל רבי היה מכאן פריקה. עמו תעזוב עזוב

 מן טעינה כך התורה מן ריקה שם כשם אומר
 שהוא לפי נאמר למה עמו תעזוב עזוב התורה!

 וטעינה פריקה אלא לי אין עמו(. תקים הקם אומר
 הקם עמו. תקים הקם ת״ל מנין עצמה בהמה

לו! שוה שאתה בזמן ]עמו( תקים
י למה'נאמר בריבו אביונך משפט תטה לא )ו( רש

 בריבו תהדר לא ודל אומר שהוא לפי
 תטה. ת״ל״״לא מנין תאב עני דל אלא לי אין

שכחה )בלקט אליעזר רבי משום אומר חנן אבא

 לפניך עומדין וכשר רשע מדבר. הכתיב ופאר.(
 את עליו אטה הוא ורשע הואיל תאמר שלא בדין
אביון בריבו אביונך משפט תטה לא ת״ל הדין

במצות: הוא
 אזהרה זה ]הרי ))וגו׳( תרחק שקר מדבר )ז( רי

אזהרה זה הרי ד״א הרע. לשון למדבר
 יעמיד שלא ד״א בור. דיין אצלו יושיב שלא לדיין
 דבר יבא האלהים עד שנאמר סניגורין אצלו

 אזהרה תרחק שקר מדבר אומר נתן ר׳ שניהם.
 ממות מר אני ומוצא וכה״א המינות מן לפרוש

 )תחלים וגו׳ באלהים ישמח והמלך ז(. )קהלת וגו׳
 — )כי תהרוג אל וצדיק ונקי ריא )כדכתיב((: 'סג([.
 )עובד( ואחד לחמה שעובד מעידו אחד היה אלו(

 זה עם זה שיצטרפו אני שומע ללבנה ]שעובד(
 ראיהו תהרוג. אל וצדיק )ונקי( ח״ל חייב 'ויהא
 הוי לו אמרו בידו והסייף להרגו חברו אחר רודף
 וצדיק )ונקי אמרה והתורה ברית בן שהוא יודע

 דמו באדם האדם דם שופך ואומר( תהרוג אל
 בן מנת על אני יודע ואמר ט( )בראשית "ישפך

 מצאנוהו כן ]ואחר[ )ואם( עיניהם עדים והעלימו
 שומע ההורג מיד דם מנטף והסייף מפרפר הרוג
כבר תהרוג. אל וצדיק ונקי ח״ל חייב יהא אני

התורה

 כבודו, לפי ואינה זקן משים צריך דעקר מפיק ומם׳ דכיבור,
 ממק״א ידענו שכבר קרא א״צ דכיבוד מ*ע בהצטרף גם כי

 המצוד" על לעבור בשא״ל מתחלה אינה דכיכוד דעשה
 במצות חייבים ואמו שאביו מפני במבלתא שמסיק /■כמו

:לב( )דף ובב״ט ר( )דף ביבמית וכמ״ש
מדבר תעזב עזב מ*ש הת״ק לדעת עמו. תעזב עזב רה

 את ממנת שיעזוב 'עזיבה מלשון והוא המשא, בפריקת
תהים הקם תצא בם׳ ומ״ש עוזבה, ואינה עליה הרובץ משאה

 להקים שצריך מיריע דשם משום תצא, ובם׳ פר. הפריקה
 עליו המשא שיקים וזאת הקמה, לשון שעז״א הבהמה גם

 שכנוסחתו הגר״א, ניסחת עפ״י פרשתי והנה מק-ו. למדין
 ועיין מובנת. בלתי הספרים נוסחת כי בירושלמי, משמע
 לב( סי׳ )קדושים התו״ה בם׳ בארתי וכבר לב/ )דף בב*מ
 השווי על מורה שעמו עמו ובין אתו בין הבדל שיש

:לו שור. שאתה בזמן עמו תקים הקים וז״ש עיי״ש,
יסר, שלא אצ«ל בריבו. אבינך משפט תטה לא 0) רם

 אסיר ישיר משפם אפי׳ דהא להיבתו האביון משפם
 המשפט יטר. שלא סי׳ וע*ב אביון, משפט וכ*ש להסות

 מן גריע האביין תהדר, לא ודל אמר שבבר והגם לזכותי.
והייתי מאיטה, לו ואין דבר לכל התאב העני שהוא הדל

והמצות
 העשיר באשר ויהפרנם שינכה כדי להטות שיכול סובר

 שדוקא בריבי מלת ר*א דייק זו סברא ועפ״י לפרנסו, מחויב
 יכול ופאה שכחה בלקט אבל לזכותו להטות אין בריבו
 כן דייק ובבר דסאה(, )פ״ד בירושלמי כן וכמ״ש להסות
 לפרש רצה לא אחר והדבר בריבו, תהדר לא ודל על למעלה

 ולא לחובה הטיה תמיד פירושו איש משפט הטיית’ כי כן
הרשע הוא שהאביון וע״ב לטובה, הטיה על זר. לשון נמצא

־! לקובה משפטו להטות שמותר וה״א במצות וןהאבי

 רבו א״ל בכאן, הגיד, הגר״א תרח?!. שקר מדבר )ז( רי
וכוי, שבעילם טמון כל לי ג־תנים שאם בי יורע 'אתה

 רשע, עם ידך תשת אל פסוק על למעלה במכלתא שנמצא
 תרחק, שקר מדבר מן לר, למד לא( )דף שבועות בגט* כי

^יבילקיט למעלה, כמ״׳ש ר״ל כדכחיב במ-ש רומז זה ולדעתי
!לפנינוש במבלתא צאיםנמ יןשא דרושים כמה פה יש

)ד איוב בפי׳ בארתי כבר תהרג. אל ^ריאונקיוצדיק

 שהנקי צדיק, ובין נקי בין הבדל שיש יה( כב ה, ז,
 הוא והצדיק מפשע, חף עצמו שהוא עצמו אל בהשקף הוא

 רשע שהוא והגם אותו 'יצדיקו שאתרים אחרים אל בד,שקף
 העולם אם צדיקי בלתי ינקי ?'׳’ בלתי צדיק ויצויר בפ*ע,
 צדיק ויש הצדיק, את ומרשיעים הרשע את ומצדיקים טועים
 מצייר ותחלה כלל, לדונו א״א תורה דין עפ״י אם ונקי,

 ראו אם להרגו, סברא ויש וצדיק, נקי שהוא מי המכלתא
 העלימי שהעדים רק בו התרו וגם להרגו חברו אחר רודף

 ומובא כלל, לשפמו א״א כי צדיק גם נקי והיא עיניהם
 שמעון של המעשה מביא יעס״ז ע״ב( לז )דף בסנהדרין

שטח בן שמעון שאמר מה המעשר, מביא ואגב שטח. בן

אוצר תכנת ע״י הודפס393 מס עמוד מיכל יחיאל בן ליבוש מאיר מלבים, א( ויקרא שמות, )בראשית, א ־ >מלבי״ם< והמצוה התורה



קמאמהרש״םקגג קבב סימןשו״ת
 ישאל אם כרי הכא אבל קל איסור הוי בכך דאפשר וכיון

 איסור למפרע יחול הרי למפרע וימקרנה השבועה על
 הכי דינא שבועה על בשבועה דאפי׳ יותר נבילה'החמור

 דכיון וא״ל בשאלה כליתא הוי וא״כ תורה באיסור ומכ״ש
 וכמש״ל דהשתא בחרטה שאלה מהני סיבה ע״י שהנדר

 דא״כ דז״א נבילה איסור יחול לא ובכה״ג הרמב״ן בשם
 באיסור היתה דאכילתו כיון איסור משאר קל האיסור אין

 שהט״א ואף — ואמת וז״ב למפרע ולעקרו לבטלו שא״א
 איתא נזירות דמין משום קיל בנז״ש דגם כתב כ״ח ר״ה

שאינו נבילה איסור יחול כשישאל הרי בנ״ד מ״מ בשאלה
כלל. בשאלה

 דבבישרא א׳ וכ״ג כ״בב׳ ביצה רש״י לשי׳ שהק׳ ומה
נ״ז דמנחות הא יפרנס איך כיבוי משום איכא אגומרא

 והאיכא פטור בו היפך לא גמלים ע״ג בשר הניח ע״א
 דבדבר כ׳ דף בכריתות מבואר דהא לק״מ — מכבה משום

 מתעסק הוי להבעיר רק נתכוין אם והבערה כיבוי שיש
סיכתא דשדה בהא פ ע״ד דשבת בהא ]ויל״ע כיבוי לגבי

 חלזון דפוצע בהא א׳ ע״ה דף וע״ש וכף דתימא מהו וחוד״ה ־"
 דה״נ וי״ל וכף כי וד״ה טפי וד״ה מתעסק ד״ה ותום׳

 דהוי או מהר[ שיצלה כדי בכיבוי לי׳ ניחא לא
 וק״ע ה׳ הל׳ דשבת פ״ב בירושלמי וע״ע ופטור משאצל״ג

 מתעסק דכל הוכיח ח׳ סי׳ רע״א ובתשף □ה שם ופ״מ
 ע״ש קעביד איסורא מ״מ אבל מחטאת רק הוא דפטור

 דאיכא י״ל שפיר איסורא לענק דקאי דביצה בש״ס א״כ
 ולא הבשר לצלות רק מתכוין אינו דודאי מכבה משום
בהא אבל או״נ לצורך רק כן לעשות ואסור הגחלים לכבות

פטור. שפיר חטאת חיוב לענין דקאי דמנחות
שמואל דאמר צ״א דזבחים מהא עוד שהקשה ומה

 מכבה והא ופריך אישים ע״ג מזלפו יין המתנדב
 כיבוי נמי איכא גחלים ע״ג שצולה הקרבנות בכל והא וכף

 משכח״ל הא בכך מצותו דהתם משום ואי ביק וה״נ ושרי
 אדע ולא — עכ״ד ידליקנו ואח״כ העצים על ככשר שיניח

 ואינו באמת כן עושה דבקרבנות י״ל דמה״ט ק״ל מה
דכיבוי דמשני ולבתר משם ראי׳ ואץ הגחלים על מניח

 להניח מותר גווני בכל שרי מצוה לצורך או שרי במקצת *׳“
גחלים. ע״ג הבשר

קנב סימן

 דק׳ מו״צ נ״י ניימאן הכהן מיכל יחיאל מו״ה לכרב
ישן. עיר

 אתה שזה יתומה בבתולה שאלתו וע״ד הגיעני מכתבו
עתה ועד ומאז לזנונים וילדה הרחה שנים

 מזה הודע בלא מרחוק נשתדכה וכעת בצניעות מתנהגת
 הנישואין זמן הגיע ועתה הקשר יבטל להחתן יוודע ואם

 י״ב סי׳ בפ״ש שמבואר והגם מכתובה יתנהגו איך ושאל
 יכתבו לא הבושה שמפני סקנ״ו ט״ו אות הכתובה במשפטי
 חיבת להבליע הקורא יוכל וגם פלונית להדא רק בתולתא
 בחיוב נעשה מה אבל כ״כ יורגש שלא שפתיו בק בתולתא

 שינוי בענין מ״ש והנה כדת. שלא הנכתב ומאתים מנה
חסידים בם׳ הנה השלום מפני לשנות דמותר כקריאה

 שהוא דשקר מבואר הספר ובגוף קנ״ו סי׳ המג״א שרמז
 בהגהות אני אבל השלום מפני גם לשקר אסור עכשיו

 מרש״י ראיה כבאתי הגר( בארן כעת )שנדפס האו״ח
 מותר כבושה דמפני שם העליתי וגס להיפוך ע״א כ׳ ביצה

 פ״ב כלל הרא״ש מתשף ראי׳ והבאתי גווני בבל לשנות
 שנחלקו ע״א נ״ח ע״ד ותום׳ מרש״י והבאתי מ״ד סי׳ וח״צ
 היתומה ועלבון המין כל עי״ז שיהרס בנ״ד ומכ״ש בזה

 בראוי הכתובה שיכתבו שאפשר באם לכן — ומשפחתה
 מנה ויקרא הנצרך בכל הקריאה ישנה והקורא לבעולתא
 לכתוב אבל — כן יעשו עזי כן נכתב שלא אף ומאתים

 הקורא ע״י לתקן א״א ובאם לחתן .הפסד גורם הרי בשינוי
 יונח וגם מזה יודעים שאין בעדים ככתובה יעשו אזי

 כבעל את שפוטרת היתומה במת״י בעדים כתב בב״ד
 )וגם לה המגיע מהחיוב יותר שהוא מה הכתובה ™מחיוב

 או בעצמו( רו״מ כמ״ש לכהן שאסורה בב״ד יזהירוה
 כתובה לה ויתנו יחליפו החופה אחר כי הדבר יבטיחו
 תחת שיקראוה הזאת והכתובה הדין ע״פ הכתובה אחרת

יקרעוה. החופה

קנג סימן
 תרי״ט תולדות ד׳ ב״ה

מטשארטקוב. דאהל לר״א

 הפרכת בדבר מהב״ד שיצא הפס״ד וע״ד הגיעני מכתבו
שיקנוהו מייזלש ר״י שביקש מוזהב סאמעט של

 לא ור״א מ״כ וחמשה עשרים מאתים בעדו ורצה מידו
 הפצרות ואחר וחמשה עשרים מאה רק תמורתו ליתן רצה

 שלחו ור׳א ישלם כן שישומוהו וכמה לוויען לשלחו נתרצו
 ואינו ר״א בו חזר ועתה ועשרים. מאה ונישום לוויען
 באופן הפרכת מכר שכבר טוען ור״י כלל לקנותו רוצה
 כן אוחו שישומו וכמה לוויען וישלחוהו מוסטער שיתן
 המוסטער שישלח מאתו הקונה דרש לא עתה ועד יקום

 על מוסטער שישומו א״א כי טוען והקונה שלח, לא לכן
 בטל. והמקח עצמו והזהב הסאמיט לראות צריכים כי נייר

 לפ״מ וגס הוא. כן שכדבריו הקונה שישבע הבי״ד ופסקו
 דשומת י״ב סימן בפת״ש שהביא ישע הבגדי שנסתפק
 המדובר שהי׳ בנ״ד מ״מ הם מי שיפרט בעינן בקיאים

 עכת״ד. פרטם כאילו הו״ל בוויען השומא שתהי׳
אחרי גיחוך לידי מביא כפרטם הו״ל דבנ״ד מ״ש והנה

 בקיאים סוחרים ורבבות אלפים נמצאים שם כי
 עה״ד יעלה איך אחרות עיירות מבעשרים יותר בשומא

 דברי גוף אבל השמאים פרט כאילו דהוי לומר
 בשניות מבי״ט בתשף ומצאתי כלל נראים אינם הבגד״י

 סוחר שומת כפי בקנין כצדדים קבלו בדין קפ״ה סי׳ ח״א
 כפי דאמר הכא וז״ל וסיים קנוי, דהמקח ופסק פלוני

 כור בית פ׳3 וכדאי׳ דעתייהו סמכא סוחר פ׳ שיישום
 וכף קונה תלתא בי כדשיימי וכף מדקניינא אמר דאי

 קבלוהו הרי פלוני שיאמר במה נתרצו ששניהם כיון ובנ״ד
 בערך בקי דהוה חד אהאי טפי וסמ״ד כשלשה עליהם

 וכו׳ ופלוני פלוני סיימו דלא דעלמא משלשה הסחורות
 בדלא היינו תלחא בי דכדשיימו דס״ל מבואר הרי עכ״ל

דמכ״ש למד ומזה מהני ואפ״ה ופלוני פלוני הם מי סיימו
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^וצרהחכמה|

עיריביו מרומי

 ועתה ברה״י אדם יעמוד לא במשנה. א׳ צ״ט דף
דמי דלא ופירש״י כף. ברה״ר

 רשותא. בחדא והנחה עקירה עביד שותה אכל כף ורק למשחין
 מיד. נחים הם וכפיו עומד, פיו כה שותה שהוא כרשות דהא

 דף לעיל התום׳ כמוש״כ פטור, מקום הוא שהפה והכוונה
 כרה״ר עומד אס שהרי ממש, פטור מקום ולא רש״י. כשם כ׳

 נח לא דהפה משום ה״ק אלא פטור. מקום אינו ברה״י ופיו
 מס׳ כריש ידו וכמו פטור. מקום הוי מהגוף אחר כרשות

 נח, לא דידו שם לפירש״י אלא אינו דישוביזה איכרא שכת.
 פלוגתא גריר גופו דכתר דהסכרא גריר. גופו דכתר משום ולא

 מג׳ למעלה אכל א׳. צ״ב דף המצניע כפ׳ היא ורכא דאכיי
 הא ג״כ כפיו הכא וא״כ נח. לא דידו משוס פטור, לכו״ע

 מג׳ דלמעלה דהא המצניע, כפ׳ שם התום׳ לפי׳ משא״כ נח. לא
 אינו זה וא״כ גריר, גופו כתר דידו משום הוא לכו״ע פטור
 ולא אזיל, רישא בתר גופא דלהיפך בפה, משא״כ ביד אלא

אחר: ישוב שם החום׳ כתבו ע״כ להיפך,
שהרוק זמן כל דקסבר מטהר, יוסי ור׳ ד״ה בפירש״י שם.

 לרבינו הי׳ בפשיטות כף. הוא משקה לאו פיו בתוך
 מכשיר'אפילו מחוברים משקה ואין מחובר, דהוי לפרש ז״ל

 דבתרומה משום ואולי לנ״ד. הדמיון בפשיטות אתי ובזה מיס.
 שם אכל ל״ד. ד׳ בפסחים כדאי׳ לתרומה' ■זריעה ואין מיירי,
 ברור: וזה המכשרת, המשקה נזר^ימשא״כ שהתרומה מיירי
 מי׳ למטה המזחילה מן אדם קולט במשןגה. ע״-ב שם

משום ותום׳ רש״י נוסח זהו כף. טפחים
 בו ואין הגג מן ג׳ רחוק אפילו טפחים מי׳ דלמעלה סיפא,

 המג״א הקשה וכבר רה״י. ד׳"והוי יש אטו גזירה אסור, ד׳
 בוקעין גדיים הא רה״י הוי אמאי סק״ה, שנ׳א בסי׳ ז״ל

 מובן ואינו ע״כ. לחלון הסמוך זיז כמו דהוי ויישב תחתיו.
 והוי לגג, סמוך הוא הא לחלון, לסמוך' דומה הוא האיך

 בתדירות הולכים דהמים דמשוס וצ״ל החום׳. לשיטת כרמלית
 לחלון. הסמוך זיז כמו מצוי תשמישו כמו הוי למזחילה, הגג מן

 דלמעלה ולהיפך, מעשרה למעלה דגרסינן הרמב״ם שיטת אכל
 מעשרה בלמטה משא״כ מד׳, בפחות דמותר הוא מעשרה
 אטו פטור במקום כאן דגזרו ומשמע אסור. מד׳ בפחות דאפילו
 הוויין מד׳ ופחות מעשרה למעלה משא״כ גזונא. בחדא כרמלית

 אפשר אי רש״י לשיטת אבל גזרו. ולא פטור מקום גווני תרי
 לעיל: כמוש״כ כרמלית דהוי שווה ולמטה למעלה שהרי כן, לומר
מתחילה נטעו ואפילו כו׳ סאתים כבית אלא ד״ה כרש״י שם.

 משוס הטעם הגמ׳ מדמפרש רבינו, כן למד ע״כ. לכך
 המסקנא לפי הא קשה מיהו לאדיר. שתשמישה דירה דהוי

 סאחים לבית אלא מועיל אינו מאיליו הנעשה דמחיצה דלעיל,
 משום בדר״י דר״ה טעמא לפרש אפשר וא״כ ט׳ץ, בדף עי׳

 דהגמרא ובסוכה, שם החום׳ הכריחו שהרי ניחא, אולם הכי.
 ובין האילן, מגוף היא שהמחיצה בין מיירי דמשנתינו ס״ל

וע״כ ודפנא. בהוצא ובעינן ברוח עומדים שאינם מהענפים
הגמץ כמ״ש הוי דטעמו

 אחת כמתנה הניחנין כתנאי בדר״י ר״ה אמר א׳. ק׳ דף
ס״ל דכו״ע אזיל הסוגיא כל הנה כף. שנתערבו

 ראיה דמייתי דרה״ש הסוגיא ס״ל והכי תוסיף. בל כאן דיש
 הכי, קיי״ל לא אנן אבל כוונה. בעי לא תוסיף דבל זו ממשנה
 תוסיף. בבל ומכש״כ כוונה, דבעי דעה יש מצוה בעשיית ואפילו

 כאילו רואין ם״ל דר״א ברואין, הוא ור״י ר״א מחלוקת אלא
 ליה לית ור״י כווסה. בלי תוסיף בל ליכא משו״ה מים, הם

 בביאור יפה וביארתי תוסיף. בל איכא לסולם ומשו״ה רואק,
:קנ״ד סי׳ השאילתות

פב שדה
 בקושיא נשאר כ״ח דף ברה״ש ז״ל אבן הטורי הגאון והנה

ועשה קום דמי לא דהא לסוגיין, ממלוקותן שייך מה
 הכא משא׳׳כ ועשה, קום בהאי איסורא עביר ירד דאם דאילן

 דליכא מיבעי לא לעצמו, כשהוא אלא תוסיף בל נאמר דלא כיון
 התוס׳ למש״כ קשה וכן עכ״ל. איכא נמי מצוה אלא עבירה,
 ולולא מים. הם כאילו אותן רואין דלר״א פ׳ דף בזבחים
 כשלא אלא רואין ר״א אמר דלא אומר, הייתי ז״ל דבריהם

 ראויה היו שלא קדשים בשר כמו לעולם, מקומם כאן היה
 למעלה. ונתנם למטה הניתנין זבחים דם או מעולם, למזבח

 השניה הרי הראשונה, נתן לא ואם הוא, מקומם כאן אבל
 כפשוטו, דר״א וטעמיה רואין. לומר ע״ז שייך ולא כדינם,

 תוסיף. בל על עובר אינו אחרת, מצוה לשם נותן שהוא דכיון
 דר״א בזה, הוי דפלוגתייהו וע״כ הקשה שפיר יהושע ור׳

 לעשות משלא ונטה, בקום אחד פעם לעבור טוב דיותר ס״ל
 ובזה להיפך. ס״ל יהושע ור׳ שעה. בכל תגרע בל על ויעברו

 אע״ג ועשה, בקום לירד טוב יותר דלר״א היטב, סוגיין אתי
 פעם רק יעבור מכ״מ עשה, ולא ישב משאם יותר דמשתמש

 ס״ל ור״י 'רגגג בכל עובר עשיה בלי יושב אם אחד.משא״כ
 עפ״י כשעושה אלא זו סברא אמר לא דר״א הש״ס ודחי להיפך.

 שרץ בהמשנה במכילתין בירושלמי' מבואר וצדברי מצוה. זה
 טומאה שיהוי אי במחלוקת פליגי ור״י דר״א במקדש, שנמצא

ועשה, בקום הוי דאפושי והיינו טומאה, אפושי או עדיף
_________"' החיסור: ™י^ רי| י׳ >■;? - -

אר״י לה מפייס ומאי כף מתרנגול ארן 'דרך ע״ב שם
 הנה כף. זוגא לך זביננא לה קאמר הכי א״ר

 בפסחים וכדאי׳ בבגדים’אינה'אלא נשים דפיוס' דר״א, מלמדנו
 ועוד צבעונין. בבגדי בבבל משמחן במה נשים א׳ ק״ט דף

 ומעין עמו. בל ולבו בפיו ולהבטיח לה לשנות שמותר מלמדינו
צדיקים[: אורחות ס׳ ]עי׳ .להחניףלאשתו דמותר חז״ל וזהאמר

דבאיסקופת מכלל חנויות וכן מדקאמר ב׳. ק״א דף
 אפשר זה דבלא פי׳ כף. עסקינן כרמלית

 מאיר ור׳ הימנו. למעלה והמנעול רה״י, באיסקופת לפרש
 אסור טפחים, עשרה מזה זק״לקעלה גגין שני דאפי׳ לטעמיה

 מטלטל מעשרה, למטה שהמנעול בזמן ולהכי לזה. מזה לטלטל
 במנעול. מניחו מעשרה למעלה שהוא ובזמן למנעול. מאיסקופה

 אסור ד׳ על ד׳ בחלון יש אם דקתני והא לטעמייהו. וחכמים
 ד׳ על ד׳ בו אין ואם אחר, בעה״ב של בחלון דאיירי י״ל כו׳.
 מוכח לא הכי, נפרש ואי בחלון. וכדתנן בפע״צ, רשות אינו

דכרמלית. מאיסור זו, גזירה איסור קיל דודאי ר״מ, ביה דהדר
צע״ג: התום׳ ודברי קשה. חנויות וכן מדחני אבל

לא אבל במקדש שנועלין נגר איזהו אלא א׳. ק׳ב דף
פי׳ תלוי. ולא קשור לא שאינו כל במדינה

 כלל קשור באינו דוקא אז באוגדו, שניטל חבל עליו יש אם
 ניטל באינו ואם שרי. שהוא מקום בכל קשור אם אבל אסור,

 וזה זויח, בקרן ומניחו שומטו אי אלא שקשור, אע״ג באוגדו,
אסור. ג״ב עצמו, בדלת ולא זוית לקרן סמוך שקשור אלא א״א

והסוגיא: דרבא מימרא והיינו
לא אבל במקדש התחתון ציר מחזירין במשנה. ע״ב שם

כר. אסור וכאן כאן והעליון במדינה
 או בגרזן יתקע שמא גזירה במדינה אסור דלק ז״ל ופירש״י
 ז״> לשיטתו מוכרח הוא והנה ע״כ. מלאכה דהוי במקבות
 מכה משום אלא אינו בכלים, בנץ אין למ״ד תקיעה דאיסור
 ומטה סקיבם של לווחים גבי א׳ מ״ז דף בשבת כמבואר בפטיש,

 ומגדל. תיבה שידה של דלת גבי ב׳ קכ״ב ובדף טרסיים, של
לעליון. תחתון בק לחלק שייך לא בפטיש מכה דאיסור ופשוט

ואי

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס170 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, א ־ שדה מרומי



כ׳תהליםז מזמורמדרש
: כהנים ברכת בזכות עובדן אנו פה בזכות אהא א״ר )מרן( .קיים ראשון ראשון
 אפר איבו רבי .יפעל לדולקים חציו פרו )מט( . לנפשו לו . פות כלי הכין ולו

את שהציתו אלו אופר יוסי רבי . בחייהן בעבירה דלוק שלבם הרשעים אלו
 ההרים על ד׳( )איכה שנאפר ישראל של שונאין אלו אפרי רבנן . המקדש בבית האור

: בפרבר דלקונו י

 שיכניס״ץ לנח הקב״ה שאפר בשעה לוי א״ר , שקר וילד עמל והרה און יתבל הנה
שנים שנים ז׳( )בראשיח לתיבה כולם ונכנסו באו לתיבה ופין מין פכל שנים שנים

 , לפיעל בעי שיקרא אתי )נ( עפו וזוגו ואהד ארד כל נכנסו .בשר( )פכל נח אל באו
 .זוג בר הבע שיקרא אזל .זוג בר לך נסבת כן אם אלא לפיעל יכיל את לית נח א״ל
 שביק ולא לתיבותא לפיעל בעי דאזלית דנה גבי פן .אתית את מנן א״ל . בפחתא פגע

 אפר זוג. בר לי דההוי את בעי ואי לפיעל. את יכיל זוג בר לך אית אי לי דאפר לי
 את פסגל דאנא פה רכל )נא( עמך כתקן אנא ליה אפר לי, יריב את ופה ליה

 . לתיבותא תרויהון עילון . נסבא בהר,א ככנים דשיקרא פה רכל ביניהון אתקון נסבא.
 אמר שיקרא אזל .קדפאי דקדמאי . נסבא ופהתא )נב( מכניס שיקרא היה דנפקין כיון
 ככנים דאת מה רכל עמי אהקנה כדין לא ליה אפר דסגלית רכל אינון מאן הן ליה

 הרה לכך . נסבא פחתא מכנים דשיקרא פה כל . פה פתחון ליה הוה לא . נסבא אנא
_____£ יקראש מוליד שיקרא )נג(_ שקר דויל עכל ______________

 .יפעל בשחת יפול ובסוף .הופרין הן לנפשם הופרין שהרשעים כל .ויחפרהו כרה ב*ף
: לו נעשה לפרדכי שחשב פה שכל המן זה .בראשו עמלו ישוב )נד(

 בעולם עליונים אותנו כשתעשה לוי ר׳ אפר . בשמים עליון כהו .כצדקו יי אודה
.כצדקו ה׳ אודה מ״ט )כה( עליון. אלהיך ה׳ ונתנך כ״ח( )דבריס שנאט׳ הכל. על

 והודייה מלמעלה■ הודייה רשעים של מפלתן מוצא שאת מקום כל לוי בן יהושע א״ר
אדו□.מה זה . הגותית על למנצח בתריה כתיב פה כצדקו ה' אודה שנאפר.מלמטה

כתיב
הרא״ט באור

 אנו מה בזכות אר׳א )פה( :ר׳ל רעוה גזיריח על וקאי מהקימה ראשונה ראשונה הגי׳ ושס במקומו
 כהניס ברכה בזכוח אמר ע״ז . יום בכל זועם שהקב״ה רעה המירה מבטל מי היינו עומדים.

 הוראוח שני לו יש דלק שורש כי וכר. לדולקים חציו מהו )טט( :בירושלמי וע״ש . יום בכל שהם
 אמר יוסי ר׳ וע״ז הרד״ק( בשרשי וכן דלק שורש קינקרדאנצייא )עיין רדיפה עני; או שריפה ענין או

 טנין דלק מפרש . ישראל שונאי אלו אמרי ורבנן .שריפה ענין הוא . וכו׳ האיר שהציחו אלו
 . וכו' בעבירה דלק שלבן אלו שאמר איבו ור׳ .ישראל אח שרודפים העכו״ס על וקאי רדיפה
 והבער שריפה לשון דלוק או העבירוה אחר שרודפין בעבירה דלוק או ההוראות שני כפי ידלק מפרש
 מאוד נאה מוהרי מאמר הצחוה ע״ד המאמר כל .וכו' למיעל בעי שיקרא אחי )נ( לעבירות: בוער שלבן

 .ופהחא השקר מספר כאשר . רע z רע עושה וסוף ומדבר עומד כ״א הרעוח במדוח חיים רוח הפיחו
 . חכמה בדברי מעוטף כשהוא מוסר מדברי הוא הנפש והתרגשות התפעלות כי וידוע

 א׳ במזמור קדקדו על הכיהי וכבר חז״ל אגדות כמה על סרה הדובר מלב להוציא זה כתבתי
 אמר השקר פי' . נסבא את מסגל דאנא מה דכל )גא( :לך ויונעס ע״ש פ״ב אוח בביאור
 /’ דבר(ריק?" הוא .'?פחתא לך שייך יהיו השקר ע״י אוצריח והסגל מרויח דאנא מה כי לפחחא

 מוליד שיקרא )נג( : פחחא זאה נסב הרויח ששקר מה כל היינו קדמאי. דקדמאי נסיב ופחחא )נב(
 שאדס מה כל כי השקר מדוח לגנות הכוונה והכל .השני שקר נולד אהד שקר כיהן הכוונה שיקרא..

 בראשו עמלו ישוב )גד( : זו לאגדה רמז במקומו ברש״י ועיין • ולטמיון לריק הולך הכל בשקר עמל
 .כצדקו ה׳ אודה ה״ט )נח.( :ראשו על וכו׳ מחשבתו ישוב ט׳( )אסחר ג״כ כתיב המן גבי כי .המן זה

במדרש ליחא וכן .זה מוחק והא״א • בפ״ע מאמר והוא ,וכו׳ אריב׳ל כצדקו ה׳ אודה ד״א וצ׳ל ט׳ס

 המזג אחר כתיב
 הוו . לבי בכל

 ב להק דוד שיבח
 מפלתו על לפני

 שניו; וזהו מפניו.
 אני ואף הים מן

 שהו; )ס( אותך
 י: שלא מתפלל
 ,נד קמ״ד( )חהלים

 בי יד שלח שלא
לבך .שאול אלא

 על אחר דבר
כ אותם

 דברי על אחר
 ; על (3״ י )במדבר
 צפו! כך בעורה
 מה לידע רצונך
 ל/ יוצאות נערות

 לפניך הנה יש
 דברו דברים במה

 שמוא שיבא עד
 ויצא ברה רודפו

 צ התחיל לתופסו
 הה" מידו. וטלטו

 ראיתי כ״ב( )שם
טלו והלא לו נתן

 כ; ומה )ני( :ישן
 להדורש הוקשה כי

 ע" הודאה לשין לבן
 מזמו היינו שלפניו
 שמפרש כמו אדום

 כ ה׳ אודה דהכא
 אמר )נז( :לבי בכל

 אחו אלמלי )נח(
 מגי ועיין .שס רש׳י
 נצ שס שהעלו וכפי
 :ע׳ש באל״ף ולא

 . וכו' עלי מתחלף
 ח! כשישראל )סא(

 בעורו משונה כושי
 וכה" כצ״ל . היתה
בכד אמר חד פי׳ג



תהליםיב מזמורמדרש

 הרע לשון הוא קשה )ט( אמר יונתן ר׳ בשם ברקפרא חלקות~ שפתי כל ה׳ יכרת
הזה העם חטא אנא ל״ב( )שמות כתיב בע״ז .דמים ושפיכות עריות וגלוי מע״ז

 . הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך ל״ט( )בראשית כתיב עריות בגלוי .גדולה חטאה
גדולות. מדברת לשון כתיב הרע ובלשק . מנשוא עוני גדול ד( )שס כתיב דמים בשפיכות

וכתיב

 . אותו מקללת ואת איידתך לך מחזיר הוא לה אמרו לך. מסורה אומתך ההא )ה(
 ויוצא נבנם שיהא וגזרה בעלמא. הוינן לא אנן כותי׳ באומתיה הוה חד עוד אילו לה; אמרה

 וכשמת הסיד♦ אוהו אותם ופנה סמפניא בההיא עוסקים )ו( אדם בני ונמצאו רשות. בלא
 בני מן פינחס א״ד ]א[ , אדם מבני אמונים פסו כי חסיד גמר כי ה׳ הושיעה דורו עליו קראו
 . רעהו את איש ידברו שוא עוסקק אדם בני היו ובמה ♦ פסו לא המלאכים מן פסו אדם

 אמרו חמרים של אחת חבורה בה והיה- כלל מלח בה היה שלא אחת היה,בעיר מעשה
 נלך לו ואמרו אצלו באו ראש להם והיה ♦ אחרים יביאו שלא עד ונמקור מלח ,ונביא נלך

 . ביחד נלך ולמחרתים שאחרוש ער לי המתינו אבל ומחר היום לחרוש לי יש א^ד־־להן.
 ליך אומר אני אם בידך יהא הזה הסימן לאשתו .אמר עשה מה י בבקר .הן לו אמרו
 .השק את לי תני את הקנקן את לי תני האוכף את לי תני" את־ העול את לי תני )ח(
 .לו וקראו לביתו והלכו אותן עמדו לבוקר לו. והלך החמור נבי על השק את נתן עשה מה

 .חוזר ומצאוהו בדרך להם הלכו כך כששמעו והם מאמש לו הלך כבר השכנים להם אמרו
 היתר. ביחד כולנו הלכנו אם .למה יודעין אתם אי להם אמר .כן עשית לכה לו אמרו
 לבך_ . ביפה תמכרו אתם וכשתבואו נמכרת שלי בא'ם שאתם עד אני .הכאתי עכשיו בזול

 והיה ביוקר עדשים" שהיו יונתן ברבי היה מע־שהך רעהו את 1איק ידברו שוא .נאמר
 לו אמר .הן לו אמר בעיר מהן יש מבקש אני עדש״ם לו ואמר אצלו ירד בעיר קרוב לו

 יונתן ר׳ הלך ימים לאחר לך. מוכר אני אצלי שתבוא עת וכל וכך בכך לו אמר מוכרין בכמה
 הלך .בא ולא לו המתין הוא אשתו'בשרה א״ל הוא אנה בעדו שאל קרובו לבית בעיר
 מבקש אני עדשים א״ל .כאן אין עדשים בחטים רצונך א׳ל . עדשים כאן ־י׳ש לאחר ושאל
 ונטל הלך . קרובו לו שאמר ממה יותר הדמים את עליו הרבה וכך י מכך תטול לו אמר
 את עלי העלו הרי עדשים הן וכך מכך אמרת ולא יונתן ר׳ לו ואמר קרובו בא .ממנו

 אילו א״ל .הן לו אמר החלה להם שאלת עדשים שמא א"ל .לי שאמרת מטה הדמים
 חטים. לך אמרו עדשים שאמרת עכשיו בעדשים רצונך לך אומרים היו תחלה חטים אמרת

 י" אמר מסורתא אזל־ילמזבןיהיטי צפוראה ־־רקדי־אץ רעהו את שאי ידברו _שוא נאמר לכך
 חיטי אימא שערי בעי תהוי וכד .בעי אנא שערי אימא חיטי בעי תהוי־ כד רבי-י׳ונתן

 שמחליקין . חלקות שפת .רעהו את איש ידברו שוא הוה תרעא( לך יטקון בעיקלא אנא
ואחד^גלבנ בפה אחד ידברו ולב בלב בשפתותיהן.

הרא״ט באורהרמ״גותג׳
פי׳ לך. מסורה אומתך תהי )ה(  הכוונה אולי .־פסו לא המלאכים מן פסו מב״א ארי־פ ]א[

כי עליו שקרא תסיר אוהו של הספדו על מוסב
 למעלה עלה שהוא אדס מבני אמונים פסו אז חסיד גמר

אל

•זהב- כולה
 כמותך צדיקים יותר יהיו ולא באומחך יחיד שתהיה

 סימפון .סימפינייא גהדא עוסקים )ו( :)פ״י(
.בב״מ סמפון עליו יש אס כמו ומום רק דבר כקרא

 הדבר מזה מכעס החסיד ואותו זה פס זה ורמאות שוא בדברי עוסקים הבריות שהיו הדבר ופי׳
 אמר )ז( )פ׳י(: וכו' אמונים פסו כי הפסוק זה עליו קראו חסיד אוחו כשמת ע״כ אמת שידברו רק

 רבה דברים וע׳ ,למלאכים נדמו צדיקים כי הכוונה .המלאכים מן לא אבל פסו אדם בכי מן ר״פ
 הנצרכים כלים ואוכף לשק נצרך היה הוא כי פי׳ .וכו׳ העול את לי תני )ח( : משה פעירת גבי בסופו

 מעשיות הסיפורי וכל .המחרישה כלי הס אשר והעול הקנקן. לו ליחן לאשתו דבר ובערמה הדרך על
 כצ״ל וכש״ד. וכג״ע כע״ז לשה׳ר הוא קשה )ט( וכו׳: ידברו שוא הפסוק על להסמיך השקרים מן

 ד< ולפי , זש״ד ע״ז ג״ע עבירות שלש כננד עונות מגדיל לה״ר המספר כל ע׳ב ט׳ו נעירוכין ולה
 גדולות כתיב סבלה״ר אלו עבירות מג׳ יותר קשה שהיא .שהיא כמו הגי' נכונה פ׳ב פאה הירושלמי

לשון

 אמדו אשר כתיב
 ב שהוא עד תבידו
כ צ״ד( )תהליס •דע

 יכולו איני אני
 גבור חצי ב"( )שם
 : אלא להמית •בול

 שחו חץ ע׳( )דמיה
 לש לומר לשונך

 תליתאי הרע לשק
 נ אמר יהושע ת

 ע שנאמר המחנים
 פ לד׳ שלח הדי־א
 הנאנחים מן *לא
 חתי כהן לא )יה(

 ) רבי אמר .זל
 שנאמר מביניהן.

 ה׳ דור מעון יזהר
 ועכשי .מהן נפרע

אח רבי

בא

 •רוו ע״ש רבים נשק
 שכוי עד לה״ר אומר

 בעירוכ בבבלי וכן שס
 ד׳ ברישא כי וכוונתו
 י לשה״רולזה שמספר

 1 :שם בהדיא יכ״ה
 דר הוא .וכו׳ נשה׳ר
 ו׳ נפשי דומה שכנה
 עיין .מלמטה ואהה
 נדינה מלמטה ואתה

 אל גביר ואין לשונס
 קש מי )יג( :שקיצרו

 > חליחאי לשון נקרא
 שהיי נראה חליחאי

 בו וכן שס בירושלמי
 וח״ל דוד של לשמו

 ד להגי מר לוכנזניה
ו׳ גנוחא הרים והוא

 באינ וכן בשבת פ׳
 וכדרשחס הצדיקים

 מדת התחילה מהם
 לס כ״א למחות בידם־
 מ חין לרעה טובה

>ר פ״א ■ז׳ סנהדרין

p if• 5ר-גי )׳־׳'/ יג°׳



יבמות מסכת
ראשון פרק

 שנחלקו אע״פ ע״ב(. )י״ד
 וכוי נמנעו לא וכו׳ וב״ה ב״ש

 ניהגין ורעות שחיבה ללמדך
 שנאמר מה לקיים בזה זה

אהבי. והשלום האמת

 צד לכל מתפשט שהוא חיל לרבוי ראוי וכך ואחד
זה. והבן החיל רבוי הוא והצדדין האלכסוני׳ נגד לכך

 רבי אמר ארשב״ג )שם(.
 העולם שר זה פסוק יונתן
 נעזב צדיק ראיתי לא אמרו

לחם. מבקש יזרעו

 אהבו. והשלום האמת
הוא האמת לאהוב פי׳

 שיהי׳ אך ראוי דבר
 ולא האמת עם השלום

 השלום. את האמת ידחה
כי ב׳( ס״ה )לקמן ואמרו
 ושמאי הילל ולפיכך שלום, דרכי מפני לשנות מותר

 חולקים והיו האמת שהיא התורה מצד ראוי שהי׳ אף
 חברו דברי לבטל רוצה הי׳ אחד וכל זה[׳ ]עם זה

 שהוא השני ידחה אחד שכל הזה מצד ראוי הי׳ לכך
 והיו אהבו השלום זה כל ועם ודעתו שכלו בנגד

ובאהבה♦ בשלום נוהגים---------------------

 נעזב צדיק ראיתי לא

שר זה פסוק וכו׳.
 השר פי׳ אמרו. העולם
 הנהגת סדר על שהוא

בסדר אין כי ואמר העולם
 ואף לחם מבקש וזרעו נעזב הצדיק שיהיה העולם

 לעולם עניות שיבא העולם מסדר מתחייב לפעמים כי
צדיק נעזב לא לעולם רע שהוא הזה בסדר אף מ״מ

 בשעה
להיכל ה

ר־ פרה
 עבו״ם שנכנסו

 כמו חשבון וכו׳.
 הלויות אצל ג״ב תמצא זה

 שכך א׳( ?"ז )כתובות המת
 המת הלניות ;שיהסראוי:
 הן.ה החשבון ואין זה בח?ל

 פי׳ אבל ובהזדמן. במקרה
ראוי הוא החיל רבוי כי זה

 רב בר. פליגי ע״ב(. )ט״ז
 משמי׳ והרויהו ורבנן יוסף

 אלפי תריסר אמר חד דרבב״ח
 קשתייי אלפי ושיתא גברי
 גברי ■אלפי תריסר אמר וחד

 קשתייי אלפי שיתא ומינייהו
 להיכל עכו״ם שנכנסו בשעה

וכו׳.

 כסדר נמצא לא זה דבר כי לחם מבקשי׳ יהיו' וזרעו

 התחלה לו יש והעולם העולם שר שהוא ומפני העולם
 נקרא הבריאה התחלת לכך תכלית לו ויש בבריאה

 לפיכך זקן נקרא הוא העולם ותכלית הייה? נער

 כל בהנהגות שאין אמרו העולם שר זה ,פסוק אמר
שיהיה עולם של הזקנה עד הילדות מן העולם ימי

 שר כי פי׳ והפייט לחם מבקש וזרעו נעזב צדיק
 מטטרן זה במספר הוא נער כי מטטרן נקרא העולם

 מטטרן שהוא העולם שר שהוא זה כי־נער* אמר לכך׳

מטטרן אמר_תקיף שבן חנוך שהוא אמר אחר ובמקום
ן12345_67^ה״ח_

 שניהם כי קשיא זה ואין מבשר לאש הנהפך שר
למטה. וזה למעלה זה מטטרון נקראים

זה שחשבון לפי כך שיהי׳
 אלכסוני שהם גבולים י״ב כנגד הוא ששה ושל י״ב של

 צדדים ששה כנגד הם וששה שידוע( )כמו העולם
 י״ב אלו קשתויי אלפי ושיתא גברא אלפא וי״ב

 אלפא ושיתא עולם אלכסוני י״ב כנגד גברא אלפא

 ששה כי צדדין ששה כנגד הם הגבורים ... והם
 ששה שהם הצדדין )כי עיקר ... נחשיבם הצדדין

 גבורים שהם קשתויי הם אלו נגד לכך זה( כנגד זה הם
 קשתויי אלפי שיתא ומיניהו גברא אלפא י״ב ומ״ד

 אלכסוני גבולי י״ב בכלל הם צדדין הששה שפרט
 מחולקים האלכסונים ואין הצדדין אלכסוני הם כי
 רק עצמו בפני וזה עצמו שזהיבפני הצדדיסזלומר מן
אחד כל מחולקים ואינם האלכסונים בכלל הצדדין כי

ב׳ פרק
 בבא מבואר מדות. של עונשין קשה ע״א(. )כ״א

ע״ב(. )פ״ח בתרא

 היה שלמה שבא קודם
לכפיפה התורה דומה

 נותן הי׳ שלמה פי׳ וכו׳.
 שבתורה דבר לכל טעם

 לאחוז יכולין שהיו עד

האזנים תקון וזהו בתורה

 א״ר עולא אמר ע״ב(. )שם
 הית׳ שלמה שבא קודם אלעזר
 לה שאין לכפיפה דומה תורה
 ועשה שלמה שבא עד אזנים

אזנים. לה

 התורה כל על אלא שניות, אתקון רק דקאי נראה ולא
להבין אדם שיכול עד דבר לכל טעם שנתן כולה

תכנה ע״י הודפס157 מס עמוד {2)!(} ;«בבלי מפראג»תלמוד )מהר״ל( בצלאל בן ליווא יהודה :א ־ מפראג מהר״ל אגדות חידושי



קפגוהציעהקנו סימןמור

 מקום מראה
הטור למ״ש

 במ״א מ״ש
 דגמרא משמא

 לומר שמותר
מי נשם דק

 שמעו שלא
כר ממנו

 בצ״ע והניח
 ודברים לק״מ

בגו

קנו סימן

 מחמת נחרבו וכולם כו׳. באמת לישבע ואפילו בטור.
 והוא י. זה דבר מקום מראה בב״י נרשם לא אמת. שבועת
מטות. ריש רבה מדרש

 לספר בהגהותי עיין עע״ז. עכשיו הגוים שאין שם.
.2שני בדפוס ב( כ״ב )דף נובל ציצת

 כך שהלכה ונ״ל דין שמע אם ב[. ]ס״ק במג״א כתוב
 מניה דליקבלו חיכי כי גדול אדם בשם לאמרו מותר

 כלה מסבת ובסוף קי״ב( דף ופסחים נ״א דף )עירובין
 גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם דבר האומר איתא

 וצ״ע. ע״ש כ״ז דף בברכות הוא וכן שתסתלק. לשכינה
אלא ראיה אין שזכר דעירובין מגמרא אומר ואני עכ״ל.
פעמים הרבה מצינו וכזה פסוקות. הלכות השונה לתנא

לא במעשיה. ™אץ"אייתי"־יעה' נ״׳ני מ^ן ״,^יבא’’“' לי “

 יותר הערה
 בשין. חמורה

וישובה

 שאינו מה חכמים בלשון שונה או תנא, דחד אליבא סגיאין
 אין ובזה כך. האומרים הם רבים כאילו יחיד דברי אלא

 היו רבים חכמים דבאמת כשיקרא, מיחזי ולא כלל תימה
 המרובים דעת להיות ”וחזרה יחיד אותו לדעת שהסכימו

 שתמצא מקום בכל הוא וכן מהיחיד. תחלה שבאה אחר
 כך, י״ל איפכא, או ליחיד מרבים הדעות מהפך האמורא
 ולרחק היחיד דעת לקרב וגמרו שנמנו מרבותיו שקיבל

 לא קי״ב( )דף דפסחים וההיא הקודמים. הרבים דעת
פירש״י. שם יעוין מידי משמע

 דלא דמיירי קשיא, לא ודברכות כלה דמס׳ וההיא
 ברבו ותולה אומר הוא מדעתו אלא כלל, מרבותיו שמעה

 סריקי. בוקי בו תולה ושמא ברור, בלתי הדבר היות עם
 במחלוקת משנתו ששנה תנא או לאמורא דומה זה ואין
 שהלכה שקבל ומפני יהודה, ור׳ יוסי ר׳ כגון תנאים שני

 יוסי לדר׳ יהודה מדר׳ השמות הפך יהודה כר׳ דבר באותו
 ולא עמו דנימוקו יוסי דר׳ כוותיה הילכתא דתיקו היכי כי

 היתר מזה ללמוד אין אבל כללא. האי משום למטעי ליתי
 זה ועל מניה, דלקבלו היכי כי שמע שלא מה ברבו לתלות
 פרק כדאיתא ר״א כמדת וזה שתסתלק. לשכינה גורם אמרו

 שר״א אלא בן, כז, ]סוכה ובהישן ב[ סו, ]יומא שעירי שני
 אמר לא ומשמו עצמו מדעת שאפילו בו היתה אחרת מדה
 טובא דאשכחן צ״ע, מילתא )והך רבו מפי שמע שלא דבר

 נגד במחלוקת דעתו להעמיד מתעצם שהיה איפכא דמשמע
 אלה וזולת ובהזאה עכנאי, של בתנורו כגון המרובים,

.נ חובה ואינה חסידות וזו מרבו( שמעם שלא שנראה רבים

 ב( מ״ג )דף בברכות דאיתא בהא תמה שאני אלא
שלא אע״פ רבו, בשם הלכה ולומר לשנות דמותר דמשמע

 שנכשל ומפני טעות הוראת שהורה ועוד מעולם. אמרה
 תמוה דבר זה לשקר, במתכוין ברבו הטעות תלה בה וטעה

 טעה, אם האמת על להודות לת״ח הוא גנאי וכי ביותר, וזר
 מ״ז[ פ״ה ]אבות ששנינו דברים משבעה אחד הוא והלא

 בתלמודא אשכחן א[ קד, ]ערובין דוכתי ובכמה בחכם.
 בפניכם שאמרתי דברים ודרש עליה אמורא רבא אוקי

 ביה למתלי ברבו לשקר שאין שכן וכל בידי, הן טעות
 בין לחלק יש אולי זה. מחמת ולהטעותו סריקי בוקי

 אהדס דבריך פפא דרב )כההיא למעשה הלכה העושה
 הותר שלא לעם והוראות דינים הדורש ובין ברישא(
 לסמוך. מה על לו שיש לומר לאשוזמוטי אלא כן, לעשות

 נתן ולא כמכריע, שהלכה בשמועתן הניחם מקום מכל אבל
 דעבד הוא לחוד כיסופא משום אלא בכך. להכשילם מקום
 במקומו שלא אז שהיה לפי ע״ה נישווייה דלא הכי,

שרי ליה ידעין דלא ובאתרא דאקלע. התם כדאיתא

 וזולתו רבא משא״ב יבין( מי ששגיאות )עם עוד יחשבוהו

 חס ודאי ברבים הדינים ומודיעים דורשים במקומם שהיו
 הרבים ולהכשיל כבודם על לחום קדישי לרבנן להו

 וקים בהו וידעי הוו דבאתרייהו ועוד בטעות. להניחם
מקום". מכל נינהו דפקיעי בגוייהו לעלמא

™“”!,בהא 1יאי ים P’1™ מי (ט״כ1ל ףד) שכת •שס עוד כתב

 להתיר ומן כל אצל ויטעום חנווני אצל וילך רע דינר יקח יאכל מה
אתאה י 1

לעניזהקזה •החנווני זנו^י אל ™4P 3’ כשירצה ואח׳׳כ יין, אחד

שי י ת־מלדינא גניבת משום בו שאין נ״ל עכ״ל. רביעית. שיעור דטעים
 דתנן וכההיא אונאתו בכדי שלא שנחסר בזוז דמיירי דעת,
 אלא שאינו חושש ואינו שני למעשר ונותנה א[ נב, ]ב״מ
 מיקרי רעה נפש לקבלה שלא שמקפיד והחנווני רעה, נפש
 שהרי גזל משום בה אין הטעימה גם זה. על אחריותו ואין
 ואם .5 ברכה טעונה ואינה רביעית, שיעור עד ממש בה אין
 לאביו גזל נחשב שהיה כ״ש לב״ו גזל משום בה היה

 ש״פ בה אין טעימה סתם ועוד ישראל. וכנסת שבשמים
 כדאיתא דינן נגזר שעליו המבול דור כמעשה שהוא )אף

 פחות על שנהרגין נח בני שאנו ה[, פל״א, ]ב״ר במדרש
 א[ סב, ]ערובין בהדר כדאיתא להשבון ניתן ולא מש״פ
 לגמרי, בעיניהם שהותר זה בחטא משתרשי הוו ואינהו

 לפרוץ אלא טוב, בתיהם מלא שדי כי דוחק, מחמת ולא
 זה הרי ממש בה היה ואפילו בעיניהם( כשחוק שהיה בגזל

 לוותר החנווני ודרך טעם, הדינר בעד לקנות מנת על הנהנה
ליתבע. ניתנה לא ושוב עליה מחל וכבר הטעימה

 אלא קנה, שקנה מה בשיוויו הרבה קנה שאפילו ואפשר
א( ח, )דף דקדושין דפ״ק הא וכי לו, יש אם להחליף שצריך

 ובדפוסים הדבר. מקור נרשם לא הראשונים ב״י בדפוסי אבן .1 קנו.
 נכון. ואינו איכה, במדרש שמקורו הגהות חרושי עפ״י נכתב שלפנינו

רבינו. שכתב כמו אלא
 בסגנון שם רבינו מש״כ ועיין בהערות. רכ״ד בסי׳ לקמן העתקתיו .2

אחר.

ד. ס״ק ברכה מחזיק עיין .3
אבות. למסכת אבות עץ בפירושו בזה דבינו מש״כ עיין .4
 מרביעית פחות ובולע בטועם דאף והרמב״ם הרי״ף לשיטת היינו .5

 כמבואר ופולט בטועם דוקא והרא״ש התום׳ לשיטת אבל מברך. אינו

ר״י. סי׳ בב״י

fed 1 0) A /'r
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וקציעה קנח—קנו סימן מורקפד
אעפ״ב להחליף לו אין ואם ויחליף. מקודשת רע בדינר....

 לו, יש אם אונאה ומחזיר קנה במקח וכן קיימין. הקרושין
 כך אכל. משלו שאכל ומה לזה, חייב הוא דמים לו וכשאין

 ואין מאד בה שהחמירו איירי הקזה דבסעודת אע״ג נ״ל
ממנה. ללמוד

קנז סימן
דפסחים. בפ״ק עד כו׳ ד׳ שעה וכשיגיע בב״י. שם מ־שסג־א

1 י 1נ 0תחנ1 השחר מעלות דחשבינן התם דמשמע א[ ״ק0] במג״א כתב נחנס סעודה
ו׳ דחשבינן משמע אחאב גבי ובתענית כו׳ זמניות שעות
 עיין לדוחק נכנס כך ומתוך ממטתו, שקם משעה שעות

 לא נמי דבפסחים סתירה, שום כאן שאין צורך, ואין שם.
 בדבר לדון שיצא הוא ז״ל שהרמב״ם אלא מידי, משמע

 כדעת והעיקר מוכרח. ואינו זמניות השעות לפרש חדש
ובהל׳ א׳ סי׳ בעז״ה כמש״ל שוות שעות שהן האומרים

 פ״ק לח״ש בספרי עוד בארתי וכן תמ״ג. סימן פסח
 השוות אלא אינן שעות חז״ל שזכרו מקום שבכל דברכות

התו׳ ואיברא נ״ח. סימן לעיל בס״ד ועמ״ש באורך. יע״ש
 שכתב זה פרוש דחו אפילו[( ד״ה ןע״ב ק״ז )דף בפסחים

 כפירש״י שהעיקר נראה מ״מ כ״ה( )דף בתענית רש״י
 שאל״ב כך, לומר אנו מוכרחים ז״ל להרמב״ם ואף ודוק.

 בסימן כמ״ש שמועותיו לכוין ורגלינו ידינו מצאנו לא
בס״ד. רל״ב

קנח סימן
 יד שיטול הסימן[ ]בראש מג״א כתב ידיו. יטול בטור. מיי

11 י■ י״ד לסעודת
ימינו ביד המים עם הכלי שיקח ג״כ הוא ונכון תחלה. ימין "י’’“,נ־יך

כדרך תחלה, ימנית יד שיטול כדי לשמאל. ויחזירנו תחלה תחלה
 1 , , 1_ 'ויתזית

 ד׳ סימן לעיל בב״י כתב כן כי שחרית, בנטילת שעושה לשתאדנדי
י 1 יד, ,״שיסוד

 בודאי, עיקר נראה וכן ע״ש. הזוהר מאמרי להשוות תחלה. ימית
, , , l. ■ ובה־סל־ח  רב זמן )אחר לנטילה נטילה בין ליה שאני ]לא[ דהזוהר לקסתית

 ע״א מ״ד דף רות, בזוהר בפירוש שכ״ה ראיתי מצאתי
 לקוטי אחר ולעיין לראות הלכתי שוב י(. יע״ש ונציה דפוס

 על כאן שכתב גדולה העזה היטב בבאר וראיתי הקוצרים
 מהחידושים אחד והוא טעם, ריח בלי וזה שטעה, המג״א
 עליה ליהוי רעה, חולה זו וגם קיצור, אותו בעל שחידש

קמיעא. ולא גברא אתמחי דלא רבה סהדא

ידיו נטל שאם בעיני נראה בו׳ האגור כתב ב״י. ע״ב מרי בדיו
 צריך לסעוד מיד נמלך "כ ואח לסעוד בדעתו היה ולא להנחיות
י י ואנזרייהו
לנטילה. כוונה בעינן דס׳־ל כמאן אתיא הא אחרת. נטילה אע־גדענע

ונוסד עלייתו
 לקמן. וע״ע דברכות פ־זז ריש שמים בלחם כמ״ש לן ומסייע ®°פק ידיי

הברך לא ס״ה

 א׳ לחם שעל בעיני קשה ומיהו עוד[. וכתב ]ד״ה שם ניא
שלהרשב״א אלא עד כו׳ נט״י לו יצטרך פעם עצמו

 שהוכחת עם
 אינה נ״י

מוכרחת

 בידינו יש
 נצחת ראיה
 כללא דלא
 לתלות הוא
 בלחם נ־י די!

 שמברכין
 המוציא עליו

 k היא בורכא
 והלכה

מקופחת

 סעודתו קובע שאם מדבריו ומשמע כו׳ שכתב מצאתי
 קבע האלה הדברים פי ועל עכ״ל. נט״י. צריך עליהם
 עליו מברכין שאין לפת אבל הזה כלשון א[ ]סעיף בש״ע

נט״י. צריך אין עליו סעודתו קובע ואינו המוציא
 בלי שיטול גדולים חכמים דעת עליהם סעודתו ובקובע

 וז״ל ג״כ. לברך שיש כתבו ז״ל שהאחרונים אלא ברכה,
 דהרב״י דאע״ג בזה, החולק מי ידעתי ולא ב[ ]ס״ק במג״א
 שצריך הרשב״א בשם אח״ב שסיים כיון מ״מ בדבר מסתפק

 ולא עכ״ל. ליה. דאיבעיא בתר ליה דפשיטא משמע נט״י
 איך קאמר, סברא דהא לגמרי, ביה דהדר מ״ש לי נהירא
 ולפעמים נט״י צריך יהא לפעמים אחד שלחם לומר אפשר

 עד״ז מתפרש ג״כ הרמב״ם דלשון סליק. דבהא ומשמע לא,
 חזר ולא חזקה. סברא שהיא ונראה בודאי. הוא וכן דווקא.

 להם לחוש להביאם הרשב״א לדברי שחשש אלא בו,
 נטילה אף ז״ל שלדעתו )אע״פ ברכה בלי מספק וליטול
 ומאי ולברך ליטול אינה הרשב״א דעת גם ושמא א״צ(.

ברכה. ובלי לחומרא נמי נטילה דמצרכה
 סעודתו קובע אינו שאם שהתנה הש״ע דעת וזוהי

 ולא יטול עליהם שכשקובע לומר היינו נט״י, א״צ עליהן
 ליה דפשיטא אע״ג ביה דהדר הוא בלחוד ומהא יברך.

 הפסד דאין משום לה חייש אפ״ה צריך, לא נטילה דאפילו
 ברכה ודאי הו״ל דלהרב״י למ״ד, ליכא לברך אבל בכך.

 ומי נפיק, לא מספיקא וש״פ הרמב״ם ולדברי לבטלה,
דלהקל. ברכה לספק עצמו יכניס

 לומר אפשר אי כרחך דעל הרב״י הוכחת שבאמת ועם
 פשיטא דמשו״ה לא, ופ״א נט״י יצטרך שפ״א אחד בלחם

 בה כיוצא לנו יש שהרי לדחותה, נקל לגמרי, דא״צ ליה
 הצריך גמור בפת אפילו נט״י בעי דלא מכזית בפחות
ידים. נטילת

 נמי דהכא שיעורא, ליה דבצר משום התם לומר ואין
ודוק. וי״ל דשביעה. שיעורא ליה דבציר משום טעמא

 על לברך שאין בלבד זו שלא ברורה, ראיה נ״ל אמנם
 הרב״י דעת אבל עליהם. קבע אפילו הללו לדברים הנטילה
 בדברי ופירושו כלל. נטילה בעי דלא בודאי מוכרחת
 בברכת הנטילה חיוב תלה שלא והצדק האמת הרמב״ם
 לעולם שעליו לפי דווקא, גמור פת כשהוא אלא המוציא
 לאו כללא דהך בו להוסיף צריך ועוד המוציא. מברכין
 משנה שהרי תדע פת. כל ולא פת רוב ור״ל הוא דווקא
במי שנילושה עיסה ןמ״ב[ דחלה בפ״ב שנינו שלמה
הר״מ ופסקה מסואבות, בידים ונאכלת בחלה חייבת פירות

 ס״ט[ שכט ]סי׳ בי״ד נפסק וכן הי״ב[, פ״ו בכורים ]הל׳
 דקאי והרב״י הר״מ, לדעת למדין נמצינו חלה. לענין

 לכל הוא גמור ופת ביה קרינן הארץ לחם דס״ל כוותיה,
 קבע כי )מיהא המוציא עליה דמברכינן ופשוט מילי.

סימן בב״י וכ״כ כיסנין. מפת גרעא דלא עלה, סעודתיה

 בימין שיקוז שם כתוב לא אבל ב. קה, דף זיטומיר ובדפוס . 1 קנח.
כנט״י דאכילה דנט״י סשם ראיה להביא רבינו שכוונת ונ״ל תחלה.

 שתי משוה דהזוהר וכיון תחלה. ימין של ליטול שצריך שחרית
תחלה. □ימינו הכלי שיקה זה בדיז גם להשוותם יש אלו. נטילות
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גח5 הגז הנו _םי אדו והציעה טזד C/C3׳
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• !צ״עע־ול ^הצגמותלצץמ״ש
 אנא ראיה fW .״ שוכר מנמיאדעירזנק אומר ואני

תינה מציט וכזה • פשוקות הלכות השונא לתנא
 לו תס1דצ • שלרכי מנהגו נ*כ הלא וכך .אפפיסעתלמול

 חכמים צלאת שולה אז • מניןםג*איןאל<גאדחדתנא1
 כך האומרים אס לנים מהש^מאלאדברייחידילאילו ״£,££££

 דנאמת * כשיקרא זלאמייאי צלל־ תימה אי! ופות י״יי• *ר׳י
 וחווית • יאיר אותו לרמת כימו ־שהא היו ינים אכהינא

 >פן אחיאבאהתאלהמהיחיד להיותרפתהמיונים•
 הדעותמרנים האמוראמתק־ שתמצא הואנכלחקוס

X_ וגמלו אקינלהרנולזאצמנו‘ לכן’ליחידאואיפכש-י 
; הקודמים הרכים דאת ולדיוק ר היחיד דעת לקרב

לאמשמעמידייע׳שפירש** דפשחים)דקי*נ( וחהיא
 למייריללאשמעא . דחש׳כלהודנרכותל״ק וחתיא

 אומרותולהגרג! הוא מדעתו אלא * מרנותיוכלל
 4 עסהיותהדנרנלתינרוריושמאתולהמנוקישריקי

 מחלוקא3לאמוראאזתצא»נסמשכתו והדומה יאק
 שהלכה שקנל ומפני • יהודה ור׳ יואי ל׳ מון י תנאים שני

 הפךהזמתמרר׳ילדר׳ייכי . יהודה כר׳ דבר באותו
 ולא כוותיהדל׳יוכידנימזקועמו. ללכתא דתיקו ■מיל
 אץללמולמזה >&כי כללא האי משום למעני ליתי
 מניה בלו לק ד היכי כי • שמע אלא מה נמ| לתלות • היתר

 . וזהכמדתר׳א’ ועלזהאמרוגורשלשכינהשת&תלה
 מדהאחרתהיתה ונהישן׳אלאשרא צדאי׳פ׳שניאעירי

 מפי שמע של® דכי אמר לא ומשמו• עצמו מדעת שאפי׳ ונו
 i •דאשכחןסובאדמשמהאיפכא ע’לנו)זהךמילתאצ

• המחנים מד כמחלוקת לעתו להעמיד מתעצם אהיה
 רכיס־שנראה אלה >}וצת אה•1•זנה שלעכנאי גגוןנתטיו

* חוכה •ואינה מסירות תרנו(חו שמעם שלא
 ומשמע(3’)למג דאי׳ננרכות שאניתמה*.נהא מלא

 אע׳פשלא • נשםינו דמותרלשמתולומי־הלכת
 שנכשל ומפני • מעות הוראת שהורה ועוד מעולם• אמרה
 וחיני ל»ר• נמתקין תלההעעותנרנז נהי ומעה

 עלהאמת להודות תואלת׳ח גנאי 'זכי תמוהזזדניותר ££
 6אאמוחשנעהדנריסששנינוכחכ1והלאה • אסמעה
 פלה אמורא רנא אוגך * אשכחןצתלאולא יונתי זממה

 וכ״משאין • הןנידי מעות נפניכם מאמיתי דניים לדרש
 H ♦להפעזתזמחמת סליקי• בוק• ניה לתאלי נרנו לשקד
 כההיאדרל למעשה) הלכה העושה לאלקנין יש ,איי
וניןהדורשדיניםו»לאמ< יצרךאהדםנרשא(’•אא

 אלאלאאאתולילומישיא 1• כן לעשות •ותר שלא לעם•
 5 מנלמקואהניששנשמועתו לזעלההלסמ^אבל

 אלא • נלך להצאילם מקיס כאן »לא • שהלצהכמכריע
 דלאנישזוייהעיון " הכי דענד הוא לאוד כימזפא משום

* •כרא׳תאהתםדאאלע למישהיהאושלאצמקצאו
* כלג מינכן לצמא שר דלאירעיןליה• רגאחרא

 to) •לאיאשנזהזהזדי הוההנמהשה אותו הרואין כי
 •סאיונהקומם ין(מאא*כינאחולחן3י מי •שגיאות

 צרכם ח&להו •ולאי נדנים הדינים ומודיעים דורשים
 סדכיםס^נימחששעןת כנודסצולהכאיל על לחום • אד^שי
נגריה! מךסלהלמא נהו •רדהי אוו דנאתלייהו •'*'**

י כינהו דפקיעי
 דשהקיויס״ןאץא8 ע(’עודשםיאבם)דקכ נתב

מנווניויימו© פחדיצררהדלן׳אצל”משיאכל
 לאיקאנא‘ כשימהנ^שת וא>כ • ®צלצלאסייין

•לל•4 לטישה שיקזר רמשים עד החמורי
•ח י׳גייר’ * דההfwwמשו••אין•! גיל
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מהרש״ג םה סימן שו״תנח
סה. סימן

 כש״ת וכו׳ וזו״ב ד׳מאוה״ג הגדול הרב ידידי לכבוד שוכ״ס
תע״א. טירנד בק״ק ומג״ם דיין ב״י דייר אלי׳ מו״ה

 בדבר חוה״ק דין מפ״י חוו״ד לשאול מכתבו הגיפנו אחדשה״ט
ילדה נשואיה קודם בתולה בהיותה אשר אחת אשה

 בתולה בחזקת אחד אלמן נשאה כך ולאחר אחד מערל קיימא של וולד
 המקום אנשי ידיפת לפי אשר הכן את יפדו לא אם ופתה בן לי וילדה

 ויגרשנה נשואי! קודם ילדה שכבר הבפל ירגיש לאמו רחם פשר הוא
 אפשר ע״כ בושה מחמת וקטעה ריב פמה ירגיל פנים כל מל או
 לומר אמתלא יהי׳ פ״ז כי ברכה בלא הבן פדיון לפשות להתיר יש

 חוקר מפכ״ת ורק ברכה מושין אין ולכן ספק אתה מקודם שהפילה
 לכהן אותה ונתיר בפלה ימות ־שמא חשש מחמת לאסור יש דאפפר

 לכתוב שיש מפותה או אניסה כתובת לפנין בכה״ג דמבואר כמו
 ג׳ בכלל י״ב בסימן שבעה נחלת הספר דברי ומביא בעולתא להדא

מוו״ד. ושואל בקצרה תוכ״ד פ״כ ד׳ ובכלל

 ממילא א״כ הענין מכל כלל יודע אינו שהבפל הפנק לפי והנה
לשאול יבא לא המצוה מועל שפליו הבן אבי דהיינו הבעל

 יפדה שלא לו להגיד מחויבים אנחנו אם רק השאלה כרחך. ועל הלל
 מחויבין דאין וודאי נראה ובזה לאמו רחם פטר שאינו משום בנו את

 כיצד גבי י״ז. דף בכתובות דאיתא ממה להוכיח דיש כמו’לו להגיד
 וחסודה נאה כלה דיאמרו הלל לבית להו דסבירא הכלה לפני מרקדין

 אמרה התורה הרי סומה או חיגרת באם נפשה מה שמאי בית וטענו
 מקח שלקח מי לדבריכם לב״ש ב״ה השיבו זה ועל תרחק שקר מדבר

 ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו או בפיניו ישבחנו השוק מן רע
 שלא כדי ממש שקר לומר אף לו דמותר מורה הענק פשטות והנה
 כמות כלה בד״ה שם והתוספת שלום דרכי מפני או חבירו את לצמר
 כסות כלה דאמרו שמאי דבית אליבא היינו דישחוק שכתבו וכו׳

 דמותר משמע וחסודה נאה כלה דאמרו הלל דבית אליבא אבל שהיא
ממש. שקר לומר.דבר דמחויב ואפשר

 ס״ה סימן באהע״ז מחוקק החלקת פל קושיא קצת לי יש ובזה
דברי מביא הכלה לפני ריקוד של דינא הך' שפל סק״א

 והרי עיי״ש סתם דיאמר רק שקר לומר לנו אק דמ״מ הג״ל תוספת
 ב״ה אבל שמאי בית בדברי כן לפרש אלא כן כתבו לא התוספת

 דידן בנידק אך כוותייהו והלכתא לשקר אף דמותר וס״ל חולקים
 לשקר אסור דמ״מ הנ״ל מחוקק כהחלקת נימא אי דאפילו נראה

 דאמר מה על וירא בפרשת התורה פל ברמב״ן כן משמע ולכאורה
 ואני אלד אמנם האף לאמור שרה צמקה זה למה לאברהם הקב״ה

 וז״ל כתב והרמב״ן השלום מפני שינה דהקב״ה רש״י דפירש זקנתי
 לגלות רצה לא השלום מפני אך אמת ודבריו בלותי אחרי פירוש הוא
 מותר דרק מדבריו קצת משמע פכ״ל וכר זקן ואדוני שאמרה מה

 הוא וזה לומר הראוי מן אינו מ״מ שקר אך השלום מפני לשתוק
 בנידון לדבריהם אפילו מקום מכל אבל הנ״ל מחוקק החלקת כדברי

 הוא ראוי וודאי וזה האמת לומר שלא שתיקה רק הוי נמי דידן
שלום. דרכי מפני

 ה׳ סעיף ס״ז סימן ובאהע״ז דכתובות בפ״ק לן דקיימא ראע״ג
מ׳׳מ טעות מקח הוי בפולה ונמצאת בחולה בחזקת דכגסה

 ככהאי בעולה דהיא חיכף בעצמו הוא הרגיש באם רק דהיינו נראה
 עמה ודר הרגיש לא באם אבל כתובה לה ולית בו לחזור יכול נוונא
 בפולה דהיתה מה גרע דלא לומר יש ואשתו איש כדרך כך אחר

 דלאחר המדיר בפרק לן קיימא דמ״מ אחר מום בה היה מאילו
 ומחל זנות בעילת בעילתו מושה אדם אין חזקה אמרינן הגשואק

 בעילת בעילתו פושה אדם דאין משום דידן בנידון הה״ד המום על
בתולה; בחזקת שלקחה מה בענק קפידתו פל מחל בוודאי זנות

 וכדאי הבן פדיון לעשות להניחו דיכולים כן לפענ״דנראה גם וכן.
הסעודה צרכי להפסיד להניחו לאשתו איש שבק השלום הוא

 שמאכיל הוא מצוה זה גם הכי בלאו כי כך כל פסידא הוי דלא בפרט
 הברכות מלברך למנעו פצה דיש מפכ״ת כתב וכבר משלו לישראל

 נפל ספק מתחילה שהפילה לו שיאמרו לבטלה ברכה יהיה שלא כדי
 אשתו אם בזה יודע הבעל אין וכי ידעתי לא הסברא פי שעל והגס

 ספק שיש להבפל לומר יותר טוב ואפשר לא או דבר איזה הפילה
 בפתחי מובא קכ״ה סימן צדק צמח בתשו׳ וכמבואר לוי אביה אם

 לפדותו אק גוונא דבכהאי סקל״ב ש״ה סימן היו״ד פל תשובה
 דמודה נראה מקום מכל 5הצ״ דברי על מפקפק שם צבי ובנחלת

ברטת. בלא פודין פנים כל פל שבכה״ג

 דבאמת דכיון להכהן שיתן פדיון הכסף פל פקפוק יש ואכתי
כמו והוא בהממון הכהן זכה לא א״כ מהפדיון פטור הולד

 הוי מ״מ מדעתו להכהן הכסף נותן דהוא גב על ואף בידו גזל
 דבבבא ואף הכהן בו זכה לא וודאי גוונא ובכהאי בטעות נתינה
 מחילה הוי בטעות מחילה דלפעמים בש״ס איתא ס״ז: דף מציעא

 חאו״ח שיק מהר״ם מורי בתשובת וכן קמ״ב בסימן החשן בקצות גם
 בטעות דיאוש איתא לבנה חצאי שני בין שם שנדפס במה ר״י סימן

 הנסקל משור כ״ד דף מכריחות ראיה שמביא במה עיי״ש יאוש הוי
 אמר במקום בארתי מ״מ בטעות שהוא אף הפקר דהוי עדיו שהוזמו

 מועיל אינו פלמא לכולא שלפנינו בנידון שהוא כמו גוונא דבכהאי
 אפשר אם לכן הפדיון כסף להחזיר מחויב הכהן ממילא וא״כ טעות

 זה גם ואם להחזיר מנת על במתנה אוחו שיפדה הבן לאבי לומר יש
 גופא הבן לאבי יהודם זה ידי על שמא לחוש דיש משום אפשר אי

 דרך פל אחר באופן הפדיק הכסף אח הכהן לו יחזיר אזי דפובדא
 רל״ב סימן בחו״מ ונפסק ס״ד דף נשך איזהו פרק בב״מ המבואר

 בח״ב )עיין פיי״ש. חשבון איזה בתוך המפות לו להבליע והיינו
בטעות(. והפקר יאוש בטנק רל״ג רל״ב סימן

 ד׳ כלל י״ב בסימן שבעה הנחלת דברי פי על מעכ״ת שחשש ומה
מת ושוב נאנסתי לבעלה שאמרה כהן אשת לפנק דכתב

 זוגה בכתובה לכתוב לומר דמצדד אחר אדם ולקחה הכהן בעלה
 ומזה פכ״ד שלה לגנות חיישינן ולא כהן בה יכשל שלא כדי בפירוש

 בנידק והה״ד שלה לגנות חיישינן לא וודאי זוגה שהיא דכל הוציא
עכחו״ד. וודאי זונה ג״כ שהיא דיק

 איזה שעבר מי אף דוודאי נכונים שבעה הנחלת דברי אין לדידי
אסור בוודאי הישר בדרך מתנהג הוא שעכשיו כל חטא

 בש״ס מפורש שהרי שלום דרכי שייך דלא במקום אף ברבים לביישו
 פני המלבין אבל וכף איש אשת על הבא דוד נ״ט: דף הזהב פרק

 שעשה ם5י5לדב דאף הרי הבא לעולם חלק לו אק ברבים חבירו
 הגחלת דדברי ובאמת ברבים לביישו חלילה מ״מ גדול איסור דוד

 בעולה דגבי ובי׳ מיני׳ עצמו את דסוחר מאד אצלי תמוהים שבעה
 דא בעולתא בכתובה לכתוב מחברים כמה דכתבו הנשואק מקודם

 ס״ק מחוקק בחלקת ס״ו סימן באהע״ז להלכה דבריהם הביאו וכן
 שבעה בנחלת עליהם חולק ועכ״ז כ״ח ס״ק שמואל ובכית מ״א

 אבהע״ז על תשובה בפתחי דבריו הביא וכן לכתוב שלא ומסכים
 משמע דבבעולה ואף עיי״ש, מאיר הבית הסכים שכן וכתב סק״ח שם

 לביישה אק זה כל ועם פשעה שהיא ונמצא ברצון אפילו דמיירי
 כלל פשעה לא שהיא נאנסה שאמרה כהן באשת ומומר קל וא״כ

 זונה בכתובה לכתוב מסופק הוא ואיך לביישה הדין מן שאין בוודאי
 הדברים במחכ״ת לכן בנאנסה שכן כל לביישה אין ברצון בבעולה אם

עליהם. לסמוך אין ולדעתי תמוהים

 נראה הנ״ל שבפה הנחלת לדברי אפילו דידן בנידון הכי ובלאו
דנשאר כחובה גבי דדווקא הבן לאבי להגיד ממויבין דאין

 רבים ימים יעמוד למען כתובה כותבין זה בשביל שהרי קיים
 שמא למוש יש בזה וגף יעמוד למען בספר וכתוב בקרא כדכתיב

 פדיון לענק גם חשש זה ידי על להמציא אבל לכהן תנשא זה ידי על
 ראיה לנו אק נשכח קצת זמן ובמשך מתקיים שאינו דבר שהוא הבן
 המחברים שהמציאו ההמצאה דגוף ובפרט כאלו חששות על לחוש כלל

 מיתה דעל רחוק חשש באמת דהוא בש״ס מקור לו אין כן על לחוש
שכיח יותר דמיתה כתבו נב. דף כתובות ובתוספת חיישינן לא
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נט מהרש״ג ™ סימןשו״ת
 ורק לכהן לכנשא כך אחר חרצה שמא עוד לחוש וגם מבאיש באשה

 אין וודאי אבל הפסד שאין במקום כן למשוח כתבו טוב דמהיות
 דאיכא שלנו בנידון ולכן בטלמא חומרא רק דהש״ס •דינא מעיקר זה

 וודאי לאשתו איש בין שלום הבאת ומשום הבריות כבוד משום ביה
הם. דגמרא מדינא ולאו טוב מהיות רק דהם כאלו חששות דוחה

 האשה כבוד על לחוש לנו דאק נימא אם דאפילו נראה ועוד
עבד לא הבעל הרי אבל איסורא ועבדא דפשעה הואיל

 אפשר אי שוב עתה וגם בטעות נשאה שהוא וכיק פשע ולא איסורא
 ואם לכבודו לחוש אנו מחויבים בוודאי ממנה בן לו שיש לגרשה לו

 לו גם בזיון כדבר הוי שנשאה מקודם ילדה כבר שאשתו לו נגיד
 דמבואר ממה ומומר קל הדברים אני ורואה ולצערו לביישו ואסור
 אשת על שבא באחד ל״ה סימן או״ח חלק מ״א חיים דברי בתשר

 אף הבריות כבוד משום לבטלה להגיד מחויב שאינו שפסק איש
 גדולי נהגו שכן לבסוף שכתב עיי״ש ממש מאיסורא לאפרושי דהוי
 דידן בנידון וחומר קל כאילו בדברים החוטאים לפניהם שבאו הדור
 לשתוק ומחויב דרשאי וודאי הוא כך כל מאיסורא לאפרושי דלאו

כנ״ל. יברך שלא עצה בדרך ורק להבמל מלומר
ho ז מ.ס?

 והנה כתובה לה יש ספק בלי כנ״ל לאשה הרי נמי הכי ובלאו
לחוש אין שוב דא בטולתא בכתובתה כתבו אם נפשך ממה

 לא דא בתולתא בכתובתה כתבו ואם לכהן שתנשא משש על כך כל
 בה שכתב הכתובה תראה שהרי כבן את . יפדה שלא מה יועיל

 לעשות להאב ולהניח עין להעלים שרשאי פשוט מוו״ד לכן בתולתא
יעשו אמ״כ וגם יברך שלא לו יאמרו אמתלא לאיזה ורק כבן פדיון

הכסף. את יחזיר שהכהן עצה איזה

 וד׳ כראוי מסודר מכתבי ואין עמי בל ראשי העולם צרות ומחמת
בשלום. איד״עמו יברך

," .. .L?וש״ת דו״ש ידידו בזה והנני . .1א 

גרינפעלד שמשוו

סו. סימן
יע״א סעמיהאלי לפ״ק תרפ״ד. למב״י כ״ו אייר בחודש

 כש״ת וכו׳ ובקי חריף המאוה״ג הרב ידידי לכבוד שוכ״ט
יע״א. פלאוואקאי מדינת כמירנוי דומו״ץ ג״י רייך אלי׳ מו״ה

 ישראל בת נערה בדבר מוו״ד לשאול מכתבו קבלתי ׳אחז־שה״ט
יוצא וקול לאמו רחם פטר זכר בן שילדה פנויה

 אצלו משרתת שהיתה לדבר רגלים קצת ויש כהן מאלמן שנתעברה
 ונישוק חיבוק כמו מהנהוג יותר אישות של קורבה ביניהם וראו

 מפדיון פטור הוולד היה הנ״ל הקול ולפי ידים מישמוש והדומה
 רק כן אומרת היא וגם ממנו הוולד כאין מכחיש ככהן אולם כבן

 סיוע קצת יש וגם עליו שתמפה מתנות לה נתן שהוא חושדין כעולם
 שנתעברה אומרת פעם בדבריה עצמה סותרת שהאשה באשר זה לחשד

 נראין ולבן נתעברה ישראל מלחמה שמבעל אומרת ופעם מעכו״ם
 נתעברה אצלו משרתת שהיתה כהן מהאלמן שבאמת למעכ״ת הדברים

 אם מעכ״ת שואל ולכן מעליו החטא לגול ביניהם קנוניא כיתה רק
 השתדל למול כי הנולד הבן את שיפדו לראות דין כבית מחויב

שאלתו. עכתו״ד לעשות מה שאל 'בפדיון אבל אוחו ומלו מעכ״ת

 בפדיון חייב דהבן נימא אי דאפילו מעב״ת כתב יפה בזה והנה
מוטל מילה דדווקא דין הבית על מוטל החיוב אין מ״מ

 כאב על רק התורה רמי לא דפדיון בפדיון לא אבל הבי״ד על החיוב
 יש ואדרבה לכשיגדיל בעצמו כבן על מוטל החיוב אב כאן אין ואם

 הכסף ובנקודת בעו״ז כמבואר לפדותו דין הבית רשאי אי פלוגתא
 דמייבים האחרונים פסקו דבשחוקי כתב מעכ״ח אמנם ש״ה בסימן
 תופסין אנו דאי לחלק טעם ידעתי לא שלכאורה והנם לפדותו אנחנו
לפדותו. דין הבית על חיוב אין בשתוקי גם כן אם הב״ד על חיוב דאין

 שפטור מעכ״ת שחשש השני טעם על לדון אלא בזה באתי לא אך
שהיתה נתעברה שמכהן לדבר רגלים דיש משום הפדיון מן

 מפדיון פעור להיות ראוי כיה ולכאורה שנתעברה בזמן אצלו משרתת
 מובא קכ״ה סימן צדק בצמח המבואר לפי לדבר הרגלים בלא אפילו

 ולא בן שילדה באשה ש״ה סימן בסוף צבי ובנחלת תשובה בפתחי
 בש״ס דמבואר משום מפדיק דפטור וכתב לוי היה אביה אם ידעה
 נינכו לויס לאו דרוב ואף הראיה עליו מחבירו המוציא בכור דספק

 הרוב אחר בממון כולכין דאק ממון מוציאק אין כרוב פי על גם מ׳׳מ
 מכח בצ״ע ׳כדין סיים צבי )ובנחלת צב: דף בתרא בבבא כמבואר

 ורק הרוב אמר הולכין בממון גם מעליא דברוב התוספת דכתבו מה
 דרוב משום הרוב אחר כולכק אין נגחן ונמצא שור כמוכר גבי כתם

 לא הא משום אי לדעתי אבל הוא גמור רוב לאו לרדיא כקונים
 ברוב אפילו הרוב אחר בממון כולכין דאין תופסין אגו דוודאי אריא

 ממונות בדיני הדין טעמא מהאי וכרי דוכתי בכמה כדמוכח מעליא
 והוא אותי כמזכים הפוסקים כמועט לי קים לומר המוחזק דיכול
 רוב הוא דכרוב אף הרוב אחר בממון כולכין דאין טעמא מהאי

 ובית בשוורי שור כאומר ק״ח דף מנחות בש״ס עיין וגם מעליא
 רוב הם דהנשארים אף מת ומראהו נפל מראהו לך מוכר אני בביתי

 ברוב דאף כרי כרוב פי על ממק להוציא אפשר אי מקום מכל
רצ״ב בסימן בחו״מ ועיק הרוב פי על ממון מוציאין אין מעליא

 ,י ונאבד(. שלו עם ועירב לחבירו המפקיד לענין בהג״ה
L. . י מיי •י ר'

 שהשיג ה׳ סימן ף כלל הספיקות קונטרס בספר דמצאתי אלא
ספק וגם עניים ממק ספק דגם דנהי וכתב צדק הצמח על

 דאיכא במקום אבל בספק דווקא היינו מ״מ לקולא הוא כהונה מתנות
 אינו רוב דאף ממק לשאר כהונה מתנות דומה אינו בזה לחייב רוב

 רוב מועיל כהוגה מתנות או עניים ממון בספק אבל לחייב מועיל
 דגם ובאמת ש״ה בסימן היו״ד על ש״י ערך בספר כתב וכן לחייב

 דהיינו התה״ד בשם שלמה בית בשח׳ת שכתב מה לפי קצת קשה זה
 דילפינן משום ממק להוציא רוב בתר אזלינן לא ממון דגבי טעמא
 שמות דכתיב ממאי הראיה עליו מחבירו דהמוציא מו: בב״ק בש״ם

 וכיון אליכם ראיה יגיש ודרשיק אליהם יגש דברים בעל מי י״ד כ״ד
 אם שכן וכיק ראיה, משיב לא דרוב מועיל אינו רוב א״כ ראיה דבעי׳

 בש״ס אמריק כהונה מתנות או עניים מהנות ספק גבי גם כרי כן
 היה ראיה דכטי׳ דאמרינן וכיון כראיה עליו מחבירו המוציא של הלשון

ראיה. חשוב לא דרוב יועיל לא רוב שגם לומר הראוי מן כן גם

 ככן בבית משרתת כשהיתה נתעברה דהפנוי׳ דידן בנידון והנה
אפשר דהרי ליכא בפדיון הוולד את לחייב רוב דגם דאפשר

 גמור קבוע כמו הוי כאשה ובמקום במקומו קבוע הוא דככהן כיון
 כשאר ספק רק והוי דמי מחצה על כמחצה קבוע כל ביה דאמרינן

 ביה לומר כראוי מן היה עלמא לכולא לכאורה וא׳׳כ דעלמא ספק
כראיה. עליו מחבירו דהמוציא לקולא בכור ספק

 כדדרשינן בני אינו או בני זה לומר נאמן דהאב דכיון נראה אמנם
אם ד׳ סימן באכע״ז וכמבואר לאחרים יכירנו יכיר קכ״ז: ב״ב

 מטכ״ת דכתב ואף הוא נאמן בנו זה שאין אומר כהן דהאב כיון כן
 וכיון בכך לחלק מצינו לא מ״מ בושה ׳מחמת כן אומר שהאב אמתלא

 באם אפילו אופן בכל הוא דנאמן אפשר להאב נאמנות נתנה שהתורה
 מהכהן שלאו כן אומרת האשה דגם ובפרט לאמירתו אמתלא יש

וילדה. נתעברה

 ביו״ד דאמרינן דכא לומר לי דמסחנר אחר במקום כתבתי ועוד
דהמוציא מפדיון פטור בכור דספק י״ג סעיף ש״ה סימן

 אוחו לכוף יכולים אינם דק דכבית רק היינו הראיה עליו מחבירו
 כלל לנו יש ובזה לו יש ממון דין זה דלענין ומשום בנו את שיפדה

 יכולים בי״ד ואין הראיה עליו מחבירו דהמוציא פטור דבספק גדול
 הבעלים על יש פדיון דלענין גב על אף לנכסיו ולירד אותו לכוף

 מקום מכל אבל נכסים שיעבוד ליכא בספק מ״מ נכסים שיעבוד גם
 בספק עצמם להכניס ושלא שמים ידי לצאת רוצים הבן או האב אם

עשה ספק דמ״מ בספק אף לפדות ונכון מהראוי אז כעשה מלקיים
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וקנים מוסב בב

 הפועלים את השוכר בריש אמריגן ב״ש, לא הוא מתרפאים אחרים ואם מתרפא, אותה

 עבדך, מעל תעבור נא אל דכתיב והיינו אברהם, קאי דמה להקב״ה חזייה פ״ו( )ב״מ

 רש״י( )עי׳ הקב״ה דחזה כיון כדדרשיגן, אברהם מעל להסתלק רעה שהשכינה משמע הכא

 קכ״ז( )שבת מפגין דבפר׳ וקש׳ לקראתם, וירץ מיד מיניה, פירש למילה ושרי אסיר דקא
שם׳* ר׳ דברי אברהם, את הקב״ה כשראה בע״א דריש

 ותהיו לכם׳ חיה שתהיה כלומר וקיימים, חיים שתהיו לשון פר״ש חיה. כעת (,)י
 היה שבא עם כעת נקרא היה אלו לפירושו פי׳ חיה. כעת קריגן מדלא וקיימים חיים

 חיה, נקרא׳ המולדת שהמילדת היולודות זמן שהוא חדשים ט׳ דהיינו חיה כעת משמע

כדפי׳. חיים לשון ר״ל פת״ח עם כעת דכתיב השתא אבל

 לא גדולה צדקת גדולה, דתמיה׳ היה כך דודאי הפרשה מכח יוסף ר׳ ה״ר אומר היה
 ו׳ בתשרי בב׳ שעמדה כשראתה אבל שפי׳, מה ס״ל ולא הב״ה של בשליחותנו[ האמינה

 ו׳ אם כי לירח אמן היה ולא הריון׳ של סימן שום בעצמה הכירה ולא הבשורה, אחר חדשים
 דהא נאמרה אחר בפי׳ הפר׳ שכל פי׳ הגן של ואביו צחקה, אז ידעה לא העבור ומן חדשים,

 ימי מדלית כי סוף סוף פר״י ]היתה[ מעוברת שנה אותה א׳( )י״ג בר״ה דאמרינן הא על

 ולא וחלב חמאה מדכתי׳ נדה שפירסה פמ״ח( )ב״ר דאמר היינו טומאה ימי להו בצרי טומאה

 שנותיו שפי׳ שמואל ר׳ בשם ושמעתי מאומה. לבשר שהתחילו קודם היה זה וכל עוגות,

 נאמרה דבניסן נ״ל ולדידיה העולם, נברא בתשרי ב׳( י״א )ר״ה דאמר אליעזר ר׳ לדברי

 הקב״ה ,אמ מילה מצות ועל המלאכים באו אברהם של למילתו בשלישי שהרי השמועה׳

 כו׳, לשנה שרה[ לך ]תלד אשר יצחק את אקים בריתי ואת כ״א( י״ז )לעיל לאברהם

 אחרת בשנה שכתוב מהו בתשרי, הבשורה נאמרה אם יצחק, נולד דבפסח דק״ל וכיון

 האחרת בשנה לידה הוייא השתא נאמרה בפסח אם אבל היה, שנה של באמצע אדרבה

 בתשרי, שנתבשרה להיות יכול יהושע כר׳ דר״ה סוגייא אבל שנה. נתחדשה דבתשרי

האחרת. שנה נתחדשה בניסן ושבא׳

 אברהם צחוק על הקב״ה כעם לא למה וא״ת שרה. צחקה זה למה )י״ג<
 לפי וי״ל ויצחק. פניו על אברהם ויפול י״ז( י״ז )לעיל בסופו לך לך בפרשת דכתיב

 ואז בצנעה עושין נם, לו כשעושים למעלה דרך וכן לשכיטתיה הנם שרה שפרסמה

 אלישע החייה שוגמית וכן בלילה. בכורות מכת בלילה, שנשכר מדגון וראייה יצליח,

 זה על הנס, יתקיים שלא היה הדין ומן לשכינותיה, פרסמה ושרה אחריו, הדלת וסגר

 נתקיים. ]כן[ ואע״ם הנס, תתקיים שלא יראה שהיתה שרה ותכחש זה ובעבור הקב״ה כעם
 יוסף והר״ר האמינה• לא ]כן[ ואע״פ וסתה, שראתה הנם הוחל שכבר לפי ר״ש פי׳ ועוד

 שהאמינה( מוכחת והשתחואתו נפילתו ויצחק פניו על ויפול לך לך בם׳ ]תי׳[ (,)תימ

 טובה וכמה גדול, )מנ(הנם כמה ואמר ומשתחוה ומודה שמח שהוא כאדם הודאה׳ בדרך
 והיה יחיה שישמעאל ועוד שנה, ]מאה[ הלבן כדמפרש״י עלי עולם סדר שמשנה כפולה,

 האמינה שלא משמע דהא שואלים ועוד ואוליד. אחר נם ועוד יחיה, שישמעאל די

 הקב״ה שהבטיחו בהבטחה הלך שאברהם אמרינן ובעלמא וכו׳ היפלא דכתיב שרד׳

שאמרו אלו כל וי״ל מאברהם. יותר האמינה ששרה אלמא באמנה הלכה ושרה
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ע וירא יח בראשית

 ואע״פ מלאכים שהיו להאמין לה שהיה הקב״ה כעס הכי ואפי׳ האמינה. לא הקב״ד. משם

 אמר לא שאברהם י״ל ועוד נביאים. שהן להאמין לה היה מ״מ מלאכים בעד הכירם שלא

 שרה ואם יולד שנה מאה הלבן הגם, על המהמה כאדם תמהון לשון אלא לגלוג דרך

 תמהון דרך אמרה לא שרה אבל כמוהו׳ )י(היה שלא יהיה זה כו׳, תלד שגה תשעים הבת
 בחזזלת שה״א שנה מאה הלבן בלותי, האתרי אמרה ולא בלותי, אתרי שחוק דרך אלא

 רבות. וכהנה יצדק מאלוה האנוש י״ז( ד׳ )איוב כמו תמהון, לשון הוא לעולם התיבה

 ליצנות עדנה לי יהיה בלותי שלאחר אמת זה כמה כלומר ה״א בלא אמרה שרה אבל

 נשען למלך אשר השליש ויען ב׳( ז׳ )מ״ב אחאב בן ביהורם מוצא אחה וכן וליגלוג.

 פי׳ זקנתי. ואני ובלגלוג. בניחותא קאמר גמי בשמים ארובות עושה ה׳ הנה ידו על
 אחרי אמרה גם והלא וקשה זקן. ואדני אמרה היא שהרי השלום מפני הכתוב שנה ו־ש״י

 תמיר. והיחד. לשונות, השתי אמרה שהיא קצר אלא ממש שגה לו נראה לא וי״ל בלותי.

 נוכל בלותי דאחרי ממש שנה לפרש נוכל או האחד. רק אמר לא והקב״ה ועליו עליה

 עדנה לי היתד. בלותי אחרי פירושו וכך הדבר, האמנת רק צחוק לשון שאינו לפרש

 דהיינו להריון מובהקים סימנים בי ראיתי כבר כי תמיהה איני ממגי כלומר בניחותא,

 וזהו חמיה, אני זאת על בתמי׳ זקן ואדני אבל מולידה, שהייתי אפשר א״כ גדות דם

שנה. שפי׳רש״י

 וכי מכחשת, היתד. גם אלא שצחקה, דייה לא בכאן תימא שרה. ותכחש )ט״ו(
 לא אמאי ותימה שלום. בדרכי לשנות שמותר פרש״יודוק)א(.ך הב״ה, לפני גלוי אינו

 דאותם וי״ל ב׳(, כ״ג )ב״מ דבורייהו מרבנן צורבא דמשגי טילי תלת הנך בהדי האי חשיב

עלמא. כולי לשנות יכולין שלום בדבר אבל מרבנז, צורבא כ״א משנין אין דברים ג׳

 מהשקיפה חוץ לרעה אלא השקפה אין פרש״י סדום. פני על וישקיפו )ט״ז(
 וי״ל לטובה, דמשמע נשקף משמים וצדק י״ב( פ״ה )תלים כתיב והא ותימ׳ קדשך. ממעון

 לשלחם. עמם הולך ואברהם הארץ. על רעה ודבר מלאך דאתי הוא לרעה גמי דהתם
 בכבודו, אותם ולוה לבניו פרע והב״ה ביתו. ילידי בשאר ולא בעצמו׳ הוא אותם לוה

 עמם הולך ואברהם יומם. לפניהם הולך וי״י כ״א( י״ג )שמות שג׳ המלאך, ע״י ולא
סבור שהיה וי״ל אליך. אשוב שוב אמר והלא ותימא אורחים. שהם כסבור לשלחם.

בבטנך. גוים שגי כ״ד( כ״ה )לקמן לרבקה י שהגיד שם• כמו הם נביאים שמא

תודה בדברי הגלוה עם מדבר כשהמלוה ללמד וי״י וסמך המכסה. אמר וי*י )י״ז(
 והנה ודבר הלוך הולכים המה ויהי י״א( ב׳ )מ״ב אומר הוא וכן עליו, שורה שכינה מיד

 וי״י סמך לכך ד*א מדבר. היה הלכה לשון הולך ב׳( י׳ )תענית ודורש וגו׳, אש רכב
 מדרשות ומבתי כנסיות מבתי פטודין אמר׳ מכאן לוייה לעשות שכינה הניח שאברהם

 שהוא לויה לעשות כדי ותפלה תורה תלמוד דמבטלין פסק ומכאן לוייה, לעשות

נפש. פקוח

 מקום בכל ג״ל קב״ד- קמי ספיקא איכא ומי תימה אלי. הבאה הכצעקתה )כ״א(
 אולי רחמים כסא על אשב וה״ם רחמים. לכסא הדין מכסא ר״ל שכינה גבי ירידה שג׳

וזד. הרחמים מדת שהוא י״י רמז לכן הדין, ממדת להמלט יוכלו במה זכות צד להם אמצא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 34 מס עמוד התוספות בעלי זקנים מושב
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\ י" ' 7 עונותיהם ים של עונותיהם מתלבנים ידו שעל משיח של טיבו מה אתם מכירין לבן. את הידעתם

 פותח אדם התורה כן ממנת יוצאים גרעינים וכמה אחד, חטה זורע אדם זה שדה מה
 )תלים מדבש ומתוקים הדבש אותיות בשדה. ממנה. יוצאים טעמים כמה אחד בדבור

 להרבות טוב אין הדבש כי מדבש, יותר כלומר מדבש, אלא נאמר לא כדבש י״א(, י״ט

 משולשים והם עדרים ]ג׳[ )ו׳( צאן. עדרי שלשה כך. לא התורה אבל באכילתו,
 והם וישראלים׳ לוים כהנים משולשים שהם ישראל אלו ד״א וכתובים. נביאים תורה

 ומרים אהרן משה זה ד״א מרעיתי. צאן צאני ואתנ)ה< ל״א( ל״ד )יחזקאל שג׳ צאן נקראים

 הבאר פי על )כלו׳( כו׳ גדילה והאבן התורה זה עליה. רובצים צאן. עדרי בגי'
 )ירמי׳ שנאמר לתכליתן להגיע יכול אינו יחיד ואדם ועמוקים, עתיקית הדברים כלומר

 עוד ולא בתורה ועוסקים בבד בד שיושבים ת״ח אלו וגואלו הבדים על חרב ל״ז( נ׳

והגדות והאמוראים התנאים כל כו׳ שמה ונאספו ב׳(. ס״ג )ברכות דמטפשים אלא

האבן. את והשיבו לאמתו. דבר כל שהוציאו האבן. את וגללו אחריהם. הבאים
- י 3 התורה t מפה ייוסים ,׳ ■ י ־, זו אדם זה מה

 בתיוברטג או בתיקו הדבר שנשאר עד ומתרצת וחוזרין ומתרצינן מקשיגן מקומות בכמה

הלוחות. על חרות ט״ז( ל״ב )שמות שנקר׳ בתורה שעסוקין מאותן אנחנו. מהרן ויאמרו

U־ uni . ״u HO !, 5 .עילתו, י
ואומות ישראל העולם כל בו שנחרו דור בן גחור. .בן מפשעינו. מחולל והוא ישראל׳

בחג׳ ים1•, , •י'•.• , ומווד גגי׳זי□ תורג
 רגשו למה א׳( ב׳ )תלים שנאמר בו להתגרות האומות כל שעתידים בן ד״א העולם.

הגיע ובי לו. השלום ויאמר זה. כל ידענו. ויאמרו משיחו. ועל ה׳ על וכו׳ גוים '-' י•׳'■■'■ i ’ . י ■■•׳';׳׳
 בו׳ בתו רחל והגה שלום ויאמרו קץ, אין ולשלום י׳( ט׳ )ישעי׳ בו שנאמר הקץ

 גוזזים( לפגי לאה )בא וכרחל ז׳( נ״ג )ישעי׳ בהם שגא׳ ישראל בו לגאול הקץ הגיע כלומר

 כי המשיח, ימות עדיין הגיעו לא גדול. היום עוד הן ויאמר נאלמה[. גוזזיה ]לפגי
עד בגלות רעו. ולכו בתורה. עסקו כלומר הצאן. השקו אלפים. ד׳ נשלמו לא

 לעסוק נוכל. לא ויאמרו וכו׳. גדיותייך את ודעו ח׳( א׳ )שה״ש שנא׳ כמו הקץ, עת

 ויהיו הגליות, כל יאספו. אשר עד בגאת. עלינו העוברות הצרות מרוב בתורה

 יפרקו כלומר האבן. את וגללי ואליהו. דוד בן משיח ויבא והאמוראים התנאים

 מלך בבא זה בגי׳ הצאן. והשקינו אז תורה, רזי ויגלו הבעיות ויפשטו הקושיות
דקרא. לפשטי׳ נחזור הנסתר. דרך על גאה פי׳ המשיח.

 שהוא כמו בתואל בן אמר לא למה לי תימה נתור. בן לבן את הידעתם )זז׳(
זקנו. שהיה ואע״ם נחור, עיר דאמר העיר שם דעל נ״ל מקום, בכל מוזכר

 ויאמרו הוא. מריבה בעל או הוא שלום איש לו. השלום להם ויאמר )ו׳(
 ואמרו רצו, לא דבה להוציא וגם לשקר רצו שלא לפי לו, שלום אמרו ולא שלום.

)ישעי׳ כי לו, שלום אמרו ולא שלום. ויאמרו בעולם. יש שלום כלומר שלום, בסתם
 אחר בדבר השיאוהו באה. בתו רחל והנה לרשעים. ד׳ אמר שלום אין כ״ב( מ״ח
בלבבם. מה ירגיש שלא כדי

 בהמות מתקבצים שאתם חירו׳ בהם יש וכי גדול. היום עוד הן ויאמר )ז׳(
 בחבירו הגון שאינו דבר שרואה מי שכל ]ללמוד[ לנו יש ומכאן הגה״ה במהרה. שלכם

גדול. היום עוד הן אמר יעקב שהרי ישתוק שלא
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זקנים מושב ומו

 הבית חרבן עד ממצרים ישראל משיצאו לך הרי הבית, וחרב לבבל נבוכדגצד הגלם

 בא״י, עמדו שלא מאחר חשביגן לא במדבר ישראל שעמדו ומה שנה. ותשעים ת״ת

בבל. גלות עד שגה תת״ן ישארו מדבר של מ׳ מהם חסר בארץ ומשנתם כתיב בקרא שהרי

 דע״ז פ״ק כדאמר בעדותם נוגעים הם והלא וא״ת וכר. בכם העידותי )ב״ו(
 לא אם ב״ה( ל״ג )ירמי׳ שג׳ בעדותם נוגעים וארץ שמים העולם אומות שמשיבים א׳( )ג׳

 נוגעים דודאי קשה דלא ונ״ל וארץ. שמים לפני בהם התריתי לשון העידותי וי״ל בריתי.

 ישראל על להעיד אבל דע״ז. בגמ׳ כדאיחא לאומות ולהרע לישראל להם להטיב בעדותם

בעדות. נוגעים לאו בריתי לא אם כתיב דהא לעצמן רע דזהו והברית דת על רעוברין

י׳י בין עומד אנכי )ה׳( בחייה וכתיב י׳י. דבר בפנים פנים ־׳<0 ה
 בין עומד אנכי מיהו אבל עמכם י״י דבר בפנים פנים פירושו, כך אבל וכר. וביניכם

ולא עמי, מדבר שהיה הגבורה מפי שומעים הייתם שאתם לכם, להגיד וביניכם י״י

 אנכי הנה ט׳( י״ט )שמות דכתיב והיינו פיו. דברי שומעים שהייתם אלא עמכם, דבר

עמו. מדבר כשהיה ישראל כל שומעין היו ד3 וכר העם ישמע בעבור הענן עב5 אליך א3
 ותימן שתדע^להשימ ישאלד שאם בפיך מחודדים שיהיו פר״ש ושננתם.

במסכת דיבורייהו רבנן משני מילי חלת בהני ב׳( כ״ג )ב״מ מציאות אלו פרק דאמרינך

 לא. ישיב פלונית מסכת אתה יודע אותו שואלין שאם התם ופ״ה ובאושפיזא. בסורייא
 ואם וגומר. כסיל ענה כדאוקימנא כסיל דברי ]על[ ואפילו לו השב ללמוד אסישאלך וי״ל

קרא יום׳ ר׳ משם יודע. איני ואמור עניו עצמך ועשה תשיבהו אל בך ׳להתגרות
r

 זכור כלומר זכווץ, ]מוסב[ )מוסיף( ועליו ימים ששת כי הראשונות בדבריות אמר

אתה. גם ותשבות בראשית בימי הב״ה שביתת

תסיר. כי גקיט מדלא וכר בנך קרוי בתך בן סר״ש וכו׳. בם תתחתן ולא )ג׳( ז
כולה התודה דכל משום תסיר כי נקט דלא והאי בנו יקרא בגו בן אפילו נימא וא״ת

׳*
לבא וכשר מאחר גזגית דשמא בנך קרוי ומהגויה מבנך הבא בן נאמרה. זכר בלשון

י*

‘ i?« A;

 נזנית לא ובודאי בתך בן דודאי מהגוי הבא בתך בן אבל דעלמא, כגוי לכשיתגייר בקהל

 י״א ביבמות, ופליגי הגוי מצד פסול וקצת בתך מצד קצת כשר הוא ר״ל בנך, קרוי

 כיצד, פרק בקהל הוא כשר אבל לכהונה הוא פסול וי״א בקהל, לבא ופסול הוא ממזר

בנך קרוי מהגויה הבא בנך בן ואין בנך קרוי לבד מהגוי הבא בתך בן וע״כ א׳( )כ״ג
 הל״ל בנך קרוי מהגויה הבא בנך בן שגם דאת״ל מאחרי. יסיר כי מדנקט בנה אלא

 בתך בן וגם ממגמה הבא בנך בן משמע והיה מיניה דסליק מאן בנך, את תסיר כי

 מהגוי הבא בתך בן למעוטי משום לאו תסיר כי דגקים והאי בנך, קרוי מהגוי הבא
 כי ונקם שנדחק השתא אבל מיניה. דסליק מאן משום הבי נקט אלא בנך קרוי שאינו

 דאי לומר תוכל ולא הכי. נקט למעט משום לומר לנו יש דקרא, דרישא דומייא יסיר
 הייתי ולא לבעלה. דהיינו ממש לבנך הגויה תסיר כי לומר טועה הייתי תסיר כי נקט

 יתירא בנך מדנקט אלא מאחרי תסירו כי הל״ל דא״כ בנך. קרוי בנך שבן מכאן שומע
 מדלא לא׳ בגו בן אבל בגו יקרא דווקא בתו דבן לר״ש מ״ל וא״ת בנך. בן על דקאי ש״ם

בן נקט הכי ומשום בנו. יקרא ישראל של בנו בן אפילו לעולם תאמר תסור. כי נקט

1ג
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סדר מיד מפלס אתר ללמוד נעים ומס טוב מס • ן׳
 כמעט כי בספריזקלישי^ השסע לימי המסודר

 שכתבנו וכמו וגמ׳ןזושר ומטנס תנ״ן ילמוד טעה בעשירית
:בס״ד באצבע מ,רה בק,כטייס מכו בעניו

 פסוקים ב״ו לקחת נאסי שם סששי אזר בכל כי ןך^
 המקובל משם ושמעמי ממום סקראוא' שכיס

 כי תר דאסר ’ 5ז שרעבי כמהד"ש קדישא יזסידא הממלא
 בי תרגום בלי מקרא הנז׳ פסוקים ילסודכ״ו ב^יהששי

 באור תרגום לקרות נובר לא האמיתיים זיבל הארי ברברי
 כס' מצאתי וכן עכ״ר תלגום לקחת יתכן ,עד״סלא הששי
 מקרא יקרא הששי דבאור זצל האר* גורי משם כלולה קלת

: ע״ש לבד

pj קלח קלז קלו סי־ א׳ח
 דרוס אחדים דברים הקטן בס׳ ועח״ש • נופו לתוך מעדנים

:כס״ר הנז׳ הסדרש בביאור ג׳
HflVI סימן חהר״ם לתלמיד התשב״־ן בסער ראיתי 

עד יש הגאונים בתשובת וזל שכתב תקל״ס
 יכנסו שלא יכקש מעיו לתוך התורה שיכנס ארם שיבקש

 ככל במעדנים חרבה שאדם מחמת כי מעיו לתון מעדנים
 ב״ח סי׳ □זד כנס״ג הרב זעח״ש עכ״ל עבירה לידי בא יום

 פרק רבה אליה! בסדר ומצאתי * ה' אות יוסף בית הגהת
רחמי׳ תבקש מעיך כתוך ד״ת שיכנסו מבקש שאתה עד יוד
מעשו' אח״ך והזהר עליהם לך שימחזל שעבית עבירות על

:יפה מתישבת היא זו זנסחא ע״ש וכו' כהוגן שלא
 יורדת בליה כל ואין למיתה אדם בני נתקבצו לא ־ □׳

י וכו' ושמחה זשתיה אכילה מתוך אלא צער לידי
 הקטן בס' ועמ״ש באריכות ע״ש ב׳ פרק זוטא אליהן סדר

:בס״ד ע״ב זל דף לפסח הג' בלימוד הרגל שמחת  ל, וגראה דין שמע אס וזיל אברהם סגן הרב כתב " ן׳
היכי כי גדול אדם בשם .לאוסרו מותי כך שהלכה

 כלס מס' ,בסון קיב( ופסחים כ״א )עירובין מיניה דלקבל,
 לשכינה גויס ספנו גסה שלא חכם בשם דבר האומר איתא

 לברית׳ לק״מ1 עכ״ל וצ״ע b דף בברכו' הוא וכן שתסתלק
 1כ דף בברכות הש״ס דתייתי בייתא היא היא דמס'כלה

 וההיא הרואה יראה כאשר ביניהם שימי קצת שיש לא
 חינה דפייך בברכות שם כמפורש עסיקינן גמור בתלמיד

 לתלמיד ירמיה רבי שאני ומשני אבא בי ירמיה רבי על
 אבל • עסיקיכן גמור בתלמיד הבייתא אלמא סוס מבי

 שית כי גדול באדם לתלות ,דשי הוא אז להוראה כשהגיע
 הלכה קושטא דהכי ההלבהוידעשפיר את למין לי שיני יכי

 גדול: בארס לתלות מצי לקבל, דהעם סיבי וכי ומוריך
 סיירי דההיא תירק בהגהותיו שבת תוסעת והרב

 אלא הגון אינו לפניו שגם דבר איזה שאוסר
 כי בגדול דבר אות! אחי*'ותולה ישוב איזה לצורך לו שציין

 עכ״ל הכי דלימא לנזרייה, לה, ניחא דלא מיניה רלקכלו
 בגמל סריקי כוקי לתלות ס״י לא וגס דוחק שהוא יסלבד

 האדץ וקציעה מי הרב גם ־ כדאמרן נראה ההדיוט לי
 אליעזר דרבי במ״ש זבפיס כדבריו קצת לדקדק זים בזה

 רבז מפי שמע שלא דבר אמר דלא הישן פי אתרו הגדול
 של בתנורו ז יעיז להעמיד מתעצם שהיה יצ״עיאשכחן

 פתח הקטן במעיי בעניזתנ! כה״ס לק״מ ע״ש וכו' עכנאי
 עוד ועיין שלעכצאי יתנוח שסכההיא פ'הזהב עימם

:בזי דף בברכות הנז' בספר
 דברכן׳ ההיא על וקציעה מר קרב עוד הפליא לאיצל

ברכי כס׳הקסן בעניותנו עס״ש ע״ש מ״ג דף
 • באר״ה ומשש נ״א דף יב סי' וח״מ יי! סי' בא״ח יוסף
כסס הביא זל הוא וגס רכה אליה הרב מ״ש ראיתי שוב

__ :ע״ש בהו לאזדהרא לאיניש ליה דאיבעי מילי
 כסוית המספר מ״ש אברהם חגן הרב כתב עוד

וצ״ע וכתב וכו' לה״ר אבק הוי שנאיו בפני חבירו
 וכן' זה כתב נאה במה אומר שהיה איתא קס״ד דף רכב״כ

 הקטן בס' כזה הארכתי כעניי ׳אני }עכ״ל מלה״ר כלן ןא״ל
 עניכיס כאיזה וגס • ע״ש ע״ד קנ״ח דף תבא פ' חד ראש

צריך אני ולקצר בס״ר במקומם כתבתי בעניי אני שהביא
:עתה

זק״ן סימן
 הבאתי יוסף ברכי וכן'כס'הקטן סעודתו יקבע ,א'

ק״ד דף ככתובות המוס׳ והביאוהו במדרש מ״ש
יכנסו שלא יתעלל ג!פ» לתון ד״ת שיכנסו תתפלל שאדם ער

קלח סימן
 המוציא עליו שמברכין פת לאכול כשיכא ־ א׳ דין י א׳

יחנוטלין דף דורשי( אין פ תק ־ וכו' ידיו יטול
 ובספר • מסבילין ולקדש ולתלומה• ולמעשר לחולין ,״ודים
 רוצה אס פירוש זזל כתב ל״ז ג'סי׳ כלל הנדפס הלקט שבלי

ולקדש ולתחמש וכו' בנטילה לו די שני ומעשר חולין לאכול
:ע״ש וכו' ידיו להטביל צריך

H מרכני לאחד החדש נדפס ספר לי נראה כרגע
 אלמוגים עצי יקראו אשר שסו וזס כר״ו אשכנז

 שפתח חזיתי רהסאזה אגב רק ביה לעיוני ולאמצינא
 סוגיו' הפך דסוא מאד עליו ותמה הלקט שבלי של זה בלשון
 טבילה בעי לקדש וחקא בנטילה סגי דלתחמה הש״ס
 ה' ודבר ע״ש כן כתב טועה שתלמיד ספק דאין ,כתב
שנלת שלישית ערוגה כי כשבליהלקס כי אחת בפיהז

:כלל דורשין אין פ' לכישהת זכי וחין להא ליתיה קל״א

נוטל קבע אי הא וכו׳ עליהם סעודתו קובע ואינו ־ ׳3
 והא״יזמחה קסזוסמ״א שהסכיח, כתו ומביך

 כסעכות האריך אלמוגים עצי ובספר • יהודה זמטה יוסף
 כדברי! שעברתי וכמעט לברך שלא להחזיק )יייייצית

 הי*׳( שכ״כ זכר ולא • נסויס הדוחה דיד בקרבי לבי נסב״ר
 דשני ומאחד יוסף בכרכי שהבאתי וכסו חולין בחידושי

 דסעוכיס בפיחש כתב! והי״ן הדשב״א הגדולים המאורות
רבנן וכדעת סביכינן ברוכי מרן מדברי מוכח ובן כנד

שהזכרתיבסמוך: בתיאי
?XHt הימב״ס מלשון שדקדק חיים נתיב כס׳ לאיתי 

בה״א המוציא עליז שמכרכין הפת שכתב
 הא- בנהמא הא דמשני בגס' מוכח וכן לברך שלא הידיעה

 יברך ולא ידיו שיטזל ש״מ אלא אהי־די הדיוקים וקשה בפירי
 שלא לפסוק כדאי אלו בדיוקים שאין נראה סהדיוט ולי עכ״ל
 עליה סעודתו קבע וכי גהסא בכלל הוא הב״כ דפת לברן
 !מדברו ־ אדיוקא ריוקא קשיא ולא נהמא ביה קרינן שפיר

 למעיט* מלא, הדעת בס״א הפת דכתב לאיה אין קרסב״ם
 נון! מכסי מיעטו הימכ״ם ולדידיה ־ וקבע פהב״כ

 ברכה הזכיר לא ושם זהקאילכסילה בדין שם דהרמב״ם
וקציעט מר מ״ש לאיתי ימן ואחי וחק הסמיך בדין אלא

: קצרה והיזם היטב וחק לדחית דיש יראה ,המעיין
JJדבר! הרב עמ״ש■ ,כי' מככיצס פחית אלא ב' חן ־ ׳

:ע״ב צז דף בקונטריסיס אמת
משקיט מי' בא' שטיבולו רכל אוכל אס ־ ד' דין • ך'

 שולל הכהן יצחק חהר״י הגאון )הוא הנגיד ־,וכו
שמזכיר

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס67 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, או״ח - ברכה מחזיק



Aji J A-

: :• וננ פעמים ד׳ מפיס^נמקדם י  

גפייס ענודה עניני ד׳ ננ נע נהפים ;  
שנאמר למלך דניו שהיא פ נ •י צ:  

בעד לית; רצה א׳ : ג׳ ףנעי רפ״ו י׳  
למכור רצו לא שהגבאים אלא בו  

יפסיד והמותר הראשון שפסק בסך לעכבו צתויב  
הראשון ישלס והשאר הראשון על שהוסיף מה כ  

ורמב״ס ירש״ תבמחלוק אתלי אז תאח בבת שה  
לכוף נוהגים שהגבאים אע״פ וז״ל ג״כ כתב י  

כמ״ש אמת דין הדין מקום מכל הוא שנתן הי  
שהוסיף וסבר פעה שהשמש אלא הראשןן על ־•  

סי '3 קחל מאירות פנים בתשובת ועיין תד״ ל ' 
. להנ׳־ צ״צ שובת : 

: דברים ו׳ ונמש מנאוה חוץ טוב המיציע המרות נ  

:: נ:־׳ ־בי: -ע•־. מהלכות כיה הרמב״ם ינ׳ ׳ק  

: נגדו :■משאי ההזיע להעביר ווכוונת נ ,די גנאי א  

או גנאי אינא דננ״מ משמע שתש והרמנ״ס זכר  

שרי ללמוד רבו לאצ ןא קבוע עת לי״ ואס זונה אצל ך  
הגשמים בימות אבל החמה בימות טלאי ע״ג טנאי ש  

או אשתו היא אפי' בשוק אשה עם יספר ואל נזה.ד'  

ולא משום הארץ עם של בחבורה יסב ואל ששר.ה'  
ממאור מח״ק א' שנוטלת נסה ׳א^^שיעפסיע׳  

■ ד״א אפי׳ זקופה בקומת המהלך פנל ומחשופה  

אן לנ״א וא״נ וז״ל נו׳ גסת ופסיעה אהא י״ט ׳;י * 

הדנרים שאר שג ישבודא וכיון לת״ס לצוות יותר  

ולא יחננה שלא נענין גלהתנה ענייניו לבנ נזהר ההי  

הרנה ע״ב( ל״ו )דף בברכות ואמרינן נו׳ עיקר .

ואספת ת״ל ארץ נדרך יעסוק שלא פרש״י ככתב! ש  

רשנ״י ישמעאל ר׳ דברי מד״ת לנטל סופך הבריות  

רצונו פושק שישראל בזמן אלא עליה תהא מה זורה  

: ע״י נעשית מלאנן מקום של רצונו עושין ישראל אין  

: ולא כרשכ״י עשו והרנה נידן ועלת' ישמעאל רבי  

: ועיין : עלתה( נרשנ״י שעפו למיעוט אבל לתה  

דבר עם דקתני היכי רכל יבמות ממסכת׳ שהוכיח  

" רית ראיית דחה אלחנן ורבינו עיקר ארץ הדרך א  

תורה וכל דקחני עיקר דתורת מסיפא לדייק עיקר  

אין שמרישא ר״א וני עיקר שת״ת משמע מלאכה  

או ת״ת או קאמר או דאו ה״א ור״א ת״ת יפה  

והולכים הים ביורדי מיירי דרישא א״ש בסיפא 1  

הד״א יהיה דגניהו בו׳ עם ת״ת ריפה רישא מירי  

דענ״פ המשכת והזהירה עיקר ת״ת יהיה באלו  

נו׳ אסור דפפמיס רא״ש בתשובת ע' נו' יתחייב (  

! מהר״ם רבו מפי שקיבל סב׳ ראיתי כ״ד סי׳ ריס  

מפיל בתשובת ונם כפשוטו הרמ״א דין כמש^יבע  

אסור ד״ה ס״גע״ג דף בסנהדרין תוס׳  t 
: כוונתם ש״ש עמהם שמזכירים שמה ואע״פ חלקות ש  

) דאסור אשכחן לא אחר ודבר ש״ש שמשתתפים ע״פ  

: מ״צ ובתשובת ש״א בתשובת והסכימו ענ״ל כך ל  

זה ואומרים בשניות שמאמינים באמרס אפי׳ או  

המצוו נח דק ה״ה פ״א מעיקרי דהוא ע״ז וזהר  
: שמזכירים אף ע״ז שם בשבופתן מזכירין אין א  

שם ר״ל ש״ש פמהם שמזכירים שמת ואע״פ ז׳  

לע״ז דעתם ואפי׳ שיהיה מי יהיה וארץ שמים א  

על ישמע ולא משום איסור בו אין א״כ בור׳ או  

: אם ר״ל וד״א ש״ש שמשתתפים ואע״ש תחוס׳ ו  

' דלישראל גאע״ שלהם הקדשים םג ומזכירים רן  

• איסור מטעם ולא ית׳ לבורא גגרא גדולות משוה  

שאסור פיך על ישמע ולא משום איסור בזה אין כ  

חרב גבי התוס׳ ממ״ם לישראל ככ״ל שיתוף נאסור  

עכ״ל הרמב״ם נמ״ש האיסור אלא אלקיס נוונתם  

; לה חרב דנתיב לתא דמי לא וז״ל ש״ש משתף ' 

תיני אלא אסור דלא להיפוך עמשמ יהר עכ״נ  
לאלקיס להשיסוף מחזיק שאינו ףא החום׳ דברי  

ונתשו׳ש״א דוחק והוא אחר במקום ולא אסור  

הקדשים י׳ ומזני,־ משת נבואת מכחישים ה׳ נביא  

מ״ע ע״ש נס בן הוזהר לא וע״ז נביאים שאר צו

וגרסינן בלאו עובר אומרו א־בקובשם ■אינו ־ב־ י־א־מ־ ■:ז ש־בניא בבי -נ־ ■־•׳ר
בזה מידי מ’נ מה תמוה ולכאורה קאמר. דנשיא משמיה א־ היא ־נשיא ש ־ לה׳ איבע־א א

בגר בעלמא סימנא באומר או ממש שמו לפרוש מחויב אם איברו בשם ־ב־ לי׳ ■"צ" "יב-ב^אב ינ*אה
השק:

 וכ' השבוע׳ לקבל אסור הש״ש פס בשיתוף אפי׳ ע״ז של העצם שם הגוי מזכיר דאס נלמד שניהם :לדברי

 : ענ״ל להשביעו תועלת מה לישבע בדעתו נמר שהגוי כשירא שמים ירא מיהו וז״ל הרא״ש תשו׳ בשס בנד"ה

 דפריקה אף עמו לפרוק סיוע שצריך אוהבו שם יש דאכי׳ ר״ל עמו לטעון מצוה דאפ״ה בתוס' שם ומשמע

 הרוא׳ הסם אית׳ והכי האוהב פס מלפרוק לשונא תחל׳ לטעון מצוה כה״ג מ״מ ב״ח צער משום לטעינ׳ קודם

 שמואל א״ר רע. שם מוציא בכלל והוי לו יאמינו ולא א׳ עד שהוא כיון עליו להעיד אסור עביר׳ עבר שחברו

 ישראל שונא דר״ל ארז״ל שונא והאי משאו. מחת רובץ שנאך סמור תראה ני שנאמר לשנאותו מותר מ״מ בר״י

 ששונאי׳ עסקינן נרשיעי לאו וקרא לשנאתו הותר איך מיירי דבישראל וכיון לסייעו מצווה אילו דבגוי גוי שונאי ולא

 אוהב בב״מ דאמרינן תא בסוס׳ והקשו לשנאתו מותר דנה״ג עביר׳ עובר שראהו נה״ג בנדון אע״נ באיסור

 שם אמר )גם לשנאתו דמוחר כה״ג ובשונא יצרו אח לכוף נדי לטעון בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק

 הפני׳ דכמי׳ שונאו חברו גס לו שונא שהוא דע״י ותי׳ הכא שייך יצר כפיית מאי לשנאתו( נ׳ אי נמי דמצוה

 מה על שנאה שמוסיף גמורה שנאת לידי שבאים פי׳ ענ״ל יצר כפיית ושייך גמורה שנאה לידי כך ע״י ונא נו׳

 שנאה לידי כשבאו ועכשיו משנאתו חוזר תי' בתשובה שב הי׳ אלו תחלה גם עבירת שעבר ע״י כבר ששנאו

 אם עבירה שעבר נת״ג שונא דאפי׳ הרי כ״י שפיר שייך ולכן בלבו השנאה משאר במשוב׳ כשישוב אפי׳ גמורה

 מזה היפך פסק ונ״י יצרו לנוף נדי השונא עם לטעון מצוה לפריקה הצריך אוהבו שם ויש לטעינת הוצרך

 והא פריקת הצריך אוהב שם כשיש עמו לט.עון מצוה אין עבירה שעבר מחמת שפול' ר״ל נו׳ רמ״א וכ״כ נו׳

 נה״ג לאוקמי דוחק לו דנרא׳ כיהו עביר׳ שעבר משוס לא כפשוטו בשונאו היינו ט' בשונא מציה דאמרינן

 אוהב שם כשאין אבל כדין שלא ששנאו בשוב' מיירי ע״נ בשונא מצוה שאמר׳ הבריית' מ״מ באיסור בשונאי

 :כה״ג נ׳1בש מיירי ופ״נ שונאך חמור תראה ני קרא כדנתיב עמו לטעון דמצוה דפליג מאן לינ׳ פריקה הצריך
 שהוא מפני א׳ מ״ע ב' נו׳ הנר אהבת דעות מהל' פ״ו הרמנ״ס ז״ל הם מ״ע נ' שנתגייר הגר אהבת

 : ענ״ל כו׳ תגר את ואהבתם אמרה והתור' נר שהוא מפני וא׳ כמוך( לרעך ואהבת דכתיב )ר״ל רעך נכלל

 נו׳ ננחת לו וידבר שש ז״ל נו׳ בו חזר לא ואם רכה. ובלשוז : שם רמנ״ם דברי הם נו׳ מישראל א׳ נ׳1הש
 נדברים בד״א כו׳ החוטא שיכהו עד נו׳ תמיד וכן ושלישית שנית פעם יוכיחנו לאו ואש מוטב. ממנו קיבל ואס

 :עכ״ל למוטב שיחזור עד נו' ברבים אומו מכלימים בסתר נו מזר לא אם שמיש בדברי אבל לחברו אדם שבין

 אינו היינו במזיד סונר שרנו דל״ל בתג״ע שם וכ״ה נצ״ל( שוכח )פי׳ נמקנלו כו' דמרבי׳ אע״ג רא״ס כ׳

 כשלג. מצורעת ידו והנה וכתיב לי יאמינו לא והן דכתיב ופירש״י בנופו לוקה : להוכיח אין נרנו דכה״ג מקבל

 אם .משפחת דהיינו נ״נ מפורסם שאינו מאחוריו דנקט כתב ומהוש״א משפח'. דופי פירש״י שרצים של קופה

 אומרים דעתו תזוח שאם אמרו מאחוריו ש״ש קופה תלוי שיתי׳ והטעם אב משפחת מצו דופיסה היכי לא אבל

 ופי' לשנות דלרש״י״מצוה ורמב״ם רש״י נין בפי׳ מחלוקת שיש ר״ל עבח״מ וכו׳ דברים בג' :( לאחוריך חתר _לו
 אס ובפוריא יודעה שאינה לומר מצוה ענוה מדת מצד יודעת אם ארס ישאלנו אס א׳ מס׳ זע אס נמסכת׳-

 כדלקמן וטעם בשבחו לתרבות שלא טוב הרב׳ בע״ה כבדו אם ובאושפיז׳ יגלהו לא צניעות מצד מטתו שימש

 ויודע אחת נמסכת עוסק אם נמסכת׳ ופי׳ רשות אלא מציה שאינו פי׳ הרמב״ס. אורחים עליו ירבו שלא

 שעוסק לומד רשאי ינלגלוהו שלא ירא או פנאי לו אין והוא משנת באותה מת ׳דבר לו לשאול שרוצ׳ בחברו

 על יראה פן לשנות מותר עליה יש! אם ושאלוהו אחת מטה על ישן אס ונפוריא ישאלני שלא אחרת נמסכת

 ראובן אצל י״ל ואם שמתארח מי אצל אדם ושאלו ראובן אצל מתארח אם ובאושפיז׳ ויתגל׳ קרי טפת המט׳

 ראובן על יכבד פן האמת יאמר שאס שמעון אצל שמתארח לומר מותר אצלו יתארח השואל חברו שנם ידע

 אצלו אחד אורח שיתארח ברצון עושה מישראל אחד רכל ה."הכבד'!4אן שמעון אצל משא״נ אצלו שלים שיתארחו

 נ״א דף עירובין נו׳ דין שמע אס I לכצ״ ע״א ט״ז ^ירובין(יף נו׳ ישבח לא אורח י. שם נסמ׳יע נ״ה
 שמע שלא דבר האומר הלשון אית׳ דננמר׳ ר״ל נתר״י דףז״דדע״ש בברכות ונ״ה :נצ״ל קי״ב דף ופסחים

 רבו מפי שקיבל מת כ״א עצמו מדעת דין יאמר שלא א״ל והיה מישראל שתסתלק לשנינ׳ גורם רבו מפי

 . אמת אינו ודאי זה שפי׳ ואף נסוג׳ כדאי׳ רבו מפי שמע שלא דבר מעול' אמר שלא אליעזר ר׳ תתנהג וכאשר

 לא והאמוראים התנאים רוב והלא נו׳ לשנינה שגורס ע״ז יאמרו ואיך חשידות ממדות כן המנהג דר״א ניתו

 . עכ״ל משמו אותו ואומר ממנו שמע שלא וז״ל להדי' נ' שתו׳ במר״י לעיין לציין נמ״א לי'_2וטח כן. התנהגו
 דסתם משוס הרב״י ופי׳ אומרו שם שיזכיר עד רבו מפי שמע שלא דבר יאמר ולא כתבו והטור הרמב״ם אולם

 סתם שאומריש מת כל בזמנינו אבל בימיהם דוק' )והיינו שמעו שמרנו השומעים סוברים אומר שהתלמיד מה כל

 מ״ג( ס״ק רמ״ב סי׳ ני״ד ש״ך נ״נ סתם לאומרו אסור מרבו דבר שמע אם נזת״ז וא״כ עצמו נשם הוא

 שיש שאפשר ך״ד ס״ק השחר תפלת פ׳ חמודו׳ לחם בס׳ וכ׳ שמעו מי מפי להודיע צריך מפיו שמעו לא ואם

 קי״ב דף פ ע פ׳ ואמרי׳ הקפידו לא כן ומפני תל״ח וסיים ידו על מתגנ׳ שרנו וכ»צ׳ ההו' הדבר על לפקפק

 א״כ לרבו גנאי ויהי׳ נדבר יפקפקו שמא דתטעם כיון שכוונתו ואפשר עכ״ל גדול באילן יתלה להחנק בקש׳ אם

 לש״ש ונחו כ אס בכזה מקפיד שאינו ברבו שיודע מי ודאי לפקפק נו ואין ברור דבר ההוא שהדבר יודע אם

 מצאתי לא פ״ק נרדים או.בל עובר אומרו נשם דבר שא״א ע״פזכל נפ׳ מיירי ונת״ג 'מותר מיני׳ דלקבלן כ״ה

 ביתומים־־ ייב־ארס־לזהר|ת : לעולם גאולה מבי׳ אומרו םבס דבר האומר כל תנן אבות ובפרקי רמגלה ופ״ק סס

 פלכי׳ בי אלא נור׳ איכ׳ תיני יאמר כגון מ״־א אלא׳מ״ש שם כו' בחברו המרגל :דעות מה״ל פ״ו רמנ״ם נו׳

 ביס׳ לישני ה״ד נעירונין היא נש״ם לפנינו הגרם׳ אבל דעות מתל' פ״ו גהנ״ע הוא הזה כלשון נו' דאינ׳

 עביר מאי אניי א״ל לנשל בביתו אש מצוי שעת וכל הוא עשיר ופירש״י ב״פ נור׳ אינ׳ יאמר כגון אמר רנה

 אלא פלוני לבית לנו אש שמבקשים לאותם מגל' אלא בלה״ר אומרו ואינו הואיל ,ופירש" הוא נעלמ׳ מלת׳ גילוי

 וכוור' בשר׳ אינ׳1 סיים לא יאפי׳ ומשמע סגמי ל׳ ע״נ פלני׳ בי אלא נור׳ משתכח תיכי דאמר ביש׳ נלישנ׳ דמפיק
 ע״א קס״ת ד׳ במס׳נ״ב רש״י ע״ד קצת י״ל מיהו דשם נפירש״י בע״י וע״ש ע״י בגי׳ מיהו אסור בלה״ר דמפיק כיון

 לה״ר אבק. אימ׳ אלא ומשני ס״ד לה״ר ופריך לה״ר מינייהו וחד יום נבל ניצול אדם אין עבירות ג׳ א״ר דאר״ע
 אביי כדאמר •ליב׳ לה״ר אבק ואפי׳ לגמרי דשרי משמע כת״ג תא בעירוכין פלכי• בי כור׳ יאמר כגון וז״ל ופירש״י

 הוא ר שלה״ אמר שכבר אעפי׳י שם הכ״מ ונתב כו׳ שיושב זה לה״ר נעל אבל : הוא בעלמ׳ מלת׳ גילוי קעניד מאי

 ואני ט לה״ר.מ נפל ונקר׳ רע תואר לו יש בכך שדרכו מי אבל מקר׳ דרך שאמר מיירי דלעיל י״ל חברו בננו׳ המספר

 שלמה את הציל אמלוךלמען אני מחנש׳לאמר שארוני׳נ״ח לו׳לדוד שבע לנס השי׳עצת הנני׳ שנתן אחריךנו'.ר״ל אבו'

 אלא אדוניה על לה״ר דברי שתם נו׳אף אנא ואני לה אמר וע״ז ממחלוקת שימלוך כתן ע״י ה׳ שהבטיחו בנה
 שהמליך דוד שעשת כמו ממנו יתנקם שלא נו שבטוח ר״ל כשר למלך ודוק׳ .שרי ממנו להציל מחלוקת משום

 בדוד בהמה במה פרק כו׳. רואה ואם :לאדונית רע פשה לא אבל המחלוקת מן ניצול ועי״ז בחייו שלמה את

 בחזרת וגש למפיבושת אשר כל לך הכה לציבא דאמר והא מפינושח על מצינא לה״ר דוד קיבל לא שמואל דאמר

 שדברי הניכרים דדבריס משום מצינא לה״ר שקיבל משמע נו' תחלקו וציבא אחה מפינושת אמר למלכותו דוד
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שקר? ימרו אמת מהו
 כשמספרים הוא שאמת הבינונו׳ הטכנו בתחלת שקר? ומהו אמת מהו

מזה. כשמשנים ושקר, !שאירעו כמו עובדות

 שבהם אופנים הרבה יש למעשה אבל פשוטים, באופנים רק זהו אך
 שיש מה לספר כמו שהם, כמו דברים לומר אסור לפעמים כן. הדבר אי_ן_

 כשהאמת לשנות, דווקא צריך ולפעמים והכרח, תועלת בלי לחבירו, פגם בו
 של תוצאות שמוליד שקר, הוא כאמת שנראה מה אז כי יזיק, אלא יועיל לא

אמת. של לתכלית מביא כשקר שנראה ומה רע,

 מק הוא ושקר הבורא, ולרצון לטוב שמביא מה הוא שאמת נמצא
אחרא. הסיטרא השקר, שר של לעסקיו הצלחה שנותן

 ששולטים זמן כל לאמתו האמת אל הנהגתו לכוון אדם יצליח לא ולכן
שאיפותיו. פי על הכל ומטה מעוורות, עיניו כי ורע, גשמיות של רצונות בו

 עולה יעשו לא ישראל "שארית : עליהם הכתוב שאמר אותם זה ומפני
 — נחלתו ״לשארית עליהם שנאמר אותם דוקא הם (׳ג )צפניה כזב״ ידברו ולא
 היי׳ תקנ״ט(, מיכה )ילקוט כשיריים" עצמו שמשים למי נחלתו! כל ולא

 שאיפתו ועיקר טפל, כדבר כשיריים, שלו, הגשמיות "עצמו", עניני כל שמשים
וכזב. עולה מכל ונקיים בהנהגתם, מאומתים הם ורק לרוחניות

 באיזה אירע אם אף ולשקר, לרע שאיפתו שעיקר שמי אלא עוד, ולא

 פרטי כל כי לו, יחשב לשקר מ״מ להעובדות, והנהגתו בדבורו שמתאים דברים
שקר. הכל שקר, היא מטרתו ואם העיקרי, לתכליתו ככלים מצטרפים המעשים

 חרדה "ויחרד עשו, ונכנס יעקב כשיצא ליצחק, הקב״ה לו שהשיב תהו
 זה הוא מי אפוא", "מי אמר מרתיחין, הבית כתלי התחילו — מאד, עד גדולה

 תי ושאל מרמה, כאן שיש שהרגיש פי׳ יעקב? או אני כאן, ליאפות שעתיד
 שגנו נפתה, להיות עצמו שהניח הוא או המרמה שעשה יעקב אס החייב, הוא
 בחר שלבו אלא — יעקב קול הקול — ריעותא מצא שכבר אנוס, הי׳ לא הוא

לא _ ציך״ הצד הוא אלא יעקב, ולא אתה לא :הקב״ה לד אמר !נפתה להיות
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S5 שקר ומהו אמת מהו

להיות, ראוי שהי׳ כמו לאמתו ד,דבר החזרתם שניכם בין כי השקרנים, הם אתם
ידכם. על עכשיו שנסתלק המרומה המצב שגרם הוא בפיו, הציד עשו, רק

קט״ו(. תולדות )ילקוט שיענש והוא

אפי׳ אלא העיקרית, כוונתו מפני לרע לרשע נחשב היתר דבר רק ולא
 העיקרית; ומטרתו שאיפתו של הצורה מקבל הכל כי כמצוה, בשעתו שנראה מה

 האגגי? והמן ונבוכדנצר, וירבעם, בניו, ועמלק ואליפז הרשע, עשו נדמו "למה

 ואומר מכריז והי׳ העיר, לתוך והכנים בידו תפשה בדרך, כסות שמצא לאחד —
 איש ,ראיתם אמרו לקראתו, ויצאו העיר בני כל נתקבצו ?׳ מי של זו ,אבדה
 עליהט וקצין ראש ועשאוהו עמדו מיד ;׳ הוא חסיד כמה הוא, צדיק כמה פלוני
 לצל כולה. העיר כל את שהחריב עד בה׳, בד׳, שנים, ובג׳ שנים, בב׳ בשנה
 W׳ לו נתנו אביו לפני עשו שהוריד דמעות ג' בשכר לא : הרשעים נדמו

 המלך לפני תוכחה( השמיע )פי' דבר שהקשיב ירבעם בשכר לא ? שעיר הר
 אבירה המשיב שבאותו כמו תולדות(. סוף )ילקוט ?״ וכו׳ שבטים י׳ לו נתנו

 על נאמנות לתפוס צביעות רק הי׳ שבתחילתו האמת שאפי׳ לבסוף נתגלה

 בגדולות שעושים ד,הרבנות מתוך הרשעים, מצוות כך לבסוף, לרמות מנת
 טמונה היתד, זו סופית שמטרה רואה אתה מצוותיהם ע״י להם הבאות העוה״ז
 )ובמוב; שקר. שהיו מתגלה שעשו והמצוות האמת ואפי׳ מתחילה, בקרבם

 המדד. היא שכך משום עור,"ז, שכר שקיבלו ומה עליהם, שכר להם ראוי שאין
 אבל עוה״ב, שכר שייך אין מצוד, תוכנה שאין שכיון לשמה, שלא מצוד. בכל

 שט יתחלל שלא כדי חיצוני, שכר עכ״פ צריך מצוד, היא שבחיצוניותה מתוך

 בה הרי רע, הי׳ המצוד, שתוכן במדד, בה ומ״מ ;שכרם שמקפח שיאמרו שמים

לעבירה(. בו משתמשים שלבסוף עונש, באמת הוא "השכר" תוכן גם במדד,

אותן, צדו איך "הצייד, : לעיל המובא מאמר על קט״ו ברמז שם ומסיק
 צידו׳, דמיה יחרוך ,לא הד,"ד — !ומקולקל שבור שערך איך שערים, שובר

 הי׳ היום אותו כל ריב״ל דאמר ולצידו. לרמאי הקב״ה יאחר ולא יאריך לא
 יעקב שיבא כדי ..למה?. כך כל ..ומתירן. בא ומלאך וכופתן צבאים צד עשו

 יחיו שלא די שלא לו". חרוצות עולם, של יקרות שהן הברכות, את ויטול
 ושוא מבוקשם, ישיגו לא בעוד,"ז גם אבל לבא, לעתיד מהשארית הרמאין

 מצידם, יהגו ולא יאכלו לא כי שלהם, הערמומיות בניני בכל עצמם הטריחו
 ברגע הרי חמדתם, להשגת סמוך הגיעו אם ואפי׳ לרמאין, מאחר הקב״ה שאין

עצתם. תופר האחרון

 מה עשה הוא זה במעשה שלכאורה שאף עשו, גבי דווקא זה והשמיענו
 מלאך שלחו כאן דווקא ומדוע שהערים, הוא ויעקב מרמה, בלי אביו, שציוהו

? עצתו יקלקל‘
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 ערמה עשה יעקב שקר: ומהו אמת מהו שמים, משפט כאן גילה אבל
 כלל, עצמו לרצונות כיוון לא הדיבור, פי על ואנוס בוכה כרחו, בעל עשה אבל
 אמת. הוא הוא כזה, אמת לשם ושקר מה/ הנרצה התכלית לפועל להוציא רק

 תבן לעשר המבקש עשו היום, עד המתקיימת הצבועים שיטת המייסד עשו,
 המשפחה במסורת המדקדק עשו חמורות, עבירות עובר שבסתר בשעה ומלח

 עברות כל לעשות שאפשר המנהג שחידש הוא — שנה, ארבעים בן אשה ונושא
 — ,,סקאנדאל״ לו אירע לא שמעולם נכבד איש זה עם ולהיות שבעולם

 כלי המשמש חלק הוא שעושה מה וכל שקר, כולו הוא הזה ה״ג׳נטלמן"
 צריך לרמאין, מאחר הקב״ה אין וכאשר שלו» שקר חיי המזוייפים לחיים
 הראה שכלפיו — אביו לפני ויתגלה עולם, ברכות שיפסיד עד עצתו את להפר

 ברורה: הכרה מתוך ויפסוק אביו שיחזור עד נתפס, כרמאי — צביעותו עיקר
יהי׳!" ברוך ,גם
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ישראל ארץ מלאכי
בזמננו גליות לשיבת טעם

 אלקים", מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב ויצא פרשת בסוף כתוב
 לארץ". ללוותו לקראתו באו ישראל ארץ של "מלאכים ז״ל רש״י ופירש

 ריבוא ששים אמר, אייבו ר׳ בשם הונא "ר׳ עד( פרשה )סוף רבה ובבראשית
 מחנה לארץ... בכניסתו אבינו יעקב לפני ]מרקדים[ חלים היו מלאכים
 מלאכי של משמעותם מה רבוא". מששים פחות שורה שכינה ואין זה אלקים

ישראל? ארץ
* **

 מלאכי בחינת מהי השלום". מלאכי עליכם "שלום אומרים אנו שבת בליל
 צעקו אראלם "הן בתנ״ך: אחת פעם רק מוצאים אנו זה לשון השלום?

 קב.( )דף וירא פרשת ובזהר ז(. לג, )ישעיה יבכיון" מר שלום מלאכי חצה,
 לון אבטח דיעקב ובגיניה דיעקב קמיה למיהך זמינין דהוו ...״מלאכיו אמרו

 אקרון ואלין אלקים, מלאכי בו ויפגעו דכתיב... הוא, בריך קודשא שלימו
 להם הבטיח ובגללו יעקב לפני ללכת מזומנים שהיו )המלאכים שלום". מלאכי
 ישראל ארץ שמלאכי הרי שלום(. מלאכי הנקראים והם שלימות... הקב״ה

השלום. מלאכי הם הם
* **

ושלום אטת

 "תתן שנאמר כמו האמת, מדת היא ע״ה אבינו יעקב של שמדתו ידוע
 :יב:( )ויקרא בזהר שאמרו כמו השלום, היא שמדתו מצאנו גם ליעקב״. אמת

 והאמת וכתיב ליעקב, אמת תתן דכתיב יעקב, דא — במרומיו שלום ״עושה
 הוא דא ועל בדא, דא קשיר ושלום דאמת יט(, ח, )זכריה אהבו והשלום

שלימות. והיא שלום היא שאמת הרי דכולא". שלימותא
 מבריח הקרשים בתוך התיכון "והבריח קעה:( )שמות בזהר עוד הוא וכן

 קדישא לעתיקא שלים מכולא׳ שלים ...קדישא יעקב דא הקצה, אל הקצה מן
)ג<. תשי״א. ויצא "ק עש פוניבד, בישיבת נאמר

? '׳'!ן
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___ בכל שלימות התחתונה(״. )הבחינה אנפין לזעיר יםושל העליונה( ה)הבחינ

שלום. היינו — הדרגות

*ו*

 בלב, אמת של הפנימית הנקודה כי "שלום"? השלימות נקראת ולמה

 סתירות עוד ואין הבל, את משלימה היא ולפתחה, להרחיבה אדם כשזוכה
 לשלום גם מגיע לשמה לדרגת האדם שבהגיע והיינו כלל! באדם ומחלוקת

פנימי.

 ז״ל כאמרם לארץ, בחוץ בהיותו גם אמת לדרגת זכה ע״ה אבינו יעקב

 תלמודו שכח שלא בתורתו, "שלם :יח( לג, )בראשית שלם״ יעקב ״ויבא על
 וכן ה:(. )ברכות תורה" זו — ״אמת ז״ל ואמרו שם(, )רש״י לבן״ בבית

 גרתי הרשע לבן עם ..״. :ה( לב, )בראשית גרתי״ לבן ״עם על ז״ל אמרו
 בין האמת מדת על שם ששמר הרי שם(. )רש״י שמרתי..." מצוות ותרי״ג
 לארץ בשובו רק זכה בשלימותה האמת למדת מקום ומכל במעשה. בין בהשגה

 מפדן בבאו כנען בארץ אשר שכם עיר שלם יעקב "ויבא שנאמר ישראל,
 בחזרתו רק "שלם" התואר את עליו מזכירה הקדושה שהתורה הרי ארם"
 בחינת שהיא לשמה, דרגת של השלימות היא ישראל ארץ בחינת כנען. לארץ

כנ״ל. שלום

***

האדם לכריאת התנגדות

 ישראל ארץ שמלאכי מובן השלום, מדת היא ישראל ארץ שבחינת כיון
 האדם, בריאת בשעת גם שלום" "מלאכי מצאנו אבל השלום. מלאכי הם

:ה( ח, רבה )בראשית המדרש כדברי

 השרת מלאכי נעשו הראשון אדם את לבראת הקב״ה שבא "בשעה
 !יברא אומרים ומהם יברא אל אומרים מהם !חבורות חבורות כיתים כיתים

 שהוא יברא אמר חסד נשקו. ושלום צדק נפגשו ואמת חסד דכתיב הוא הדא

 עושה שהוא יברא אמר צדק שקרים. שכולו יברא אל אמר ואמת חסדים, גומל
 אמת נטל הקב״ה, עשה מה קטטה. דכוליה יברא אל אמר שלום צדקות,

תצמח". מארץ אמת ...ארצה אמת ותשלך דכתיב הוא הדא לארץ, והשליכו

 וצדק, לחסד בניגוד יברא, אל אמרו ושלום אמת דוקא למה הטעם ]הנה '

 תתכן שלא היינו מוחלטים! ערכים שניהם הם ושלום אמת כי ברור! הוא
שקר. הוא הרי אמת לגמרי שאינו דבר כי אמת", "מעט או חלקית", "אמת

vftr>
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 שלום. זה אין והתנגדות, סתירות קצת אפילו שישנן זמן כל שלום. וכן

 האדם שיגיע מאד רחוק כי האדם, לבריאת התנגדו אלו מדות דוקא ולכן

 "קצת כי כן, אינם וצדקה חסד אבל בה. יודו המלאכים שגם כזו לשלימות

 כן ועל היא, צדקה הרי עושה שהאדם צדקה וכל חסד, כן גם הנו חסד"
להיברא[. לאדם כדאי האלה המדות מצד

• לארץ האמת את והשליך המתנגדים טענת את קבל לא הקב״ה אבל

 בצמצומים אותה צמצם שלמטה, בצורה השמימית האמת את שהלביש :פירוש
 הרי קשה, אבל הזה. בעולם למצבנו המתאימה אמת" "תורת לנו ונתן רבים,

 ויש שמאחר הוא, הביאור אלא 1 טענתו סילק ובמה יברא, אל אמר שלום גם
 לעיל מש״כ )עיין שקר תולדת היא קטטה כי שלום, גם יש ממילא למטה אמת

 סופה המחלוקת אף האמת, בקשת שיש זמן כל דקשוט"(. "עלמא במאמר
 )במדבר בסופה" והב "את הפסוק על ז״ל שאמרו כמו ורעות, וחיבה שלום

 אויבים ונעשו בתורה שעוסקין ותלמידו׳ הרב ובנו, האב "אפילו :יד( כא,
 1ל:(. )קידושין לזה..." זה אוהבים שנעשים עד משם זזים אינם לזה, זה

 שאשה מאד, חמורים בדברים שנחלקו הלל ובית שמאי בית על נאמר וכן

 "לז כן פי על אף השני, לדעת איש אשת היא האחד לדעת פנויה שהיא
 ללמדן שמאי, מבית הלל בית ולא הלל מבית נשים לישא שמאי בית נמנעו

 אהבו׳ והשלום והאמת שנאמר מה לקיים בזה, זה נוהגים ורעות שחיבה
 מעשו נעשה אם להם שיודיעו זה על זה שסמכו משום והיינו יד:(. )יבמות

ןבזה. זה תלויים והשלום שהאמת רואים הרי דעתם. לפי שלא

 תורו ויש מאחר כי תצמח", מארץ "אמת ז״ל אמרם ביאור עומק וזהו
 דהיינו לשמה, בא לשמה שלא מתוך כי אמת, מזה תצמח סוף סוף למטה,

 בכו כך ומשום השלום. מלאכי מצד גם קטרוג עוד אין וממילא שלימות,

 ועיין יבכיון", מר שלום "מלאכי שנאמר כמו הבית, חורבן על השלום מלאכי
ארצם, מעל ישראל וגלות המקדש בית חורבן על היה שזה ה:( )הגיגה בגמרא

 שעבודת והיינו האומות, שרי השפעת תחת באים שישראל הוא הגלות עגין כי
 של דרגה איזו אל להגיע מאד וקשה לשמה שלא בבחינת היא בגלות ה׳

 רק בגלותא". "שכינתא גדר — ברוחניות והגלות החורבן עצם וזהו !לשמה

 כל אף על ישראל׳ כל בלב הקיימת לשמה של הדקה הפנימית הנקודה
 המשתמרת ישראל ארץ נקודת שהיא — והטומאות, והעיכובים ההסתרים

 — הרוחנית לכלותם״ געלתים ולא מאסתים ״לא בחינת הגלות, בתהום גם
 ב, כרך ,213 ועם׳ 60 עם׳ א, כרך )עיין לגאולה. מקום עדיין הנותנת היא

ועוד(. ,50 עם׳

\־

--------------------------- ----------------------
r
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_ רמשיחא כעקבות

 מט:(, סוטה )רש״י המשיח ביאת לפני הגלות בסוף — המשיח בעקבות
 ישראל, עם של עיקרו מוזר. דבר מוצאים אנו — ספק בלי תקופתנו שהיא

 זאת, לעומת אבל ישראל. בארץ נמצא מעשה, ואנשי תורה לומדי מבחינת

 בשאר מאשר יותר הרבה ישראל בארץ אחרא הסיטרא כח גבר בחינות מכמה

 נתקטנה הפנימית שהנקודה הוא העניו אלא זה? הוא איד כידוע• ארצות,
 אנו הרי ישראל. בארץ לא אם כלל אליה להגיע שקשה עד כך כדי עד

 נקודת שבלב, האמת נקודת השגת — לבבך״ אל ״והשבות כי בחוש מרגישים
 ישראל בארץ אליה להגיע קל יותר הרבה — המוסר עבודת עיקר שהיא לשמה,

 זה הסביבה. מצד ביותר לכך המסוגלים במקומות אף לארץ. בחוץ מאשר
 להגיע האפשרות את בדלותנו, גם בנו, לקיים רוצה שהוא ,,ית הבורא מחסדי

השלימות. אל
 ישראל בארץ מתגבר היצר האלקים"! עשה זה לעומת "זה שני, ומצד

 וכל. מכל המוסר לימוד את בנו להרפות לארץ בחוץ מאשר יותר הרבה

 את רואה אלה בענינים ומשתדל בראשו שעינים מי כל אבל פלא, זה לכאורה

ממש. בחוש זאת
ה׳ בעבודת שלימות להשיג ומתאמץ הקשיים כל על שמתגבר מי אשרי

בה". אלקיך ה׳ עיני ו״תמיד האומות שרי השפעת תחת שאינה ישראל, בארץ

ובבא. בזה הזוכה, אשרי המשוער. מכל למעלה יעלהו שישיג דשמיא חסייעתא

***

ישראל ארץ ושל לארץ חוץ של כלים

 )בראשית הזה" הכבד כל את עשה לאבינו "ומאשר אמרו לבן בני

 בדברים ויש מג(. שם )שם הוא" לי ראה אתה אשר "וכל אמר ולבן א(, לא,

 הוא והעניו בתורה. נכתבים היו לא כן לא שאם אמת, של בחינה איזו אלה
 דרך היינו האומות, שרי דרך באה לארץ שבחוץ הקדושה השפעת שכל

 שם ה׳ עבודת דרך גם ]כי שם, יושבים שישראל והמדינה העם של מדותיה

ישרה בדרך באה ההשפעה ישראל בארץ אבל י. ההיא[ המדד. בחינת לפי היא

)א(. תש״ו. שנת כאנגליה, ואמר

 ה׳ עבודת ואופן רגש, חמי הם שהרוסים למשל, בהעירו, זאת הדגים זצ״ל רבנו ,1
 שהתפתח ה׳ עבודת ואופן ומחושבים, קרים הם הליטאים ! החסידות היה שם שהתפתח

וסדר, משמעת על מאד מקפידים הגרמנים > המוסר ולימוד התורה עיון היה בארצם
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 שקושרים במה 1 זאת עושים איך "דיעבד". העניו את שעושה ידי על קיומו את
 "ואהבת ז״ל שאמרו מה מקיימים ובזה לשמה", "שלא איזה ידי על קיומו את
 תורה, בביטול הוא לקוי אם למשל, יצריך", בשני — לבבך בכל אלקיך ה׳ את

 שידע כדי בעיון ללמוד מוכרח יהיה ואז ברבים, שיעור לתת עצמו על יקבל
 הפעמים ברוב כאלה, אמצעים נקיטת בלי יתבזה. ולא לשואלים להשיב מה
בלבד. עצמית הטעאה אלי קבלתו תהיה לא

 והתרת הכיפורים יום בכניסת נדרי" "כל לומר שתיקנו הטעם עומק
 עצמנו, על מקבלים שאנו שההחלטות ללמדנו הוא השנה ראש בערב נדרים

 להקל לנו ואל כלום; אינן קיומן, להבטיח מעשיים אמצעים נקיטת בלי
 בגדר הן הרי שישתמרו. סיכוי שום להם שאין כאלה קבלות לקבל לעצמנו

 של קיומן את לדחות היא הרשעים דרך כי ט.( )נדרים רשעים" "נדרי
 בהבטחה הם שמשתמשים היינו בר״ן(. שם )עיין זמן לאחר עד הבטחותיהם

 שבהבטחה לחשוב טועים הם יצרם בעצת כי במעשה, מקיום להשתמט כדי
 ואדרבה, כלום; עשו לא עדיין ובאמת החוב, חצי סילקו כבר הם עצמה

הקיום. את יותר עוד מרחיקה ההבטחה

בלבבו אמת דובר

 בשבח לדבר הרבה יב( פרק סוף הקדושה )שער חכמה ראשית בספר
 ידביק תמיד, בטוב לבחור שהרוצה — שם מדבריו והיוצא האמת, מדת

 ספרא רב כענין בלבו, שחשב מהחלטה אפילו ישנה ולא האמת, במדת עצמו
 פח. בתרא בבא )עיין בלבבו" אמת "ודובר טו( )תהלים נאמר שעליו

וברשב״ם(.
 הולך קדשך בהר ישכון ומי באהליך יגור מי "ה׳ )שם( נאמר זה ועל

 דברים י״א שמונה שם ועיין ",,וגו בלבבו אמת ודובר צדק ופועל תמים
 יגור "מי וכתוב לאמת. גמורה ודביקות השקר, ביטול — אחד מענין וכולם

 נורא זו; לדרגה צריך ארעי בדרך אפילו ה׳ אל שלהתקרב היינו באהליך",
 ימוט לא אלה "עושה בקביעות. — קדשך״ בהר ישכון ״מי שכן וכל הדבר.

 מאלה, אחד אפילו שעושה מי שכל דהיינו כד.( )מכות בגמרא עיין לעולם",
 — לעולם״ ימוט ״לא השקר, את ומבטל יכולתו בכל האמת אל שמתדבק

כאשר כי השקר, אל האמת מן דעתו להסיח ישנה לא שמעתה הוא מובטח

)ג(. תש״ו. באנגליה נאמר
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 להסיח עוד יוכל לא כלום, לא והשקר מציאות היא האמת שרק בדעתו נקבע

האמת. מן דעתו
***

 "ומרגיל כנ״ל במחשבתו גם באמת שהדבק חכמה בראשית עוד שם וכתב
 וידע אמת מראות בלילה יראה גם אמתיות, מחשבותיו כל להיות עצמו

י. הקודש רוח התחלת וזוהי ;האמת מקור בהקב״ה, הוא דבק כי העתידות״,
 אליו בא כשהוא היצר דרכי את להכיר מאד מועילה עצה בזה ויש

 והרבה עבירה, באמת שהיא "מצור," לעשות ומפתהו הטוב היצר בלבוש
 עצמו את שהרגיל למי אבל והשקר, האמת בין להבחין בזה מתקשים

 ראש בכובד אליו מדברת האמת זאת. להכיר יקשה לא אמת במחשבת
 הלב אל השבה של דרכה שהיא עצמו, את שמוכיח תוכחה כמו ודיבורו

 הקטן" "הגנב בדרך אליו מדבר והשקר ;בכה לעשות שניסה מי לכל כידוע
 עד כך כל שונות הדרכים לבו. בפנים שיודע האמת נגד לרמותו שרוצה

 חטא שבכל )הרי האדם. ירצה אך אם — להחליפן פנים בשום אפשר שאי
 את יודע שבלבו כיון בו", למרוד ומכוון רבונו את "יודע היא הבחירה דרך

היצר(. של לרמאותו מסכים אך האמת
 מטענותיו שאחת ז״ל שאמרו העקידה בפרשת תגחומא במדרש מצאנו וכן

 ותאבד המשטין מן "תשמע :היתד, העקידה אל בדרכו אברהם אל השטן של
 אברהם אל הציווי שאולי טען שהשטן היינו בדין?", עליה שתחייב נשמה

 :אברהם לו השיב זאת על !השטן מן אלא הקב״ה מן לא בא בנו את לשחוט
 שאברהם כנ״ל, הוא והענין לך". אשמע לא הקב״ה! אלא היה משטין "לא

 מיד להבחין יכול היה נפשו בכל בה והדבק האמת בדרכי המלומד ע״ה אבינו
השקר. קול ומהו האמת קול מהו

צדיקים. אורחות בשם מש״ב בסופו, "חלומות" במאמר לעיל עיין .1

אומרו בשם דבר האומר

 שנאמר לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר שכל למדת "הא
ו(. ו, )אבות מרדכי" בשם למלך אסתר ותאמר

 פדות ועל גאולתנו "על בהגדה שנאמר כמו האמת, גילוי פירושה גאולה

 זאת וגו׳". ה׳ את דעה הארץ "ומלאה נאמר העתידה ובגאולה נפשנו",
אותה. המקיפה הטומאה מן הנפש גאולת הוא הגאולה שעיקר אומרת
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 מאחרים זאת ששמע אומר אם אף אומרו, בשם שלא דבר האומר והנד.
 אחר מקור ידעו לא שומעיו הרי אומרו, שם מפרט ואינו בספר שקראו או

 את כשמפרט אבל האמיתי. למחבר ולא טובה לו יכירו וממילא ממנו, חח

 השומעים יפנו אז כי ההיא, הדקה הנגיעה את יכניע בזה אומרו, בשם הדבר
האמיתי. המקור אל בדעתם

 בכל הגמורה האמת את להקדים צריך האמת גילוי שהיא לגאולה והנה

 ישתמש ולא הגאולה, את להביא הסיבות את מסבב שהשי״ת והיינו, דקותה.

 הגמורה, האמת דרך על כולה בנויה כן אם אלא סיבה בשום הגאולה לצורך
 המובילות הסיבות בשרשרת חלק שום לו יהיה לא שבשקר הדק אפילו כי

 כל השבת היא שגאולה שם( חיים, )דרך מהר״ל כתב ]וכן י. הגאולה אל
 — אומרו בשם דבר לומר שמדקדק זה כן ועל האמיתי, מקורו אל העולם
בגאולה. חלק לו יש — מקורם אל הדברים להשיב היינו

 סייעתא מאד להרבה צריך הפרטית נפשו לגאולת לשיזכה אדם, כל וכן
 במדת מאד לדקדק עליו לה, לזכות שכדי טובה, עצה מכאן ולמדנו דשמיא,

 לעולמו גם גאולה יביא בזה כי אומרם, בשם דברים באמירת ובפרט האמת,
בכלל[. לעולם גם הפרטי,

י״ד. סי׳ "מכתבים", להלן עיין .1

הדעת בלבול

 בלבול — נפשו עם האדם חשבון ״וממפסידי הלבבות חובת בספר כתוב

ג(. פרק הנפש, חשבון )שער הדעת",
 בשאיפות מתענין שהמבולבל אלא מיוחדת, מדה הדעת בלבול אין באמת

 שמנוחת נמצא במוחו. מתבלבלים כולם כן ועל רצונות מיני ובכל שונות

 אמיתית התרכזות כל גדר וזהו האחרות, ההתענינויות מסילוק באה הנפש

 מכל הסתלקות פירושה שבת כי מנוחה", באה שבת "באה גדר וזהו כידוע.
 כל "כאילו והיינו שמים. לשם בכוונת למעלה ופנייה הגשמיים הענינים
 לו החשוב נחוץ ענין באמצע יהיה שהאדם יתכן איך כי עשויה", מלאכתך

 עליו ידאג לא מיד שבת ובכניסת ועומד, תלוי עדיין והדבר לפרנסתו, מאד
 שבבוא מפני אלא זה אין 1 טוב בכי נגמר הכל כאילו בעיניו יהיה אלא כלל

 שמים בידי שהכל לו ברור שם אשר יותר גבוהה למדרגה נתעלה השבת

 שכן וכיון כלל, הגשמית הסיבה ולא הרוחנית הסיבה רק הוא שקובע ומה
הנפש. למנוחת בא ובזה הענינים של בגשמיות מלהתענין חדל
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 הנפש, מנוחת בלי המוסר, לימוד דהיינו הנפש, חשבון כלל יתכן ולא
 חשבון שייך לא אם עיון, וצריך כנ״ל. שמים, לשם טהורה מכוונה באה שהיא
 הרצונות ביטול בלי הנפש מנוחת לקנות שייך לא וכן מבולבלת, בדעת הנפש

יצליח? ואיך חלילה, חוזר כן ואם המוסר, לימוד בלי אפשר אי וזה
 "צבתא ז״ל אמרו הרי ברוחניות. עשויה" בצבת "צבת גדר זהו אולם

 היא" שמים בידי בריה עבד... מאן קמייתא וצבתא מתעבדא בצבתא
 שבת ערב שנבראו הדברים מן שהיא אמרו ו( )ה, ובאבות נד.(. )פסחים

 אחיזה, לכח שצריכים דברים שיש הוא, ברוחניות והענין השמשות. בין

 הדבר? יתכן ואיך אחיזה, ידי על אלא בא לא עצמו האוחז כח הנה אבל

 השי״ת ברא שכך והיינו בעצמו. השי״ת ידי על לעולם שבא אלא זה אין
 בשאלה למשל רוחניים, בענינים כאחד" באין וידו "גטו בחינת כזה, נס גדר

 מוסר, וילמד קצת להתרכז שישתדל היא העצה הדעת בלבול של הנ״ל

 ובזו יותר, הנפש מנוחת ומוצא יותר, ומתרכז קצת, הנפש מנוחת וימצא
 עצמו שקובע עד ועולה עולה וכה הלאה. וכן במוסר, שוב להתרכז ישתמש
 סייעתא צריכים ולזה יחד. גם המוסר ובלימוד במנוחה ומיתקן יחד בשניהם

רבה. דשמיא
***

 שמים שם המחלל "כל לבסוף. מתגלות הגניבות כל לתלייה. גנב סוף

 דאתעבד — נשמע הכל דבר ״סוף ד(. ד, )אבות בגלוי״ ממנו נפרעים בסתר
 )תרגום אנשא" בני לכל ולאשתמעא לאתפרסמא עתידא כולא בצנעא בעלמא

 אך אם לאדם מתבררת כן גם עצמו הטעאת כל ברוחניות, וכן קהלת(. סוף
 ולהתרכז שונות ממחשבות להסתלק יוכל ובכן !רגלים לו אין שקר כי ירצה׳

האמת. מבט על

)ג(. תש״י. לך ד׳ פוניביז׳, בישיבת נאמר

התאדה מן להתרחק

 שם כך נב:(. )סוכה שבע" מרעיבו רעב, משביעו באדם, יש קטן "אבר
 שהתאוה לנו ללמד רעבון, ידי על שביעה של הפלא את האדם בטבע השי״ת

 "מרעיבו בבחינת היא התאוה מן להתרחק הדרך לכן קיום. לה אין ולכך שקר

)כמו התאוה התעוררות לידי יבוא שלא בסייגים להרבות צריך וגם שבע".

)א(. תש״ט. שנת סביבות באנגליה נכתב



בצלאלרביעי פדה שבועות מלאכת
 מפי ער דהוי מהני לא דהה״ג אע״ה תירה לצבור עשה מפגי
 זילת לעמר יצטרך הת״ת אצל כשינאו גס ג׳ ישלחו ואס עד,

 לתל דלא מתרא״ה הביא נמוק״י זבחי׳ תורה, כבד מפגי
 האק עם קמי ליתזיל דלא כדי כבודו על למחול רוצה אפי׳

זאת בזה הפיסקים מחלוקת הביא fס ס״ק שם ובפ״ת
הזכיר: לא הרא״ה

 בסך לחברו בנוגע אף משמע הלשין מסתימת בממונא, ה*מ
שק למצא ומדמה למאי ולכאורה גדול, והפסד מרובה

ל׳ ד׳ ובב״מ ימול, לא דה״ז ליטול דרכו ואין קופה או
 ומסתביר מחזיר, גמי חבירו מל מחזיר שכשלו כל מבאר

קופה, אז כשק מיעט בהפסד הבישה מפגי מימגע אי דאף
 גם וא״כ מנה רק׳ הפסד לו כשיגיע הבושה מפני ימנע לא

 ב״ד לפני מלרק נמנע הי׳ לא גדול הפסד מפגי אס בגד״ד
 יתחייב לחברו להעיד גס ס״ו[, ז׳ סי׳ בחו״ח ]עי׳ ממס דקטן

דמחלקו כעין בכזה בממונא לחלק ראוי והי׳ גדול, בשפסד
נכ״ג וכן ]קכז[, לקטן גדול גנאי בין באיסורא התוס׳___

 אלא שיעיר מפכח דלא בתים׳ הכא שהובא די״ח "וסנהדרין
 לא שכהיג מרובה סך דעל אפיל הי׳ ולהגזכר מלך, לק
 לעצמי ניגע הי׳ אם כזו קלה בושת טל כ״ג מקפיד הי׳

זקופה שק למלא דמדמהו למאי לאתר להעיד ג׳׳כ יתחייב
:וצע״ק

 משה באהל הק׳ ותמיד, ד״נ דשאני במ״ש עשה,
עכ״ר כד״ג פסיל שכן לפריך דע״ז בזבחים דא׳׳כ

 שם כ»בתיס גס כן שכתט כיין מהחום׳ זה נעלס לא וטלאי
 מדינא דאיט וכתב סק״ג י״ז סי׳ כתומים קדמו זו במושיא אך

 בהא דמ״א בסיעה והנה ע״ש, בעלמא מחימרא מלא בר״ג
 מישראל דאמו משום אתה אחיט לומר המלך לאגריפס רהחניפו
 בו״ה ע״ב שם התיס׳ כרהביאו חללים ונפלו כלייה ונתחייט

 מילתא דזילא משוס רק מד״ת ראוי הי׳ אס והקשו אותו
 ע״ש, ט' גדול עי>ש כזאת מיעעת חניפה על נתטיבו למה

 אס קשה לא דהכא והצ״ל הקנאות(, תורת בספרי ]ובמש״ש
 צריך הי׳ בעלמא מחומרא ירק לישב ינאי ראוי הי׳ מר״ת

 המלך מיראת בקרקע פניהם כשכבשו כ׳׳כ נענשו למה לעמוד,
 די״ל די״ט, כסנהדרין כראיתא ומתו שעח בן שמעון ומלל©

 בעל יבא לי' ישלחו אהא רק שישב, להי דניחא על דלא
להו והיה ולעמד לבא בהסכמתם הי׳ שורו על ויעמד תסור

 לנראה כקרקע פניהם לכביש ולא שטח בן שמעון מאמר צח׳ק
 אני יאמר לא דנ׳״ט בסנהדרין ותכן בהסכמתם הי׳ לא כאלו
 בכה״ג וכ״ש רכיל, הילך לי׳ דהה מחייבים וחברי מזכה
 סימן ריש חו'׳מ טש״ך גזלן, שהוא ד״ה ובת״א פשיע, מ״ל

]קבח[: שם ובאחרונים ל״ד

 על• יגלגל זלא שטעה לו אתחייב שלא אד אל״ יף
שבטור דלהרמ״ה נתו״ח וב׳ ׳,0 שטעה

 שטעה עלי' גלגל וזה מה״ח שטעה דנגחחייב ט״ה סי׳
 י״ל ומשלם, משיאי״ל דהי״ל א״י הגלגול על והשיב ממ״א
 הגלגול טל שא״י דאיירי זאת משבועה טפי מהנלגול ירא דלכן
 דכהנך וצע״ק ענ״ד, לשלם מוכרח יהי׳ שטעה לו יתת״ב ואס

 כפי הנתבע יודה שאס כדי מהמגיעו יותר לתטע דחשיב
 לי שמגיע הממק וישלם חלישבע וימנע עליו יגלגל האמת

 שקר מדבר אסור דכ״ז עדים ב׳ יטי שלא תובעים בג׳ יכן
 להא דל״ד צ״ל לי, המגיע הממון להציל שהוא אף קרחה
 דשם השלום, מפגי לשטח' ומיתר ע״ב דס״ה ביבמית דאיתח

 מחברו לו שמטע אך שבממון ברבר אבל ממון ענק איט
 כעין י״ל ה כגון ועל שקר, בטענת ממט להיציאי לי אין

 טעים, ומטמא גטב גנבא בתר ע״ב ה׳ ד׳ בברכות דחיתא
 ליקה החשוד מונס בישראל אימא שס״ט סי׳ בח״מ ובבי•
 והיבא כו׳ גננא בתר משים המכס להבריח אסור ג״כ יותר
 שתכירי אף וה״ג עיש, י׳ ט׳ שית בחלק יו״ט קדושת בס׳

 עבירה לעשות אסיר איהי לו, לשלם רוצה שאינה עבירה מושה
 אמנם מחברי, יוציא כנ״ד השקר שע״י כדי בב״ר ולשקר

 אבל חברו, ת״י שכבר מה מחברי לטציא מדי שייך כ״ז
 ראו• לכאורה רשותו שהתת מה ממט להיציא רוצה תכירו אס

 דהרי שקר בטענת זולת כשא״א אף עצמו להציל מיתר שיהא
 דף נדרים עי׳ בלט[ ]במנעל שרי אונסין ושבעת נדרי אפי׳
 שעעט מה לאנס דמי וה״ג פי״ד, רל״ב ט׳ וביור״ד נ״ח

 עליו ולגלגל שביעה לחייב נדי האמת כפי בק׳ ומידה ר׳
 האמה כפי ה׳ תיבעו הי׳ ואם לשלם, ויתחייב שא״י במה
 א״י, אומר הלא בידך לי מנה כדין שא״י ממה פטור ט׳

 להמפקר לשחד מיתר יהא ה״נ לאנס לשיך דמותר כמו וא״כ
 מה כדין שלא ממט ייציא שלא כד• בנולי ולכפור ר׳ לתטע
 חייב א״י אימי והלא בירך לי דבמנה כיין י״ל אך שבידו,

 כאנס ל*ח ט׳, סעי׳ ע*ה סי׳ בחי״ח כמבאר לצי״ש בנא
--------הרוצה-----------------------------------------------------—----------------------1

צבי ארץ
 הכוונה אס מחזיר חברו בשל גש מחזיר טא בשלו כל רבא דאמר בהא להבין יש והנה לחלק, יש לענ״ד ]קם[

ה»א מחויב שלו היא הדבר אס כטלי על מחיל דבכה״ג כיון מ״מ בכטדו זלזול בה שיש דאעש״י
היא, שלו דהכטד משים מתיל כבידי כבדו על שמחל חכם קיי״ל הא כן טמא דלמה חברו בשל גס כטדו על למחול

ננזה, הנאת לו שיש עצמו, של נובר כ׳ על מוחל הוא אס יה״נ סלם >גני למחוע הוא מחויב שמהנהו א׳ לגני כ׳ טל מוחל היא אם טמא הכי וא*כ
 הזת אם לז,ז־, מחשיב לא והעולם טיט מחזיר הוא נפלו רכל דרבא במעמא לומר נראה יט׳׳כ תכירו, של ברבר גם נטדו על למחול גחייט למה

דאין ידעי עצמא כולי ילאו מטס מחזיר תכירו בשל גם אז עצמו של כדבר מה חשיב בדבר מתעסק
 הא בין לחלק יש רנא בבינת כן טמא ואס נזה, חשיב ברבר כמתעסק זלזיל אץ ושלי הוא שלו ויאמרו שלו הדבר

ט׳ לעצמו הנוגע גדול דבסך דנט אמרי׳ שפיר בדאי בכבדו זלויל דזהו מיני׳ דזיטר דייגא לבי דליזל הא לבן דאנידה
* וצ״ע: כבדו טל למטל מטיב אינו חברו בעד מ'׳מ ואזיל כבדו על מוחל

J)!ילא הגזלן העד אס יעיד לא למת טא כן שתאמת יודע שתיא כיון דבעד הק׳ אנחת בחידושי הב)ד,רש*א סכו 
דע י״ל ט', זה בפני זה העדים שומעים אץ והא כן להעיד העעהו הנילן שזעד בזה שייך

 מנה על אלא לו להעיר יורע איט והוא במאתים שטעני בטן אמת ואיני חייב שאיני ברבר האחר את מחייב יהי׳ צירופו
 לי וקשה טכ״ל, ודו״ק רב״ח ברפ״ק מדר״ח שני׳ מנה על שבעה מטיט ובעדותו מנה על להעיר גס הגזלן את יצרף

 הראשינה במגה להעד מודה הבמ״ד דאם השני׳ המנה על שבעה מחייט טא הגזלן של עדותו צירוף בלא גם הא דבריו טל
להכחיש הראשונה המנה על לשבע צריך הא להעד מכחיש הוא ואס השני׳, סמנה על שבעה וטיב נמחצת מודה טא הרי

סעד

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס109 מס עמוד פייבוש שרגא בן בצלאל משה לוריא, בצלאל מלאכת



בצלאלרביעי פרק עבועותמלאכת104

1m

אסיר שהתובע 1יאן בכ״ד, לחייט כד מליו לגלגל החלה
 תרחק שקר מדבר משים נ״ב עליז לגלגל כדי יותר לחטט
שיהא לאגסי] גודרץ בכל ואיגו מליו, אין אום שם טכ״פ
גגבא בחר י״ל מ כגק וטל טלו ולכפור לשקר לגחבט מותר

לא הנתבע השני׳ המנה בתביעתו שיקר והתובע דאט״ג נו',
חוץ להודות דרמתי ואן{ חייב שבאמת הראשונה בהחנה ישקר

כנ״ל: לשקר אמר לשמחו גס לב״ד

 לא מנה תמשה כ׳ ונטען מומן הלכות סוף וברמב״ם
שטעה ויתחייב במנה שיודה כדי מאתים יטענט

 בב״ד הכל אכפור יאמר לא מאתים ימעט מנה משה הי׳
 וריש שטעה, לי אתחייב שלא כד לטט ביט במנה לו ואידה
 האחת כפי רכשיתכע היסת, ר״ג ותיקן השתא גם ניחא דבריו

 בסיפא אך ידה, על שיגלגל לשטעה כלל מקום ואין יודה
 שטעה על גס ומגלגלין היסת יתחייב הכל כשטפר גס הא

הי״ב, פ״א שם הרמב״ס וכ״ב דמ״ח לקמן נדאיחא דרבק
 ואח״כ המגיע יסלר, תאמת כיון טלו בכפירתי ירויח ומה

 במקלה יודה דאס דנפ״מ יל״ל הגלגול, על יגס אטיקר ישבע
 ישבע שיסלקי לאחר יהשתא מק״ח, הגלגיל יעל אעיקר ישבע

 לי אתחייב שלא ברמב״ס ונפרש נק״ח, בלא ואנלגיל אעיקר
 שקר דמדבר הא מלבד והנה בגק״ח, שד״א היינו ׳שטעה
 מרבותיו י״א הל׳ מעשן בפ״א הרמביס כתב הרי הרחק

 שא״ח דבר עליו שיסעון מי על שנשבע קורס מתריס דהגשבע
 דיחיש וחאן פ״ש, ט׳ אמן המשטעו רסנה בחנם להשביעו כדי

 יותר לתטע שלא יחיש זה בלא תרחק שקר מדבר אאיסזר
 זהנח דין כפי כתב הרמב״ם אך החרס, מפר להשביעו כדי

 סי׳ ריש יבש״ך המבע, ויתרם וו תקנה ערק הי׳ שלא
 דינים מקים בשים ושי״ע השיר הזכיר לא ח״ט הפיר ע״ה
 להשניעז כר* ייתר יתבע דלא דלהא י״ל ולהמר ט״ש, אלו
 שלא טשין ת' הא ^ך השטעה, קידם דקב״ח הקנה יש

ואבמ״ל: להביא ?י"ל זה עדם ב׳ יהיו !

 הדמב״א וחמה בו׳, מיחזא מדאורייתא נקוביא משחק אב?
 ממון לתובע אלא//,כמפסיד חורה חייבתו לא והלא •נ

 ותי׳ יתחייב לא :*ציר פי/6 דפסלוהו וכידן כפירתו יד על
 בו׳ מיני׳ מפקי׳ לא בעדם אפילו תפיס דאס מפדות! מפ״מ

 כשיטת ד׳ הל׳ מעדות פכ״א הכ״ח למ״ש טטה וזה ט״ש,
 והוזמו תפיסה הממי; עדותן שלפי דנר דכמעירץ הרמכ״ם

, מטעת וה״נחשיב פ״ש, ט׳ לתפוס מלי דכי,ל משוס משלמין
■־ י־, '"'V‘ ינל"ד

 פי״א הרמב״ם ]ומ״ש לחטם דה״מ זה משים המין הפסד עדותן
 שלא כד מקבלין הכרזה קידם שהעירו דחה ו׳ הל׳ מעדת

 דמהג׳ כשטמא גם א״ש מפסילן, ידעו שלא העם זטת לאבד
 לגמרי יקבלו שלא זה דגם ומשום נפסלו בכבר גם תפיסה

 מדוח כל הכלל זה בדיה רר״ה ספ״ק ובשיא הפסד(, חשיב
 אומרים כשרים דל בפשיעות כתב ט׳ לה כשרה האשה שאין
 לא אומרים מדרבק עדות פסולי וב׳ חגה מפלוני לוה פליט

 הפקר ב״ד הפקר דבממון גאמטם אינם להחזיק שהוא או לוה
 תסיסה יהני דלא למטן ותרי בתרי שלא רגם ומשמע ט״ש,

 ממון לעטן נפסל דלגמרי הפקר ביד הפקר לומר שייך נחי
באורך הנזכר הרשב״א בי׳ סיג ל״ד סי׳ ילחק בנחל וממ״ש

A ליי 'י ז •
 דלר״מ מוכח לא דמההיא התוס׳ במ׳׳ש אין, מההיא זרב

פקדק מדיליף דשעמי׳ ד״ל ומינה מינה דין
 נ״ש לא פקדון אחרים עפ״י וחייב בנשים דא״ח מעדות בק״ו
 העדות כשטמת חומר דיש פ״ר בתוספתא להמטאר הגה ט',

 הפקדק כשטעח ״כ6מש ט׳ וקרקעות ושטרית כעבדים רטהגח
 תומר ט יש שכן העדות לשטעת דמה י״ל ולפי־׳ז ע״ש, ט׳

 שטטח תאמר אחרים מסי נס חייב לכך כו׳ כעבדים דטהגת
 עפ״י שיתחייב חימר סמי כי׳ לית ט׳ במכרים שאינו הפקדק
 כגשיה גס שנוהגת הפקדון שבועת תמיר שנגדה ואו אחרים,

 היא p ק״ו על פרטת כל הא העדות, בשטעת שאיני מה
 גז״ש מן דיליך וט״ב זו, תיחרא גורם זה חומר ררק ד״ל

 אור״ח אין מההיא ויתפרש ומינה מינה דין וסיכר מעדות פקדץ
 ע׳'ב דל״ז ולקמן בש״ס היכאה לא זו תוספתא אך ג״ב,

 פ״ט הרמב״ם וכ״ב פעור קרקע טדי דמשביע ריו״ח ©בר
 ע״ז, תחלוק לא דהכא סוגיא וט״ב ג', הל׳ חשטעות

ו׳ הל׳ דמכילתין פ״ו כירושלמי ול״ע התום׳ כמ״ש ל״ל וע׳׳כ
י" ׳,•>״ ר, . •נ שם: יבפ״ח

ערות לו שא״י רכסטרין בפרש״י גרידא, שגגתה על לא״ח
אמת, שטעת רזו פשיטא דא״כ התיש׳ דהק׳ ט׳

 היו יודעין יודעים שאינם שנשבעו רבשעה דטונתו הר״ן כ׳
 אחרת ידיעה לריכין היו לא אכל לב לשים התטנט שלא אלא

 שמים היו שאילו האמת על נשבעו לא א״י שטעתס ונמלא
 שום בלא נזכרו כשנחיישט מיד שהרי יודמין היו שמה באותה לב

 האמת על לישבע סטרין שהיי ביון ואפ״ה ידיעה חידוש
 דבדר״ב והנר׳ עכ״ד, ור״א וכרר״ה היו דאנוסין ומשוס פטידין

נשאר ג׳׳כ הי׳ שנשבע בעת העוטה לב טל שם אלו גס ור״א
בטעותו ,

ב כה לא בי,

צבי ארץ
 מעלמס רהב״ד א׳ סעי׳ ל״ד בסי׳ קי״ל הא לגלגל התובע תבע לא אם ואפי׳ השט׳, המנה טל נם עליז ומגלגלין העד

 מה נל יחן או לי׳ ואמרי׳ לו שומעי( דאין ה׳ בסמי׳ שם קי״ל הא הראשונה המגי* לשלם ירלה אם ואן{ מגלגלים,
 טל הבמ״ר ישעון אס דנ״מ י״ל לכאורה מאה בעדותו, חיוב הגזלן העד טסיך מה וא״ב ע״ש, ישבע אי עליו שגלגל
 רבשטעח משוס מהגילגולים ויפטר העיקר טל דישבע ט׳ סעי׳ ל״ד בסי׳ המחבר דפסק מה דלפי יודע איני השט׳ המנה

 אכל מחישואיל״מ, הו״ל מדר״ח וישבע השני ילטרן( אס חשא״ב משלם לשבע יטל ואינו שטעה מחויב אמרי׳ לא הגלגול
 דלא יודע איני השאר טל טען אס דר״ת טדים בהמדאת כתב י״ז כסי׳ ראש דהבשמים דרטוחא בפלוגתא טפלים אני בזה
 חמישואיל״מ משום חייב איט יודע איט בה שטעו גלטל ובשטעת מגלגול מק״ו ר״ח לי׳ ילין( דינא הך דהא מחישואיליח היה
 עיקר דלדמיץ ראש כהב&מים ס״ל כי״ע לא אמגס גפקיחא, שום לינא ולפי״ו פכ״ל, דר״ת עדים בהעדאת ה״ה ע״כ

 ע״א מן זה דליך הוא רש״י דשיטת כתט שם והשטמ״ק ד׳ ד׳ בב״מ והריטב״א רע״א, שטעה חגלטל היא דר״ח ילפוחא
 וכ״כ יוכיח פיו אלא דאמרו כמו הוי ט׳ יוכיח פיו דקאמר והא דע״א שטעה גלגול מן למילן( סברי מעיקרא רק ופיו
 כמ״ש נפקוחא יש ולפי״ז בארונה, ע״ש ד׳ »גי׳ ע״ה סי׳ ילתק בנחל דבריהם והובא רש״י בשיטת שם לב״מ בחי׳ הרץ

 מילתא הך עיקר אמנם חהרש״א, דברי ולדקו מחמיאיל״מ היה דר״־ז עדם העדאת ומטעם יודע באיני פטור גלגול ומטעם
 ט״ו סעי׳ ע״ה סי׳ בחו״מ והובא ראשינים פלוגתח זהי לא או המישואיל״מ היה דאם הגלגול טל יודע איט טען אם

 אמרי' מ״ש דגם כהסובריס שהכריע cp ילתק כנחל יעי׳ נפקיתא, ליכא מ־וושיאיל״מ שביעה בגלגול גס דאמרי׳ ולהסברים
ואכמ״ל: ל״ע בירא הויהרש״א דברי וע״נ מתושיאיל״מ

הר״י
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 הגבר" אני של ביתא ;*ובאלפא זמם אשר ה׳ עשה ואח״ב פיהם, עליך
זהב, יועם איכה של ביתא ובאלפא נגדה. עיני ואת״כ פיהם, עלינו פצו
עינינו. תכלינה עודנו ואוז״ם חלקם, ה׳ פני

 מצערא הוה רב יבמתו, על הבא בפרק יבמות במי וגרסי׳
 חמצי חמצי, ליה עבדא טלופחי, לי עביר לה כראם׳ דביתהו. ליה #

 אעלייא ליה, ׳אמ לה. אפיך בריה, תייא גדל כי טלופחי. ליה עבדא
 דאמרי היינו ליה, אמ׳ לה. אפיכנא דקא הוא אנא ליה, אט׳ אמך. לך

 כדי הכי, תעביד לא את ליה, אמי מלפך. טעמא מינך דנפיק אינשי,
נלאו, העוה שקר דבר לשונם למדו שנא׳ לבדאות, לשונך תרגיל שלא

 הרגיל פי׳ שקר, עד כובים ויפיח יכזב לא אמונים עד ע׳ה שלמה ואט׳ 10
שיעיד חבירו על כשיעיד כ״ש דעלמא, במלי ואפי׳ וכזב, שקר לדבר
לשונו. והרגל טבעו מפני שקר,

חלקים. לז׳ נחלקת שקרים וכת

שהוא אלא שמ^קר, לו די לא כזבים, איש הראשון החלק
 שכל עושק או בעמיתו המכחש כמו וחומם, וגוזל בשקריו, משחית «

 בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו לא עשה מצות על ועובר שכיר,
וכן אותו. עשק אם כ״ש בקר, עד אתך שכיר פעולת תלין לא וכתי׳

L. 1. Lam. ib., 16, 17; 3,iff.
L. 2. Lam. 3,46,49; 4,Iff,
L. 3. Lam. 4,16,17; MT: עורינו.
L. 4ff. Cf. T.B. Yeb. 63a, bot.—Aboab, p. 20c.״
L. 4. MS has: טצערא א נ ו ה רב  ; no doubt, an error for הוה or הווה.
L. 5. Ed.: עמדי.
L. 8. I have left ליה אם׳ , though it is not necessary and ed. omits it.
L. 9. Jer. 9,4.
L. 10. Pr. 14,5.
L. 13ff. Cf. R. Jonah GerOndi, Sha'are Teshubah, III, 178ff.

(ed. Amst., p. 41b ff.). R. Jonah names seven types of lying. Note varia- 
tions Cf. *Orljot §addilpm, 22 ( הסקר מער ), (ed. Fr., p. 19b), where R. 
Jonah’s enumeration is followed.—Cf. the casual summary of the whole 
subject in Aboab (p. 20b, c).

L. 16. Lev. 19,11.
L. 17. Lev, 19,13; MS: ולא.
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381 חבירו סוד כסוי פרק

 החלק ומן שקר. עד ברעך תענה לא שנא' שקר, עד ברעהו העונה
 איש תונו לא דכתי׳ ובשותפות, במסתרים והאוגאות התרמית בעל הזה
 איש בליעל אדם שנא׳ און, ואיש בליעל נקרא והמכזב עמיתו. את
פה. עקשות הולך און

 נזק זה בשקר ואין חבירו. את והמרמה המשקר השני ק התל 8
 וזבירו, את המרמה כאדם להזיקו. חבה לעשות בו יתכוין אך מיד,
 ההפסד, עליו להדיח כדי ממנו, ישמר ולא בו ויבטח בו שיאמין כדי

 וכתי' ארבו, ישים ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו שנא׳ כענין
השקר על עניינים, שני על עונשו וזה בם. אפקד לא אלה העל בתריה

וההפסד. הנזק ועל !0

 לא חבירו, טובת לעצמו לסבב בערמה הבא השלישי החלק
 לבא העתידה בטובה עיניו יתן אלא חבירו, את לחמום ולא לגזול

 שראה כגון כיצד. לעצמו. אותה יקח אשר עד בשקריו ויסבב לחבירו
 לך אתן אני לו, ואם׳ למוכר והלך בזול, פרקמטיא קונה חבירו את

 או אנחנו. שותפין כי לפלוני, תחוש ואל זו, בפרקמטיא מעות יותר י8
 רצוני לו, שיאמר בגון ושקריו, כזביו על מתנות חבירו לו שיתן שיסבב
 כדי דמים לו נותן והאחר לקנות, רוצה שאתה פלונית, קרקע ־"לקנות

לך הייתי אני לו, שיאמר או אותה. יקנה ולא הקרקע, מן שיסתלק
בזה. כיוצא כל או השר, עם או המלך, עם טוב מליץ

ויחליף ששמע, דברים בספור המספר הרביעי החלק »
 מפסיד שאינו ואע״ם לחבירו. הפסד ובלא לו תועלת בלא במקצתן,
 אבל הרע. בטבעו ומשקר, פניו שמעיו מפני גדול, עונשו לאחרים,

 תניא ד שלום, ולהבאת מצוה לקיום בדברים להחליף התירו
אע*פ וחסודה, נאה כלה לה, ואומרים החתן, לפני הכלה את משבחים

L. 1. Ex. 20,16.
L. 3. Lev. 25,17; MT: ולא.
L. 4. Pr. 6,12.
L. 8f. Jer. 9,7,8.
L. 12ff. The illustrations are probably our author’s own.
L. 233. Cf. T.B. Ket., 17a, top.
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 השלום, מפני לשנות מותר רבה ת י ש א ר ב וגרסי/״ב נאה. שאינה
 מצינו ולא וגו/ וחטאתם אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה שנא׳

משמו. שאמרום אלא בכך, ע״ה אבינו יעקב שצור,

מתנות, לו ויתן עמו שייטיב לחבירו האומר החמישי החלק
 נצור נאמר זה ועל גדולה, רעה זאת גם דבר. שום לו לתת בלבו ואין #

 הוא למה שקר במתת והמתהלל מרמה. מדבר ושפתיך מרע לשונך
שגא׳ יורדים, ואינן גשמים, שבאין ונראה ורוחות, רבים לעננים דומה,

שקר. במתת מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים—

עשה. לא והוא חבירו עם טובה שעשה המתהלל שי ש ה החלק

 אסור תניא ד הבריות, דעת גונב שהוא אלא משקר, שהוא לו די ולא י«
 נבלה בשר לגוי מוכרין ואין הגוי. דעת ואפי׳ הבריות, דעת לגנוב

 עור של מנעל ולא שחוטה, בשביל מתה בשר ולא שחוטה, בשר בשביל
 ■פותח שהוא לחבירו אדם יראה ואל שחוטה. של עור בשביל מתה

בתקרובת ירבה ואל לחנוני. אותה לפתוח ורצונו בשבילו, חבית
 אסורים הם בהם, וכיוצא אלו, ודברים מקבל. שאינו בו ויודע לחבירו »

הבריות. דעת גונב שהוא ומשום שקרמ שהוא וםמש עניינים, מב׳

 שיאמר כגון בו. שאינן במעלות המשתבח השביעי החלק
 מתגאה שהוא לו די ולא הדור. גדולי אבותיו ושהיו ומיוחס, נשיא שהוא

 לנבל נאוה לא שלמה אט׳ זה ועל מכזב. שהוא אלא עצמו, ומגשא
 שהוא לאמר שפלה וממשפחה נבל שהוא למי נאה אינו פי׳ יתר, שפת 20

ונדיב נשיא הוא ואפי׳ ל ר* שקר, שפת לנדיב כי אף וגדול, נשיא

L. Iff. Ci. Gen R., 100,8 (ed. W״ p. 187d; ed. Th.-Alb., p. 1293). 
Cf. T.B. Yeb., 65 b.—Aboab, p. 20b-c.

L. 2. Gen. 50,17.
L. 4ff. Note that R. Jonah's sixth class is included in our filth.
L. 6. Ps. 34,14.
L. 8. Pr. 25,14.
L. lOff. Cf. T.B. IJul., 94a. Note that R, Jonah's seventh class is in- 

eluded in our sixth.
L. 17ff. The first part of the explanation is probably our author's 

own. Note variations.
L. 20. Pr. 17.7.
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383 חבית סוד כסוי פרק <

 לא והוא אדם לבני מתנות שנתן ויתהלל בשפתיו ישקר לא במעשיו,
 ואם לנדיב. כיש במתנותיו, להתהלל לאדם הוא גנאי נתן, ואפי׳ נתן,

 שהוא עליו שיאמרו כגון הכבוד, במדרגות אותו שמכבדין אדם בני יש
שהוא עליו אומרים ואפי׳ כלל. חכמה בי אין לומר, צריך ואינו, חכם,

יודע אני אחת לומר, צריך אחת, אלא יודע ואינו מסכתות, שתי יודע 8
בלבד.

 כ־ש גדול, ועונשו ומתועב משוקץ הוא חבירו סוד המגלה ואם
 שלא לשקר, הנשבע פעמים כמה וכ׳ש כ״ש והמכוב, בחבירו המשקר

 הזהיר והב״ה כזביו, על לשקר נשבע שהוא אלא משקר, שהוא לו די
לשוא. אלהיך ה׳ שם את תשא לא ואמר ישראל את 1«

 שבועת ת־ר הדיינין, שבועת בפרק שבועות במ׳ וגרסי׳
 העולם שכל יודע הוי לו, אומרין נאמרה. בלשונה היא אף הדיינין
 וכל לשוא. אלהיך ה׳ שם את תשא לא הב״ה שאמ׳ בשעה נזדעזע

 ינקה לא כי נאמר וכאן ינקה, לא כי בהם נאמר לא שבתורה עבירות
 נפרעין שבתורה העבירות וכל לשוא. שמו את ישא את אשר את ה׳ 16

 את לחטיא פיך את תתן אל שנא' וממשפחתו, ממנו נפרעין וכאן ""ממנו,
 וכל תתעלם. לא ומבשרך שנא׳ קרוביו, אלא בשרו ואין בשרך,

 וכשלו שנא׳ העולם, ומכל ממנו וכאן ממנו, נפרעין שבתורה עבירות

אחיו. בעון איש באחיו, איש
 אשר את ה׳ ינקה לא כי לשוא אלהיך ה׳ שם את תשא לא א י ד 20

 שכתוב פעמים לי׳ז רמז אותיות, י־ז יש זה בפסוק לשוא. שמו את ישא
 התורה בכל כפר כאלו לשוא הנשבע שכל ללמדך לוחות, שני בחורה

כלה.
L. 10. Ex. 20,7 (Deut. 5,11).
L. 117. Cf. T.B. Sheb., 38b-39a. Note variations. 
L. 12. Ed.: כולו העולם שכל .
L. 14. Ed.: נקה בהן נאמר .—Aboab (p. 21b) =ed. 
L. 15. Ex, ib., ib. (Deut. ib., ib.).
L. 17. Eccl. 5,5; Is. 58,7.
L. 18. Ed.: כולו העולם וסכל .
L. 19. Lev. 26,37.
L. 20ff. The source I have not found.
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רנטקדושים פרשתמנחת

 כל דן שיהא שאמרו מה דגם נראה ום״מ

היא, גמורה דרשה זכות לכף אדם

בשערי יונה רבינו מדברי משמע וכך
|uM!67n*2S

 רז״ל שאמרו "כמו רי״ח אות ח״ג תשובה

 זכות, לכף חבירו את הדן ע־ג( קנ־ו )שנם

 עשה מצות והיא זנות, לכף ידינהו המקום

 בצדק ס־ס י־ס )ויקרא שנאמר התורה, מן

 חסידים בספר עוד ועיין עמיתך", תשפוט

 לכף האדם כל את דן "והה ל״א סעיף

 תשפוט בצדק תורה שאמרה וזהו זכות,

 מצוות בפ״א חרדים בספר וע״ע עמיתך",

 תשפוט "בצדק ל׳ אות בלב התלויות

 לדיין א׳ שתים, כוללת עשה מצות עמיתך,

בלב, התלויה אדם לכל ואחד כדלקמן,

וכר. זכות" לכף אדם כל לדון והיינו

 כתב נ״ו אות בפה התלויות מצוות ובפ״ד
מלבד עמיתך, תשפוט "בצדק

 עוד בלב, התלויות במצוות לעיל דכתבתי

 להשוות לדיץ אזהרה שני, ענף בו יש
 יושב וא׳ עומד אחד יהא שלא דין בעלי

 קצת משמע זה )ומלשון המצוה" ענף וכר,
 לדון בלב, שתלוי מה היא המצוה דעיקר

 אלא אינו בפה והתלוי זכות, לכף אדם כל

 בדקדוקי הכרח אק אך המצוה, ענף
אלה(. לשונות

 מצוות ביה אית תרתי זו, דמקרא לן הרי
לדון אדם לכל והמצוה הדיינים

זכות. לכף חבירו

 סנהדרין מהלכות בפכ״א הרמב״ם כתב
השופט לשפוט עשה "מצות הל״א

 איזהו עמיתך, תשפוט בצדק שנאמר בצדק
 דינין בעלי שני השהית זו המשפט צדק

 צרכו כל מדבר אחד יהא לא דבר בכל

 פנים יסביר ולא דבריך קצר לו אומר ואחד
 לאחר פניו וירע רכות לו וידבר לאחד

 בעלי "שני שם ובהל״ב קשות" לו וידבר

 יקרים בגדים מלובש מהם אחד שהיה דינין

 למכובד אומר בזויין בגדים מלובש והשני

 או עמו שתדון עד כמותך הלבישהו או

 כך אחר שהן שתהיו עד כמותו לבוש

בדין". תעמדו

 כמה מצינו ע״ב ל׳ בשבועות שם והנה
דיינים בהלכות הלכות וכמה

 מס )שמיס הכתוב על חז״ל שהשחיתו

 "מנין שאמרו כמו תרחק" שקר "מדבר
 ח״ל לדבריו סניגורין יעשה שלא לדיין

 ישב שלא לדיין ומנין תרחק, שקר מדבר

 תרחק, שקר מדבר ת״ל לפניו בור תלמיד

 גזלן שהוא לחבירו שיודע לדיין מנין

 תרחק" שקר מדבר ת״ל עמו יצטרף שלא

 מצוה להרמב״ם המצוות בספר מצינו ולא

 מצינו ולעומתו התרי״ג, מנין בכלל זו

 בצדק מצות שמלבד ובסמ״ק בסמ״ג

 הדין בעלי בין להשוות עמיתך תשפוט

 כמצוה תרחק שקר מדבר מצות גם כתבו

 ק״ו עשה מצות בסמ״ג עיין עצמה, בפני

 וצ״ב רכ״ז, ־ רכ״ה ובסמ״ק -ק״ז,

הרמב״ם. בהשמטת
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אשר קדושים פרשת מנחת רם

 מאריך א׳ יושב, וא׳ עומד אחד יהא
 מקרא אבל קצר, לו אומר וא׳ בדיבור

 הצדק שעשיית למדו תרחק שקר דמדבר

 בחדא ולאו בשקר, ולא באמת רק יעשה

 שלמדו חזינן והרי להו, מחתינן מחתא
 הרמב״ם וגם שונות הלכות פסוקים משני

 כל עמיתך תשפוט בצדק בכלל כתב לא

תרחק. שקר ממדבר שדרשו הלכתא הני

 שדרשוהו לכאורה מצינו אחד שבפרט ואף

(6ע־ ל״א >שם אמרו דהנה המקראות משתי

 לבוש אחד לדין שבאו ששנים "מנין

 מאה בת אצטלית לבוש ואחד סמרטוטין
 או כמותו לבוש לו שאומרים מנה

תרחק" שקר מדבר ת״ל כמותך תלבישהו

להשוות שמצווה היסוד מן הרי ולכאורה , ,
, , דילפינ^ע™. שכתב לשיטתו והרמב״ם ״ד,

תשפוט מבצדק דילפינן הדין בעלי ביו— ,.״״״I, """,, ,״״״,״

 כתב שהרמב״ם חזינן ובאמת עמיתך,
א׳ דהלכה הא בהדי ה״ב בפכ״א זו הלכה

 ומשמע יושב ואחד עומד אחד יהא שלא

להו. מחית מחתא ^דבחדא

 המצוד. דעיקר נקט דהרמב״ם ואפשר
היחיד על תרחק" שקר ד״מדבר

 הרשב״ץ כתב וכך הבי״ד על ולא הוא

 גם כתב וכך נ״ט עשה מצות הרקיע בזוהר
 בפה התלויות "מצוות בפ״ד החרדים
עי״ש. כ״ו אוח יום" בכל לקיימן שאפשר

 שכתב ק״ד מצוה החכמה במעיין וראיתי

מצוות דשתי נחמד רעיון בזה
 שקר ומדבר עמיתך, תשפוט בצדק אלה,

 דמדבר דקרא דמ״ד תליא, בהא הא תרחק,

 דמדבר דקרא נקט אבי״ד קאי תרחק שקר
 דבצדק ומ״ד יחיד, כל על קאי תרחק שקר

 חבירו את שידון איחיד קאי עמיתך תשפוט
 קאי תרחק שקר דמדבר נקט זכות, לכף

אבי
 להשוות דמצוה עמיתך תשפוט מבצדק

 שדרשו דרשות הני דכל נקט הדין בעלי

 למדין באמת תרחק, שקר דמדבר מקרא

 דשתי עמיתך, תשפוט דבצדק מקרא אנו
 על חד אחד, בקנה עולים אלה מקראות

עי״ש. הפרט על וחד הבי״ד

 עיקר הם אין נחמדים, שהדברים אף אך
דבאמת לדעת הראינו דהלא לענ״ד,

 עמיתך תשפוט דבצדק הרמב״ם נוקט
 כמצוה וגם הבי״ד על כמצוה גם מתפרש

 ועוד כלל, דסתרי תרתי זה ואין הפרט, על

 דשני הסוגיות, גוף מתוך נראה דבאמת

 מפסוק שדרשו ומה בזה, יש שונים גדרים
 ושורת לחוד דשקר מזה, דרשו לא זה

 עמיתך תשפוט דבצדק מקרא לחוד, הצדק
 ולתת הדין בעלי בין להשוות רק דרשו

שלא הנ״ל הגם׳ וכדברי שווה יחם לשניהם

 אחד יהא דשלא מהא דשאני אפשר אמנם

דבצדק דקרא יושב ואחד עומד
 יכבדו לא שהם הבי״ד את מחייב תשפוט

 כהם, שתלוי כמה הדין מבעלי אחד יותר

 או דה, את ויעמידו זה את יושיבו שלא
 וחבירו בדיבור להאריך לאחד יתנו שלא

 בהם תלוי שלא במה אבל לקצר, יחויב

 הם שלא וכו׳ סמרטוטין לבוש דאחד כהא
 בכלל זה אין הדין, בעלי את הלבישו

 מהא אלא למדוהו ולא תשפוט, בצדק

 להתרחק הבי״ד דעל תרחק שקר דמדבר
כתיב(. )דתרחק שקר הנראה דבר מכל
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רפא אשר קדושים פרשת מנחת

 שונים אלה הלכות שני דאף עוד, ונראה
דהנה וענינם, גדרן ביסוד מזה זה

 תגרום שלא כמותו, "לבוש שם רש״י כתב

 דברי יסתתמו או פנים, לך לישא לנו

 יש שונות סברות דשתי הרי שכנגדך"
 וזה סמרטוטין לבוש כשזה לגריעותא
 לבי״ד הדבר יגרום שמא א׳ איצטלה,

 דברי יסתתמו ב׳ לעשיר, פנים לישא
 וזה עומד דבזה לכאורה ונראה שכנגדו,

 לבי״ד יגרום שהדבר חשש כלל אין יושב
 שהעמידו אלה הם הן דהלא פנים לישא

 אלא כאן ואק , זה את והושיבו זה את

 כך ובאמת שכנגדו, דברי שיסתתמו חשש

 יהא "שלא ע־א( ל׳ סם להדיא רש״י כתב
 חבירו יראה שלא יושב, ואחד עומד אחד

 דבריו" ויסתתמו ממנו יותר אותו שמכבדין
 שיסתתמו חשש אלא אין דבזה הרי

 ואפשר הדין לעיוות חשש ואין טענותיו

 דבצדק מהא דרשו לא זה טעם דמשום
 בבי״ד שתליא מה אלא עמיתך תשפוט

 אבל הדין, בעצם שקר של חשש אין דבזה

 שקר שמץ יש וכר סמרטוטין לבוש באחד

 בדין, פנים לישא לבי״ד הדבר יגרום שמא

בזה. ודו״ק

 שנקטו בירושלמי תזינן באמת )אטנם
אחד ענין אלה הלכות שתי דאכן

 בהא ע״א ל״ב יומא ירושלמי עיין הם,

 א׳ יושב וא׳ עומד אחד יהא שלא דאמרו
 ישמעאל רבי "משום מדבר וא׳ שותק

 או לובש שהוא כשם לבוש לו אומר אמרו

 שגדר הרי לובש" שאתה כשם הלבישהו
בירושלמי אך אלו, הלכות לשתי אחד

 שני ד״ועמדו מקרא לכולהו דרשו
 י״ט שבועות בירושלמי גם וכ״ה האנשים"

עי״ש(. ע״א י״ח וסנה׳ ע״א

 הרמב״ם בשיטת בזה עיקר הנראה אמנם
הדין בעלי להשוות שדרשו דמה

 היא, גמורה מצוה עמיתך תשפוט מבצדק
 שקר דמדבר מקרא שדרשו כל״הני אבל

 ולא ואסמכתא רמז בדרך אלא אינם תרחק
 "מדבר התורה לשון ועצם גמורה, מצוה

 אלא ומסוים מוגדר ענין אינו תרחק" שקר
 בדין, שקר שמץ מכל להתרחק כהפלגה

 זמ״ז ושונים רבים שדברים שם מצינו ולכן

 זו דאין תרחק, שקר מדבר לכלל נכנסו

 מגדרי כללית הוראה אלא גמורה מצוה

 הדין בסדרי בין השקר מן להתרחק המוסר
 שם הרמב״ם לשון נא וראה דבר, בכל ובין

 הוסיף הלכות כמה שכתב אחר ה״ז בפכ״א
 שקר מדבר נאמר בו וכיוצא זה על "וגם

קצרתי. כי בכ״ז ודו״ק תרחק",

 במה דהנה הנ״ל, בדרכנו עוד ונראה
שלא "מנין ע-נ( )ל׳ שם שאמרו

 מדבר ת״ל לדבריו סניגורין הדיין יעשה

 ולבו דין דן "אם רש״י כתב תרחק" שקר

 דבריו יחזיק לא טועה שהוא לומר נוקפו

 לחזור, בוש שהוא להעמידם, ראיות להביא

 דין להוציא יחזור הצדדים לכל אלא

 חשש זה בענין יש דלשיטתו הרי לאמיתו",
 וכהא ממש, ושקר הדין עיוות לידי שיביא

 וא׳ סמרטוטין לבוש כשאחר דחיישינן

 שהבי״ד הדבר יגרום שמא איצטלא לבוש
 זו הלכה פירש הרמב״ם אמנם פנים, ישא

לדיין "מנין י׳ הלכה שם וז״ל אחר בדרך
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אשר קדושים ברשת מנחת רסג

 שנאמר בע״ד של לדבריו מליץ יעשה שלא

 שנראה מה יאמר אלא תרחק שקר מדבר
 פירש דכך כתב שם ובכס״ס וישתוק" לו

 לדבריו, סניגורין יעשה דלא הא הרמב״ם

 מבעלי אחד של הסניגור יהיה שלא דהיינו

 הנכק הוא זה דפירוש כתב וברדב״ז הדין
 הוא רשע דהרי קשה רש״י פירוש דלפי

 ראיות ומבקש הדק שמטה "שיודע
 דלשיטת משמע ולכאורה דבריו", להעמיד

 הדין שמטה חשש בזה אין הרמב״ם
הדין בעלי בין משווה שאינו אלא ומעוותו

 מ״מדבר זו הלכה דרשו למה קשה ושוב

 לשיטת דאף נראה באמת אך תרחק". שקר
 ולא הדין להטיית חשש בזה יש הרמב״ם

 אלא עלה, אחינן הדין בעלי השוואת משום

 לבעלי סניגוריה יעשה שלא מוזהר שהדיין
 על שהוצגו כי בדבריהם ירון אלא הדין

 את להטות יבא הסניגוריה מתוך שמא ידם
 שקר מ״דבר זה דבר למדו ומשו״ב הדין

 אך עמיתך", תשפוט מ״בצדק ולא תרחק"

 רשע שיקרא מכוונת הטיה כאן אין מ״מ

צ״ע. ועדיין ודו״ק,

נ
זבות לכף אדם בל לדון במצווז

 שדרשו מה דאף לדעת הראנו והנה
אדם כל את לדון דיש זה מפסוק

 שאינה אלא הוא גמורה מצוה זכות לכף

 דאורייתא מ״מ אך התרי״ג במנין נמנית

 כדרשה הראשונים בדברי והובאה היא
כנ״ל. גמורה

 בהלכות הרמב״ם שכתב ממה לתמוה ויש

של ממדותיו דהוי ה״ז פ״ה דעות

 )אמנם גמור, חיוב זה דאין ומשמע ת״ח

 פרטים עוד הרמב״ם שם כתב באמת

 העיר וכבר הדין מעיקר שהם אף שונים
 צ״ע וביותר שם( משנה הלחם בזה

 מ״ו מאבות פ״א המשנה בפירוש מדבריו
זכות" לכף שתדין חסידות בדרך "צריך

 אלא היא פסיקתא הלכתא דלא ומשמע

חסידות. מדת

 אות לעשין בפתיחה חיים בחפץ וראיתי
זה בענין דיש וכתב ע״ז שעמד ג׳

 משורת לפנים ודין חיוב, דין דינים, שני

 זכות לכף לדונו לעולם צריך דצדיק הדין,

 ובבינוני חובה, לצד נוטים שהדברים אף

 לכף לדונו צריך השקול בספק תלוי, הדבר

 לכף לדונו אי״צ לחובה נוטה וכאשר זכות

 לכף לדונו מצוה שאין ודאי אך זכות

 ראוי חסידות דממדת אמרו ובזה חובה,
 דבריו שהשתית ועי״ש זכות, לכף לדונו

 שע״ג תשובה בשערי יונה רבינו דברי על

שם. באבות להרמב״ם ופיה״מ רי״ח אות

ד
 ו־הגמ׳ דרכו לפי שם הוסיף חיים ודזחבץ

מ־ס ־א9) באבות והמשנה בשבועות

 מיירי דבשבועות הנ״ל הדינים שני הם

עפ״י וחייב בינוני שהוא בו ויודע במכירו
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יטחו״ממנחת

מועיל כנין דבכל פשוט דנראה מובא תמוה והיא יעו״ש הקרקע קונה ושפיר נכסף כקנין כמי ממלמלין מה״ת להא

 אבל אמת בשו״פ קרקעות נ׳ קונה אדם שכן ומטלטלין
 אפשר שא• וס׳ה בפטמה נשים ,שח לקדש אפשר שאי נשים

 ראי׳ אין הו ועפי״ז .ודוק גשו״פ ואשת ממלמלין לקמה
 ליש חד לכל ׳׳פ1ש דבעיק דהיכא הטל לסברהי מירושלמי

 בירושלמי קאמל האץ הטל לפיטשי צ״ע אמכם . אנב הורח
 אגב בהורה ללאו כיון נשו״פ וממלטלי קרקע קונה לאדם

 מדמה והאין כלל בכסף כקטן הממלמליס דאין ממילא א״כ
 בכקף נקנים דחרוייהו שו״פ3 קרקעות שהי למוכר לי׳

 אבל ניחא קאמר אגב דמטפס הטל הפ״מ פירוש ועפ״י
 :לעיל כמ״ש תמוה פירושו באמת

 דקרקע בירושלמי דקאמר להא נזה לומר והנראה
הדבר מעם אחת בפטמה נקנין וממלמלין

yuui/ JJ/Vt ««• -׳ . .p-.- " "
 נו ואין בו לחזור יכול שיחן לאחר אמר לק בעצמו האיש עציץ כד אחד של וזרעים א׳ של עלץ כ״ג מגיטין הטל

 דאס כתב זכי׳ ערך בקהי״ע וע׳ אמכם מחוסל משום עציץ קנה בזרעים המזיק לאחר ומכרן אחד של וזרעים
של וזרעים עציץ למיחני בסיפא מלשינה והנה .יעו״ש

 של וזרעים א׳ של לעציץ לרישא דבגווכא ודאי נלאה א׳
 עציץ קנה לא נזרעים בחמזיק אסל לאדם ומכרוהו א׳

 אחל מל ומטלטלין א׳ של דהקרקע כין אגב ל״ש דבכה״ג
 עטה סי׳ קלס״ח וע׳ מועיל אינו כא׳ שניחם שקנה אף

 איתא ואם מועיל אגב אין דנכה״ג ג״כ כתב א׳ גלול בשם
 לשטח לי׳ למס א״כ מועיל שליח דע״י סנ״ל המקו״ח לדברי

 ומכרוהו א׳ של ומצץ א׳ של נזרעים גם הא מרישא
הדבר להא □רעים החזיק אם מועיל שלים ע״י לאחר

 דחכמיס ואע״ג בשניהם נתפס דהקכין כאחד וממלמלין
 שלא כלל מגרע ד״ז אין מכ״מ במטלמלין כסף קנין הפקיעו

 ס״ק ל״א סי׳ באה״ע הב״ש שט כעין עכ״פ הקרקע יקנה
 מקודשת האשה דעכ״פ פרומות בב׳ ופרתך נתן באומר י״ז

 וכיון יעו״ש קונה כסף דמה״ח כיון וחמור את לקני ול״ד
 הממלמלין גס בפטמה וממלמלין קרקע במקנה שוב .^זק

 הטל וכהפ״ע קרקע אגב מטעם מדבריהם גס לו כקכין
 כיון אגב בזה דל״ש הוא לגמרי אגב מטעם דלאו ^^אלא

 בקטן היינו בפרוטה והמטלטלין הקרקע לקנות דרוצה
 א״כ לחודא לקרקע פרוטה דבעיבן הדין היה ואם כסף

 הקרקע קונה אינו דהא אגב קנין בזה שיין היה לא
 הן למטלטלין הן אחת בפרוטה סני דבאמת אלא כלל

 גם קונה ושוב אחד מאדם אותם שקונה כיק לקרקעות
 יתכן אטק לו אמר דלא אף אגב מטעם המטלטלין
 כשיטת אגב דל״ב הקרקע בתוך בצבורים מייני דהיטשלמי

 שכן אח״כ בירושלמי דקאמר הא ולפי״ז ר״ב בסי׳ רמב״ס
 אגב לקטן טעם זה אין נשו״ס קרקעות ב׳ קונה אדם

 בשו״פ קרקעות ב׳ לקונה כיון אנ״ק מטלטלין נקנה דמה״ט
 היא טעמא דהן אלא אגב ל״ש בקרקעות אדרבא להא
 וקרקע למטלטלין פרוטה צשוה כסף קטן דמועיל להא
 קרקעות ב' כמו להוי משום לחול לקרקע שו״ם ול״ב

 לחידוש מכאן הכרח אין תו ועכ״ם אחת בשו׳׳פ דנקטן
 אגב ל״ש חל לכל שו״פ דבעינן כיק אדם בט דמשני הטל

 אן כלל. אגב קטן על זה טעם אמר לא דהיטשלמי
 דקרקע מזה למילף הירוש׳ רצה דהאיך לפירושי קשה אכתי

 האשה עם נמטלטלין חכה להא בשו*פ נקנין ומטלטלין
 דאפ״ה אלא מעות קבין הפקינט חכמים באמת שם הא

 אבל מה״ת ומטלטלין קרקע לקנה כיון אגב מטעם קנה
 שמקדשה זו בפרוטה יקנה האין אגב בה דל״ש באשה

 מדבריהם עכ*פ במטלטלין קונה כסף אין הא חמטלטלין
 להירושלמי לי׳ פשיטא חיתון חיבת מטעם דבאשה ואפשר

 בשנה פרקים נד׳ כמו עד״ח דבריהם חכמים להעמידו
 אשה קונה אלם דאין מועיל אינו מה״ח דגם דמסיק אלא

 בפרוטה נשים נ׳ קונה אדם שאין כמו בפרוטה ומטלטלין
 לנראה שם שכתב בעי ד״ה ז׳ קידושין במקנה וע׳ ודוק

 יעו״ש אמת בפטמה קרקעות כמה קונה לאדם פשוט
מהמקו״ח להיפוך לאי׳ וקצת .הטל בירושלמי מבואר והדבר

פתים
 המשלח של ממלמלין נהקנה להמקו״ח דמועיל דכיזו פשוט
 והקנה אדם בני מב׳ בשליח ה״ה מועיל השליח של אטק

 ע״כ אלא מועיל אחר משלח של אג״ק משלח של ממלטלין
 והמטלטליו כשהקרקע רק אגב מועיל אין גווני דבכל

 בספרי׳ וחפשתי מכרעת זו ראי׳ אין ומכ״מ אחד אדם של
 רע״א הגאון בשם הביא קט״ז סי׳ או״ח נח״ס ומצאתי

 בנימין הטן מדברי ראי* ומייתי כהמקו׳ח לי׳ דפשיטא ז״ל
 ובהיותי .יצו״ש מובא עליו פיקפק והח״ס הזורק ר״פ
 להם שאין נכסים טה כ׳יז קידושין להפנ׳י ראיתי נזה

 קנה שיאמר בעינן אגב דקכין מדבטו לנראה אחריות
 אביהם להם ויחן לקרא כלישכא קרקע אגב ממלמלין

לממלטלין קרקע להקדים ולא נצורות מריס עס מחנות

 קרקע קנה לו שיאמר ציין ב׳ סעי׳ ר״ב סי׳ בטור כמבואר
 אג״ק מטלטלין קנה איתא שם ובש״ע מטלטלי] ואנביו זה

 ו׳ ס״ק קת״ע וע׳ ה׳ ס״ק בסמ״ע וכ״ת חילוק דאין וע״כ
 ומלשון טב קי׳ בב״י שהובא הפוסקים לשונות מכמה וכ״מ
 הנוקח וכ״ת יעייש לאחד שדה ד״ה שם כ״ז קידושין יש״י

 שמר בכיסח וכ״ה למטלטלין קרקע שמקדים שבב״ש בהרשאה
 קרקע דקונה הטל הירושלמי ובדברי . הנדפס חמץ מכירת

 קי׳ ח״ב מהד״ג שו״מ בגוו״ת ע׳ אחת בפרוטה ומטלטלי]
 סעי׳ :הירושלמי דברי שעה לפי אישחמיטתי׳ דכ״ה צ״ט
 דאדרבת תמוהים ודבריו נח״מ כ׳ שבתוכה מס קנה ט״ו
 דלעיל אלא קני שיאמר לצריך כהתו־ס׳ לכאורה מבואר כאן
 דנקיט הא צ״ל ונגיע כתוק׳ דלא מבואר ו׳ קעי׳ ר׳ סי׳

 בדו״ס וכמ״ש המוכר בפני שלא כשמשן מיירי קנה הכא
יעו״ש: כאן

 וצ״ל ט״ס היא להוציאן קלין ט״ו ס״ק ס«״ע *"^1 סי'
:בפרישה וע׳ להצילן

D,שו״מ תשו׳ מ׳ .מ״ש לקבל וחייב א׳ סעי׳ ךי״ך* ׳ 
קנה בדין נקתפק ע״ס סי׳ ח׳ מהדורא

 שפרע במי חייבין אם בו חוזרין והיורשין ומת נכסף
 ממי דפטור לנראה של״ל סי׳ ח״א רדב״ז מתשו׳ והביא
 וע׳ יעו״ש מ״ש לקבל דצריכין לומר נוטה והוא שפרע
 דב״ק פ״י בש״ג וע״ע ב״מ הש״ג מדברי א׳ ק״ק נש״ן
 דשניהם אלא ליתא הלץ גם וז״ל ב׳ ק״ק בש״ך וע״ע . מזה

 הקשח שלום משפט בס׳ וראיתי שפרע מי לקבל צריכין
 עשה לא דהלוקח משום וחיק באיקור שנעשה מקח דהו״ל
 באיקור שנעשה דמקח הדין מקור להא ותמהני איסור
 דרבנן בלנית מיירי ושם טט ס" כדלקמן היא רבית למנין
 הרי בפוסקים כמבואר המקבל רק מתמר הנותן ואין

 שפרע מי ׳ש ל אפ״ח איסור קעביד לא דהלוקח אע״ג
 שתות לכתחלה להונות »ור»־ דהא ליתא קישיתו ועיקר

 קי׳ בנה״מ מובא טג ב״מ כתוס׳ אונאה להחזיר ׳מ ע
 ליתן לחבירו שאמר מי וכן ח׳ סעי׳ :יעו״ש ב׳ ס״ק רכ״ז

 מחנה לו שיחן המקבל בפני שלא אמר ואם מתנה לו
 בו לחזור דמוחר שכתב נ״ה כתובות בהפלא״ה עי מועטת

 ניצה בטן וע׳ יעו״ש p משמע לא הרא״ש מדבט אבל
 בין גופא לשואל בין.אמר שם שמחלק מה משילין קו״פ
לאוחו הבטיח שלא דכל קלת משמט שמשם לאחר אמר

 כתב זכי׳ מרן בקסי״ע וע׳ חמנם מחוסל משום
 יעו״ש בו לחזור אסור מועטה מתנה לו ליסן לקק הבטיח
 מחוסר הו• בפניו שלא כשהבטיח דגם לסובר מזה ונראה
 הבאתי ובתשובה ודו״ק. דמי בפטו כשלא דקטן אמנה
 לחזור מותר בפניו דשלא הטל ספלאס לדנט ראי׳ קלת

 ומשני לידייהו מטא לא והא כ״ט בניטין דפרין מתא בו
 על מעות לסם דהלוה כיון בלא״ס והא כהונה במכיר•

 כמבואר בו למזור אסיר המתנות להם ליתן ותבטיח סמך
 בידן לי יש מעשי כור ללוי מאמי לישראל מ״ט ננ״מ
 כיון כסוכה כמכיט דהו״ל נסוניא ויעו״ש בו לחזור אסור

שהבטיח
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פתים חו״מ מגחת

l"r 
tv) h׳

 שהננויש כיוןדבשעה שאני דהכא לומר ולתך לו שהבטיח
 דעחייהו סמכא ולא לעולם חפירות באו לא עדיין להם
 סמכו דהם כהונה ,למכיר וליד בו למ!ור מוהר שפיר

 ליחן שהבטיח דק ממכיריו באינו משאיכ לעולם דעהייהו
 הבטחמו בשעה לעולם שנא בדבר רק דעהו קמכא לא לו

 לאוקמי לי׳ דלמח סניל מינוין בהאי קשת ’אכה אכן
 להם שהבטיח מה להם שהלוה דנשעה נהי כהונה במכירי

 כשמפריש סגי אנשי דפחייהו סמכו ולא דשלנ״ל הוי אז
 שהלוח כהן לפלוני שישנם ואומר לעולם שבאו לאחר עכשיו

 וע״כ כהונה כמכירי והו״ל בו לחזור אסור זו ובאמירה לו
 עליהם מפריש הוא רק לפנינו והלוי הכהן דאין כיון לומר

 ט לחזור יכול בפניו שלא ובאמירה קיימים שהם בחוקה
 :לדחוש ויש המלאה לדברי סייעשא וזה כהונה לאכירי וליד
 חשמ״ח סי׳ זרוע אור בחשו׳ ע׳ . מרובם במחנה אבל שם
 דעחי׳ סמכי׳ מרובה משנה אפילו באמונחו לו הבטיח דאס

 לומר לפעמים בינינו שנהוג דהיינו ונראה בו לחזור ואסור
סי׳ יו״ד וע׳ כח״כ דדינו כשב שם ובאו״ז שלי באמונה

 השרה בעי דלא שם ומשמע שם ש״ך וע׳ החרה דנעי רליז
 םסי'~־1 לת״כ לגמרי לי׳ מדמה ובאו״ז מחומרא רק מדינא
 לעיל קמ״ע ע׳ .בדיבורו לעמוד לאדם ראוי נתניה י״א
 חורה איסור היא ולפי״ז לדק דהין מקרא דהיא י״ב ק״ק
 דאמרו והא קפיג קי׳ לעיל שתנאחי העיטור דעח וכ״ה
 בלב וא׳ בפה א׳ ידבר שלא היינו צדק דהין מ״ט בב״מ
 מחוקר משום בהם אין דברים דקובר דרב אליבא רק היא

 שלא היינו צדק דהין קרא כוחי׳ דקיי״ל לר״י אבל אמנה
 הזהב פ" הרזיה דעח וכיה מועטה נמשכה אמ״כ בו יחזור

 שם והנרע״א פריעה דיה פיו כחובות רשיי דעח וכן
 במלחמו׳ רמבין דעח אבל יעדש ולקימ נציע הניחו בהגהותיו

 היא אמנה דמחוקר דינא דתאי הזהב פ׳ וראיש ורי״ף
 קרא דהאי צדק דהין קרא כל כלל נסמך ולא חדל חקנח
 חורה איסור וזה בלב וא׳ בפה א׳ ידבר שלא היא לכיע

 וכן ב׳ קנוי׳ מכירה ה' בש״ע זצ*ל רשיז הרב פקק וכן
 דפריעח שכמב ’,רש על שהשיג פ״ו כחובוח שט״מ3 מצאחי
 צדק דהין דליחא צדק דהין מקרא מלוה בעיח
 ובהגהוש יעויש גלב וא' בפה א׳ ידבר שלא היינו
 חיכוך מנחש בס׳ וע׳ סשטי׳מ לדברי כיון שם זצ״ל רע״א

 דהין אקרא עובר מועטח במחנה בו דחחר כתב רנ״ט קי׳
 ,כתובות רצף׳ כמ״ש ע״ז ומפץ דאורייחא ורע והיא צדק
 מועטש דבמחנה כלל ליחא ע״ז דכופין מיש והכה יעו״ש פיו
 דהיאאיקור מס ונם בשיע כמבואר כלל כופין הניד אין

:שנוי דבמחלוקח כחבחי כבר צדק דהין ראמק דאורייתא
*”קי׳ לקמן קצחיח7 ע׳ אמנה ממחוקרי הר״ז בהג״ה שם

 והביא ליורשי׳ ליתן לרין המקבל מת דאס ט׳ ק״ק ר׳יז
 לי׳ ניחא טיז מב״מ לזה ראי׳ עוד וניל קכיג מב״ב ראי׳

 מש המבטיח אס אבל יעו״ש בני לגבי בהימנושא דליקו
 חתם דאמריק אורב כלל לקיים לריכין היורשין אין ודאי
 הוא היינו בסימנוחא דלקו לי׳ ניחא דמית אעיג בנימ

 שקרם לי' ניחא נוקק בעודנו השדה שקנה כיון בעצמו
 חיוב שוס אין היורשין על אבל מוחו לאחר אף נאמנותו

 קאמר דלא והיינו מוחו קודם הוא שהבטיח מה לקיים
 ע׳ סי׳ נס״ז וכיכ בחימנוחא בכיו דלקו לי׳ ניחא שם

 דמהיט תני דיה ל׳ דף לגיטין בחדושיו רמב׳ן מדברי וכ״נ
 ליטול א״ל דמאניהן היורשים ק רשוח ליטול צריך במת
 שיחזור עד בדיבורו עומד שאינו ול״ח לו שמכר כיון רשות

 יש ומהיט ודחק יעו״ש רשות ליטול צריך מייישין אבל בו
 מיש לקבל צריכין יורשיו אין ומת בכסף שמכר דמי לדק

 במי קאי מנטח נהדייהו ואיכא דברים אמרו בגמרא דהא
 דברים הא יורשים ולגבי היא דברים דבצירוף הרי שפרע
 שפרע מי ליכא לבד הכסף ועל היא מידי לאו האב שדינר
 היא אמנה מחוקר לאו תרעי דבתרי להסובריס מיהו

דברים בלעדי דגם יטכח למע איכא שפרע מי ואפיה

 וע׳ שפרע מי איכא ביורשיו היה א״כ שפרע מי איכא
 כעת חיי ואינו ע״ה סי׳ ה׳ מהדורא שו״מ בתשר נזה

:נו לעיין
D,,' זה מנשק דעו. צדים לשני ואמר א׳ סעי׳

דעו נלשק לכך שיזמינם דבעינן קלת משמע
 ובדין קליד קי׳ אהיע מאיר בבית בזח וע׳ פירי אתם או

 מיקרי אם ומדה והלוקח הלוקח בפני או נרא בפני מודעה
 מודעה לענין הפוסקים פלוגתח קודו סי׳ לעיל ע׳ מודעה
 ריביש דברי הניא ד׳ סיק פיא קי׳ משפט נשער ושחר

 זילפיקפק והוא כזו מודעה דמועיל רמבץ נשם רל״ב סי׳
: יעו״ש נדבר

 ריטנ״א ע׳ ומכר שנאנס כמי ונמצא א׳ סעי׳ סי׳
לפי הזה המעשה וק ולמדנו וז״ל שם בע״ז

 וכך כך עבידנא אי ואמר דמחכי דכל כף זיל רש״י פירוש
 תנאו על דעבר היכא אלא מימייב דלא לך קנוי׳ שדי

 אונסא האי כי ואפילו אונסא לד שוס בלא לגמרי מדעתו
 ע׳ אחרים שלשה ד׳ סעי׳ מכיל: בעלמא זוזי דאכסוה

 ע״א ריטניא וע׳ יוחר בקיאים אחרים ג׳ דאפילו שיך
 דחזיק דהיכא משמע להו קים דלמא מדקאמר וז׳ל שם

 דדיכא מודה דריי ברי׳ ר״ה אפילו להו קים דאידך ודאי
 נעשית אבל לדעתו ראשונה הברירה נעשית שלא כיק קאמר

 עדיין אס אבל ששמוה מכיון לו שומעין אין שוב לדעתו
 ודאי דידעינן אידך אותי וישומו בו חחר ודאי שמוהו לא

:הזהב עכ״ל טפי להו דקים
ע׳ התנאי משפטי וכבר״כתנאר א׳ סעי׳ ך״ן סי׳

 ונתקף חנאי דינו ל״ב דבמטלטלין בנהימ
 לקיימו אפשר שאי מנאי דמכ״ם כתב צ״ג קי׳ משה השיב

 דבתנאי לכאורה ונראה נמטלטלין. גס תנאי הוי לא
 חמ״ל שצידד כמו התנאים למשפטי בעינן דלא אף דלשעבר

 תנאי כשהחנה אבל י״א קי׳ אה״ע ובאב׳׳מ אישוח בה׳
 שדה היום לרקיע פלוני עלה אס כגון להיות אפשר שאי

 שאי דחכאי זח דדנר קייס ומעשה נטל התנאי שלן זו
 דכימאדוקא לה ילפיכן ב״גוב״ר מתנאי לאו לקיימו אפשר
 דתנאי היא מסברא אלא דלהבא תנאי דהר דשס דומיא

 כמ״ש בדברים כמפליג והוי תנאי הוי לא להיות אפשר שאי
 בלשעבר א״כ קכ״ו ב״ב. רמנ״ן בשם כיו כחובות הפנ״י

 שכתב כ״ה ק״ק ל״ח קי׳ לאהיע באב״מ וראיתי הכי כמי
 כהן שאני ע״מ לי מקודשת אח הרי חאשה עם במחנה

 דהו״ל ק״ס ומעשה בטל דהתנאי כחן שאינו ידעה והאשס
 דתנאי לי׳ דפשיטא ומוכח יעויש לקיימו אפשר שאי כתנאי
 בזה מחרץ האב״מ אמנם נלשעבר כמי שייך לקיימו שא״א
 למאן שם שהקשו אבל דיה נרה דף כתובות תוק׳ קושי׳
 מומין נין יש הבדל מה תנאי על בקידשה מחכיחין דמוקי

 כיק שבגלוי דמומין באנ״מ ומחק שבגלוי למומים שנקחר
 ומדהוצרכו לקיימו אפשר שאי כחנאי חו״ל מחם שידע

 שבגלוי מומים על כיק לא דמקתמא משוס לחרך התוק׳
 חתנה דאס מוכח יעו״ש שבקתר יטמין על כ׳א מהם שידע

 מקודשת ואינה תנאי הוי שפיר שבגלוי מומיו על בפירוש
 לקיימו נאפשר לן איכפת לא דלשעבר דבחכאי דקנר• ומוכח

 כלל חילוק אין דבהתנה זיל רעבים שיטח מזה וגדולה
 יפרש התנה מלס ועל שבגלף למומין שבסתר מומין בין

 מן ק״מין אכן ה״ז המדיר פ׳ מירושלמי לרמביס וראי׳
 אינו שבגלוי במומין אבל שבסתר במומין בד״א דבתרח

 בקיע ינט״ש טוען שבגלוי במומין אף ואין לטעון יכול
 דבהחנה כהרמנ״ס ומבואר שם כםימ דלא מורווח שפירושו

 אבל דיה שם ונשיך לגלוים שבסתר מומין נין חילוק אין
 שבגלוי במומין אף דסחכה הא דמניל ירושלמי על הקשה

 שבקתי מומין על היה מונחו דמקתמא לומר יש הא טוען
 בדבר מנאי דל״ש ועוד ונתפייס ראה שבקתר במומין דהא

 החנה שלא לומר לכו ויש p הדבר שאין לכל שנראה
קברת היא הראשונה קברתו והנה עכ׳ד נס לשחק רק

חוק׳
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wp שלם(מעדני*

 ע״פ שפועלים בבריאה הטביע שהקב״ה דברים ויש סגולי, אלא טבע? דבר
 להתכוין וצריך סגולה, ע״פ אחרות בדרבים שעובדים דברים ויש הטבע דרך

 שליט״א אלישיב הגרי״ש ממרן שמעתי ובן ן סגולותיו. ע״פ הדבר יפעול שהקב״ה
 פועל, זה דבר היום אם יודע שאינו ואמר בתרופה. שמתבוין במו שיועיל שיתבוין

 של איסורא ליבא הגם׳, ובלשון גברא ומוחזק קמיע שמוחזק דבר יש באשר אבל
בגמץ. זה דבר שיש בכה״ג תהיה תמים

חדש ספר
 מי והוסיף מצוה. סעודת הוי ספר להוצאת הודאה סעודה שלכאורה מרן אמך

 עצמו את שיביא ע״י בשההיינו המחייבים דעת לצאת לו כדאי לאור ספר שהוציא
וכדר. חדש בבגד חיוב לידי

שקר אמירת
יבולה אשה אין שאם ברבים, שדרש אחד מרב ששמעתי למק אמרתי
ולא ובדומה חברותיה או משפחתה מפני למקוה הליכתה..את להצניע

 ובאתי ידעו, שלא בדי גמור שקר לספר אף רשאית שינוי, איזה ע״י להשתמט
גמור. שקר סיפור דוחה בבה״ג צניעות אם דעתו לשאול

 מדות ט׳ שיש איתא קעח-קפו( אות ג׳ )שער תשובה בשערי דהנה בזה, ואמר
 שיש שקר סוגי וישנם שקר, סיפור בחומרת מדרגות ט׳ שיש דהיינו בשקרים,

 רשאים לפעמים השני מזיק ואינו מועיל שאינו בגון היתרים מיני כל להם
לספר.
 ולגמור ביום חפיפה להתחיל !שצריכה להשתמט, יבולה שאינה זה ובנידון
 השקר, להם שמספרים למי מזיק שאינו רק לא רט, זמן הדבר ונמשך בלילה

 ידעו שלא ילדיה לטובת שזה בגון לטובתם, והוא להם מועיל אדרבה אלא
 מזה שידעו טוב לא מאוד זה דדבר לבעלה, להיטהר בטבילה עוסקת שהיא
 שמותר ודאי השומעים לטובת והוא מועיל שהוא בזה ושקר מזה. וידברו
בזה. שקר לספר
 בשעה לצאת שאמורה ברכבת לנסוע שצריך עצלן לאדם דומה, הדבר ולמה
 ורבע, בשלש אלא ועשרים בשלש יוצאת שהיא לו יאמר לא ודאי ועשרים, שלש
"היא יאמר אלא יוצאת" היא מעט "שעוד יאמר לא הרכבתו את יפסיד שלא כדי
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חיים ארחוחנמןד<חייבו ארחות

 שאץ רק לא בזה ושקד עי״ז, א עוזר אלא א מזיק שאינו רק ולא עכשיו"! יוצאת

להשגי. לעזור לספרו שמצדה אלא איסור,

 כלל לטבול יכלה לא אחת אשה שתות שמסיבות הפוך, מקדה שהיה והוסיף

 אם סבילה במעות ודו יזלזלו שכנותיה וחששה הזמן( כל סהח־ה בנראה )שהיתה

 בירה המקרה דברי לקחה בחודש פעם ולכן סובלת, לא פעם אף שהיא !שובנה 1ת

 השחשש למקדה, שהולכת שתחשובנה שעות לבמה מקום שהוא לאיזה ויצאה

 טוס ועשתה ק לעשות שמותר ופשוט בזת יזלזלו שלא בתה סרך משזזס

 מאיות לביתי אותי להביא אפשר אם אותי ששדאאם פעמים הנה מרן, ואמר

 שהוא יודע אבי "בך. עונה והוא חסד, שערי דדך עובר הוא אם שואל ואני

 להגיע לעזרני לטובתי א משקר הוא אבל לשם, אסדע צריך ואינו משקר

 במיוחד, שנוסע יאמר אס אתו אסע לא שאני דישש כי ־שמשק רק הביתה,

 אלת בדבריו מאד שמחתי את1 לתועלת? שהוא בידן א לשק־ א ומותר

 ודק מיד בתישיל וגן מבית נוסע אני שעדיין א אמרתי וחצי שנה שבמשך

 במיוחד, מסע שאגי יידע אם אתי בלל יסע לא שמסתמא ביק בדרך ידו 1־01

במפורש[. א התיר ובאן

 בידן בחדר ללמוד הבית מן יוצא היה כח חתר א היה באשד שבעבר מדן ואמר

 חדר לאתה נבנס לשם, ללכת בדו א שאין ועכשיו הזמן, כל בבית לו שמפריעים

 איזה יבוא אם נעים לא כי נמצא, שאינו שיאמרו ביתו לבבי ואומד בביתו, פנימי

 אינו עמו לדבר שבא למי שבנוגע והיינו ובדד, עסוק שהוא שיאמרו חשוב אדם

נמצא.

 ארם אצלו לבקר ובא אוח שרצה זצ״ל, קונשטט ברוך הג״ר א סיפר זה ובעין

 אוחבשעה שהלך א שיאמרו לו נעים היה ולא פרנקפורט דק״ק אב״ד מאד גדול

 אחד. אף יפריע לא בבר זה לשיעור ולהבין לשיעור. שמכין א שיאמרו ואמר זו,

 אורב השיעור את להכין יוכל עכשיו שנח ד־ע״י - שקר שום באן היה לא ובאמת

לשיעור. הכבה החל עתה גם וממילא
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קנו סימן הכנסת בית הלכות צך כארהגולה P “ 1 ,1234567 !אה״ח

 באמת, אפילו מלישבע ויזהר מצויה. מיתה מצויה השם ישהזכרת מקום שבכל לבטלה, סגהירין ה ז גורים ד
 שהיו אף־על־פי שבועות נשבעים שהיו בשביל נחרבו וכולם המלך לינאי היו עיירות שאלף

 ׳לא משום ועובר שבועה לו יתחייב שמא הכותים, עם מלהשתתף "ויזהר אותם. מקיימים
 בזמץ הכותים שאין משום הזה בזמן הכותים )ג( עם שותפות בעשיית מקילין ויש הגה :פיך׳ על ישמע

 שמים לעושה כוונתם מקום מכל זרה, העבודה דמזכירין ואף־על־גב אלילים, בעבודת נשבעים הזה
מכשול/ תתן לא עור ׳לפני משום בזה שיש מעינו ולא אתר, ודבר שמים שם שמשתפין אלא וארץ,
 ולתת ולשאת דבכורות(. פ״ק ריש ותוס׳ ח״ה ני״ו ירוחם ור׳ דע״ו ספ״ק )ר״ן השיתוף על מוזהרין אינם דהרי

ביורה־דעה )ועיין ע״ו( מהלכות פ״ק מיימוני )הגהות חגיהם יום בלא שרי עלמא לכולי שותפות, בלא עמהם
קמו(: סימן אלילים עבודת בהלכות

היטב בארתשובה שערי
 בחכמים להידבק עשה ומצות תורה. ללמוד והעיקר פרנסתו,

 עיין הכותים. )ג( שם: רמב״ם מעשיהם, ללמוד כדי ותלמידיהם
 גדול מוסר תוכחת שכתב מ״א ועיין מזה, כד סי׳ שער־אפרים תשובת
 ושאר של״ה בשם מוסר עניני כמה הביא רבה אליה ]ובספר זה בסימן

מוסר[: ספרי

 ונרשם בלאו, עובד אומרו כשם דבר אומר שאינו במי במ״ש מג״א ועיין עבה״ט,

 הדברים שמקור לה־׳ב בהקדמה טריפות על בבית־אסרים מ״ש ועיין פ״קתדרים,

 שם, עיין כמש״ב, ג״ב וכתב מ״ת נ״ב ספר נדפם ושוב במדבר, פרשת מתנתומא
 שלא היש״ש בשם שבתה מה ועיין טו. סימן א״ח חלק בית־אפרים בשו״ת ועיין

 על כיעים לומר שהורגלו דהאידנא ונראה ביעים, אלא ביצים בתלמוד יאמר

לומר דמי שפיר מגונה, לדבר יותר הרגשה כיעים במלת ויש מטה של ביצים
פלניא, קבען מלשון הוא שקביעת פירש ז״ל הפלאה בעל והגאון כר, בד״א להתעסק צריך שאדם לפי רש״י: ופירש לתורה, עתים קביעת בענין שכתב וע״ש ביצים.

ברורה משנה הלכה ביאור
 והוא הרע, לשון והוא זה, לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול בכל להימצא יוכל יחידים אנשים אבל לבדה, בתורה רק עסקם להיות

 ולא כרשב״י עשו הרבה ע״ב: ל״ו בברכות שאמרו ]וזהו זה באופן עת
 ימציא בוודאי והקדוש־ברוך־הוא הרבה[, דוקא לומר, רוצה בידן, עלתה

 ויובלות: שמימין מהלכות יג פרק הרמב״ם כתב זה וכעין פרנסתם. להם
 אנשים נמצאו כבר אם ובפרט שם. עיין וכר, בלבד לוי שבט ולא

 זה, שייך לא בוודאי בתורה, שיעסוק כדי צרכיו לו להספיק שרוצים
:יוכיח וזבולון ויששכר

 במסכתא לשנות: מותר דברים בשלשה בזה[. עיון וצריך הספר־חסידים, בשם שכתב מה במגן־אברהם ]ועיין לשנות מותר
 איש עליך לתת תוכל "לא המלך אגריפס שקרא בשעה ז: פרק בסוף בסוטה איתא ע״ש[! רס״ב, ]חו״מ ובאושפיזא ובפוריא

על כליה ישראל נתחייבו שעה ובאותה אתה; אחינו לו: אמרו ישראל, מזרע היה שלא מפני דמעות עיניו ולגו וגו׳, נכרי"

 שקר האומר אבל אמת, אמר שהוא אף חבירו בגנות המספר
 אם שגורמין דברים המספר חבירו. על רע שם מוציא נקרא

 ואפילו בממונו, או בגופו חבירו להזיק איש מפי איש נשמעו
 נמצאו הזה ]ובלאו הרע לשון זה הרי להפחידו, או לו להצר
 בדברי מקומות בכמה באורך ומבוארים הלכות הרבה

בספר יעיין הרעים פרטי כל על לעמוד והרוצה הראשונים,
 ל״ת ]סמ״ג וכעדתו" כקורת יהיה "ולא שנאמר במחלוקת, להחזיק שלא באורך[. הפרטים כל יבוארו שם כי חיים", "חפץ
 למחר רצה, ולא קרדומך! השאילני לו: אמר כיצר? תטור". ולא תקום "לא שנאמר בלא־תעשה, עובר מחבירו הנוקם קנ״ו[.

 יראים בספר ממק אליעזר רבינו ]וכתב נקימה היא זו שאלתני, שלא כדרך משאילך איני לו: אמר מגלך! השאילני לו: אמר
 שמוזהרים למדנו נינהו, כלים דלאו ממון שאר אפילו אלא בקרא, כתיב כלים לאו דהא כלים, שאלת דוקא לאו לשונו: וזה שלו

 אמר ואם שם[. עיין ובו/ נקימה היא שזו עמו, הוא עשה שלא בשביל בממון חסדים וגמילות צדקה לעשות למנוע שלא ישראל
 עוד הרמב״ם. לשון כאן עד כלל. מכרנו ולא מלבו הדבר ימחק אלא נטירה, היא זו !כמותך ואיני משאילך, הריני לך, הא לו:

 שלא קצה: סימן לא־תעשה, בחלק וגו׳. חטאתם" את "והתודו שנאמר האדם, שיעשה חטא מכל ה׳ לפגי להתודות עג: במצוה
 מביאה שהיא אכילה תאכל לא לומר: רוצה הדם", על תאכלו "לא שנאמר הנערות, בימי וסובא זולל דרך ולשתות לאכול
 אכילה על מיתה בתורה נתחייב לא הנערות ימי שעבר שלאחר ]ואף מיתה עליה שחייב ומורה סורר אכילת והוא דם, לשפוך
 ונאמר וסובא", זולל וגו׳ זה בננו עירו זקני אל "ואמרו מדכתיב ביותר, הדבר ומכוער מגונה כמה לראות נוכל מקום מכל »ס:זאת,

 יוציא אל שם[. עיין תהיו", "קדושים עשה במצות זה כל נכלל ולהרמב״ן למו", בשד ב־־וללי יין בסובאי תהי "אל בקבלה:
 שנאמר לו, הוגנת שאינה עצה לו ליתן שלא והיינו רך,בד תם להכשיל שלא רצט, מצוה ג׳[. ]פסחים מפיו מגונה דבר אדם

מפני־השלום אך יןשבועוודל״א[,“]עי הריחוק בתכלית משקר מליצגותרחניפות,]וכןירוזק יזהר מכשול". תתן לא עור "ולפני

 בדבר־ המחניף עונש וזה בכך, להחזיקו ולא לשתוק להם היה מקום מכל למחות, בידם היה שלא דאף־על־פי לאגריפס, שחנפו
 עשית׳ ׳יפה לומר לו מותר יהרגנו, שלא מתירא אם ומיהו, הקדוש־ברוך־הוא. יראת על חושש ואינו מפניו יראתו מחמת עבירה
 קכז. דף בשבת עיין לכף־זכות, חבירך את דן הוי עמיתך": תשפוט "בצדק הפסוק על ז״ל חכמינו אמרו עבירה. עבר אפילו

 "ודברת שנאמר וקלות־ראש[, גנאי דבר ]פירוש, בעשה עובר חולין שיחת השח י״ט(. ]יומא בגופו לוקה בכשרים, והחושד
 לו להדמות צונו ח: מצוה המצוות, בספר הרמב״ם כתב י״ט[. ]יומא עשה — עשה מכלל הבא ולאו בטלים, בדברים ולא בם״

 מה :י״ד[ ]סוטה בפירושו ובא דרכיו״, בכל ״ללכת ואמר הציווי זה נכפל וכבר בדרכיו״, ״והלכת :והוא היכולת, כפי יתעלה
 זה נכפל וכבר ובו׳, רחום היה אתה אף רחום נקרא הקדוש־ברוך־הוא מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא הקדוש־ברוך־הוא

 שיתואר הנכבדות והמרות הטובות בפעולותיו ההידמות לומר, שרוצה בפירושו ובא תלכו", ה׳ "אחרי ואמר אחר בלשון הענין
 אותם וימצא השולחן־ערוך, ספרי ארבעה בכל הנזכרות ולאוין, עשין תדיריות, מצוות הרבה יש ועוד לשונו. כאן עד בהם.

 והסמ״ג הרמב״ם המצוות, מוני בספרי ונמצאים בהשלחן־ערוך, הובאו שלא והרבה הרבה יש ועוד במקומו. אחד כל המעיין
 מאד ונכון הזה[, בזמן למעשה הנוהגות בהמצות לו הקודמים הראשונים מכל קיבץ הוא כי חרדים, בספר ]וביותר והחינוך
 וזכרתם אותו "וראיתם הפסוק על חז״ל שאמרו וכמו לקיימן, ביכלתו יהיה ועל־ידי־זה בהן בקי ויהיה אדם כל אותם שילמד

לקיימן: יזכור מה כלל מצוה היא אם ידע לא ראם עשייה, לידי מביאה זכירה אותם", ועשיתם ה׳ מצוות כל את
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והוספות השמטות - השערים חותם
עה סימן

פהו״נמשנתרט

 הכתוב על שיתרעמו סכנה נשקפת זאת דמכח אלא הישראל,
 עם כנגד להעליל באים ומסיתים מומרים כאשר אכל כתורה,
 ולהשמיץ, להנאיש כדי בתורה מאמרים ומחפשים ותורמו, ישראל

 לבנות מהרשעים למנוע כדי דבר, הסתר ה׳ כבוד אדרבה בזה
 העמים, בעיני המורה ותתהלל כזבים עלילות של מגדלים להם
 הפרו לה׳ לעשות ועת הדברים לשנות מצוה ה׳ חלול למנוע וכדי

 לעבור דמותר החזו״א לדברי הבאנו ב׳ אוח ס״ג ]ובסימן תורתך,
 סימן ב״ק ובחזו״א ה׳, חלול למנוע כדי החמורות עבירות בג׳

 חלול מינה דיצא באופן ההלכה קובעין דאין כתב ה׳ אות סוף י׳
התורה לידע חצים הגויים כאשר אמורים הישש״ל ודברי ה׳[,

 הגויים יבואו לא אבל מסוימים, בדינים סכנה יש ואז תומס לסי
 בביאור להוסיף ויש רהב, ודברי כזבים עלילות להמציא עי״ז

 התורה דין לשנות שאסור ונכון דאמת אחרות, בפנים האמור
 שהגויים במקום אכן סכנה, בזה כשיש גס שקר לגויים ולומר
 אס אדרבה בזה ודמיונות בכזביס התורה כנגד להעליל נאים
 בעיני התורה לשנוי הגורס הוא זה הרי האמת להם נאמר

 והישש״ל הדברים, כוונת ולשנות להסתיר מצוה ולכן הגויים,
 עצמו הדין דמשוס אלא ושקרים כזבים מוסיף לא שהגוי איירי

 לשנות ואסור נפשו למסור צריך ובזה לישראל סכנה נשקפת
התורה.

עה סימן

 שקר עדות להעיד ובדין השלום, מפני בדבורו לשנות דמותר ההלכה בגדר

פקו״נ משום

שמעון ב״ר אלעזר ר׳ משוס אילעא א״ר סה,ב ביבמות שנינו א(
 צוה אביך שנאמר השלום מפני לשנות לאדם לו מותר

 שנאמר מצוה אומר נתן ר׳ וגו׳, נא שא אנא ליוסף תאמרו כה וכו׳
 וכתיב רש״י ופירש וגו׳, והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר
 לשנות, צוה הקב״ה וגו׳ לזבוח ואמרת תקח בקר עגלת ה׳ ויאמר
 שאול "ושמע קאמר שמואל דהנה עיון, מקום כאן ויש עכ״ל,

 מינה למילף לן מנא וא״כ פקו״נ, משוס בדבר שהיה הרי והרגני"
 דדוחה דפקו״ג מדינא דהוא אפשר השלום מפני לשנות שמותר

 לשמואל לו היה סקו״נ משום דאי לומר ]ואין כולה,* התורה לכל
לדון ל״ש ותו שילך לו אמר הקב״ה שהרי לדוד, למשוח לילך שלא

בהט[. שנצטוה דע״כ סקו״נ, משוס מינה להיפטר

שיורהו שייכא הוה ולא אמת, הקב״ה של דחותמו בזה והנראה ב(
 תקצר ה׳ דהיד פקו״נ, משוס לשקר לשמואל הקנ״ה

 ע״ב אלא לשמואל, להרוג שאול יוכל שלא לעשות לפניו דרכים והרנה
 שקר איסור דיסוד וכלל, כלל דשקר לתא משוס כאן אין השלום דמפני
 הוא זה אדרבה השלום מפני אבל "בישרות", שלא האדם שהולך משוס
 והראוי האמת זה ט לשנות לשמואל הקב״ה לו אמר ולכן והאמת, היושר
 גווגא ובכל השלום מפגי לשנות דאסור נימא אס אבל בן, לעשות ומצוה
פקו״נ, משום לשנות לו אמר שהקב״ה לומר ל״ש א״כ שיקרא חשיב

והבן. מילתא, כהאי כלל ל״ש הקנ״ה דכלפי

אוח )בערלין( חסידים בספר דיעוין בזה להוסיף יש עוד ג(

בקר, עגלת קח לשמואל הקב״ה אמר וז״ל תתתמרי״ז
 כי א-ח בירמיהו שנאמר כמו להציל בידו והלא לה צריך היה ומה
שקל נס בלא להיות שיכול דבר שכל מכאן אלא להצילך, אני אתך

 שהיה נפשו על ברח ואליהו וכו׳ מעלה כלפי להטריח אין לעשות
 לכל האש תאכל אחד דבר מדבר שהוא חשב לא ולמה מאיזבל ירא

 הנס על ולבקש הנס על לסמוך דאסור הרי רעתו, מבקשי
 דאמר הענין דכל לפ״ז ונמצא - עכ״ל נס, בלא להיות כשאפשר

 משוס היינו לזבוח, שהולך ויאמר בקר עגלת בידו שיקח הקב״ה לו

 לשנות שלא בעולמו הקב״ה הנהגת הוא וכן הנס, על סומכין דאין
 אמנם חסידים, בספר שם בזה וכדהאחך לצורך, שלא הטבע לגדרי

 אין נס בלא לעשות ש״קל" דבדבר בלשונו חסידים הספר דאיק
 לדחות זאת לצורך בעינן דכאשר י״ל ומעתה מעלה, כלפי להטריח
 דינא דא בכגון ול״ש נס, בלא לעשות "קל" בגדר ל״ה איסורא,
 דפקו״נ, מצב כאן שאין באמת שהרי התורה, לכל דדוחה דפקו״ג
 שקר שיאמר לשמואל הקב״ה דקאמר דהא למימר ליכא וממילא

 וע״ב פקו״נ, חשיבא לא דא דבכגון דפקו״ג, דינא משוס הוא
כלל. שיקרא ל״ה השלום דמפני

 היזקא דשטח דבמקום מבואר ח,ב בפסחים בסוגיין והנה ד(
דקאמר מהא ניזוקין אינם מצוה שלוחי אמרינן לא

 המאור מנורת בספר ויעוין והרגני, שמואל ושמע אלך איך שמואל
 או עקרב ורואה בתפילתו דהעומד דהגם דכתב י״ת פרק ג׳ נר

 אשר החסיד זה כל עם היזקא, שטח דהוה פוסק כנגדו בא שור
 תפילתו, יפסיק ולא יסובבנו חסד בה׳ ובוטח במצוה זהיר ימיו כל

 מהו א״כ וקשה א׳[, סעיף ס״ו סימן או״ח רבה באליהו ]והביאו

 גס המצוה לקיים דרכו החסיד והרי אלך איך שמואל דקאמר

 המצוה לקיים שיכולים דכל נראה אכן היזקא, שטח דהוה במקום
ושפיר הנס, על לסמוך ולא כן לעשות החסיד חייב אחריגא באופן

מ״ת׳ לא ס״ט שהעידו וע״ע(.וראיחי כן, משמע דלא כ״א בפסוק כדש"׳ ןויעוין וא־ש, שיהרגום, חששו לא דהאחיס נוע דבר בהעמק אמנם פקו״נ, משום ושינו ואפשר תיקש׳ ג״נ יוסף ואחי ובהא *
פקו״נ. משום ושינו נן, לעשות יוכלו שלא בסכנה 'היו ואז רש׳"( שם )ונדנתב להניאו יוסף מהם שיבקש תששו התם אמנם השלום, מפני דשינו הרי מת", "ואחיו שאסרו יוסף מאחי הגס׳

1 מס עמוד {1 (}14) ;«בבלי ;תלמוד ותשובות חיים»שאלות קנייבסקי, - יעקב שלמה שיין, ־ אריה יוסף לורינץ, נפש: פיקוח משנת



פקו״ג והוספות השמטות - השערים חותם משנת
קה סימן

רמא

 שמואל נתכוין דלא דודאי והיינו אלך", "איך מה׳ שמואל שאל
 לילך, שחייב וע״כ בהט צוהו ה׳ שהרי לילך, יכול שאינו לומר
 אין שהרי שיסתכן בלא ילך היאך ה׳ שיורהו שמואל דשאל אלא

 שיסתכן, בלא המצוה לעשוח להשתדל וצריך הנס על סומכין
 אינם מצוה דשלוחי להקרא ליכא היזקא דשכיח במקום שהרי

 ל״ש ניזוקין, אינם מצוה שלוחי דאמרינן במקום ]אבל ניזוקים,
 ליכא ולפ״ז מקראי[, זאת דילפינן כיון הנס על סומכין שאין בזה

 שהט פקו״ג, משום שיקרא לומר לשמואל מותר דהיה למימר
להפסיק שלא דרכו החסיד כי פקו״ג משום דא בכגון אין

 מפני לשנות דמותר וע״כ יינזק, ולא סכנה במקום אפילו תפילתו
 חקח בקר עגלת לשמואל ה׳ צוה ולכן כלל, שיקרא ול״ה השלום

 להכניס אסור שיסתכן בלא המצוה לקיים דאפשר דבמקוס בידך
 הגר״ח לרבנו ושאלתי ־ הנס, על ולסמוך דסכנה למצב עצמו

דשמואל ממעשה למילף מנלן דלעיל לקושיא שליט״א קניבסקי
 פקו״נ, משוס בזה היה התם והרי השלום מפני לשנות ,.ומושר
 דהיינו ונראה אחרות", עצוח יש פקו״נ משוס "אי רבנו והשיב

בהשמטות בזה עוד משנ״ת )ויעוין ודו״ק. דאמרן, קמא כתירוץ
פ״ב(. סימן לאחר שנדפסו

★ ★

 אלא כלל שיקרא ל״ה השלום מפני דלשנות לעיל נתבאר ה(

מעט להרחיב ואמרנו והיושר, האמת זה אדרבה
 רבנן עבידי מילי בתלת אמרינן כג,ב בב״מ כסוגיין הדברים, ביסוד
 לומר היינו וב״מסכת" ובאושפיזא, בפוריא במסכת מילייהו דמשנו

 שלא כדי שיקרא ריב״ל דקאמר עז,ב בכתובות ]ויעוין למד שלא
 הענוה, מידת ממעלות הוא זה ודבר לנפשיה[, טיבוחא להחזיק

 להבין וצריך כלל, חטא נדנוד בזה אין שלמד מודה דאס בודאי אבל
 אלא דענוה, חסידות מידת משום בשיקרא לעבור מותר היאך

 למטרו[, רעה גורס ]כשאינו דשקר האיסור דכל הוא הביאור
 ועיין אמת, הקב״ה של וחותמו השיקרית ההנהגה משוס היינו

 משוס היא בזה שהאשמה קפ״א אות יונה לרבינו תשובה בשערי

 כאן אין מידותיו לקישוט צורך בזה לו כשיש אבל לשקר, אהבתו
 במעשה ל,ב בב״מ בסוגיין הכי חזינן עוד כלל, דשיקרא לתא משוס

 העצים ]דהפקיר דשיקרא מילתא שאמר יוסי ברבי ישמעאל דרבי
 טעינה, במצות אח״כ יתחייב שלא כדי גברא[, לההוא ולא לכו״ע
 משורת לפנים רק היה בטעינה להתחייב רצה שלא מה כל והנה

 דלפניס חסידות לקיים כדי דגם וחזינן בסוגייא, עיי״ש הדין

 שאומר דכל כדאמרן והיינו שיקרא, לומר מותר הדין משורת
(92’שיקרא. ל״ה שוב שבתורה[ צורך ]שהוא דהו כל לצורך השקר

 להם שאמר והאריסין יוסף דרב במעשה קט,א בב״מ ויעוין ו(
הפסד לידי יבוא ושלא להפחידם, כדי נכון שאינו דבר

 כז,ב ובנדרים מסלקינן, בד״ה בע״ב התוס׳ שם וכדכחבו ממון,
 הט המלך, בית של הוא בידו שיש דהממון לאנסים דנודריס תנן

קו,א ביבמות איתא וטוצב״ז ממונו, להציל כדי שקר לומר דמותר

 ולומר כסף לו ולהבטיח להטעותו מותר לחלוץ רוצה שאינו דיבס
 היעב״ץ[, בהגהות יד,א בגיטין ]ועיין בך, אני משטה אח״כ לו

 וע״כ שבתורה, איסור שוס שרינן לא ממון הפסד משוס והנה
 וכדאמרינן היושר, מידת הוא כן אלא שיקרא ל״ה דא דכגון

 עם דכתיב ברמאות אני דאחיו לרחל יעקב דקאמר יג,ב במגילה
 מהא שנא מאי להקשות יש אכן ־ חתפל, עקש ועם תחבר נבר

 מדבר דכתיב שקר, טענת לטעון שאסור לא,א בשבועות דאמרינן
 ויעוין להפסידו, ורוצה שקר טוען שחבירו הגס תרחק, שקר

 חייב שחבירו באדם נשאל אשר פ״א סימן ח״ג הרשב״א בתשובת
 מותר האס שקר, יטעון אס רק ממנו להוציאו ויכול ממון לו

 משוס פסידא במקום לחבירו להכות דמוחר היט כי כן לעשות
 לזרעא ליה דחס הרשב״א והשיב לנפשיה, דינא אינש דעביד

 ישראל שאטת דכחיב פסידא במקום אפילו שיקרא דלימא דאברהם
 מאי עיון וצטך בזה, שהאריך עיי״ש כזב, ידברו ולא עולה יעשו לא

 דמותר לחרמין, דנודטן ומהא והאריסין יוסף דרב מהמעשה שנא
 קניבסקי הגר״ח לרבנו זאת ושאלתי יפסידוהו, שלא כדי שקר לומר

 שהבאנו בהערה ]ויעוין שאני", דין בבית "טענה והשיב שליט״א
 צטך הדבר אמנם המשולש[, חוט בשו״ת טוצב״ז כתב שכבר
 דין בבית מ״ט מהפסד עצמו להציל לשקר דמותר דכיון ביאור

 תרחק" שקר "מדבר הקרא שייכא דין לבית חוץ גס והלא מיתסר,
 מצוה וביראיס ק״ז עשין בסמ״ג הוא וכן יו,א בכתובות ]וכמפורש

 היינו ממונו להציל שקר לומר דמותר הא לפמשנ״ת אכן רל״ה[,
 דביח בטענה אבל מתפל, עקש דעס והאמת היושר הוא דכן משום

 גוונא בכל בזה הדין להטות ולגרום הדיינים לפני לשקר שבא דין
‘”’והבן. דשיקרא, לאיסורא דחי לא ממונו והפסד שיקרא, חשיבא

 דמזיק והגס כדין, שלא הפסד לו ולגרוס הפקר, נאמת שהס נעצים לזכות גנרא מההוא למנוע יוסי נר׳ ישמעאל לר׳ מותר היה דהיאך עיון, מקום כאן שיש אלא (92)
 שכיון יתכן אכן טעינה[, נמצות חסידות מידת לצורך ישמעאל ר׳ כן עשה ]והיאך מנעליו, טוב למנוע שאסור ודאי מ״מ רווח, מניעת אלא כאן שאין הוה, לא ממש
 נפני העצים שהפקיר כחנו כמוס׳ אמנם הפסד, שוס לו נגרם דלא ונמצא שם, להשאירם ויצטרך עימו לנוטלס גנרא ההוא יוכל לא שוש העצים שיטעון מי יהא שלא

 קנאס ישמעאל שר׳ מה דכל שידע מאחר כראוי, שלא הוא כעצים ולזכות לחזור גנרא ההוא שרצה דמה לומר וצריך טעינה, למצות מקיימים היו שהם ואפשר שלשה,
תחנר. נכר עם יג,נ נמגילה דאמרינן הא נזה ושייכא כעצים, ולזכות לשיש יוכל שלא לגרום מותר שכמוהו חציפא ולגנרא לטעון, אח״כ יצטרך שלא כדי היינו ממנו

 ווכו ה׳. חילול נזה איו ואז לאניו החוג שפרע לעכו״ם שיאמר רש״י כפירוש נהם שנחוג ספרים ויש מותרת, דעכו״ס הלוואתו דהפקעת שנינו קיג,נ ננ״ק והנה (93)
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פקו״ג והוספות השמטות - השערים חותם משנת
עוה סימן

רמב

שיוכל כדי שיקרא קאמר חנה בר דרבה איתא נג,ב ובברכות ז(
 שאסור פשוט זה והנה שאכל, במקום ולברך לחזור

 דכגון אלא במקומו, ולברך לחזור כדי שבחורה איסור בשום לעבור
 דשיקרא, לתא משום בזה אין מצוה דקיוס צורך בזה שיש דא

 כלה לומר מותר אס וב״ה ב״ש דפליגי יז,א בכתובות ובברייתא
 הוא שהיושר לב״ה דס״ל היינו כעורה, כלה על וחסודה נאה

 ויעוין שיקרא, משוס בזה אין ושוב בעיניו, ישבחנו מקח דהלוקח
 כיסופא משום שיקרא דקאמר פפא דרב במעשה מג,ב בברכוח
 הרי מ״מ הבריות כבוד דגדול הגס והנה הלכה, בדבר שטעה

 שיקרא לומר שרינן והיאך בקו״ע, שבתורה איסור דוחה אינו
 שיקרא, ל״ה צורך שיש דכל הדברים הן הן אכן כיסופא, משוס

 שיקרא, לומר היא והיושר האמח מידח פפא דרב כיסופא ומשום
 יעקב[ הקהילות בעל ]ממרן פרץ ברכת כספר ראיתי והלום -

 דוישמע אקרא קא,א בזבחים דאיתא להא "שהביא שמיני בפרשת
 אלא שמעתי לא לומר בוש ולא משה שהודה בעיניו, וייטב משה
 הדברים "ולכאורה בזה״ל זאת על והקשה ושכחתי, שמעתי אמר

 שקר אמר שלא ע״ה רבינו משה על היא רבותא איזו תמוהים
 הבנתי ולא - ושכחתי״, בשמעחי שיש הבושה מפני שמעם, שלא

 כיסופא משוס שיקרא קאמר פפא דרב חזינן דהרי תמיהתו
 וזהו דא, בכגון שיקרא לומר דמוחר וע״כ הלכה, בדבר שטעה

 ושאלתי ושכחתי. דשמעתי לומר בוש ולא משה דהודה הרבותא
 שם לעיין ק׳( )באות והשיב שליט״א, קניבסקי הגר״ח לרבנו זאת

מידת ומשוס כלל טעה לא פפא דרב מפאנו הרמ״ע בשם בגליון
בזה(. מש״כ בהערה )ועיי״ש ברבו, הגדולה מלה חסידות

היינו השלום מפני לשנות דמותר דהא הדברים יסוד אמנם ח(
 אדרבה אלא כלל, שקר בגדר ל״ה כה״ג דכל משוס

 הרמ״א בתשובת מצינו השלום, מפני לשנות היא והישרות האמת
 שיהיה כדי רע שם להוציא דמותר י״א בסימן דכתב כדברינו שלא

 ולעבור השלום מפני דיבורו לשנות שמותר דכשס העיר, בכל שלום
 בפרשת השם אח למחוק ומותר תרחק", שקר ד״מדבר באיסור

 השם, דמחיקת ללאו ודוחה לאשתו איש בין שלום לעשות סוטה
דנקט וחזינן עיי״ש, רע, שם דמוציא ללאו דוחה שלום דלעשוח ה״ה

 הגדול דהענין היינו השלום מפני לשנות דמותר דהא הרמ״א
 מפני שהוא דכל כדאמרן דלא וזה שקר, לאיסור דוחה דשלוס

 דמפני טובא מחודשים הרמ״א דברי ועיקר שיקרא, ל״ה השלום
 בסימן לעיל ויעוין שבתורה, לאריס כל על לעבור מומר יהא השלום

 מהרמ״א, אינה זאת שתשובה עוררין ושיש בזה, מש״ה ט׳ אות ל״ת
 ל׳ אות כותים למסכת שליט״א הגרח״ק רבנו בפרוש ראיתי והלום

 ורצה הצורך, מפני בדיבורו לשנות דמותר ענינא בהאי שהאריך
 לא לחבירו הפסד גורם כשאינו דשקר משוס בזה דהטעס לומר

עיי״ש. לדבריהם, העמידו לא הצורך ובמקום מדרבנן, אלא מיתסר

 ששאלנו מה כאן לכתוב אמרנו ענינא בהאי ואדעסיקנא ט(
בעירובין יעוין שליט״א, קניבסקי ״תהגר רבנול

 ואמרינן יוסי, משמיה"דרבי הילכתא לרב^יוסף רבה דקאמר נא,א

 אלא יוסי, מרבי רבה זאת שמע ולא נכון הדבר דאין ׳בגמ שם

 וחזינן עמו, נימוקו יוסי דר׳ משוס מיניה דליקבלו היט ט כן קאמר
 כדין והוה ממנו, ההלכה שיקבלו כדי נכון שאינו דבר לומר דמותר

 קנ״ו סימן או״ח במג״א זה דין והובא דשריא, מצוה לצורך שקר

 אדם בשם לאמרו מותר כן, שהלכה לו ונראה דין שמע "אס וז״ל

 סומטן היאך דא״כ פליאה והדבר - מיניה״, דליקבלו היט ט גדול

 כן שאמרו ניחוש ותמיד גדול, אדם בשם שנאמרו הלכות אותם על

 בשם דברים לומר מרבים שכה ובדורנו מינייהו, דליקבלו היט ט

 כן אמר לא שמעולם ויטענו יבואו השמועה, מפי החזו״א מרן
רבנו זאת על לי והשיבהמג׳'א| לדברי האומרים קיימו אלא התזו״א

 ט גדול אדם בשם הלכה דבר לומר דמוחר דהגס שליט״א, הגר״ח :

, אמר שלא להודיעם צטך הימנו שיקבלו לאחר מיניה, דליקבלו היט (
 דאורחא דבריו, •ךונראהר־??וסיף~בביאור כלל, לגדו האדם ןכ

 נשמעים לא כלל דבטו מחודש הלכה בדבר אדם בא דכאשר דמילתא

 כאשר אבל לאלתר, אותו דוחין אלא ולהבינם לישבס מתיגעיס ולא

 ולהבינם, הדבטס לישב מתיגעיס אז או גדול אדם בשם כן אומטס

 בשם שהביא מה יושר השערי בהקדמת ]ועיין תאמין ומצאת ויגעת
 מודיעים אס גס ושוב לי"[, תשמש "לט כ,ב בב״ק הגה׳ לבאר גיסו
בלב התישבו כבר הדבטם מ״מ הגדול האדם כן אמר שלא

 מהא הקשה ט״ו סימן המשולש חוט ונשו״ח נרש״י[, כן הביא ג״כ שנדמ״ח שס״ט בסימן חו״מ ונב״י הצנזור, ע״י הושמט ואח״ב המדויקים, נכמ״י הגירסא היא
 תובעו כשהעכו״ס נאמרו רש״י ודברי דין ביח בפני היינו דאסרינן דהא ומיק כדין, שלא ממון יפסיד אם אפילו שקר טענת לטעון שאסור לא,א בשבועוש דאמרינן

 שלא הפסד מעצמו למנוע כדי שקר לומר דמוחר לעיל שהבאנו דוכמי כשאר הוה מוחרח הלוואחו דהפקעח דכיון והיינו עכמו״ד, דעכו״ס, נני״ד או לני״ד חוץ
 הוא הרי האמת יאמר אס נם כי לאביו, החוב שפרע לומר מומר יהא דישראל בבי״ד העכו״ס כשמונעו דאף לומר מקום יש ולענ״ד מיחסר, הדין להטות ורק כדין,
 חלול למנוע החוב לפרוע יכפוהו אף דב״ד ]ואפשר ה׳ חלול משוס החוב לפרוע שמיא כלפי חייב יהא דאז אלא מוחרח, הלוואחו הפקעת דהא החוב מלפרוע סטור
 ראיחי והלום ועיין. הדין, הטייח עי״ז נגרם אין לאביו החוב שפרע שאומר דמה ונמצא מותרח, הלוואחו שהסקעח נאמח הרי הדין ומשפטי ממון מהלכוח אבל ה׳[,

 כ״ש לכאורה א״ב ממון הפסד משוס שקר לומר דמוחר לפמשנ״ח והנה סקו״ג, נזה כשאין להחרפאיח, כדי שקר לומר שאסור קנ״ג אוח )ברלין( חסידים נספר
 להפסידי או למונעו בא חנירו כאשר היינו ממון, הפסד משום לשקר דשרי׳ דהא חסידים, הספר בשיטת נראה ואשר וצ״ע. דנוסא, וצערא חולי משום מוחר שיהא

 אסור ולפ״ז - מיחסר, יחרפא שעי״ז כדי והבאי שקר דברי לחולה לומר אבל מחבר, גבר עם דכחיב ברמאוח אני אחיו לרחל יעקב וכדקאמר שוא, וחואגת במרמה
 ס״ב סימן לאחר שנדפסו בהשמטוח ]מעוין ספרים. היש בנירסח ברש״י כאמור ודלא ועושקו, מרמהו העכו״ם אין שהרי דעכו״ס, הלוואתו להפקעח שקר לומר

חסידים[. הספר בדברי עוד משנ״ח
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והוספות השמטות - השערים חותם
קה סימן

רמגפמו״נמשנת

 "דלאחר שלינו״א רבנו דקאמר מה וזה ויקבלום, השומעים

 יש שמא ולומר לבוא למתעקש מקום ]ואין יודיעם", שיקבלום

 בשם שמועה לומר שמותר כפשוטם והמג״א הגמ׳ לדברי שפירשו

 כן, שמע שלא אח״כ להודיעם חייב ולא מיניה דליקבלו גדול אדם

 דדברי דבאמת השמועה, מפי שנאמרו בדברים רעותא יש ועדיין
 דברי בתורתם רבותינו שינחילו יתכן ולא מאד עד מוכרחים רבנו

 שהוא מוכיח הדבר כפשוטו, המג״א לדברי שיפרש ואדם שקר,
 כן ובשמועותיו, בדבריו מתחשבים אין בלא״ה אשר וע״ה בור

והבן[. שליט״א, דרבנו לשיטתו לומר צריך

 לומר דמותר הגמ׳ לדברי שהביא לאחר שם במג״א והנה י(

כתב: מיניה, דליקבלו היכי כי גדול אדם בשם שמועה

 ממנו גמרו ולא חכם בשם דבר האומר איתא כלה מסכת ובסוף

יונה, ברבינו ע״ב כז דף בברכות הוא וכן שתסתלק, לשכינה גורס

 יפסיד שלא כדי שקר לומר לאדם דמותר לעיל נתבאר יא(
כן הדבר אין דין דבית בדינא אבל כדין, שלא ממון

 בטענת להפסידו בא שחבירו הגם שקר טענת לטעון לאדם ואסור
 חלב אכלת שנים לו אמרו יא,ב בכריתות במשנה יעוין והנה שקר,
 וטעמא פוטרים, וחכמים חטאת מחייב ר״מ אכלתי לא אומר והוא

 שיכול דהיינו התוס׳ ופירשו הייתי, מזיד לומר דיכול משום דרבנן
 שוגג אכלתי דלא היינו אכלתי לא שאמר דמה דיבורו אח לתרץ

 והוסיפו ה״א[, משגגות בפ״ג ברמב״ס הוא ]וכן מזיד, אלא
 אם אבל לדיבורו, עתה מתרץ שבאמת דמיירי ג,ב בב״מ התוס׳
 קרבן, להביא דחייב רבנן מודו כלל אכל שלא דעתו על עומד

 לומר זה לאדם מותר אס לעיין ויש - מפיו, יותר נאמנים דהעדיס
 קרבן חייב ואינו אכל שלא שיודע דטון מזיד, אלא שוגג אכל שלא
 דהוה ועוד כדין, שלא יפסיד שלא כדי שקר לומר מותר א״כ

 כמפורש מצוה לצורך שקר לומר לאדם ומותר בעזרה, חולין
 לומר שאסור דין שבבית טענה כדין דהוה דנימא או נג,ב בברכות

 קרבן להביא יחיבוהו שאס זה אדם שיודע והגס גוונא, בכל שקר

 לומר צריך והוא עליו, הדבר אחריות אין בעזרה, חולין זה הרי

 ושאלתי העדים. בצואר תלוי והקולר האמת, את דין בית בפני
האמת. שיאמר והשיב שליט״א הגרח״ק לרבנו הדבר

לאדם דמותר נ״ז ס״ק ע״ה סימן חו״מ בש״ך ויעוין יב(
 יצטרך שלא כדי יודע, שאינו ולומר דין בבית לטעון

 טוען שרק טון תרחק שקר מדבר משוס בזה ואין להשבע,
 יש הרי חלב אכלת שנים לו באמרו גס ולפ״ז עיי״ש, "שמא",

 מספק וממילא מזיד, או בשוגג זה היה אס זוכר שאינו לומר בידו
 טוען שרק כיון ליכא שקר טענת ומשוס קרבן, להביא יצטרך לא

כלל, חלב אכל שלא סובר איהו דהרי גרע דחלב נידון אמנם שמא,

 לשנות גדול דאיסור היטב, א״ש שליט״א הגרח״ק ולדברי - וצ״ע,
 הקב״ה של דחותמו שתסתלק לשטנה גורם וזה והקבלה המסורה

 אדם בשם שמועה לומר דמותר והא אמת, תורת לנו ונתן אמת
 למעשה קודם תנאי מיניה, דליקבלו היכי כי נכון שאינו הגס גדול

 אס ]וכמו״כ הדבר, שמע שלא יודיע יתקבלו שהדברים שלאחר
 שלא ולפרסם להודיע חייב הדברים, לקבל מוכנים לא השומעים

 דברים של תערובת בתורתנו שתהא וח״ו הגדול[, האדם כן אמר
 שיהו נפה בי״ג לדבריהם לנסות חז״ל דקדקו וכמה נכונים, שאינם

 זה ועל וכהוויתס, בלשונם אומרם בשם השמועות כל מכוונים

הימנו, שמע שלא חכם בשם דבר שהאומר כלה המסכת קיימא
 שו״ר מישראל, שתסתלק לשטנה גורס זה, באופן השמועה וישאיר
 בד״ה ז׳ סרק נזיר במסכת הירושלמי על הקרבן שיירי בספר

במג״א[, שם רע״א בגליון לדבריו ]וציין ליה מלקי ואנא איתוניה
המג״א. לקושיח לתרץ כן כתב שכבר

★ ★ ★

 שאכל כאומר הוה מזיד או שוגג היה אם זוכר שאינו שאומר ובזה

 והס חלב שאבל עליו מעידים שהעדים דטון יתכן אכן חלב,

 ל״ה חלב שאכל כדבריהם שאומר מה א״כ דין, בית בפני נאמנים
 מ״ט דמילתא סברא הבנתי לא ש״ך51דנפ ובעיקר וצ״ע, שיקרא,

 הוא דכן ואולי שיקרא, ל״ה יודע שאינו ואומר דבר שיודע אדם
 לומר לשונך למד ]וכדשנינו יודעים שאינם שאומרים חכמים מידת

 האמת הוא שכן במקום דין שבבית בטענה גס ולכן יודע[, איני
 יודע איני טוען כאשר כראוי, שלא לחייבו ובאים מידי חייב שלא

תרחק. שקר מדבר משוס בזה אין

 משוס טן בבית שקר לטעון לאדם דמותר ודאי זה והנה יג(
ומשכחת כראוי, שלא מיתה עליו יפסקו שלא פקו״נ

 פלוני, במקום בצפרא הייתם בעמנו נפשות עידי כשהוזמו כה״ג לה
 עדים והוה פרחא לגמלא חיישינן 'ללא ה,א במכות בסוגיין ואמטנן
 העדים דאם מוס׳ בשם שכתב בריטב״א שם ויעוין ונהרגין, זוממין
 אלו הרי סרחא בגמלא שהעידו למקום אח״כ שהגיעו טוענין

 שהעידו, במקום היום כל שהיו יודעים העדים דאס ונראה נאמנים,

 שקר, עידי הס פלוני במקום בצפרא שהיו להזימם שבאים והעדים
 בגמלא אח״כ באו אבל בצפרא פלוני במקום שהיו לומר להם מותר

 יט,א בכתובות ]ויעוין כולה, התורה לכל דוחה סקו״נ דהא פרחא,
בזה לדון שיש אלא פקו״ג[, בזה כשיש שקר לחתום לעדים דמוחר

 שהעידו אדה אותו הט פרחא בגמלא שבאו העדים יטענו שאם

 פי על בעדותם אדם שיהרגו גורמים שהעדים ונמצא יהרג, עליו
 דהא שקר עדות ל״ה הט עדותם דעיקר אפשר או שקר, עדות

 העידי כנגד בא רק פרחא דגמלא וענין העדות, ראו שהם באמת
 שבאו העטס יאמרו אס דגם יתכן עוד ועיין, להזימם, שבאו שקר

בזה. ואכמ״ל בטטב״א עיי״ש פטוטם, יהיו והס הוא פרחא בגמלא

7 מס עמוד {1(}14);«בבלי ;תלמוד ותשובות חיים»שאלות קנייבסקי, ־ יעקב שלמה שיין, ־ אריה יוסף לורינץ, :נפש פיקוח משנת
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בעזהי״ת

ספר

האבידה משפט
 משפט חרשן שר״ע על

ומציאה אבידה הלכות
"א רע - רנ״ט סי׳

ראשים לארבעה יפרד אשר

צדק מאזני

והו־מ
העל

 המחבר הרב לדברי וטעם פירוש אר
 אשר דינים וחי׳ הלכות בו ומקובץ "א,

המורים וגדולי והאחרונים הראשונים י

הלכה בירור
 לאסוקי תסתיים ומיני׳ בשמעתתא וטרי שקיל

 הלכות ויתלבנו יתבררו ובו דהלכתא, אליבא
מרובות.

צדק שערי
 צדק במאזני נשקל אשר דין כל ומוצא מקום יבורר בו

 ורחבה מרובה בתוספת בהם ויתן וישא
ותחתיו

צדק איפת
 ברבים ולהאדירה תורה להגדיל מחודשים ודינים חקירות מעט יובאו בו

ובסופו
אבידה השבת בעניגי הלכות בירורי קונטרס

חובר
 דעת לאדם מהחונן דשמיא בסייעתא

"י ע
גרוס מרדכי

זצ״ל צדוק מוהר״ר א א בן

ברק בני
לפ״ג לאחיך תשיבם השב שנת
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הגולה בא|ר

 ג׳ דין ט״ז ־ק פו שס 1
 שס בברייתא:מפורש

 המגיד: הרב ובסוגיח
 י״ב דין י״ד

אומר רשב״א
 פרק ז

ממשנה

 רסב סימן ומציאה אבידה הלכות

להכריז*. חייב בארץ ומקצתם

 מראים ואם שלו אלו הרי מפוזרים מעות ולפניו כיס מצא ! כ.
 חייב נפלו ומהכיס אחד אדם של והמעות שהכיס הדברים
להכריז.

, שם ונו׳ אנפורי׳ כלי כל

 חדש כלי אם )עט( שוה כולם שצורת מכלים כלי המוצא ז \כא.;
שטבעתו היה*( ואם )פא( שלו הוא הרי )פ( הוא מישמואלדף^נ

עין: טביעת לשון פ׳ ז’

צדד מאוני

 סימן בו שיש דבר הוי שוה צורתם אין ראם )עט(
 בלא אף שוים דבאינם וי״א רמב(, סימן, ליתן ויבול

רמב/א(. הת״ח, ונאמן בטב״ע מכירו עין שמתן

בו. רגיל שלא כיון טב״ע עדיין בו דליכא)פ(
העין שבעתו בלא גם מצוי דלא מיוחד דבכלי י׳א ב.

 גם לו שבחביבים דבכלים וי״א רמג(. טב״ע, בו איכא
רמד(. טב״ע, איכא בחדשים

 דהוא בטב״ע דמכיר ויאמר ת״ח יבוא אם וגם )פא(
 בנפילתם ידע דלא בחפצים ,ואפי לו, נותנים אין שלו
חשדינן לא דהת״ח דאף רמה(, מינייהו, מייאש ולא

צדק שערי

 הוי מסוימת, אחרח כמדינה דנעשה שימנא ואומר זה כמקום אחרת כמדינה הנעשים אלו כלים שכיחא לא אם כצורתם, שוה ואף רמב(
 מצא אימא הי״ט פ״כ מעשרות כתוספתא — כיו״כ. וכל סימן הוי ביח״ר מאיזה ואומר זה מביח״ר כלים זה כמקום מצוי דלא או י, סי׳

 וכתוספת סי/ הוי ולהכי לכסותו דרך שאין ככלי דמיירי ונראה סי/ הוא דהחיפוי כמג כיכורים וכמנחח גזל, משוס אסור מחוסה כלכלה
 החכמה מעין קי״א, סי' אהע״ז אש אמרי שו״ת רמב/א( סי׳. לכלי דאית ומיידי מעשרות, משוס נקט דחפוי פירש הכא ירוש(לים

 גכי לצרף יש ועוד דכ״ה קל״ו סי׳ אהע״ז אפריס כית רמג( דינא. הך על דהקשה מה דשיטה משמי׳ כד. שיט״מ ועי' כ״כ.
 דלא לי׳ חשכינן ולא כגט, טכ״ע דמהני ס״ד קל״ג סי׳ אהע״ז ושו״ע כטור קי״ל דמה״ט ואפשר הכא, דה״ה עגונה,ונראה היתר

 ס״ג, סי׳ פ״כ או״ז דשיטה, משמי׳ כד. שיט״מ רמד( זוכרהו. מצוי דאינו משוס וי״ל ומודה, דכ״ה כד. תיס׳ וכמבואר שכעתו
 דחכיכי משוס ככלים רק מהני דטכ״ע ס״ג סי׳ פ״כ האו״ז דעת — כד. דוד יד ועי׳ או״א, קס״ח סי׳ היראים על ראם תועפות ועי׳
 וכו׳ העין שכעתן לא כי :כג הגמ׳ משמעות כ״ה רמה( לכלים[. דדמי צ״ל כגט, טכ״ע דמהני דמכואר יט. ]וכגמ׳ כאוכלים, ולא
 פטור דרק דאפשר הכי, לגמ׳ דמנלי׳ הקשה שס כג: ]וכדו״ח שס, כנמ״י וכ״כ ומודה, דכ״ה כד. כתוס׳ מוכח והכי לי/ מהדרינן ולא

מה שס סופר קול ועי׳ הנ״ל, התוס׳ על י״ז או׳ המשניות על כתוספותיו הקשה וכן כטכ״ע, יכירו לא נמי ת״ח מסתמא כי מהכרזה

צדק איפת
 יש אס ורק דקרוב הוכחה דאיכא משוס להכריז, דחייב מסתבר שוליו, על או פניו על מונח בכלי או מאחריו, ומקצת בכלי פירות דמקצת נראה — י״ט נאעי' *

 בפנים ונשתייר הכלי אמורי מקצת דאס הכהן ישמעאל לרבינו הוכרון נספר וכ״כ איפכא, הוכחה דליכא הנ״ל בגוונא משא״כ דקרוב, דינא נטלה איפכא הוכרזה

 נמצא לחוץ דיצא ומאי המקצח על ראי' דאיכא נימא בחוץ הכל ונמצא לכלי אוגנין בדאיכא דע״כ לעי׳ יש אמנס הנ״ל, בגווני וה״ה להכריז, דחייב המין מאיתי

להכריז. דחייב רחוקים ומקצת קרובים פירוח ■במקצת נמי נראה וכהנ״ל — לחלק. יש אמנם לאחריו, פירוח כנמקצח אחריחי שיבה לי
 וכן אחר, מין בצירוף הנ״ל מין ומבחוץ אחד מין בפנים אס נסתפקתי אמנם ופשוט, להכריז, סיבה אי״ז אחר, מין ומבחוץ אחד מין מבפנים אס — שם

 ניחא דטפי ומטעמא הכלי, ממדת יותר פירות דמצא נגיוגא דהעירוני בהא דחליא ואפשר משניהם, אחד מין רק ומבחוץ מינים נ׳ מבפנים אס נסחפקחי
 היו אשר הפירוח ממנו דנפל נמי תלינן הכלי ממנו דנפל דחזינן כיון אפשר ואדרבא נפל, ודאי הכלי זה מאדם דהא ליתא, נפילוח מנשגי אחת בנפילה לח|וח

 קובץ ]יעוי' באחרונים דדנו מאי עפ״י דליחא אפשר בכלי, יש אשר המין אותו על גס דקרוב ומטעמא — יצ״ע. אחד, באדם לחלוח דאפשר דכיון וכיו״ב נידו

 דהא שייכא לא בירור משוס בנ״ד ולהכי ותרי, תרי נדאיכא בקרוב ונ״מ גזה״כ דהוא או בירור הוי קרוב אס שם( מטעלז הגר״ח חרושי פ״ח, או־ ב״ב שעןריס
קרוב. דין איכא אלו פירות דעל מסתבר גזה״ב הוא אס אבל מיני׳ דלאו אחרים פירוח דאיכא חז|ן

הכלי. לבעל דשייך לאמריו ומקצת הכלי לפני מקצת כנידון הוא לכאורה רחוקים, ומקצת קרובים פירות ובמקצת —

הוי לא דמצוייס שננצרה ואע״פ משם, שהם דניכריס כיון סי׳ הוי מבצרה הנאים קטנים דבלה דעגולי ה״א בירושלמי כה״ג ומצינו — רמב ס״ק שע״צ י
ש׳.



קז רסב סימן ומציאה אבידה הלכות

 יכול שאיני פי על אף ויאמר חכם תלמיד יבוא שאם )פג( להכריז חייב >פב( העין
מכירו ואם לו להראותו חייב )פד( עין טביעת בו לי יש סימן זה בכלי ליתן

צדק מאזני

 שלו שהוא ולחשוב בזה לטעות יכול ם״מ המשקר, ,בי
 גם שלו ההוא לומר דנאמן וי״א רמו(, שלו, דאינו אף

 ביון דמייאש דתלינן משום ורק העין, שבעתו בלא
 בדברים ולפי״ז בכה״ג, להכריז צריך המוצא דאין
 דאח״ז יאוש דהא להחזיר צריך בנפילתם נודע דלא

רמו/א(. מחני, לא

 בהם, דנשתמש כיון דמכירו עין, טביעות לשון )פב(
 חשיב ובהא בכלי אחת פעם בהשתמש רסני וי״א

 בגוונא דכוונתו ואפשר רמז(, העין
 בדי בו דבהסתבל י״א רמח(. ממושך,

העין, שבעתו חשיב נמי אחת בפעם

 שבעתו כבר
 זמן בהשתמש

 צורתו, "הכיר

רמט(.

על ופליג מצויין, ת״ח שאין במקום מצאו אם אף )פג(

 שת״ח במקום מצא אם דרק דס״ל לקמן הרמ״א
ו־נ(. מצויין,

 שימן, בו יש אם שמצא החפץ את מכריז המוצא ב.
רנא(. שאבד, החפץ למימר הת״ח דעל אמרינן ולא

 דנב(, דהו, כל טב״ע דשני י״א האחרונים נחלקו )פד(
 אם הוא דהו כל וטב״ע רנג(. גמור טב״ע דבעינן וי״א
 דהו כל דטב״ע וי״א אצלו, בעודו כ״כ בו עיין לא

 בצורת נזכר אלא בעצמותו, מכירו דאינו הכוונה
 בעצמותו, דמכירו הכוונה גמור וטב״ע לו, ,שהי הכלי
רנד<.

 וכיו״ב, בהמה כגון דקלא טב״ע מהני אם צ״ע ב.
רנה(.

מהני לא בהמה כגון ונתגדל קטן דהיי דבדבר י״א נ.

 סק״ז. או״ב
 כ״נ. רמח<
 כג:, ברמב״ן הו״ד
סתימת כ״מ רנא(

 סח אהע״ז מהדו״ת
 "גס׳ סי׳ כו״פ רנג(

1 י

 בשו״ת ס״ל וכן שם, ורשב״א ר״ן עי׳ נאמנות, ליכא העין שכעתן כלא דכאיסוריס דכתבו צ״ו. חולין מהראשונים מוכח והכי דתירץ[,
 בלא בטב״ע נאמנות דליכא בעלה מיתת הימר גבי ט״ז שי׳ אזוב אגודת ק״י, סי׳ אש אמרי שו״ת מ״ג, ל״ז, סי׳ אהע" שלמה בית

 מותרין איך ובנ״א באשתו מותר סומא האיך דקפריך שס ומילין כג. גיטין בגמ׳ וצע״ק י״א, סי׳ יור״ד יצחק עין ועי׳ העין, שבעתן
 דאפשר שאני דקלא ויתכן טב״ע, דליכא העין שבעתן כלא הוי הראשונים בימים ולכאורה דקלא, טב״ע משוס וקאמר בלילה, בנשותיהן

 דהיא אומרת דהיא כיון י״ל או עי״ש[, נ״ב סי׳ אברהם באר בשו״ת דהובא הא ראיתי ושוב י״ב, תשובה נסוה״ס ]ועי׳ מיד, להכיר
 דכיון בו, מומרת סומא אשתו האיך שם הגמ׳ קפריך לא דמה״ט קכ״ו סי׳ ריב״א שו״ת ]עי׳ נמי, דהו כל טב״ע בצירוף מהני אשתו
 אפשר דהו כל טב״ע בצירוף אמנם נאמנת, דאינה אשה משא״כ בעלה, דהוא הוא נאמן ולהכי ע״א מהני מילחא גילוי רק דהוא

 כל טב״ע דמהני משם הוכיח ז״ל קלוגר דהגר״ש צ״ח עמוד בתבונה מצאתי שוב אשמו, דהיא למימר דצריכא הוזכר לא אמנם דנאמנמן,
 צ״ע אך דב״ה כ״ג סי׳ אהע״ז אפרים בית ובשו״ח משמי׳. שם ובר״ן לה, דשמיעח השתא דב״ה צז. חולין רשב״א רמו( דהו.

 כשאינו דגם ס״ל ]אמנם שם, שלמה חמדת שם, רעק״א תוס׳ רמו/א( בזה. דהאריך ועי״ש ה׳ סי׳ מהרא״ש הכי דייק ממ״ש
 יעקב משכנות שו״ח הרועים, במלוא אחד אופן שם, החכמה מעיני שם[, כרעק״א דלא נאמן, ראהו אם ורק לו להראות א״צ ^צש
 ז׳ סי׳ ח״ב ומרחשת בעזהש״י, ואני דב״ה מ״ב חש׳ מהדו״ח בשערים נודע י׳, סי׳ אהע״ז יעקב ובקהלת באריכות ש עיי" כ״ז סי׳ ייר״ד

כהמו״ח[. משמע לא דבטור כתב ]ושם מודה, תניא דב״ה כד. החכמה מעין ועי׳ כג: חיים תורת רמז(
 הראב״ד דעת וכ״ה הרמב״ם, מלשון ובכ״מ בנ״י מבואר כן דג( או״ד. י״ז משו׳ ח״א צבי תפארת רמט(

המחלוקת. סברת הרמב״ס על לדוד וגיר כ״א או׳ ע״ו סי׳ ח״ו מלכיא׳ דברי ועי׳ מ״ג, ס״ק סמ״ע ועי׳
 נוב״י ]ועי׳ ל״ט, סימן אהע״ז נוב״י כ״ו, סי׳ חולי! יש״ש דנב( ה״ב. פי״ג המלך באר בספר וכ״כ הדברים,

מ׳[. סי׳ אהע״ז שלמה בית שו״ח ועי׳ עיי״ש, הוא, טב״ע באיזה חילוקא דאיכא המחבר מבן בתשובה ס״ב
בסופו. סק״ח ס״ג סי׳ ח״ב יור״ד שלמה יריעות ועי׳ ג״ז. סי׳ ח״ב יצחק פרי צ״ו, חולין ארי׳ לב עיי״ש, סק״ג

 דקלא טב״ע דמהגי דקיי״ל רנה( נ״ו. סי׳ ח״א חיים מחנה בשו״ת באריכות ועי׳ או״ה, י״ז תשו׳ צבי מפארת רנד(
 דלא ב׳ סי׳ חו״מ וחמ״ס סק״ח, מ״ו וסי׳ י״ג ש״ק פ״א סי׳ הקצוה״ח דעת הפוסקים, נחלקו ממון ]ובהוצאת ממון, להוציא כשאינו
 שער ועי׳ הראשונים, מחלוקת בזה הביא ט״ו סי׳ ח״ג ובאחיעזר להוציא, דמהני ס״ל סק״ח מ״ו וסי׳ סק״ז שם ובנחה״מ מהני,

 הוא אס לידע בקול סימנים דאיכא עט. חולין בגמ׳ כדמצינו דקלא, טב״ע שייך אס לדון יש בבהמה אמנם סק״ד.[ ל״ה סי׳ המשפט
 מ״מ עיי״ש, בקולם דמשוניס לח. סנהדרין דמבואר כבנ״א דלא מחברתה, חדא משונים נהמה קולות דאין את״ל ]ואף מסוס, או מחמור
עיי״ש באדם, הנשימה טב״ע חשיב דלא כחב נו״ז סי׳ מטלז ר״א ובתשובוח — טנ״ע[ ושייכא הם דשוים בכלים כמו שייכא, טב״ע
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 בתלמיד אמורים דברים במה n ]יג[ >פה< אותו מחזירין הוא שלי ואמר הגילה באר
n מימרא י״ג דין שס

כ״ד: דף ריש שס ונו׳ אכידה לאהדורי מינה נפקא זוכורא מר עלה וכדאמר שמואל אמר יהודה דרג

הלכה בירור

 י״ד סי׳ ח״א אחיעזר ה״ה, פי״ג המלך ]יד באחרונים ]יגן
 משיבים דאי! דטעמא ביארו נ״ו[ סי׳ ח״ב יצחק ופרי או״ג,
 גזה״ב אינו, בודאי המוצא דשל אף הוא דשלי דאומר לכ״א
 דבעינן רמאי יהא שלא דרשהו אוחו אחיך דרוש דעד הוא

 לומר נאמן משקר דאינו בח״ח ולהכי הוא, דשלו הוכחה
 סי' ]עי׳ הסוברים דעת ביארו טעמא ובהאי הוא, דשלו
 אף באבידה נאמן דע״א או״ד[ ל״ה ס״ק צדק מאזני רש״ז
 דבהא משוס מוחזק, כשאינו גס בממונות נאמן ע״א דאין

 פ״ז גירושין הל׳ עזרי אבי ובספר דרוש, דעד דינא נתקיים
 דבאבידה ביאר הי״בן פי״ד גו״א מהדו״ר ]ועיי״ש ה״ח

 ולהכי נאמנות סגי אלא עדות בעינן לא כנגדי טוען דליכא
 לדעח קמא, לביאור מקשיס ןראיחי וע״א. בטב״ע סגי

ולא בדדמי משוס נאמן אינו דע״א סק״א ל״א סי׳ נתה״מ

צדק מאזני

(.1רנ בצורתו, נשתגר בי טב״ע,

 — רגז(. מה״ת, הוא בטב״ע לת״ח המחזירים הא )פה(
 בטב״ע, המכירו לת״ח להחזיר רוצה אינו המוצא אם

 כופים, דבי״ד סימנים נותן כדין לי׳ דכייפינן נראה
רנח(.

 ואלולי בנפילתו המרגיש בדברים גם טב״ע מהני ב.
רנט(. מהם, מתייאש הי׳ הטב״ע

 עדיפא מאי טב״ע וכנגדו בסימנים באחרונים דנו ג.
 מהני לא סימנים בו דיש באבידה דמה״ט וי״א רס(,

רסא(. סימנים, ויתן אחר יבוא שמא טב״ע,
רסב(. עדיפא, מי טב״ע וכנגדו ע״א להסתפק יש ד.

— ועי׳[. כן, יקשה נמי בתרא ולביאור דדרשהו, דינא בהא נחקייס דלא יהני לא נמי באבידה א״כ משקר, חשש משוס

צדק שערי

 חייס מחנה שו״ת ועי׳ וצ״ע. דמהני, בפשיטות נקט להנוב״י ראיתי והנה סוד״ה נ״ז סי׳ יצחק ובפרי לני״ד, ראי׳ אי״ז מ״מ הוכחתו,
 סי׳ נמי הוי אס לדון ויש עגונא, בהיתר סי׳ דהוי דק או עבה בקולו באחרונים דדנו סימנים גבי נמי נ״מ והוא — ע״ד. סי׳ ח״א

 משמי׳ בעדים לא דב״ה שם ובשיט״מ כז: בעה״מ רגז( י״א. — או״ט י״ז תש׳ צבי תפארת רגו( שנאבדה. בבהמה
 ארי׳ לב מה״ח, דהוא הכריח נ״ו סי׳ ח״ב יצחק בפרי וכן לטב״ע, אחיך דרוש דעד קרא אזיל דאורייתא לאו סימנים דאס מבואר דר״ח
 לא דבאבידה מדחזינן מטב״ע עדיפא דסימניס שם בגמ׳ המבואר על דהקשו צ״ו. חולין מהראשונים מוכח הכי רנה( צ״ו. חולין
 כופין אין דבטב״ע נימא ואי דטב״ע, גריעותא משוס ולא משקר חשש משוס הוא נאמן דאינו מוכח נאמן דת״ח חזינן דהא בטב״ע, נאמן
 חובת גבי רק הוא דטב״ע דאפשר כתב בסופו קל״ו סי׳ אהע״ז משה אגרות ובשו״ח עדיף, דטב״ע מוכח נמי מת״ח הא כך, על בי״ד

 :כג בשיט״מ אמנם או״ז, הלכה בירור רנ״ט סי׳ ועי׳ והפוסקים, הראשונים סתימת רנט( מהנ״ל. וצ״ע בי״ד, חובת ולא השבה
 ולא ונחוד״ה דשמעתינהו, השתא בד״ה שם ארי׳ לב ש״מ, דב״ה שם חולין ריטב״א רס( מהני. לא דבכה״ג דהראב״ד משמי׳ כתב

 מנחת ובשו״ח נ״ו, סי׳ ח״ב יצחק מהפרי ממבאר והכי עדיף, דטב״ע כתבו ל״ג או׳ מהדו״ת כג: החכמה ומעיני בטב״ע, מהדרינן
 התוס׳ אח כן דביאר ]דעיי״ש דשלו, בטב״ע נמי ומכירו ע״ה[ ]דהוא הסימנים דנות! בגוונא רק אבל נסמפק או״ד כ״ה סי׳ ח״ב אלעזר
 דממון משום מחזירים אין דהוא כל דנטב״ע ביאר דשם בני״ד מוכרח אינו אמנם מובהקים, סימנים על עדיף גמור דטב״ע צ״ו חולין
 מטעמא נסתפק שם חולין פרן וברמון מה״ט[, עדיפא דסימניס י״ל דינא הן גבי הכ״נ אפשר א״ב מחמדתו, אדם של דנפשו שאגי

 ולא דב״ה נ״א סי׳ אהע״ז בנוב״י אמנם מובהקים, בסימנים גם דמיירי ונראה ריעותא. הוי אומר ולא סימנים דבאיכא דאפשר אחרינא
 טב״ע כנגד דסימניס דטעמא דס״ל דאיכא למאי ]אמנם ו׳. סי׳ אהע״ז יצחק באר ועי׳ הס, שויס וטב״ע מובהקים דסימניס כתב עוד

 יש ואולי דב״ה כג: )ובגידו״ש מהני, לא ביגונים סימנים במקום דגם אפשר ונטען, טוען דאיכא במקום מהני לא דטב״ע משום מהני לא
 מכריך במצא סי״ג ברא״ש דאימא מהא הקשו אמנם טב״ע(, מהני לא הוא שלי דאומר תובע דבאיכא אליהו דהליכות משמי׳ הביא לתק

 כיון עדיף דהחס ואפשר נגדו, טוען דאיכא אעפ״י בטב״ע נאמנות דאיכא דהראב״ד משמי׳ רבא אמר דב״ה כח. ובשיט״מ שטרות, של
 היד לביאור וכן ז׳, א׳ ענף ו׳ סי׳ יצחק באר ושו״ת סקי״ב, ס״ה סי׳ או״ת עי׳ למלוה הלוה בין ספק אלא ואינו דעלמא רובא כנגד דאינו
 דלהיד כתב או״ב מ׳ סי׳ ח״ג לשלמה )ובאשר נגדו, טוען כשיש גס דמהני אפשר או״ה סו׳ הלכה בבירור רס״ז סי׳ לקמן המובא המלך
 היסת[. שבועת להשביעו יכול מ״מ בכה״ג טב״ע מהני אם גס מ״מ — ועי׳ כנגדו(, טוענים ב׳ בדאיכא גס מהני הנ״ל המלך
 סבור הסימנים דמחמת משוס טב״ע מהגי לא סימנים בדאיכא דאפשר שם דרבב״ח בספיקא ביאר :יח גיטין חמ״ס ובחידושי רסא(
 צריך אין עכ״ס דבכה״ג כתב שם החכמת ובמעיני עי״ש, חמרא לי׳ אירכס דאביי מעשה בביאור מה. בחידושיו שם וכ״כ שלו, דהוא

י״ג. או׳ הלכה בירור עי׳ רסב( נאמן. ראה אם ורק לו להראות להוציא
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בדברי אלא ויד[ >פר< כלל בדיבורו משנה שאינו ותיק

מ..צדק1מ&

 נמי לו דאיכא אף דע״ה בטב״ע, נאמן הכי
 דגם משום וי״א רסג(, למשקה חיישינן מ״ם טב״ע

 הוא, השלו אומר אצלו ודאי ואינו השלו לו כשנדמה

י™•

ו׳ )פו(

הלכה בירור
 ]להסובריס הס שויס וטב״ע דע״א נראה הנ״ל ולביאורים

 אמנם טעמא, מחד נאמנים דשניהם באבידה[ ע׳׳א דמהני
 משוס באבידה מהני דע״א דהסוברים האחרונים לדעח
 מדין דמהני כיון ולסי״ז בע״א, סגי מוחזק דכשליכא דס״ל
טב״ע. על דעדיפא מסחברא עדוח

 ובפלסולא עיי״ש י״ג סי׳ ברא״ש מוכח נראה וכן בו, שיש הסימנים ע״י רק מכירו אס גס בטב״ע דמחזירים נראה ב.
 בעצמותו, מכירו אס לשואלו צריך האם בטב״ע דמכירו באומר לעי׳ יש וכן ז׳[, סי׳ יהודא בן שו״ח ]ועי׳ או״ט, חריפחא
 בעדים דאף דאפשר או״ב י״ז ס״ק צדק במאזני רס״ז סי׳ לקמן מבואר ובכה״ג בת דאיח גרועין סימנין ע״י דמכירו דאפשר

 חשש ואיכא דנמצא מאכל בדבר נסתפק ס״ג סי׳ יור״ד ברוך באמרי ג. לשואלו. דא״צ משמע הפוסקים וסתימת מהני, לא
 דפשיט״ל חזינן עיי״ש, לו מאמינים אין הוא דשלו כיון נאמן, אי באכילה ומותר הוא דשלו אומר וע״ה הוא, דאיסורא דאסשר

 דבספקות ונראה ד׳, או״ג פ״ה ס״ק צדק מאזני עי׳ ד. פשוט. וכ״נ דשלו, נמי נאמן איסורין גבי דנאמן דכיון אמרינן דלא
 אינו בודאי המוצא דשל דכיון לומר נראה ואין מהגי, אם הספק שנולד אחר בתפיסה הפוסקים בפלוגמח תליא ותפס, כה״ג
 ואין דאיב״ס דבאבידה כתב קס״ז סי׳ ח״א יעקב שבות ]ובשו״ת הבעלים, עבור תופסו מוצאו דהא תפיסה, לכו״ע מהני

 דתפס אחר ע״ה ואף בטב״ע, נאמן תפסתי דלא מיגו לי׳ דאית כיון בעדים, שלא לתפוס יכול ח״ת הוא אס ליתן, רוצה מוצאו
 כבחפץ בטב״ע נאמן אס העי][ דשבעתו ]ובגוונא ושכירות בשאלת אצלו הנמצא חפץ להסתפק יש ה. עיי״ש[. במיגו, נאמן
 האבידת דע״י בגוונא אמנם למוצא[, יחזירו ואח״ז נאמן יהא ושכירות שאילה זמן על דרק למימר כלל מסתבר ]ואין שלו,

 — וצ״ע. בטב״ע נאמן נמי שומר בכה״ג ולפי״ז בטב״ע, ונאמן לגביו אבידה השבת דחשיב נראה לבעליו לשלם מתחייב
 ועדיין מהם, דאחד בטב״ע דסגי דנראה שותפין של כבאבידה בטב״ע, תאשה או הבעל דנאמן מסתבר מלוג נכסי ובאבידח

 ממון, להוציא טב״ע דהוי אמרינן ולא לשלם, חייב מהמוצא האבידה ונאבדה באבדה טב״ע לת״ח לי' דבאית נראה ו. צ״ע.
 בגונב להסתפק יש ]יד[ , .בסימנים בכה״ג או״ה ז׳ ס״ק הלכה ירורבב בפתיחה לעיל כמבואר מתאבידה בתולדה דהוי משוס
 ס״ק צדק במאזני כמובא דאסור בגרמא כשקר הוי לא אמאי ]וצ״ב דשקר איסורא בהא דלית נימא אס דגם הבריות דעת

 רס״ג ]עי׳ מדרבנן רשק ראיסו אלא דאינו בגוונא דגם נראה ב. נאמנותו. דמאבד אפשר לשקר דדמיא כיון מ׳׳מ פ״ו[,
 מאבד עיי״ש[, מדרבנן שקר לאיסור הכוונה בש״ס בכ״ד האמור כשיקרא דמחזי דאפשר זצ״ל הגרי״ס בפירוש כ״ב מ״ע

 בחידושים, ס״ג א׳ כלל שפתיים ניב ספר עי׳ דאסור דמסתבר אף האמת, אח״ז לגלות ע״ד שקר באומר צ״ע ג. נאמנותו.
 נראה ד. נאמנותו. דמאבד נראה מקיימו ואינו מבטיח — דבריו. לתקן בדעתו שהי׳ כיון נאמנותו מאבד דלא אפשר מ׳׳מ

 ת״ח שכל כיון דמותר, דסבר משוס הוא דשיקר דתא לתלות יש מ״מ אסירא, הדין דמן אף בשקרו היתר צדדי דאיכא בגוונא
 או נאמנותו מתבטל בדיבורו דמשנה בפ״א אס צ״ע ה. בסוה״ס. ברמ״א כמבואר בדיבורו משנה שאינו בחזקת הוא

 מלשונו משמע וכן בדיבורו, ששנה עדים דכתב הכא הרמב״ס לשון וכ׳׳מ דבפ״א, משמע הדברים וסתימת ג״ס, דבעינן
לנאמנותו. דחוזר מסתבר שצריך, כסי תשובה דע^_ וידעינן ובשינה — בדיבורו. דשינה עדים שני דבעינן

?׳_

צדק שערי

 כדמוכח לו, יתנוהו שלו דהאבדה נשבע הע״ה דאס העירוני זו ולדעה — שם. ובראשונים עינא, בטביעות דב״ה צ״ו. חולין רש״י רסג(
 כמו השבועה על לעבור דחשוד כיון כ״א ס׳׳ק שם הש״ך וביאר בשבועה, נאמן אינו הדבר על דחשיד ס״ח קי״ט סי׳ יור״ד בשו״ע
 אי ו. בגמ׳ כן כדקי״ל השבועה על נמי חשוד הממון על לחשוד חשבינן דהכא נראה אמנם עליהם, ועומד דמושבע איסורים על דעובר

 בשבועה נאמן אינו דחשוד כ״ז ס״ק ב׳ סי' יור״ד החזו״א ולביאור צ״ע. ועדיין שייך, אינו והכא עי״ש. עליו ישנה מלוה ספק דהוי לאו
 חשדינן לא דהכא ולהשיטוח — ועי׳, ברירא לא אמנס נאמן, אינו דהכ״נ אפשר שבועה, מדין ולא ע״א מדין נאמנות דבעינן משוס

משמע מעולם דב״ה :יח חוס׳ רסד< שבועה. נמי מהני דלא נראה דשלו בבירור יודע כשאינו גס דאומר דאמרינן אלא למשקר
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סדורה היא אס אחת מסכתא על ישאלוהו שאס )פירוש במסכתא או !טו[ )פז( שלום הגולה באר
על שכבת חביריו שאלוהו שאס )פירוש בפוריא *(או ]טז[ )פח( ענוה( דרך ט לאו יענה בידו התיספות יכחני °

אס לנסותו נבא דהכא
 מחודדים תורה דגרי שיהיו ושננתס "א ע ד״ל דקידושין קמא כפרק אמרו ע״ז להתלמד הוראה או דין לשאול הכא אס אכל *( :זה למדתי לא ולומר לשנו' מותר יודע
 ני;לע איירי דהרמנ״ס ילענ״ד הנד כעני] שאלות ישאלוהו שלא כדי שונה אני במקואות ואמר נדה נמסכת עוסק היה כיצד כיאר והרמנ״ם מיד לו אומר אלא ונו׳ כפיך

אצלו: שנתארח זה על יטריח שלא כדי מתארח אני ראונן אצל ואמר שמעון אצל שנתארח די״א הרמנ״ס »( ממנו: גדול שיש יכמקוס היראה

צדק מאזני
 רע שס הוצאת דהתיר אחר י״א סי׳ הרמ״א בתשובות ]טון

 אבל שרי בדיבור רק דאפשר לעי׳ דיש כתב שלום, משוס
 בדיבור ש״ר הוציא דכבר כיון דשרי ודחי טפי, תמיר בכתב
 בדע״ת ]והו״ד ראייתו. עיי״ש דכותב, בהא מוסיף אינו

 דהותרו בדברים נמי דבשקר אפ״ל ולפי״ז קנ״ו[, סי׳ או״ח
 סי״ד א׳ באמ״ח׳כלל הח״ח דכתב ]ומהא בכתב, נמי שרי ?,מ׳ ז8’׳

 מחזי רק דהתם ד״ש, משוס לכתוב דשרי ראי׳ ליכא עי״ש '
 דמוסיף דע״י בגוונא דרק נראה אמנם שקר[, ולא כשיקרא

סי׳ ח״ז מהרש״ם שו״ת ]ועי׳ ד״ש, משום נמי איכא בכתב
 גס שקר דגבי נמי ואפשר וכו׳[, לכתוב אבל בסופו קנ״ב

 תוספת הוי כתיבתו דע״י התס דרק שרי, דרמ״א להו״א
 בכתב דהוא שס דהרמ״א בגוונא ובפרט טפי, רע שס

מפיו. כתב חמירא לא בשקר משא״כ לעדות העומד

 אם וכן רסה(. שקר חשיבא נטי ככתב שיג־ אם .ב
רסו(. שקר, חשיכא שקר ■צא בגרמתו

 ללשון רק ולא רסז(, לשנות, מצוה ובהא )פז(
 רסח(. נטי, גמור שקר אלא אגפי לתרי דמשתמע

 לשנות, אסור לשנות, בלי שלום לעשות יכול אם ב.
 לתרי דמשתמע ללשון לשנות יכול אם וכן רסט(.
 איו באופנים אם צ״ע ט״ט ער(, לשקר, אסור אנפי

רעא(. נאמנותו, טאבד

 -ידע או ייהתלטד כדי אותו שוא־ים אם אבי >פח(
 שיחי־ ושיננתם כדדרשינן להם, יענה הלכה, דבר

 אי אדם ישאלך שאם בפיך מהודדין תורה דברי
ערכ<. מיד, לו אמור אלא יו ותאמר תנמנם

r

בהחפן הרמב״ס, ביאור פ״ט ס״ק צדק מאזני עי׳ ]טז[
 ראי׳ ליכא דמהכא ואפשר הבושה, מפני לשנות דשרי מהכא הוכיח י״ז או׳ י״ט סי׳ זצ״ל[ פאלאג׳י חיים ]לרבנו חיים
 בשו״ת אמנם הרמב״ס, איירי דבהא דשכיחי נדה בהלכות ובפרט יודע, כשאינו התורה כבוד בזיון הוי בח״ח דמיירי כיון די״ל

מקומו[. ואי״ז שונים, פרטים בזה איכא ]אמנם הבושה מפני לשנות דשרי דוכתי מכמה הוכיח קנ״ב סי׳ ח״ז מהרש״ס

צדק שערי

z
ץ

|ז^ך

 דו״ח ועי׳ במתניחין. כז. ניכוין ר״ן משוס, אי דב״ה שם הריטב״א חידושי אבל, במוד״ה ויט. שם, בפנ״י בדעתם וכ״כ כן, להדיא
 הכי, דב״ה צד: ב״ב תוס׳ רפה( שם. שיף ומהר״ס סק״א, או״ט הלכה חקר ועי׳ לסופו, קרוב יין כדי והתנן דב״ה כג: רעק״א

 דביאר הברכה וזאת פ׳ חמדה כלי עי׳ דשרי ר״ש א״ל דב״ה ט״ו. ב״ב במהרש״א דמשמע ומה ק״ח(, )או׳ קע״ב דף ב״ב רמה יד
 ברמב״ס דמבואר כגוונא רסו( ט״ו. או׳ הלכה בירור ועי׳ שי״ט, סי׳ יור״ד אסאד מהר״י שו״ת ועי׳ באו״א, המהרש״א כוונת

בכלל, נמי גרמא הוי "תרחק" דכתיב משוס טעמא ביאר להרמב״ס, והנה דב״ה כ׳ סי׳ אהע״ז ובחת״ס עיי״ש. ה״י, פכ״א סנהדרין
 דגם איתא תתרס״ב סי׳ חסידים בס׳ אמנם אסיר, לא גרידא שקר אבל לחבירו רעה שיצא בדבר רק גרמא דאסירא אפשר אמנם —

 יבמות גמ׳3 דחנאי פלוגתא רסז( לחבירו[. דמזיק שקר אינו אס גס בטב״ע נאמנותו דמאבד ]ופשוט — עיי״ש. אסיר, בכה״ג
 ש ועיי" ס״ח א׳ בלל רכילות בח״ח להלכתא הביא וכן :,כג ב״מ וברי״ף שם, יבמות והרא״ש הרי״ף כדפסקו לשנות דמצוה וקי״ל סה:

 וכן דוקא, דלאו צ״ל ר״פ, בס״ק לקמן לדעתי׳ כמבואר רשות דהוי אחריני עם מחתא בחדא המחבר דכיילינהו והא י״ד, ס״ק בבאמ״ח
 — שם. הרמב״ס על שאול מגן ועי׳ .מצוק דהוי דינא ךה שמיטה מ״ט צ״ע דוקא,^אמנס לאו דמותר לישנא הרמב״ס דכתב מה

רשות. דהוי למ״ד בכה״ג דהותר כמו וכיו״ב, חבירו של ושנאה קפידא אלא מחלוקת כשאינו גס מצוה דאיכא משמע הדברים מסתימת
 המבוארים דברים ג׳ משוס לשקר דשרי כדחזינן רסח( ב׳. כלל שפתים ניב בספר והרחיב דליקט מה עי׳ שלו׳ דרכי ובגדרי —

 כלל, מוכרח ואינו עיי״ש, בשלח פ׳ ריש בחיי ברבינו המובא בפלוגתא לה תלי ס״ו ב׳ כלל שפתים ניב ]ובספר שם, בח״ח וכ״כ לקמן,
 יבא[. חנף לפניו לא כי דכתיב סיפא משום וגו׳ שקרים דדונר קרא התם דנקט והא טפי, דחמיר איירי חנופה באיסור דהתס
 נאמנותו. מאבד דלא אפשר בכה״ג השקר הותר דבעלמא כיון דאפשר רעא( שם. חיים חפן ער( פשוט. רפט(
סק״ז, ומג״א סק״ו בט״ז חקס״ה סי׳ כמבואר שמתענה אע״פ מתענה שאינו ולומר לשנות שרי — במסכתא, דב״ה :כג תוס׳ ערב(
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 מטה

 כ )סי׳
בסבר
י )פט(

 באושפיזא או הרמב״ס( כחב וכן חוס׳ ויתמה קרי בה יראו פן לא יאמר
 שקבלוהו בשבחו יספר שלא לו תחשב קללה וגו׳ גדול בקול רעהו מברך בערכין אמרינן

 )מוספות( ממונו( ויכלו עליו יקפצו שלא מהוגנים שאינם אדס בני בין יפות :נים
התפירות יראו שלא בענין )צ( להפכו חלוקו על מקפיד וכשהוא

הגולה באר
 הגה׳ נשם שס נ״י 1

 מימרא והוא שס אשרי

 ט״ו נש' יוחנן דר׳
:ע״א קי״ד ד׳ דשג׳

הלכה בירורצדק מאזני

 נזק טפי למארחו יגרם דלא בגוונא רק אמנם )פט<
 כיון הותרו אלו דברים דני וטעם — רעג<. עי״ז,

איסור בהם ליכא טובות מדות משום בהם דמשנה
 וי״א ערה(, בהם, לשנות ומצוה — רעד(. שקר,

ודע — ערה/א(. לשנות, רשות רק הוי דלמסבתא
דעו הוא בהם דמשנה הדברים גי על זרמ״א־ביאור

 מסבתא רעז(, פירש הרמב״ם אבל רעו(, וח|וסי, רש״י
 עוסק, אני במקוואות לומר מותר בנדה עוסק דאם --

 יודע, שאינו במה ויתבייש ישאלוהו, שלא בבדי
 — באושפיזא הנז״ל, ותומי ברש״י — בפוריא רעה(,

 דמתארה להבירו לומר מותר ראובן אצל נתארה
 אמנם ראובן, על יטריח שלא בבדי שמעון, אצי

 שהדרך ביון למימר שרי שמעון אצי שמתארה
 דברים ני הרמב״ם ולדעת רעט(, אהד, אורה ־הבנים

 ג׳ לזכור סימן — רפ(. לשנות, רשות אלא אינם אלו
 לומר פיך פ׳וריא[ ל׳ימוד, ]א׳ושפיזא, אלף אלו דברים

 מ׳סבת ]א׳ושפיזא, אמת אמור לעולם או רפא(, יודע, איני
דלא בהא וסגי זה תנאי

 דשרי דוכחי מכמה הוכיח קנ״ב סי׳ ח״ז מהרש״ם בשו״ת :
 ואי״ז שונים, סרטיס בזה איכא ]אמכם הבושה מפני 'לשנות

מקומו[.
 והא לשנות דמותר דבריס ג׳ רק הוזכר אמאי צ״ע ב.

 בכלל אינו ברמ״א וכמובא רש״י דלפרוש הבושה מפני איכא
 בהחפן עי׳ לשנות, דשרי רבים אופנים מצינו וכן דברים, ג׳

 וכר, כ״ה כ״ג, כ״ב, י״ז, ט״ז, י׳, ט׳, או״ז, י״ט סי׳ חיים
 עמו׳ ברכה בעמק ומצאתי דברים, ג׳ רק הוזכרו ואמאי

 והפסד מצוה דדבר גווני הזכיר ]ושם כן, דהקשה ש״ד
 דהס בת״ח מיירי דהכא וכתב לשנות[, דשרי ממון

 אלו, בדברים גס לשנות לא ורגילים עצמם על מחמירים
 מאבד לשנות דשרי בדברים במשנה אמאי צ״ע ודבריו

 בהם, משנה אין לשגות שאסור דברים על והא נאמנותו
 הוא לשנות דשרי תלת דהני סברא איכא :כב דוד יד ובספר

 אינשי לכל מותר ד״ש ומשוס אינשי, לכל ולא לת״ח רק
___________רכה.ב מקהע סברת היפך והוא עי״ש,

 בעינן דלא אומרים ויש )צ( רפב(. מזו, חוץ ת׳שמיש[ ,
רפג(. בדיבורו, משנה

!4sH

 שהס׳׳קכ'/א.2עי'.דר רעד( יהודה. רב אמר דב״ה שה הריטב״א חידושי עי׳ רעג( י״ד. ס״ק שס במשנ״ב והובא
 שם, חננאל ברבינו משמע וכן שם, ריטב״א ערה/א( רש״י. לשון וכמשמעות כ״א ס״ק ובדרישה מ״ד, ס״ק סמ״ע ערה(
 סמ״ע רעט( שס. הלח״מ ביאור רעה( הי״ג. פי״ד רעז( ע״ב. כ״ג רעו( במסכת. דנ״ה |ם ובתיס׳

 מוכח וכן שם, ודרישה סמ״ע רם( ־ אצלו. שיחארח בשביל אחר של שמו נמי לומר דאסור הלבוש משמעות על וחלק מ״ד, ס״ק
 סי׳ ח״ו בחת״ס — כ״ח. או׳ הגר״א בביאור קצח וכ״מ לעיקר, נקט דכן משמע הרמב״ס פירוש רק הביא הב״י — שס. ׳מ ב ברי״ף

 שרי אמאי וצ״ע האמת, יאמר למ״ח מ״מ לשנות דמוחר הדברים בי׳ דגם ]עי״ש[ ח׳ סי׳ מענית תוס׳ הפסקי את שם השואל ביאר ס״ו
 החת״ס לו הודה אס ברירא ולא וצ״ע. הרמב״ס, לשיטת דאזיל ואפשר בהם, לשנות טובה מדה אלו דברים דג׳ ודעימי׳ רש״י לדעח בהא

 המצוינים ובשערים כ״ה סי׳ תשובות בליקוטי חיו״ד ישראל דברי שו״ח ]ועי׳ הנ״ל. תוס׳ הפסקי את באו״א שם דביאר אחר לדינא,
 מ״ד, ס״ק סמ״ע רפא( וכר. סכ״ה ג׳ כלל שפתים ניב בספר עי׳ אלו דברים בג׳ ההיתר ובגדרי — או״ח[. קמ״ד סי׳ בהלכה

 מ״ה ס״ק סמ״ע רפג( ג׳. דף א׳ או׳ יצחק פחד ועי׳ — ס״ב. תשו' אליהו יד רפב( ס״ג. או' פ״נ באו״ז וכ״ה
 דלזה ואפשר צ״ב. חלוק, בנמצא רק הוא חלוקו יהפוך דלא דהוכחה פס דכתב ומה עיי״ש. והרמב״ם רא״ש טור, הרי״ף, בדעת ודרישה

 גמור, לטב״ע דהו כל טב״ע בין חילק המשפט ובאולם — הסמ״ע. דברי דביאר מה ג׳ סי׳ המגן באלף ועי׳ להשיג. סק״י ך הש׳' כוון
 דת״ח הא באו״א דפירש חלוקו על המקפיד דב״ה קי״ד שבת מהרש״א ]ועי׳ החושן, ובאבני כד. דף ריש מהדו״ק החכמה מע״ני ועי׳
 רש״י דביארו מה ]ועיי״ש לעצמו, טריפה הרואה ת״ח איזהו איתא מד: חולין בגמ׳ — שם. שבח שור בכור ועי׳ חלוקו[, מהפך אינו

 א״צ דבכה״ג דנ״מ שס יו״ט במעדני וביאר אבידה, גבי דנפ״מ כתבו כד. ובשיט״מ שס, ור״ן והרא״ש ובתוס׳ שם[, ארי׳ ובלב והר״ן
אש אמרי בשו״ת וראיתי או״ט, פי״ד רוקח במעשה בזה דעמד ראיתי שוב הפוסקים, השמטת על וצ״ע בדיבורי/ משני חס לבודקו
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הכי בלאו אבל )צב< המדרש בבית כגון מצויין שת״ח במקום מצאו אס ודוקא :הגה )צא( המגונות הגולה באר
עד לעיל הנזכרים בדברים אס( )כי משנה שאינו בחזקת הוא ת״ח וכל )צג( )טור( כ להכריז חייב אינו המגיד הינ כתנ '5יכ

הרמנ״ן כשם שס
)צד(. הנזכר( פרק אשרי )הגהות נזהר שאינו ראי׳ המוצא שיביא שם כחג והכ״מ

רניט דנרי שמפשט
 לפי סי' נו שאין אע״פ מתייאש איט שאגד שכשמרגיש לו להראותו חייב שאנדתי ככלי עין טביעות לי יש ואמר ח״ת כא אס מצוין ת״ח שאין כמקום מצא שאפי׳ נראה

עין. כטניעות לו שיחזירו יודע שהוא

צדק מאזני

רפד(. המלבושים, דתחת בבגדיו וגם )צא(

 רפה(. שם, מצויין ת״ח ברוב דתליא ונראה )צב(
 ספרי כגון לת״ח שייך כלל דבדרך הידוע בדבר ב.

 דלא במקום בנמצא גם להכריז חייב וכדו׳, עיון
רפו(. ת״ח, שכיחי

 דאיכא וביהמ״ד בביהכנ״ם אלא אינו נמי ההכרזה נ.
 הרי ת״ח באו ולא דבהכריז י״א ולהכי רפו/א(, ת״ח,
 רפז(. מע״ה, דנפל דתלינן שלו אלו

יאוש כשמהני דבכה״ג י״א הפוסקים נחלקו )צג<

 בטב״ע, דמכירו ואומר הת״ח יבוא אם גם הבעלים,
 לו, להחזיר דצריך וי״א רפח(, לו מחזירים אין

 ידעי דלא כגוונא הבעלים יאוש מהני וכשלא רפח/א(,
 בעי׳ אם וצ״ע רפח/ב, לו מחזירו לכו״ע בנפילתו,

____________רפח/ג(. הכרזה
 ת״ה ליכא דבזה״ז י״א הפוסקים, נחלקו )צד(

 איכא דינא הך דנבי וי״א רפט(, בטב״ע, דמחזירים
 יודע אם ת״ח דחשיב י״א — ו־צ(. נמי, בזה״ז ת״ח

 דהאידנא וי״א רצא(, כלה במסכת ,ואפי בכ״ם להשיב
מהם לפסוק ומבין הש״ם סוגיות הרבה ביודע סגי

צדק שערי

 חכירו בממון דמזלזל דחזינן דת״ח כתב כד. במאירי — הכא. שלמה כרס ועי׳ בזה, דנדחקו נ״ו או׳ אחדים דברים ובספר ל׳ סי׳ חו״מ
 ועי׳ סק״ג, שם במשג״ב והובא ב׳, סי׳ או״ח פרישה רפד( בטב״ע. נאמן אינו שלו, שאינו בדבר ידי׳ דנגיב גמ׳3 דמובא כהאי

 צריך דת״ח ואפשר בהא, להקפיד א״צ החפירות כ״כ ניכר ואין במכונה דתופרין דהאידנא הביא ישם סקי״א, שם המחנות לכל מאסף
 ברוב דחליא ונראה — או״ל. הגר״א בביאור וכ״מ ברוב, דמליא כחב כד. בדף ד׳ סי׳ יעקב בשארית רפד( בזה. להקפיד נמי

 שס. בשע״צ המבוארים ומטעמים עכו״ס, שרובה בעיר נאבדה י״א ס״ק צדק במאזני רנ״ט סי׳ כדלעיל ממון ברוב ולא אנשים

 ונמ״י רמב״ן רפז( דהראב״ד. משמי׳ כג: ראשונים רפו/א( וידש. דהר״י משמי׳ כתבו וכן דב״ה כג: שיט״מ רפו(
 ה״ה להכריז, צריכים מצויין ת״ח שאין במקום במצא דגם הרמב״ס מסתימת הב״י דדייק דכמו כתב הי״ב פי״ד למשה ובהלכה שס,

 שת״ח במקום רק דמכריז טעמא איתא שאנן דתיס׳ משמי׳ ובשיט״מ בטור, רפח< אבידה. כבכל היא דההכרזה משמע דסתימתו
 הטור פלוגתת כשביאר המוצא דב״ה בב״י משמע וכן עי״ש, מכריז ואינו איבדו דת״ח סבור המוצא דאין כיון מייאש, דאל״ה מצויין,

 אפשר מיאש, אינו נמי מכריזין כשאין דישב״ס דבדבר מרעק״א הובא ח׳ ס״ק הלכה בבירור רנ״ט סי׳ דלעיל ואף — עיי״ש, והרמב״ס
 מייאש, דלא משוס טעמי׳ בב״ח שם וכתב סכ״ה, ערוה״ש ב״ח, רפח/א( וצ״ע. שאני, בטב״ע דנאמן אף סימן דליכא דהכא

 דנפל יודע דאינו דמיירי או בנפילתם, ידע דלא באבידות דמיירי די״ל להב״ח ראי׳ ליכא דשלו לומר הת״ח דנאמן בסתמא דכתב ומהטור
 רפ״ח באו׳ המובא הראשונים משמעות רפח/ג( כנ״ל. רפח/ב( וצ״ע. יאוש, הוי לא להכי מצויין, ת״ח שאין במקום
 דא״צ_ משמע הפוסקים סתימת ומ״מ מת״ח, נפל דלא דמסתברא דאמרינן משוס ולא דמייאש, משוס הוא ההכרזה פטור דטעס משמע

 סי׳ אהע״ז ובב״ש ס״ז, סי׳ ח״ב אהע״ז פנ״י שו״ת שם, לח״מ ועי׳ הרמב״ס, בדעת פ״ג׳ה״ט גירושין הל׳ ~מ״מ רפט(? הכרזה.
 והרא״ש הרי״ף דלגירסת דוד, ביד דמבואר הא לצרף דיש ואפשר — סק״א, ע״ב סי׳ או״ס ט״ז ועי׳ המ״מ, את העתיק סק״ו קל״ב

 ]אף ט״ז, ו־צ( משני. דלא דידעינן בגוונא ורק ח״ת דהוא חזקתו סגי לא נמי לת״ח משמע בדיבורי׳, משני דלא ידעינן אי דגרסי
 המלך, דהגן משמי׳ רעק״א הגהות שם[ שלו' משפט ועי' בזה״ז, ת״ח ליכא מצרא דבר קדימה דלגבי כתב שס בט״ז ס״ז קע״ה דבשי׳
 משנה, שאינו בחזקת דת״ח הרמ״א הכא דהניא דמהא שס ]וכתב ט״ו, סי׳ חו״מ וברכ״י קס״ב, סי' ח״א דהשבו״י משמי׳ סק״ב פת״ש

 הש״ך והביאו דינא בהך לי׳ מספקא מ״ו ס״ק ובסמ״ע — צבי. עטרת ת״ח[, הי׳ דבזמנס אשר״י הגהות אח דהעתיק כיון ראי׳ ליכא
 נמי להסתפק ]ויש או״ח, ט״ו סי׳ הוראה דין קונטרס אש עמודי בשו״ח באריכות ועי׳ ס״ט, הרב בשו״ע סתם וכן סק״ב, רס״ז בסי׳
 עי׳ רצא( בזה״ז[. דינא הך איכא אס בתפילין לישבע סגי דת״ח חפץ בנקיטת בשבועה סט״ו פ״ז סי׳ בשו״ע דמבואר בהא

כתב ת״ח שאני ובע״מ פרנס[. למנותו הראוי בת״ח קיא: שבת גמ׳ ]ועי׳ שם, ובראשונים תלמיד שאני ע״מ אשה במקדש מט: קידושין



קיג רסג סימן ומציאה אבידה הלכות

רס״ג סי׳
להשיבה שמתבייש אבידה המוצא

הגולו באר

פי׳ הרמב״ס
יאנידה גדלה מהלנית

נ פדה משנה '"גסעיפים ג׳ ובו
כ״ע דף מל־עא דננא

ררכו שאין >א< מכובד זקן או חכם הי׳ אם קופה או שק מצא א א.
 דעתו ואומד ב )ב( בהם ליטפל חייב אינו בידו אלו כלים ליטול

להחזיר חייב כך >ג< לעצמו מחזירן הי׳ אם שלו היו אילו

 דף שם דוכא
:פירישו שזהי

:ע״ג

צדה מאזני-

רצב(. למעשה הלכה
 בעינן דלא אפשר בדיבורו משנה דאינו בידעינן ב.

בדיבורו משנה לא אם רק אמנם רצג(, וצ״ע, ת״ח,
משנים שאינם כאנשים ולא התורה איסור מחמת
 ויש רצד(. וכיו״ב, הם ישרים דבטבעם משום

 נאמנת אם בדיבורה משנית דלא באשה להסתפק
 רצו(. ת״ח, הוא אם ונם נאמן דאינו נראה וקטן רצהץ

 להשיטות גם ת״ח דהוא עדים תרי דכעינן י״א ג.
 באבידה, נאמן דע״א או״ד ל״ה ס״ק רס״ז ,שי דלקמן

רצז(.

רק אינו לפ״כ ואינו דזקן דפטור השו״ע דעת )א(

 מכובד אדם כל אייא התורה, כבוד דאיכא בת״ח
 לקמן כמבואר בשלו מחזיר ,הי לא כבודו מפני אשר

ב(. התורה, כבוד משום פטור ת״ח דרק וי״א א(,

(p פעמים מהם" "והתעלמת דכתיב מקרא דילפינן 
ג(. כבודו, לפי ואינו בזקן והוא מתעלם, שאתה

 שיגנבו לחוש שיש במקום מונח ,הי דאם כלומר )ג<
 ד<. מכניסו, ,והי הפסדו משום בוש ,הי לא יאבדו או
 אלא בזיון, הוי ד״ז אם לידע בשביל אינו זה אומד ב.
 חייב לעצמו עושהו אם בכ״ז בזיון חשיבא ודאי אם גם

 מרובה בממון ומה״ט חבירו, באבידת כן לעשות
ה(. חבירו, בשל נמי חייב אחרי׳, מחזר הי׳ דבשלו

צד?

 ד כחשנ"ץ
ח, ח׳ הוא

 אס ספק דאיכא וכגוונא — כהגהה. ע״ב קצ״ח ח״כ הלכוח פסקי דוד יד רצב( החלמוד. כל לידע ל״ג סי׳ ח״א
חזקה לי׳ דאיח גכי.קימה_מטעמא ח״ח בספק דנים ראיחי וכן מספיקא. מפקינן דלא האכידה לו מחזיר דאינו מסמכר

כאינו גס איכא כדיכורו משנה דלא דטעמא כיון רצג( ! כאן. קומומ י״זוא ח״ח, דאינם רוב משוס וכן ח״ח, דאינו דמעיקלא
 דינא נוהג כזה״ז אף דמה״ט או״ח פי״ד רוקח כמעשה וכ״כ ידעינן[, כלא גס כדיכורו משנה שאינו כסזקח הוא ח״ח ]ורק ח״ח,

 יודע כלא גס שגי חלוקו על שמקפיד דמי דכחכ קי״א. שכח כמהרש״א מוכח וכן עיי״ש, ל״א או׳ הגר״א ככיאור וכ״מ בח״ח, דטכ״ע
 כחכ ס״ז[ רמ״ג סי׳ ברמ״א יור״ד כשו״ע דכריו יסוד ]הובא קס״ג שורש כמהרי״ק אמנם סכ״ה, כערוה״ש וכ״מ עיי״ש, ללמוד,
 ]ובחבלים כדיכורי', משני דלא כת״ח חנאי דהוא משמע כדיכורס, משגים והשחא כדיכורי׳ משני שלא חנאי דכעינן כיון ח״ח ליכא דכזה״ז

 משמע עיי״ש, משקר, דאינו ע״י כמידוחיו וניכר מידוח כעל ח״ח דכעינן כחכ וכמאירי למהרי״ק[, דמנלי׳ הקשה או״ט א׳ סי׳ כנעימיס
'אכידה־־חשו^־נרג השבח בקונטרס שליט״א פיינשטיין ר״מ ןהגאו רכינו וכ״כ ברור, רצד( ] ח״ח. דכעינן דס״ל

׳׳׳

&

 כחכ ש״ג שי׳ צדקה מעיל וכשו״ח נאמנח, דאינה כ״ח ס״ק ס״ג סי׳ החבו״ש דעח האחרונים, נחלקו באיסורין דבטכ״ע רצה(
 וכן לשנוח שלא מצווה דאין כ״נ, רצו( וצ״ע. דנאמנח, הפוסקים העלו כעלה כגדי של טכ״ע על אשה עדוח וגכי דנאמנת,
 כגדי על אשה כעדוח שלו כטכ״ע לסמוך אין דקט! כאמח והנה דכ״ה קפ״כ סי׳ ח״א מהדו״ק ומשיכ שואל כשו״ח דמכואר מטעמא|

וצ״ע. הא, והנה דכ״ה כח. דף שמואל גידולי רצז< y !מכחין. דאינו ליון כעלה,נע

 דכ״ה ל: שיט״מ p כטור. וכ״ג דהר״ן, משמי׳ צעכ״ח משוס דכ״ה לב: דף ונמו״י הי״ג, פי״א הרמכ״ם דעח כ״)ל א(
 אמסטרדם הגר״נ כחשוכח ג״ג סי׳ יצחק וכפרי דהרמכ״ן, משמי׳ שס נמו״י אנן, אף דכ״ה ל: וכשכועוח דהריטכ״א משמי׳ והחעלמח

 יס״ג ס״כ הכא כרמ״א וכ״מ להרמכ״ס[, כפיהמ״ש ]וכדאיחא חכמה, עס כוונחם וזקן והמחכר, הרמכ״ם כוונה נמי דכ״ה ר״ל זצ״ל
 כי׳, דהדר עיי״ש אמנס לפ״כ, ואיני דזקן פטורא איכא בהכי דרק דס״ל משמע כחכם רק דדבריו להדיא כמב ולא דחכם, כגוונא דמיירי

 — ל. כ״מ ג< מכוכד. אדם כל אלא דוקא לאו הוא זקן המחכר דנקט והא מוכרח, אינו או״א, הגר״א מכיאור כן דדייק והא
 להסחפק דיש והעירוני רגיל. כאופן נושאו הי׳ אס האומד דאין כלומר כ׳, ס״ק סמ״ע י( לדינא. חידוש שם עה״ח יקר כלי ועי׳

 מחזיר אינו חשיכא אם לוקחו, הי׳ יחזירנו לא דאחר דיודע כגוונא אכל ויחזירנו, ימצאנו דאחר שחולה כיון נושאו הי׳ לא זה דכמצב בגוונא
נ״ט. סי׳ וח״ב נ״ו סי׳ ח׳׳א יצחק בפרי וכ״כ י״ח, סנהדרין יונה רבינו ה( בשלו.



("יי׳ גזילהם " ב מ רהלכותצו
 הם הרי הם חדשים כלים אם שוה, כולן שצורת מכלים בהן וכיוצא חרש כלי המוצא י״ב

שהרי אותן, מכירים הבעלים ואין סימן לו שאין הדינרים משאר דינר כמו הן שהרי שלו
 חייב העין ששבעתן כלים היה ואם )ז( אחר, של או שלו זו צלוחית או זה פן אם יודע אינו

שביעות לו יש שימן כזה בכלי ליתן יכול שאינו אע״פ ויאמר חכם תלמיד יבא שאם )ח( להכריז,
מחזירן• הוא שלי ואמר הכירו אם לו להראותו חייב עין

 או שלום בדברי אלא כלל בדיבורו משנה שאינו ותיק בתלמיד )ט( אמורים דברים במה י״ג
ואמר דנדה במשכתא עוסק היה כיצד בו, מתארח שהוא בבית או במטה או במסכתא

אני בזו ואומר זו במטה שישן או נדה, בענין שאלות ישאלוהו שלא כדי שונה אני במקוואות

רקח מעשה
 דסיים האי מאי א״כ אחר, דבר אלא סלע שאינו הכוונה

 דמילהא ועוד היא, היא הא וכר, חוששין שאין כשם

 הרב דברי גם חוששין, אין אחרים דבדברים היא דפשיעא

 כאלו בסתם ז״ל הרמב״ן דברי דהביא קצת, קשים המגיד

 שלו אנו ואומרים כתב, רבינו והרי לו, מודה רבינו'

 אבד הוא שגם הזכיר דלא כרי אחר, מיד י ונפלה היתה

 שנפלה יודע זה מנין כי הרמב״ן קושית לה וקמה אחרת,

חבירו. מיד

 כדאיתא בשי״ן כעין ששבעתן לומר וצריך הוא, ט״ם )ז(
כתוב אך עח", "מגדל ובדפוס ה[ בגמרא,

 דבגמרא ט״ס שהוא ונראה וכר, ישנים כלים ואס״סיו שם

 מוכחי והכי קאמר, בחדשים העין דשבעתן לכדיא מוכח

 וכרב סימן, בכם יש הרי דבישנים ו[ ז״ל, רבינו דברי

 אלא אינה זו דככרזה ז״ל כר״א בשם הביא ז״ל המגיד

 ובדפוס שם, מצויין שת״ח מדרשות ובתי כנסיות בבתי

 אלא מדרשות ובתי ננסיות בבתי אינה כתוב עוז" "מנדל

 זו גירסא להסביר יש וקצת שם, מצויים שת״ח מקום

 ]ע״א[, כ״ד דף מציאות אלו בפרק שאיתא מה שפירש

 ומכל נכרים, בכו דיתבי דידן מדרשות ובתי כנסיות דבתי

 זקנים אסיפת בספר איתא וכני עיקר נוסחתינו מקום

 כמגדל גירסת הזכיר ז״ל משנה הכסף ני אם ע״ש,

 מגומגם הוא ונר וא״א שם, שכתב מה אך ז[ עוז.
 מקום לא ההנחה, מקום אלא הזכיר לא ז״ל הר״א דהרי

אח״כ המגיד הרב הזכירו המציאה ומקום המציאה,

 רבינו שדעת היא דפשיטא ומילחא ז״ל, הרמב״ן בשם

 ובסמ״ע יוסף בבית ועיין כהרמב״ן, ולא כהר״א לא אינה

זז[ רס״ב. סי׳ חו״מ
כתב רס״ב סי׳ סוף מו״מ הגדולה הכנסת )ח(

 נוהג חם להסתפק דיש ז״ל, סמ״ע בשם

 קים דאי מהו ידעתי ולא ע״ש זה זמן של בת״ח זה דין

 גם נוהג יהא לא למה וכר, בדיבורו משנה דאינו לן

בעדות אלא כ״כ בחכמה מלוי אין דהרי הזה, בזמן

ט[ ודו״ק.

הוסיף אשר״י ובהגהות ]ע״ב[, כ״ג דף שם )ט(

 שכתב כמו יתהפך שלא חלוקו על שמקפיד

 דאתכו ההיא ג״כ הזכירו לא למה קצת וקשה שם, מאו״ז

 מ״ד דף בחולין י[ כדאיתא לעצמו טרפה כרואה זה ת״ח,

 בטביעות אבידהו חזרת דלענין יא[ כתום׳ וכ׳ ]ע״ב[,

 וכר, נדה במס׳ עוסק כי׳ כיצד שכ׳[ ]ומה קאמר, עין

 דאם מדבריו דמשמע בן לפרש הכריחו דמי קצת קפה

 ואלו ישנה, לא גנאי שייך שאין אחרת מסכתא היא

 אח ישבח שלא הטעם דמשמע סתם מסתפק בגמרא

 שם כתוספות קושית קשיתיה דרכינו ואפשר עצמו,

 דברי שיהיו ושננתם רבנן תנו ]ע״א[, ל׳ דף ובקדושין

 תגמגם שלא דבר אדם ישאלך שאם בפיך מסודרין תורה

 בתירוץ ליה ניחא ולא וכר, מיד לו אמור אלא לו, ותאמר

 ממנו שימשך דאפשר בלימוד דהכא כתב לכך שם, ר״ת

ונכון. וכו׳, ופוריא דאושפיזא דומיא קאמר, גנאי דבר

 בראייתו הורגל פירושו העין דשבעתן שם פירש דרש״י מינה, נפקא איו דינא ולעניו שלפניגו. ברטבים וכן ע״ב, כ׳ג דף די[
 שם. הכיס על וילנא דפוס ברטבים שנדפסה בהגהה עיי׳ ז[ ודויק. דס״ב סיס חו״ם הטור בלשון היטב עיי׳ י[ העת• סבעתן הלשון, ושו״ע ובטור בראייתו, הרגל עיי ג״כ לו בא וזה עין טביעת פירושו העין וטבעתו יפה, טנירן שיהא ותשטישן

בפתהי וע״ע כיא, סעי׳ בטויז ועיי׳ מיו בס״ק הוא הטמיע ט[ סיג. ס״ק [1ו
שם. השלחן הערוך לכוון זכה תליא, בחבטה דלאו הסהבר ולהערת ב׳. טיק• תשובה

 פירשו אחרים בשם הביא הרין אולם בביט. בשטים עוד ועיי' אבידתו, החזרת לגבי הוא שם דהפשס למדו והראיש חתום' י[
 אשריי, הגהות בשם שהביא מה ולעניו כן, סבר הרטבים שגם ואיל וכר טריפה ומהו כשרה טהו לפרש בעעפו דיודע דהכוונה

וכר. תיח איזהו בדיה שם יא[ עיי״ש. הפוסקים השמיטוהו דלמה בסופו, רס״ב סי׳ בחו״ט הביי תמה כבר
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ם " ב מ ר ואבירה גזילה?לכות

 יטריח שלא כדי מתארח אני ראובן אצל ואמר שמעון אצל שנתארח או קרי, שם ימצא שמא ישן
 הרי לזה זה לחבבן כדי וגרע והוסיף לחבירו אדם בין שלום שהביא או )י( אצלו, שנתארח זה על
עין• בטביעות לו מחזירין אין אלו מדברים חוץ בדבורו ששנה עדים באו אם אבל מותר, זה

עשר חמשה פרק
 ליגע אסור הנחה דרך מצאה אם סימן בה שאין בין סימן בה שיש בין אבידה המוצא כל א'

הרי סימן בו שאין דבר והיה ליטלנה יבא ואם לה שיחזרו עד שם הניחוה בעליה שמא בה
 זה הרי סימן לו שיש דבר היה ואם בו, להחזיר סימן בה לו אין שהרי בידו חבירו ממון אבד

 ואפילו )א( נפילה דרך שימצאנה עד בה שיגע לו אסור ולפיכן סימנה, ולתת אחריה לרדוף הטריחן
 אסור ונטלו עבר ואם בו, יגע לא זה הרי מונח או אבוד זה דבר אם ידע ולא הדבר לו נסתפק

להחזירו• חייב ואינו בו זכה סימן בו שאין דבר היה ואם )ב( לשם להחזירו לו

רקח מעשה
 איני לומר פיך אל״ך לזה סימן נקמו ז״ל והמפרשים

יב[ פוריא. לימוד אושיפזא ר״ח יודע,

באלו ואינו בהלכות מפורש ז״ל המגיד הרב כתב )י(

 הבא בפרק מימרא היא אבל בגמרא מציאות

 של דרכו אין עכ״ל, כאן בהלכות והביאוה יבמתו על

 כתב מינה נפקא דלמאי כן, לכתוב ז״ל המגיד הרב

 היא אבל שכתב[ ]במה ועוד וכו׳, מציאות באלו דאינה

 היא גם והרי ברייתא היא דהכא הן כאלו וכר, מימרא

 אכן מציאות, באלו שמואל אמר יהודה דרב מימרא

 והא שכתבו, שם התוספות דברי לשלול שנתכוון נראה

 בפרק כדאמר השלום מפני לשנות מותר הכא חשיב דלא

 הם שלום דרכי משום נמי דהני משוס יבמתו, על הבא

 כתב שהרי כן מפרש שאינו נראה ררביכו ע״כ, וכו׳

 כמו לומר יש ההוספות •ולקושית לחודה, זו חלוקא

 דההיא משום הרי״ף, משם זקנים אסיפת בספר שכתב

 דרב כתב ז״ל והוא היא, דמצוה ליה איצטריך לא

 אמרוה דלא הני לאשמועינן אחא שמואל אמר יהודה

 ראשונים אמרוה כבר שלום שאלת אבל ראשונים,

מדות אלא חשיב דלא שם וע״כ ע״כ, אקרא ואסמכוה

 לודאי מסחברא והכי ע״ש אקרא סמיכי דלא טובות

 דווקא את״ח לאו שלום דרכי מפני לשנות דמצוה ההיא

אדם. כל על היא מוטלת אלא היא,

עשר חמשה פרק

זו ואוקימתא ז״ל המגיד כרב שכתב מה עיין )א(

 ע״נק וכף הראשונות אוקימחות סותרת

 נראה כיה ויותר זה, הוא גדול דדוחק כדבר מבואר

 כל רב אמר זבדא בר אבא ר׳ מדברי לה דכיון לומר

 ולישגא סתמא מדאמר יטול, לא לכתחילה הינוח ספק

 בו, אין בין סימן בו יש בין לרבות דבא משמע דכל

 חו״מ ז״ל ופרישה ובדרישה ז״ל, משנה הכסף וכדברי

היא. וחורה ז״ל, כמגיד כרב דברי יותר לו ערבו א[

בידו דיעמוד רבינו על השיג ז״ל דהראב״ד ידוע )ב(

 הראשונים דעת וכן אליהו, שיבא עד

 רבינו, בעד להלין מקום מצא לא ז״ל המגיד והרב

 י״ד פרק לעיל רביגו שכתב ממה קלה ההלצה ולעד״נ

הדבר ידע ולא דינר ממנו שנפל חבירו כרואה ף, דין

דר׳ ההיא הרפב״ם השפיט מדוע ליישב שהאריך ועיי״ש פ״ד ס״ק בספ״ע גם ועיי׳ כ״א ס״ק ודרישה בפרישה כתב כן יבן
ע״א ד׳ ברכות דבגפרא קצת, צ״ע הסס״ע, של המי׳ ולעצם מגומגמים. דדבריו כתב י׳ ס״ק שם והש״ך קי״ד, משבח יוחנן

 של פירושו אלף ואין הסמ״ע, שכתב כפו פיך אלף ולא וכר, לופר לשונך לפד הלשון, כתוב פ״ג, זופא ארץ .דרך ובמסכת
ואני ה״ל: שכתב ס״ד סי־ מציעא, בבא בפסקי זרוע באור מצאתי דומה קצת ודבר ודחק. אלף, של פירושו למד אלא לפד.
דדרשינן פשום ובאושפיזא ובפוריא במסכתא בהם, לשנות מותר תלת דהני רבנן דאמור דהא אומר, זצ״ל הסתבר משה בר׳ יצחק
 דאיתא ופהא עיי״ש. וכר, לא פיך אלף תלת בהני כלומר ,פוריא" ,לימוד" ,אושפיזא" במה, .פיך", .לא־ ,אלף" נוטריקון, אל״ף
 כרש״י ולא ואושפיזא, דפוריא ודופיא גנאי, לידי יבוא שלא דהיינו הרפב״ם כפשט נראה ותאחז, תתבדה שפא המאמר, בסוף
 למד לעולם, דאסרי כרבנן דעבד .וכר יודע איני ואפר שקראה במסכתא שכתב, חגנאל, רבינו פירש וכן צניעות. פשום דהוי

י״א. ס״ק ר״ם סי׳ א[ הריטב״א. כתב וכן עיי״ש וכר, לשונך
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ספר

a

 קושיות הן . רקרוש הזוהר ספרי תלקי בבל הגסצאים וזדים תמוהים הקשים ררברים כל שאלות על תשובות ןך,ןא

קושיות והן זמניהם וק כל !-,□□קרים בספרי הנמצאות והן ;א-גיזכגם, ישראל נמלי בכפרי כאז ישנות׳שנבר

 נתבררו שלא מרובות בהלכות השו״ע תלקי בכלי׳ למעשה להלכה הנוגעים סהס הרבה ,הק׳ הזוהר כס' הגומלים הרשות

 טשום הוראה מבעלי הרבה מעיני נם נעלמו הרבה וחיפוש עיק ובלא .וענ׳י רו״אד׳ע הפוכקיס דבוחינו בדברי 'עדיין

 ודעת טעם בטוב בו ומיושבים מתורצים בולם דאנרתא □ילי ל הנוגעים סהם הרבה ובן ־ ולחול לקודש פרדותיהם ריבוי

 משבילים וק ומנינו גאוני המפורסמים הרבנים גדולי הרבה בו הודו הנשגבות והפליאות המומות הקושיות בל

שבספר התשובות אותן וכל • בהסכסותיהם וכמבואר ואמיתיות ישרות 'בסברות נתיישבו שכולם איד מפורסמים ו&חובפיס
" • * ,הוזכמה )אוצר

 קטנות המסכתות וכל ואיי״ן ומכילתא ספרי וספרא והתוספתא ירושלמי והשיס בבלי השים פז אדני על מיוסדים הזה

 שבעילם ספרים סיבי סכל ומלקט הסאסף והוא וד,ילקוטים בראשית ואגדות וזוטרתי רבתי ופקיקתא יתדכ״א גפיריא

 שבא עד ומפרק מקשה יקרות הערות ובהרבה הקדוש .הזוהר לספר ■הנוגע הענק באותו מהםהסדובר מקום בבל

 שהזוהר מקים שום נמצא לא הלבות סאות שבהרבה איך. בפרטיות באצבע ומראה ,• הגמור והאמת הישר מצב על ועסי

 הזר. בבושם בא לא בה שעד חדשות בשיטות והבל ולבנינו לנו •ועגליים והמדרשים השים תכסי עם חלילה □חולק

 ומדרשים; ופוסקים דרושלסי הש׳מבבלי סדר על ]םתודשות(~וםפתחות הלכות פסקי קונטרס בו מס^תוקז. לעולם;׳.

 השמטות קוגמרום הספר בסיף יודפס גם .ודיו עמו סכני רבים רצון למלאות זה בספר 'שנתחדשו התידזשים כל בענק

:txaur' שבעים ולתורתו היית לשם אסונה המחבר וידי • הדפגק ממהירות הטעיות תקוגי קונטרוס וגס המעתיקים מדי 

 וכל תורתו ובבור ,הגדול כבודו למען שמו יתברך והוא והמערערים המפקפקים בידי תו׳ש עוד תתחלל שלא הקרושה

 רתן - הזד, ומשובת נעלה ספר אתבל־תלקי עולם לאור להוציא .שיוכל בעזרו ויהא ימי'המחבר יאריך ,בה רסתעשקיס

מחד בנתינת והן קריסת', רמי עוינת כ הן לועתבר ומסייעים העוזרים לבל. הפסק בלתי ועד סלד, נצח והצלחה ברכה

: עולסות ובשני יפנו אשר בכל ומוצלחים מבורכים יהיו כולם , יפת בעין הספר

רק הגוזל הים טן כפפת טטגו מזעיר מעט גרפם שעדן לפי

ראשון חלק
ימן

בראשית ספר
 מלפנים שהי׳ תבער זלמן ^גיאור והשפל הצעיד הוא .מברואיו אהד עיי ה׳ יר עשתה אלה בל
והוראה תודה אוהל אתלו שתקע שנה י״ב וזה ישראל קהלות באיזה ץ ונר רב

דפ״ק ראם בדפים שנדפסו יו״ר שו״ע על ופוסקים( )ע״פשו״ת יקרות הגהות ומחבר לנא י ו ו ק״ק בפה
יצ״ו אנישישאק בל מ״ץ שהי׳ זצ״ל אפיהם שלמה ר׳ מרמם ר״א החריף בתרב א ג ל תי

 .קאצינעלינבדגען «״ל אליהו נהום ל כהרב ג״י צבי אברהם ר׳ יעים3
לפ״ק וצדק אמת
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זמנינו גאוני הגדולים הרבנים הסכמות

 לעזרו ישראל בצי אחינו כל מכלל ועתירתי בישראל ירבו
 מן לו יוסיפו וט׳ המוסיף וכל כבוד בדרך בזה ולסייעו
 שיקרטהו וודאי הלציי יוצחי כל שגם וממילא וכו׳ השמים

 :וכו׳ ה׳ קדוש מם מישראל נעדר יכה .לא הישר מצב קדוש שהספר וכו׳ פבאסשרם מה מל
:לפ״ק תרט״ו[ שנת ]היא אררך בא זה אורי קופי חלול ט״ו ד׳ יום וחתמתי כתבתי

 ; קיאקונשטאגז’3 החונה זצללה״ה |ך*ךץ מוהר״ר בלאמו״ד שלמעלן לה־״ המחבי הרב.הגדיל פל זקינו יתנו
;בכ״י[ מדיין שהוא שו״ת ס׳ ומחבר י z יג ר וו טא דק' חב״ד רב מלפנים ]ושהי׳

מקראים. בכ״ק בראותי לבי.ושכל.נפשי שמרו מאוד מה
 • מאות בכמה לשואלס חשובות ךןיעןר מצב שם'? ..

חלקי שבכל אגדות וכמה בכמה • ׳ '־' •־׳ י וגם י הלכות
 מבעל שיצאו זוהרי ותיקוני הדש וזוהר הזוהר ס׳ ”

בעל הוא וביושר רז״ל מדרסי ובעל וירושלמי־ בכלי שלמוד
 שלאור , מוהריר כקש״ש מצוין רב'גדול מובהק הודחה
וויישאו דק׳ ושו״ב מ״ץ בערנ״י•1ד זלמן

 במדינת ימקובשטאט לק״ק הסמוך ׳
מוהר״ך הרב שאביו מצוין אבהן בר גם והוא קורלאנד

.אנישישאק יק'• 5ושי״ מ״ן שלמה אברהם
ר׳ הרב אחו ואבי מצוין חריף הוח  לויה ■מסנני זצללה״ה הערצעקאוויץ הירש יצב

השייכה ישן שובאץ 7יק ושו״ב מ״ץ
 לי ידועים כאפר ישרה סברא ובעל בקי הי׳ יאקש״ע לק״ק

 חכם' משאלת קדמוניות משנים .לי ששלחו שאלות כמה ט״י
 והרב [ בשמם להדפיסם הרשוני שלא עמה.]אלא תשובה וחצי
 שיפה אלא הנ״ל הרר״צ זקיכו בדרכי רק הולך .המחבר מ׳
 ' תורה והרבה הרביץ נ״י שהוא הנ״ל זמן החב מכח הבן כח

 שהיו באגין מאלף יותר המחזיקים בישראל הרצה והוראה
 הקדושה התורה ותבונת י בחכמת מאוד והפליג מיני למראי

 גמורות בהכרעות האחרונים רבותינו כל בין להכריע גם
 ידו ועוד ושמאל ימין מהכרשתיו לנטות שאין ואמיתיות

 חידושי ׳יום בכל בטוט ולחדש נוחליו לכל להשיב נטויה
 הגדולים רבותען דברי בתוך הלוטים ־הלכות וחידושי תורה

 בהשקפה ימה עד יודע בעוה״ר שאיןאתט זי״ע הראשונים
 הדפת וישוב ובמיון לבה ויגימה בעמל לא אם'• הראשונה

 והוא גמור בהסבר לנו מורה הנ״ל רז״ב המאוה״ג והרב הרבה
 שחלק ברוך הנהנין ברכות■ עליו עדשברכחי עווריס כפוקח

 צדק במטות מכתב הנ״ל הרב אלי שלח וגם ציריאיו מחכמתו
 .מזלו רוע טל שבכיתי עד רח״ל ומדודו מניו לפניי והציע

 משגיחיה שחין הללו בזמנינו וההוראה השורה שפלות ועל
 בפי אנא כחי שאיו■ חפשה ומה כזה מצוין גדול רב טל גם

 מזקני איזה לפני בפי ל(מרתי אשד אח בכתב להעלות ובמטי
 ונהיות כו׳ הזה ת״ח על רחמי נכמרו שמאוד »י״ו טירי

 הורתיט. בכל אמיתיות תשובום המשיב בפד ומעשים טושים
 דזמנינו הרבנים גדולי מכל מבקש אני כן וכמו כנ״ל הקדושה

 הנ״ל כג' הרב •לשם פכשיבא מושבותיהם מקומות שבכל:
 כלל- להניחו פלא וההוראה התורה כטד• טל ויחמלו יחוסו

 אלא דשם משובים ובע״ב להגבירים בעצמו לילך להתבזות
 ■ ילכו שהמה שבעירם ונאמנים חשובים אנשים שני יבחרו
 וסביר צמיר גדול לרב ההגונות נדבותיהם אש עטרו לקבץ

 המחבר- הב׳ והרב נדבוחיכס ואח שמם“ את וירשמו כמוהו
 הסריטחעראגעק במספר שמותיהם את" אח״כ ידפיס ”נ

 מצוה מושי את לפרסם מאוד כרבה היקרים ספריו מל
 לקודש הקרוב כל כי טולס •לזכר להם להיות כזאת גדולה

 ז כו׳ ומקדשו מכשירו הקודש חיבת
 והמוראה .התורה כבוד בעד מאוד המתנגן דברי אלא כל

 קיק פה לפ״ק חרי״ד .חשוון ט״ו ד׳ יום ט׳ כו׳ ולבניה
, : דליטא בריסק

 הנ״ל.ן$חבר חופ״ק פאדווא מאיר יעהב באום
• > I 'כתונת וס׳ חיים מים מקור ס.

[ מהרי״ם שו״ח וס׳ יהונתן חצי וס׳ פסים

רוו! נאום

 בקהילה ידיטשי בלא שנתקבל שמטתי .אוזן לשמע
r למ״ן שאן י י ו .ו קהילת היא שבגבולי קטנה

 י׳שגיאור ישאמג״ש האניש דק׳ הטילוי ולשי״ב
; בחכמה אב נ״י־שהוא בער חב ?למן ולמעט מאד גדול רב בשנים ורך י

 והיו מק׳ אותה ומסביבות משם אלי באים היו צכלשטע
 שהוא שכמעט עצום מתמיד שהוא חיך בשבחיו מפליגים

 ב׳ שרך רק לעת משת בכל יפן שאיט כימים לילות■ משים
 פרישות בקצת ומתנהג בתדירא באורייתא ונריס שעות
 אדם לשוס משיב וחין חולין שיחת שום מסיו יוצא שאין

 שתקצר שבחים שבחי כמה ושוד וחכמה תורה בדברי רק
 כזה ואדם עילוי איך בעיניי לפלא והיה מלהכילם הנייר

 לאו ספרא אי בדרז״ל שנמצא ונדרך השו״ב כאומנת ישתמש
 מכבר לי שנודע משום כמחריש הייתי אך כו' סייפא

 ליב יוסף ר׳ המטח הרב בני כתבי ש״י. .■הטוב' שמו
 בין שעברו ויטחים הרבה שכתב ווילגא נגק״ק זצללה״ם
 שם ז״ב מ־״ר כשהתנורר ופוסקים■ בגמרא שניהם.
 נמצא ואמ״כ הג״ל כרך מו״ץ גדולי דומינו מגאוני להסמון

 בלבי מאוד הרבה ניתוסף ־ומזה משמאילים אחה גם עליו
 אלי ששלח גדול כבוד בי נהג הגז׳ והרב אליו אהבתי
 לשוחליו שהשיב נדה תשובותיו מחשופי קינטרוסיס הרבה

 כזה אברך יפול שלא?כדי ■אך מרובה בעטה ובמכתבים
 הזכרון בכח נ״י והוא דבריו לרוב סתרתי הגאות ברשת

 ריבוי בדרך אבל נגדי קם הישר ובשכלו יתברך השם שחנט י
 שרצוני לו כתבתי בכ״ז אך הק׳ דבריו כל והנחוני מכרוה
 לפני התנצל ואז אלי נסע ומיד ותיכף » אל פה עמו לדבר

 שאביו אטסיו אומנת אדם יתפוס לעולם מארז״ל שקיים•
 אבי וק נ״י "שלמה אברהם ך׳ שמו זמריף מופלג רב הוא
 הערצעקאוויץ הירש צבי ר׳ שמו ובקי מופלג רב כן גט הי׳ אמו
 וכו׳ .מזלם רוט ־משום ק מתנהגים ק בם והיו .זצ״ל

 רו׳א ופוסקים וירושלמי בבלי בש׳ס דבר מלא ומצאתיו
 וביותר דהלכחא אליבא .שמעתתא לחסוקי גדול ושכחו

 מורה ■ כס׳ מהקר בספרי בקי הוא שגם מליו נפלאתי
 בספרי מעוין• הוא וגם כו׳ יפקידה ועיקרים גטכיס

 הראיתי לא אך אוכל מתוך אוכל לברר בכהו ושיש מקובלים
 לי והגיעו ,בלבי אליו המסותרת האהבה ל’סנ מעמם לו

 לקרט מרוטה בהפצרות רורינו גדולי מכמה מנתבים
 כגאון הרב ידידי המה ומהם מאוד הרבה בשבחיו והפליגו

 הגאבד״ק ]בטלן[ זחלקינד ליב יהודא מוהר״ר כגדול
 האבד״ק אשכנזי יוסף ר׳ הגדול והרב דענאבורג

 אשה לו שאין ובשמעי כו׳ כן׳ נאוואלכסנדראוואווסקי
 לחשה לו ונתתי מלציי יוצאי בקרב זה ארז ליטע התיישבתי

 לבו פל דברתי הרבה ואח״ז הנ״ל ז״ל כרב בני בת את
 ושתיקתו היקרים מתשובותיו איזה הדפוש־את לאור להוציא

 את שולח.לו •הנני בזה• לזרזו וכדי לי דמית .כהודאה
 שמעתתי׳ דליבדרון מאוד השקה שנפשי הין הזאת הסכמתי
 לשואלים חשובות בפניני כי וכו׳ עלמא כולי ואתו בעלמא
 מוכנים דברים להיות משובח .זה הרי המרבה כל במלכה
 .ו^ני ופלפול לקח להוסיף בנקל'להם יהא ואז הדור לגדולי
כמוהו ויראה חורה גדולי שמחברים טלילה לנורא תפילה
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החכמה! ואוצר

זמנינו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמות
 משיב וחריף והוראה מרה מקי-ממדי המאוהיג הרם

עניו 'השערה אל קולע תורה בל ^"""במלחמתה
 ולתפארה לגאון עדיו ולתהלה לשם ומשורסש מרבים ריא

 קהלוח בכמה ראב״ד שהי׳ ניי דוב שניאור ר׳ כקש״ת
 ווילנא דק״ק מו״ז בצל מסתופף הוא וכמת ■ישראל

 שלמה י׳ כ״ש מובא ועמקן החריף כהרב העעטירה
 אלי שלח אנישישאס‘ דק׳ מק שהי׳ זצ*ל אברהם

 מאוד הגדולים הישר מצב מיסדו חלקי כל •את
 הג' המאור הרב לחורת ספים וקבעתי ואיכות במוח

 כסדר .כולו טל שעברתי עד -לילה בכל שמות אתה הנ״ל
 והנה במכתבו נ״י המחבר הג׳ הרב כבמת לסופו ,מראשו

 ]אמר הזה המחבר הרב בעד גס ילק ינק מי שגיאות
 הדברים אותן פיקד כל אח לגמרי שהשמעתי מכיק המחבר

 מהשגותיו[ כפלפולים להציג צורך א״כאין ,בלי שהשיג מה
 מרגניחח הוא סלו »'ל ספרו הדברים אותן כל .זולת •אבל
 הנגלות דברי פשט בעמק עינינו כמאיר הוא טימא לי׳ דלית
 עקד נמצאים איפה אי׳ לט המורה והוא הזוהר ־שכס׳
 טלם המדרשים וכל וירושלמי בבלי ס’בש הזוהר 'דברי

 הוא ומדרשים וירושלמי בבלי שבש״ס מקומות ׳ובהרבה
 ודעת עמס בעוב לפניע טלם. את ומפרש לעומקם ׳המדד

 המדברים המחברים גדולי רוב דברי את לפניט המקבץ •הוא
 נעלם דבר ואין בס עוסק שהוא האגדה או כהלכה באותה

 המכריע הוא שבידו הספרים באוצר הנמצא מכל ■ממט
 בהם שנחלקו הלכות בכמה בקיאותו וברוב הזך בשכלו

 לסמוך .לט ויש תורה של לאמיתה ומל הפוסקים ירגותינו
 דברי כמה בדבריו הכולל הוא תורה באיסורי גס .:עליו

 הוא והכל היית ויראת לאהבת הלבסח המלהיבים מוסר4
 המפואר שספרו ומובטחני קל ובלשון גמור •בהסבר

 מלט מגלן שדבר מקום בכל עולם לשם לו יהי הזה
 לאור להוציא מסמם אני לבבי ובכל מניט ודתו פולס •של

 טתירחי ומאוד הישר מצב החיבודם כל את ־הדפוס
 רחמיהם שיכמרו הי״ו מושבותיהם' מקומות שבכל אחב׳י ־כמלל

 ליתן ט׳ מיל דוב שביאור ר האמתי גדול רב סלי
 חיבורו בהדפסת ממשהו אש לבצע שיוכל קדמה דמי ׳־לו

 חורה לטומלי כראוי ולההנותו ומאוד כמאוד הנפלא הדל
 מידו הק׳ ספריו את ההדפסה אמד ולקטת !והודאה

 אין הזה ת״ח ממחזיקי הפצוה וגודל כו׳ •כשיודפשו
 לרב ויזט ומזוני בני בחיי ויתכרט הכתב .על •להעלות

 המעתיר כפתירת כראוי ה׳ולממזיקיהם ליראי הצפין סוב
 : לפיק תרל״ג טבת עיז ד׳ יום לשיש ופופליה המורה לכבוד

והגליל ־ י לבוב האבד״ק גאט־אבזאן שאזל י’5*5
 טריפות על נדנים מאירות וס׳ הים מפרשי )כמחבר

 שוית וס' יו״ד משו״ט שני חלק על שאול יד וס׳ □ריאה
 מל דרושים שחול דברי וס׳ מהדורוח ארבעה ומשיב •שואל

־, ט׳[ התורה

 - תורתם במעייני ישראל לכל :ומזכים זוכים שהמה
 ביטרי וס׳ גפי' מסכתות הרבה על לנר ערוך ס׳ )המחבר

יום אלטאנא שו׳ע[ חלקי ד׳ על מיוסד

 טל בנוי הישר מצב חשדם הרבה ■לי נשלה
רב מקבציאל פעלים רב איש מאח הק׳ הזוהר ס׳

 סק׳ק' יצ׳ו' 3ךן שביאור מוה׳ שלכ ליכוד-ם •וגדול
 בטינא בו יענוני צשוים גיה״ק להפצרת ונעתרתי ווילנא
 ואצלתי הסכמתי את לו לשלוח בעיני יתיישר ואם טקיחא

 שהראה יאמרו רז״ל והנה לזה גם המרובות ממרדותי פנאי
 ועתה וסופריו וחכמיו ודורשיו דור דור ולמתרה לאסיר טקב״ה

אסנ״י -

מהרב מרובה במנווה מכתב בצירוף הישר ■ מצב בשם נקראים גדולים יסדם ח כמה לידע הגיה
 דוב שניאור י׳ כש״ת ולתפארת לגאון עדיו המארג

 ר* המנוח הרב דאנישישאק המ׳ץ בן ויילנא מקיין
 מצמק רבון קדם אק ומצלאין זצ״ל אברהם שלמה

 בשטרי מצוין גמור גדול איש הוא כי ושנותיו ימיו שיאריך
 ומעידים מכרתים הנזכר׳ הג׳ ספד! כאשר והוראה חורה
 עד כימים לילות והם ה׳ בתורת ויגע ממל שהרבה עליו

 מל כטלס ועמד כאלו רבים חידושים לחדש שזכה
 ואומרים טונים וכולם רואיו כל שמפליא עד והישר האמת מצב

 זוכה אדם כל ולא מ אלהיס רוח אשר איש אס כי זה אין
 אליבא שמפשתא לאסוקי וההוראה המרה במעלות לעלות

 כמוהו השו׳ע חלקי ד׳ לכל השייטת דבר בכל דהלכחא
 נראה הנזכר שבחיבורו מתשובותיו בהרבה העיק שאמר
 ואל ואמרו חיל דרשו כמוהו .גמורים גדולים עוד ופל שעליו

 יאמר אם שאפי׳ תשמעון אליו ההם נימים יהיה אשר השופע
 שאפי* כו׳ ימין שהוא שמאל וטל שמאל שהוא ימין טל לך

 במילי וגס כהלכה שאמד שוממין לזה ט׳ ותשעה ששמים
 פי מל לעומקן וירד רבים חידושים חידש ומדרשים דאנדה

 תורה של לאמיתה והכל הישר שכלו ופ״ס הנפלאה בקיאוהי
 ישראל - רוב שלעיני הזוהר שבספר רבות במקומות וביותר

 ישראל כל עיני האיר שמה ככלות המה ולו כנסחרזת המה
 ואמיתית נאה שיחה לשיחתו זכינו ט׳ מסבירות בפנים והכל

קלילה בלישנא והכל לתלמידו המלמד כרב דבריו את שהסביר
אלא אינם ט השואלים שרוב ,מפני הלמדים בפי הרגיל •

 'חיבורו לק משכילים בשם המכונים אותן'או תורניים במ״ב •
דמד רב בי בר גס מישראל נפש לכל השוה דבר הוא הזה . •

 תשובה מאיזה דבריו בכל דעתו את היטב עפא-מיעמיק
 לק ■ טריים על להבינם יוכל בסירוגין ידלג ולא שיקרא

 עולם לאור הללו הספרים שיצאו נפשיט כלתה מאוד מה
 רבה■ גברא טהור מלב היוצאים בדברים הרבים צזטתאת

 מדבריו בהרבה שנכללו לחכמתו קודמת שיראתו הדק וקירא
 ישראל בני לבטת אח המלהינין מעליותא מילי כמה

 ,תורותיו ב׳ ובאמונתו שבשמים אבינו לאהבת אש כרשפי
 רחמנים ביי אחינו אחיי ואת שבעים ותורה שבכתב . מרה

 עצומה בבקשה מבקש אני בג׳ח הסדים גומלי .ביר
 כף המאוה׳ג הרב על ויחמולו שיחוסו ומאוד במאוד

 בסבר יקבלוהו טאו מקום שבכל הניל דוב שביאור ב*
 לו ולהקדים כמוהו גדול אדם לכבוד כראוי •יפות פנים
 חלק כל הדפסת ולאחרי מהם אחד •כל פרך כפי מעות
 ישית אשר כפי מחירו. את לו ולשלם ממט׳ לקנות מהם
 אס להדפיס ביטלתי שיהא כדי ט׳ המוסיף וכל מליו

 עושי ידי מסייפים בזה ויהיו הנ״ל היקרים חלקיחימריו כל
 שימלא וודאי הזאת גדולה מצוה פירוח ועטר רבה מצוה
 בכבוד תרוס וקרנם הטהורות נפשם מאוויי את הי״ס

 לראות ויזט הנצחי לעילם לכם קיימת יהא והקרן כי׳
: בביא וירושלים ציון בנחמת

 סך לשמה תורה עומלי כניד למכק הכותב דברי
 • • .עטפולינגער אהרן מהיי בלאמ״ו יוקב• יעקב הקטן
 מהם אמד כל ציון בנין שו׳־ת כרכים וב׳ מכה כל׳ על יטקב

• לפ״ק תר״ל אב ז’כ ד׳

 המחוכ׳ג הרב ניהו הוא מאלף'מצאתי אמד• אדם
ממים וי׳א והפוסקים כתלמוד ים לממשלת

 אדרת שהשליך יצ״ו דובער זלמן שליאור מיה חו־נ
 כדי ובצמצום במועט ומסתפק שכמו מטל הרבנות כתר

והקדש ■ א מך אחת בזווית דירתו בחדר להתבודד
 אין י שדבר ’ בפרישוא ותעודה לתורה רק עתותיו ־ כל
שטנמ גאינשי לפעמים משיב שהוא מה זולה אדם מס לו

ג

Aני׳
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זממנו גאוני המפורסמים הרבנים הסכמת
 והישר איסור שאלות איזה דשס המו״צ. גדולי שני ברשות
 אח רו״א ופוסקים נש״ס בעה״ב .׳ פשע ושם המצוים

 עמדו מאז לשואליו שהשיב מה אחתשובחיו לסדר ידו
 וקרא• הזוהר ס' לדברי שייטת להם שיש אותן■ דעתי סל

 להוציאם ובדעתו הישר מצב הללי אחשס-מיטריו
 הכ״ל המאוה״ג הרב ושלח בעזרו יהא הי״ת הדפוס לאור

 הזהר ס׳ על המסודרים מחיבוריו מלקים ב׳ את לידי גס
 שנתפעלחי והאמת ישרו לאדם להגיד שמוח וס׳ בראשית ס׳

 על כלל • לסמוך שלא. הוא שדרכו חיך בחיבוריו לראות
 כל בעצמו לעיין הוא ׳.בקודש דרט רק דברי,האחרונים

 הראשונים של ובספדן וירושלמי בבלי הגמ׳ במקור דבר
 דמיה ,אמת דעת ידים בשתי ■לפעמים אוחז היח ועי״ז

 בקיאותו בריבוי ל’הנ הג׳ והרב מההלכה האחרונים שדחוה
 בחבילות ומחזקה:מאשרה והישר הזך ובשכלו הזה ובמד
 ולדוגמא ושמאל ימין ממנה נמות מבלי מוכרחות רמיות

 הרב דעת שס שאחז הבדלה .בדין בראשית .בסדר הוא
 ששרנו מה וזהו השליה בדעת:שאחז מלת ומדר אלפסי
 בק היחיד דברי אח מזכירין עדיות'ולמה •מכף בריש

 מליו יסמוך .היחיד דברי אח כ״ד ירחה שאם - המרובין
 מה עצמו וזהו שם • בחוי״ט הובא הראב״ד שפי', וכמו

 לא חתוכה התורה ניתנה אלו סופרים במס׳ חיל שחמדו.
 מעמדת פכשיו אבל שיורה למורה רגלים עומדת היתה

 טהור ואם ט כיוצא מעמאק יש טמא שאם למורה רגליה
 כלהדימוח אח מקבץ הוא ולפעמים ט כיוצא מנוהרין• יש

 ומקיים כל בידי מצוים שאינם ספרים ממה המפוזרות
 מיטות הוא י שדרט ואף להטות רבים דאחרי את-הקרא

 לא שבעולם הרוחות שכל בחל עמודי על המוית חדשות
 שטעם מי כל המוטמן למיך. ומתוקים תיזום'ממקומם

 דבר שוס לחדש לט מלאו לא 'בכ״ז התורה גממח מעם
 איט יואז כדעתו וחבר• רב שמוצא. טד הלכה•'למעשה

 מראה שהוא משום מהאחרונים איזה■ שדחוה למה חושש
 לחיטוי ובסדרן ונראה חוזר כזה שדיחוי .׳איך •בא׳נבע

 מה על המיקר על מרובה תום׳ לפעמים הוסיף -. הלל
 בו שניחוספה חכמתו ריטי ע״פ לשואליו .מכבר שהשיב

 ריסי ע״פ וגס ט׳ שמזקיגין שכ״ז ת״ח של כדרכן מאז
 אמש ואמת הללו בשנים הדפוסים; ממר שיצאו ■ ספרים
 אמת איש עצמו דר,ירא-שהוא רבא גברא להאי תפסי׳

 בדברי והן באגדות • והן בהלטש הן אמת ׳תורתו וכל
 ראוים דבריו שכל ספר, שום ואין. ודרשנא פרשנא מוסר

 יעמדו למטן ועופרת ברזל בעט שיחוקקו אדרי לאדפוסי
 בתורת ודעת בתבונה החק ומלאה עולם-למשמרת לטרוח

 מצוה מושי ידי לסייע מוטל ישראל יכל ועל אמת משה
 ברכו אשר ברכתו כפי חיש איש למת ידים ולחזק רבה

 שהוא מה י לפי מכל מעשה יהא ,וזה מושה יהא זה ס׳
 הנדול המאור הרב בתורת חלקם גס להיות ־ אדם
והיראה החורה קרן ולרומם הנ׳ל בקר ולפן י׳ מי״י

כחפלחינו במהרה שבימינו בהגאולה וצהלה ברינה לציר, למלות מלט שנזכה הזה גדול זטת ויצטרף ישראל יהאתונהבקרב

 ישחא בסברות לחנכו ה׳ ט בתר אשר את הראיתם חחנ״י
 להשאר שבע׳׳פ חורתינו בכל כמעט בקיאות ורב ואמיתות

 הנזכרג׳־ושניק בחיבוריו עולם לדורות בישראל הוראות מורה
 בפשר,יו הן סונה שהוא פנוח בכל דבריו במסקנת להאמת

 בפירושיו וק המחולקים הפוסקים דימוח בין במרעותיז
 נספר וביותר .ומדרשים תלמודין שבשני רז״ל מאמרי להרבה
 ונמצאים הנ״ל ויראה בחורה המאוה׳ג הרב הוא הק׳ הזוהר

 וטפס מדבש ומתוקים אמחייה דברים הרבה הנ׳ל בחיבורו
 הניחו השמים מן כי בכתב מעולם אדם קדמהו שלא צופים

 •ולא .למבירו שמוק במה נוגע חדס וחק להתגבר מקום לו
 נתנפלחי .הנ׳ל הג׳ הרב בחורת שבפסקי האמת את אמזד
 כזה נפלא חימר על להסכים לבא אנכי וחשבתי-מה לבי בקרב

 מלגה על עלית ואת חיל עשו בטח רטת עליו אני שקורא
 אלאבסייסתא הללו בדורותינו חמשי זהכח אין הנראה ולפי
 מקומות בהמה בעצמו הנ״ל הג׳ הרב שרמז וכמו. דשמיא יבח

 אשר אח עולם של מלט המלך אחרי יבא ומי טריו שבחי
 לי טדע כאשר כך כל פלא זה אין באמת וגס עשהו כבר

 וקייס ובריאותו כבודו הפקיר דעתו מל עמדו שמיום בבירור
 אלא מתקיימת השורה רז׳לאין כדרש באוהל ימות כי אדם
 לאיש סמוך• מופלא כשנעשה וחמ*כ עניה עצמו שממית במי

 של פפרן וקנה מעיסזו שר,ימן מה ממוט כל גס הפקיר
 מס ועמל ויגע מהם גדול אוצר שקיבץ פד רז׳א צדיקים

 ־והטעימו טמלו ואח יגיעו את מלהיס וראה כחותיו ׳־בכל
 אדומי גר שעובדי׳ כמו האמת .למרכז להגיע עוה״ב ממין •

 מצי דהו׳ טצדקי בכל לפרנסם ועמל ויגע נטאיס ק׳ החביא
 לה׳ אמת נביא עצמו הוא נם וח לה לנטאה וזכה למיפבד

 • מצדי אכהן בר שהוא ■ גם ומה ר,נ'ל .,הרה/ בהממבר הוא ק
 דכחיב לוי משבע הוא ישראל גדולי הבת אמו ומצד צדדיו
 אבותיו זכות וא״כ לישראל ותורתך ליעקב משפטיך יורו בהם

 שמיס, לשה רק המה מעשיו שכל מה מא והעיקר מסייעתו
 מגזע הוח ומי מי יודע ואיני גמור בבירור לי שנדע כמו

 הזה ואביק עני עלה״ח רחמיו יכמרו שלא ט״ה אביט אברהם
 יוציא מהדאפשרנאשר בכצ הזאת גדולה למצוה מלהצטרף

 מצב ספליי המה וקיטצו פעלו רב אח הדפיס לאור
 אדם רצון לפשות אלא המה למותר ״ft ודבריי הישר

 י׳שגיאור המחבר הרב מטרה ה׳ וביראת בתורה גחל
 כל בלב להוסיף'התעוררות הללו בדבריי באתי הג״ל דוב
 מם חשד שמושה מי שנל רז״ל המאמר אח להזכירם ארג״י

 ישראל כל עס מסד עשה כאלו לו ישראלמעלין מגדולי אחד
 מאדון ובבא נזה שלם יהיה שכרם אשר ספר! שוס ובלא

 ט שנחצו טוס החתום על הבא נענה ונפש כנפשם השלום
־. מולם לבריחת החרל״א שנת סיון כ׳יה המאורות

*״* גוטמאכקר במהור״ש אליהו הקק
מעלה{: שלי בפמליא שלום פ׳ ]המחבר נרידץ מפיק

מאלישער־ הירש צבי 1•» •הכ״ד עלילה לנורא
טאו ירושלים[ ושטה ציון דרישות וס׳ חוה״מ שו״ע על למשפט מאזנים ס׳ ]המחט

צפ״ר, חרל״ב שני
אדר י׳ח ה׳ יוםטאהרין

 ,גדול המפורסם המובהק להרב חיים ושנות ימים אלרך
 זלמן שמאור ר׳ שמו כבוד ייראה בחורה ׳

י ■ :הבהיר כאור ג״י בער1ד

 לטס .הפצרות ריטי האוגרח איגרתו לגטן הבלתי
 מצב הנכבד מספרו בקונטרום .מיוני . \

• הסכמתי גס עליי ולשלוח בעיני יתיישר אס הישר
* י הנה

 מהורה ם׳ וקראת בתורה הגדול המאור הרב קמאי אך]א
ר׳ המטח בהרב בער זלמן מוהר״ר דילי׳ מתניהא ואייתי י , ז״ל אברהם

 ואשתומם שךיה מצב בפפלו ובקיאותו חורפי׳ לן ואמרי
 דשמיא סיימתא י הדין רבא לנברא דט׳ איך כמראה על
 בחעלומוח^חכמה סגיאין ומרגליות פנינים להעלות כך כל

ויסודות ח״א וסקים3 חהלוטח פי על הלכה של ובעומקא
חזקים

& י החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס6 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א ■ הישר
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T ??' '1? בשס ?:7 ___חין, השפלה שדעתי )עם להבדלה נ/ת להקדים הסכים
ואס אפ״ר שא דבר זהו דש לא השו״ע של ם ־» ““ז״”^יההבד ןןמ M,j_, w ^(ה5 ק

 להתפלל המקדימק אותן אבל’ השנה כל של מו״ש ,כבכל
אור כשעדיין הניר ומדציקין מנוכה של במש״ק מעריב

 עשה מה א״נ הבדלה אחרי עד הו לאחר" תייבק דלא
 משו״ה בהבדלה תלוי הרי קדושה קידם דמדליק מחן
 הדלקת אלא גרים המבדיל ברבת לא דבאמת כתב
 גרים נתי קדמה קודם הדליק אס ואפי׳ גרים קא הנר

 נהורין דיהק עד שלטין לא ועכ״ד וזש״כ דגיהנס נטרח
 כסא על דמבדלי עד תייבון דלא מקודם ומש״כ כו׳'

 שכ״ל[ זמני׳ הוא ואז האש מדליקי! הבדלה דבשעח משום היינו
 זה טנק גס נצבו ונס שקמו רואות כח״ר עיני וכרי'

 אכתב ני׳ דמר כבודו גודל ומשוס לזו הקדומה שנתשובסי
 חנוכה נס דטיקר והוא ובי׳ מני׳ אחד מנין עוד לו

 מהס לבטל ישראל מל המלוכה אותה שגזרה על היא
 )פ״ב הימים ממדס בס׳ כמבואר ור״ח )מילה שבת

 •טל דחינו ונשאר מידם הצילנו והי״ח אנשיוטש( ובמגילח
 נר הכתוב בדרך חנוכה נרוח מרמזים יזה' ופל מסט
 וודאי וא'כ )פ״א( חה״י בס׳ כמבואר אור ותירה מצוה

 נר מלהדליק להתאחר הוא הגמור החיוב דחטכה דבמ״ש
 ואך ביותר הנס להכיר כדי השנה שבכל מו״ש מכל יותר

 הסכים סק׳ב( שרט״ב )סי׳ או״ח .לשו״ט בביאורו שהגר״א
 ובדמ״א יטו״ש השקיעה מתחלח נ״ח הדלקת להקדים

 ימי ברוב אלא כן כשב דלא לעצמו עד האמח אבל שם
 באיסור להקל זה לרביט וחלילה מול בימי שהמה חטכה
חרפ׳א( )בסי׳ שהגר״א יחף דשבת הקודש על חול הום׳
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יע״ח ררילנא מפ״ק

תשובה

 עתידין הנר״א מרן גדול באילן א״ע וחולק מאיר היום׳
 נס אח כמכחישיס י כמה שבזה הדק את ליחן המה

 מקללין והמה שבניהכס להרשעים עונש מהירות ונודמין מנוכה
 יתבע עצמו כגד״א וק מהם עלסנה שחבש וההורה אותן

 כבן יורה כללו כדברינו שלח והמורה רח״ל .מהם עלבוט
 הן הן אלו כל ככורח רוח ימרה ־,ועלינו 'ומורה סורר

 ברי׳ לשפל ורממיו חסדיו ברוב השי״ח שחנן הדברים
 הקדומה לתשובתי כתבי מאז נס בלבבי להכניסם כמוני

 כח כמוני ליעף מוחן י״ת הוא ומחה זה[ }שבכנין
 וקדם: כמאז’ ידידו ומני ני׳ רומע״ל לפני בנתב להעלותם

זלהיה אברהם ר׳ המנומ הרב בלאמו״ר בער זלמן ;
מזב

■ל;! ר;" ה
 פה לפ״ק הרי״ט שגת אלול לחודש ב׳/'י״ג יום בעזה״י

יע״א נךיזבאת

כו׳ החריף הרב ולנכדו בו׳ בתו״י מופל׳ להרבני

 אבלי ימי בתוך צער גיסי מבתבו לי.
טורי אבי אדוני פטירת על מאד מתאבל שאני

 ,, אברהם ר׳ מרבים א“וי החריף הרב ראשי עטרת
 חריפתו הפלגת מלבר )כי ־ שברי בים וגדול דגים

 דגלים אל נחבא שהי׳ ואיך ופוסקים בגפ״ת
 הגה הכתב על להעלות שאין ביראה ערום שהי׳ ואיך
 ורצוי דעלמא בטילי גדול מחובם י איש ג□ הי'

 לקרסוליו מגיע איני הדברים אלו שבבל מה אחי! לרוב
 זקיני חמי של מסיו )ושמעתי בו׳ אבדק ד על וחבל
 בארץ בעת שהוא ג״י הזדחי שטעו; ר? הצדיק הגאון

 הוא רעל הלצת בדרך בור. שאמר׳ הוב״ב הקדושה
 שכ-יחי משבח טלשק הוא ופשתבתין עליי׳.'. סלשק

מתאבדין עלייה שבני לקוק שיש והיינו - ומצויים
,/ / ׳. ;יי -״י--

י ׳*!' ■י*

 הכי י ומשום שביתי[ משכת נחשבק כלא -שהן ואותן
 אבילות יטי הו' שעברו ועתה טברובו את פתחתי לא

 ראבא ,הסתלקותי לי שנתוודע הידיעה זטן )לפי
 עשי בל ולבי וזרועי מראשי שקילני אף דג״ט מארי

 קטן )□ועד יום ל׳ הלב סן משתכר■ המוז אק כי
 רב ולדעת דשם שמואל לדעת וזהו רישע׳ב( ת׳

 הלב מן סשתכה הטח אק' ב׳( )נ״ח ברכות בטם׳
 רב דהוכרח הא ניחא )ובזה חודש יב' לאחר אלא

 אטנם ורו׳ק( שם קטן ססועד ■ לרגל דעליי׳ להטעם
 עליה עיני לשום אמרתי דמעלוזו כבודו משוס

שבא תורה דבר ועל וכו׳ .בה שכתוב וראיתי
זה מהו להבינהו בבקשה מכתבו ™כשולי

 .דיחדדא שסא (,ב )י׳ח בראשית בזוהר שכתוב
במכתבו והפציר שם הזה״ק עכ׳ל בתו במוכסז בתו

: לו להסביר סמני

תשובה
 ממנהג יודע איני וכי זו היא שאלה מה יודע

 "ני בפו מש״כ ממט נעלם והאם במזוזה הסופרים' ;
הכתוב ודבר למד; לאיש בשם ידעתיו הלא מזוזה הלכות

 ובמדרשים שבגמ׳ בדרז״ל מקור לזה .לו להראות טונתו
 מווילנא הגר״א .הגדול ׳ לבינו אם הנה בעזה״י כדרכי

 ע״ז הראה ולא בזה שתק שם לפו׳ט בביאורו
 טלה התורה .דברי ' כל שהי׳ מקוד-, קום

 לי׳ אנס לא רז וכל מסיני כנתינתן ובלבו בפיו' שגורים'
 ייהו. מהימנות וסמוך אכתרי׳ נענה מה דיחמי יחמי אנן

 ובהגהת ברא״ש הובא כאשר כך' דנהיני קדמתי דרבוותא
 זהו ובוודאי שם לשו״ע .הרמ״א ובהגהת ובטור מיימון

 מאתנו הנאידיס מהמדרשים הראשונים גדולי אצל ■בקבלה
 אמרי בספרו זאלקאווא חבד״ק צה״ח הג״ר שמשק כמו

: יערש הדף( בשולי ז/ע״ב )דף בינה

 שואל לשום דמיגיתא בגילי לדחות דרכי שאין משום אך
מה מאתו אכחד לח לק י כמוהו לאיש ומכש״כ 1

 א׳( )ל״א שגת במס׳ נרטיכן • זה בענין רעיוני טל שעלה
 כמה א״ל שמחי לפני שבת אחד בנכרי מעשה רבק חנו

•פה שבעל ותורה שבכתב חורה שתים א״ל לכס יש תורות

 לחו א״ל הכי לי אמרת לא אתמול. והא א״ל •לי׳ מפין
 עכ״ל טלי סמוך נמי פה דטל סמכתי 'קא דידי עלי

 זו מגדה לכל 5לפר אנו שצריכק ואמרתי ־ שם הגמ׳
 על ואסמכתא הכ״ל הזהר לדברי מקור לנו יהא ממנה כי

 זה כל י שיבואר וכמו מזוזה בהלכות המבוארת ההלכה
 זו אגדה דברי לחמלת נם נפרש זה ואגב דברינו בסוף
 ט״ו( )פרק נתן דר׳ באבות גס איחא דכן דאע׳ס והוא

 בעזה׳ להלן לפונו אעתיק כאשר זו אנדה לסגנון בקרוב
 ח׳( )ה׳ ברכוש במס׳ - איתא דהא • הוא כן והאמת
 זו והמצוה מקרא זה תורה הדברות פשרות אלו לוחות
 זה להורותם וכתובים נביאים תלו כתבתי אשר משנה

 שטלס מלמד בם[ רש״י • הוראה מצא ]שממנו גמי
 מה בהר( הדר )ריש ובספרא • מסיני למפה נתנו

 נאמרו כולם, אף מסגי ודקדוקי׳ כללותיה נאמרו שמישה
 החורה ,על בפירושו ורש״י. • מסיני ודקדוקיהם כללוסיהם

 שבחומש רש׳י פי׳ פעל מפרשים. וע׳ וסירשהו כביתו שם
ע״ז קשה לכאורה אבל • אחריו ובהצאיס בהמזרחי
ימי

."
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זהר מצב
 מהמדרש ושבע״פ[ שבכתב תורות שחי והלל שמאי ]דאמרו
 קרס )שדר •חנחומא ובמדרש .ז׳( סי׳ )פי״ח רבה במדבר

 לומר ראה .מה גו׳ מחוזות לכם ״קחו טשו זאת ה׳( הי׳
 נימוסין יש ]הקדמונים[ הגויס בדרכי לכס אמר כן להם

 חמד ה׳ אלא לט אין ואנו כו׳ הרבה וכומרין הרבה
 החומש בפי׳ ורש״י • אחד גדול וכהן כו׳ אחת וחורה׳

 אלא לנו אין דאנו לפנינו ]והרי הזה למדרש הביא שם
 שעמד למי ראיתי אס זוכר איני פטה ולפי אמת[ תורה

 אינה שבעיה דתורה כלל קישיא זה הין באמה אך • ■בזה
 שבכתב תורה על וביאור פירוש היא רק בפ״ע ׳חורה
 ע׳ס זה לספרו בהקדמתו הסמ״ע בטל בזה שהאריך וכמו
 בשם לשחיהם לקרות יתכן וא״כ יעו״ש הראשונים דברי
 לאותו והלל שמאי קדמא' תנאי שהשיבו ומה אחת תורה
 זהו שבע״ס ותורה חשב׳יכ תורות ב׳‘ • להתגייר שבא
 שס האדר״ג ■ טל בפירושו אלי׳ ר׳ המופלג שדקדק ׳כמו

 אחד באדם מעשה שם דמקאיתא אברהם בן' בשם הנקרא
 במה הכלל מן א״ע שהוציא ולפי מומר ישראל דכי׳ ׳1כ

 מאמין הי׳ ולא בעיקר כפר לכס יש מורות כמה שאמר
 באותה הנ״ל דשבת בגת׳ דאי׳ וכא שבע״פ בחורה

 מעשיו שנחנכרו היינו אחד בנכרי מעפה עצמה העובדא
 שם זו בעובדא מדאיחא ,;ק, דקדק ועוד שבשמים לאביו

 ישראל דנולד משום הוא בני בשס הלל שקראו באדר?
 אין אבל יעו״ש ישראל כל של רבן נשיא היה והלל

 מקרית היא בבלי »מ׳ גירשת ידוע כי מוכרחים דבריו
 לפניט סוב שיותר אחרת בתשובה בעזה׳י וכמש״כ בכל :

 ומסכתות ופסיקתא כמדרש חיצונים כספרים בלשון ■לדחוק
 התלמוד גירסת להשאיר' כדי בכללם הזוהר וס׳ . קימות

 בריווח ולהעמיד. הבבלי בלשון משנדהוק בריווח ב?לי
 .בזס שס י והארכתי קטטת והמסכתות המדרשים גירסת
 וליתא כו׳ בנכרי מטשה איחא דילן בבלי ובגט׳ ואכ״מ
 המפרש כדברי שלא לענ״ד נראה לכן הלל בדברי בג' למלת.

 שלט גמ׳. כלשון ממש אלילם עובד שהיה אלא הנ״ל
 ולומר לדחוק יש אחד באדם מעשה באדר״נ דאיתא והא

 ומזה א״ע התגייר 'שאח״כ סוסו שס על כן שקראוהו
 בטוח שר\ כיון בני בשם הלל קראהו עצמו העטס

 עצמו באדר״ג רז״ל שדרשו וכמו ■שיניירנו בחכמתו
 ומכניסן הבריות את מקפח אבינו אברהם שהי׳ י״ב( )פרק
 אלא ק עשה בלבד אברהם ולח השכינה כנפי תחת

 ט׳ בחרן טפו אשר הכפש ואח כו׳ 'שנאמר שרה אף
 וכסגנון אותן עשו כאלו הקלה עליכם שהעלה מלמד

 יטו׳ש כ׳( סי׳ ל״ע )פרשה רבה בבראשית גס חיחא זה
סנהדרין מס׳ בבלי ובגט׳ תורה לו ללמד התחיל כרי וגס
 מליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד כל רז״ל אמרו ב׳( 1)נ״נ

 בחרן עשו אשר הנפש ואת שנאמר טלאו כאלו הכתוב
 בכי בשם. הגר לאותו הלל קרא שפיר וא״כ יטו״ש כו׳
 כמה ששחל שמכיון הנ״ל המפרש עם הצדי! בזה רק

 ולהוציא ומין כפרן שהוא נראה מזה לכס יש תורות
 לנו יש י חורות ב׳ לו להשיב הוצרט מלט זה אח

 דרכן שהי׳ להם מוצאין אנו כאשר והושבט״פ. חושב״ב
 ברכות במס׳ וטפריס צדיקים של מלבן להוציא כן

 ב׳( )מ׳ יומא וכמס׳ א׳( )נ״ו פסחים ובמס׳ א׳( )נ״ד
 אחר מטטס שזכו או יעו״ש א׳( )ס״ה מנחות ובמס׳
 שבא גר א׳( )מ״ז יבמות 'במס׳ דאיתא מהא והוא

 להתגייר שבאת ראית מה לו אומרים הזה בזמן להתגייר
 החופים דחופים דווים הזה בזמן שישראל יויע אתם אי

 הכי ומשום יעו״ש כי׳ עליהם באים וימריס ומטורפים
 .כתולה המה האמת■ לפי איל כי׳ תורות ב׳ לו ^הונניבכ

: לחוה״מ סמ״ע הקדמה כשס כנ׳יל ^-•י-״״האחת
 שממנה כנ״ל האגדה לסוף לפרש נתחיל

ופנה יתד בסד״ש לעשות *עבדשחינו“7?™׳-". ■

יב ■הישר. בראשית
 יומא דאסיימא בהא והוא הנ״ל וההלכה הזוהר לדברי
 רש״י ופי׳ ט׳ לי׳ אפיך למחר ד׳ ג' ב׳ א׳ א״ל קמא
 שם בח״א מהרש״א \כתב עכ״ל תשר״ק כגק לי׳ אפיך
 תי״ו ושד מאל״ף האותיות לסדר שעם יש ודאי דהא
 אתמול א״ל כן וטל דברים ולשאר מספר למנץ טון

 אתה ידעתי לא וא'כ האותיות סדר הכי לי אמרח לא
 שם ובאדר״נ • .מהרש״א מכ״ל ט׳ העיקר הוא סדר

 שעמד אחד באדם מעשה אמרו בזה״ל איחא )פט׳ו
 שתים א״ל לכס יש תורות כמה רבי א״ל שמאי לפני■
 לך מאמין אני שבכתב את א״ל בע״פ ואמת בכתב אחת
 בנזיפה והוציאו בו גער לך מאמין איני פ’שכע ואת
 שתים לו אמר ניחנו תורות כמה רבי א״ל סצל לפני בא

 שבש׳ם מאמינך אני בכתב בע״פח״ל ואחת בכתב אחת
 בי״ת אל״ף לו כתב שב בני א״ל לך מאמין אני אין

 א״ל בי״ת אלא אל״ף זה אין א״ל אל״ף א״ל זה מה א״ל
 א״ל גימ״ל אלא ביית זה אין א״ל בי״ת א״ל זה מהו
 א״ל ממ״ל וזה בי״ת וזה אלץ שזה יודע אחה מנין
 ב״ת וזה אלץ! שזה הרחשוגיס אבותינו לנו מסרו כן
 זו עליך קבל כן באמונה זו שקבלת כשם נימ״ל וזה

 מקרא בהמפרש שס■ וכתוב שס האדל״נ מכ׳ל באמונה
 אברהם הג״ר תלמיד אברהם ר׳ המופלג להרב חסד אהבת
 דהנר לומר צריכין האדר״ג לפון ־ משמעות דלפי ברודא

 ב׳ ■שהוא א׳ על בכיון א״ל שהלל רק ב׳ א׳ יודע הי׳
 צריך שבכתב לתורה שתף לו -להראות ג׳ שהוא ב׳ וטל

 ופל ב׳ אוח ואיזה ח' הוא .אות ■איזה ]לידע לקבלה
 של ■חכמתו היא מה תמוה 'שהוא הנ״ליכחב רש״י דברי
כדרך או ב׳ א׳ כסדרן. איי איכא נפקותא מאי בזה הלל

 משוס •רש? סי׳ לפרש שס דחק שמהרש״א ואף תשל׳ק
 לו •נראה לכך מספיק. זה חין האתיות לסדר מטס דש•

 להמופלג אברהם ובק • דבריו בחריטת יטו״ש הוא כמש״כ
 אות צורח בתמת דלמא ט׳ יורע אחה מנין כתוב הנ״ל

 כיק' וודאי ורש׳י ט׳ נ׳ הוא ב׳ אות ו׳טרת ב׳ הוא א'
 • תשר״ק עון רש״י ומש״כ כו׳ באדר׳נ שמטאר דרך על

ס׳ שהוא היום• א״ל אחמול שאיל א׳ אות שעל ה״ס
 שא״ל אי ש׳ שהוא היום א״ל אתמול שא״ל ב׳ אות ושל ■

 בחיבת רש״י י רמז וזה ג׳ שהוא ב׳ .ועל ב׳ שהוא א' על■ '
 ופל עד? למין אפשר אי מהרש״א דברי אך מ׳ כגון

 ־ בדילוג עכ״ד דאדר״נ הסומא מעיניו' שנעלם כרחך
 אברהם[ והבן חסד והאהבת המהרמ״א ]היינו שלשתם .ודברי
 כבודם במחילת שכולם דמיוני ולפי בזה לי נוחים אינס

 זה כי רש״י ולכוונת האדר? פשמ= לכוונת ירדו לא
 ב׳ שהוא א׳ על כשקר א״ל שהלל חסד האהבת שכחכ

 הגר יכחיש א״כ. ראדרבה זה הוא מהחכמה יודע איני
 שיראה כיון ישראל לחכמי המסורה • שבע״פ בתורה לגמרי

 ראש ■כלל .של בטבעו .,במציאות לפעמים שיש בעיניו הגר
 שיהא חופן שוס באיזה ולכזב לשקר ישראל חכמי ונשיא

 יטעה אעפ״כ כאמת לברר חכמה בדרך הוא אס גם
 הם רק חו״ש אמת אינה שבע״ם חורה כל שנם לומר

 רוב לפי מלבס טדים כאשר כרצונם בה חומרים
 יוציא כהלל קדמון ותנא אמיתי חסיד חיך וגם חכמתם

 סכנה שמשום ואע׳־פ . • זה באופן גס גמור שקר מפיו
 סי׳ .א« )פרקה רבתי באיכה גמור שקר גם קמר מותר
 וה אלא ווי אמרתי לח א״ל כו׳ ריב״ואמר-ווי שמע ל״ב(

דעת ויתרון עליו וקרא רילז נמלט לוה ווי בין אמרי
 ן • כל(ס שייכת פכנה מאי מ״מ יעו׳ם בעליה חחי׳ החכמה _

 )י׳יז כסוכות נמס׳ לשיטתי׳ נזל אזיל דכלל לומר ואין
 מרקדין'לפני כיצד. רבנן..: תנו החם דאיתא ע״א( .ריש

 כלה אומרים לה שהיא׳ כמות כלה .אומרים ב״ש הכלה
 •סומא אוי■ חיגרת שהיתם■ הרי לב׳ה לש א״ל וחסודה נאה

תרחק שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה כלהגחה לה אומרים
י 9א׳
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זהר מצב 24
 השוק מן 'רע שלקה מי לדבריכם לביש ב״ה א״ל

 בעיניו ישבחנו אומר הוי בעיניו ינננו או בעיניו ישבחנו
 עס מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם אמרו מכאן

 דעתו הי׳ דהלל לפנינו י רוס שסן »מ׳ עכ״ל הבריות
 התום׳ לשון זה אבל מסיו שקר דברי להוציא במנין להקל

 ולא • ישתקו מוס כה יש ואס שהיא כמות כלה שס
 עון בה שיש נאה בדבר ישבחוה נמי אי ישבחוה.
 ישבחוה אומרים וביה יפות הם אם בידיה או בעיניה
 דשאר מכלל לשבה בה שיש מה דכשמזכירין לגמרי
 הנראה כפי החום׳ לדברי גס ומה • עכ״ל לגנאי

 ט׳ לגמרי ישבחוה אומרים דכיה לשונם מפשטיות לכאירס
 התורה דהא ביש קופיח כשלימות ביה מל• נשארת תהא

 לדבריכם להסב״ה שהשיבו ומה תרחק שקר מדבר אמרה
 אדם של דעתו תהא למולם ט׳ רע סקח שלוקח מי

 ממה ראי׳ להביא מספיק זה אין הבריות עם מעורבת
 עלמא טלי דאעו תורה דברי מל למכור אינשי דאמרי

 אינשא לדאמרי אסמכתא איזה כשיש לא אס גמירי דיני
 בשים אחדים במקומות וטרד ב׳( )לב החובל דפ׳ הנך כגון
 יעקב השבות ובמל ,ס׳ א׳( )ז׳ סנהדרין דמם׳ הנך כגון

לשנות דמוחר ס״ל וב״ה' כתב שם יעקב עיון .צספרי
למנ״ר אב^ עכ״ל הבריות עס מעורבת דעתו שיהא
ב״ה על תקשה דא״כ בזה כדבריו ;האמת דאין נראה
זה קודם שם עצמו יעקב העיק וכמש״כ כ״ש סברת

 שקר מדבר אמרה והתורה ב״ש דקאמרי •והא ח״ל
 הכא ,מ״מ השלום 'מפני לשנות דמותר תרחק'ואפ״ג

 מדיף חמשה ואל ושב לשקר לו מה קטעה חשש דליכא
 לפי שהיא כמות כלה יאמר לכן השתקה פלך לאחוז

 כת מק וא' שכינה פני מקבלות ]שאיק הן כתויז שיד׳
 כה שיש שבח אותו ולפי תענית סוף. כדאיחא שקרנים[

 לשם שלקחה או עשירה או מיוחסת או ביופי או י יאמר
 .קסטה ולא שלום יש דנישאת כיון מכ״ל־וא״ב שמים

 דמדבר חורה דבר על לעבור ב״ה לדשת רשאי .יכא ואיך
 פני מקבלים שאינם שקרנים בכת ולכנוס . תרחק שקר

 החלקת כמש״כ בזה גמור לאמת נראה לכן'" • שכינה,
 סי׳ )ריש אה״ע לשו׳ע בפירושיהם שמואל והבית מחוקק

 לה יש שאס לא • נאה אינה אפי׳ הח״מ וז״ל ס״ה(
 יאמר רק גמור שקר דזה מוס לה שאין ייאמר מוס

 לאפוקי עליה משוך חסד של ומוט נאה שהיא סתם
 • שם הב״ש וזיל עכ״ל סחוס׳ וכמשיב שמאי בית »דעת
 לתר׳ן יש תרחק שקר מדבר דכתיב. אט״ג נאה שהיא לומר

 שס זהנו״ז • מכיל • פרושה • במטשיס נאה שהיא דבריו
 קצת עליהם והוסיף שם במ׳א מהרש׳יא דברי אח לקח

 ובדברי בחא״ג במהרש״ח מעיק לכל ;כנראה ודובשא קימחא
 מהרש״א לדברי זה במקום המ״ז 'ראה שלא י או המ״ז

 בזה דחוקים שניהם אבל אמד לדבר כיוונו ושניהם'
 הח״מ כדברי כזה העיקר אבל • להאריך ואין

 וכמש״כ בדבריו סיים שכח״מ ומכיון שמואל והבית
 התוס׳ בדברי כן שהכין לפנינו הרי עכ״ל התוס׳
 כוונתם אין לגמרי ישבחוה ב׳ה דברי בפי׳ התיש׳ שמש־כ
 כוונתם אלא מפיו גמור שקר להוציא רשאי ביס שלדעת

 וכתיב דבריו אח לתק שיוכל כאופן סתם- שיאמר בזה
 לפנינים כדרז״ל שנמצא כמו דיבור היינו תרתק[ )שקר מדבר

 דיטל •זה אץ פ•6 לחיי משתנה דהדיבור ומכיון החריש
 פעמים הרבה נמצא דרוש שעל משה פני ]ובה׳ שקר של

 והלכך ימו״ש[ מקומות בכמה פי׳ ובזה זה ענין •לרובי
 זה ועל מוחי׳ דההלכה ב״ה לדעת זה באופן מותר

 מעורבת ש״א דעתו תהא לעולם באמרם לז׳ל שבחוהו
 נועם דרכי דרכיה כתיב. "תורה גבי כי הבריות עם
 לרז״ל מוצאים ואנו י״ז( נ׳ .]משלי שלום נתיבותיה וכל

 ובדרך אדס כני כלשון תורה דברה אמר לענק שאמרו
שחמר למינות כשנתפס הגדול ר״א גבי מוצאים .אנו זה

הישר בראשית
 אומר' הוא עליו הגמון אותו כסבור הדיין מלי נאק
 סע*ב( ט״ז )ע׳ז שבשמים אביו כנגד אלא אמר לא והוא

 ארצה שהשתחוה עה״ש אבינו יעקב וק בפרש״י ימו״ש
 להשחחוח כוונתו היסה עשו אחיו עד גשתו פד פעמים ז׳

 בזוהר כמבואר לו שהשחחוה סביר יהא ועשי להי״ח
 זה באופן גם שמאי ולבית היטב יעויש ל( קפ״א )חלקח׳

 יש בפניי ולי משנה אינה ב״ם במקום וביש חסור
 רחמיו בלוב הי״ת שחנני ממה נופך קצת להוסיף בזה
 כדאיתא השלום מפני לשעת כגק מכללו שהותר דוה

 שס זה היתר רז״ל שהוכיח ]ואף ב׳( )ס׳ה יבמות. במס׳
 מנמימר רבנן מימנעו לא מ״מ התם דמפורש מקראי

 בה ולהעמיד מהמקראות דוחק שוס להוציא דאפשר כיכי
 בהרבה זה בדוגמת קדמוני כאשר בריווח חיל לדברי

 את לתנ״ן שיוכל .באופן וכן שונים[ לפנינים הפריס
 לדעת כתובות נמס׳ בזה דאיירי לחתן • לשמח כדי דבריו

 כדאיחא ארן ודרך ענווה דרך בענק וכן והב״ש מ’הח
 דמשני רבנן פבידי מילי תלת במי סע״ב( )כ״ג ב״מ ׳כמ

 רחמנא לן דאסר מה דכל ]ואע״ג כר במסכת במילייהו
 )חולק ט׳ כבדא לן שרא דמא נן אסר טותי׳ לן שרא
 תרומה גידולי ס׳ לבעל זה דוגמת פ״ן אבל ב׳( ק״ט

 לענק לדרוש] )בעת ב׳ מלק ריש לעתים בינה בספרו
 הי׳ דחלו משום והוא ותני[ קרי ’ פומך פתת שיננא
 אז בלבד י״א( י״ע )ויקרא בעמיתו איש תשקרו ולא כתוב

 דרז״ל ואע״ג • היחד שוס בזה להמציא הדבר קשה הי׳
 .תשקרו לכולא דרכו ב׳( )פרשה קדושים סדר בספרא
 אימתי אבל יפו״ש ממק כפירת על בנשבע לאזהרה

 ולא ]דהחם מפשוטו ולהוציאו .ק לדרוש ביכולתם הי׳
 שבעולה[ מיניישקר־ אכל סשיפו לפי משמעותי׳ תשקרו
 הקרת בכך מה של בדברים שקר סתם מל כתיב כשכבר
 דמסכח בהא כן ומוכרח וכדמומז תרחק שקר דמדבר

 ביה אדברי דמקשו ב׳ש מדברי מ״נ )יז( כחובות
 שאין בדבר וזהו תרחק שקר מדבר אמרה והתורה

 בקדושין נשאה כבר דהא דממונא ,לרררא שייטת שום
 בעלן רק קאי שקר המדבר ואי וישראל משה כדת וחופה
 להם כשיט לא קמאי ונס ב״ע נקשו מאי ממק כפירת

 ברור היה דזה וודאי אלא פ׳ז בהם ושתקו כן כמו ביה
 שוס מיני כל על קאי תרחק שקר דהמדכר לשניהם

 הולא לדרוש חיל בכח הי׳ אז וא״כ שבעולם שקר
 לאזהרה ממק דכפירח שקר שבועת על רק יעקרו

 ול״א סע״ב )ל׳ שטשח במס׳ רז״ל דרשו ומשרה פ׳יו
 שקרים מיל להרבה תרחק שקר •דמדבר מכקרא ן א׳

 שקרים מיני לכל כולל הוא דסכוטו משים יעו"׳ש שבעולם
 דגנל[ ]לישנא וליזול יחשוב ל רוכלא ט אניו אך שבעולם
 בלחוד בעמיתו איש תשקרו כולא כתוב הי׳ אלו משמ״כ

 הוא וממילא בקר סתם על גם לו דורשים •דהיו ודאי
 וא״כ ממק דכפירת שבועת על אזהרה בו דיש דמכש׳כ

 שקר בשום היתר כוס לנו הי׳ לא דאז דברינו צדקו
 אנפי לתר; דמשתמע ובדבר הכלום מפני גם שבעולם

 לגמרי לדבריו לסתור בידי שיש ממני נטלם שלא ואע״פ
 דממונא דררא שוס אק הנ״ל כתובות דמם׳ דבהא שזש״כ

 הוא אם דהא דממונא דררא בהא יש דוודאי לומר יוכל
 כתוב הי׳ דחלו וזש״כ' בכתובה שלא תצא טעות מקיז
 כף שבעולם שקר אכל דרשינן הוי בלחוד תשקרו' הינא
 דהפכת הוא לסיפיך אדרבה אלא הוא כן דלא לומר יוכל

 וליזול ליחכוב רוכלא כי דאנוו ■ וזש׳כ הפסת מועט
 שאין דברים איזה טל לרזיל הרל דא״כ להקשות יוכל
 גס קרח בכח יודמיס כייט ואז ד׳ממונא רררא שוס בהם

 דיש, עכשיו משח״כ דמייונא דררא בהו דאית דברים מל
 האיסור הוא דממונא בדררא ודווקא לחלוק דין לבעל
דזה נו להשיב ביד יש מ’מ זה בזולת לא אבל

. ודרשו
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יגהישרבראשית זהרמצב

 אדררא שטעות דמם׳ ובגת׳ שם בספרא רז״ל דדרשו
 רע שהוא חמור פון דהוא משום אלא זק אין דממונא
 דחמירי לחבית אדם שבין דברים מל ולבריות לשמים
 אז נם הכתב על זה חת להעלות הקפידו משו״ה מובא
 דאפשר מם בכל למעט בזה מאד הרבה ן נזהר׳ שהיו
 אפי׳ שבעולם שקר שום דנם רז״ל יודו חבל בזה

 אלא זה שאין דממונא דררא שום בהם שאין כדברים
 היטב[ ודו״ק סלילי עון ג״כ הוא למקום מדם שבין כדברים
 גס ז׳( כ״ג )שמות .בתורתו הי״ת שכתב עתה משא״כ
 נושן דכוונת נראה מזה תרחק שקר דמדבר להקרח
 מהשקר בלבד רחוק בנדר האדם להיות הוא ית' התורה

 למקומו לחזור יוכל מ״מ רחוקה בדרך שהוא ימי גס אבל
 זה לפנין הוא וכן התרחקותו ערך לפי הזק בהמשך
 בכל שקר שום מפיו מלהוציא להתרחק האדם שצריך
 מהד׳ חו״ש הוא אזי מזה מתרחק אינו ואס ימלתו
 לסי שחס שלום .הבאת למנות מניע אם אבל כו׳ כחוש
 לא א!מת שבדברי היטב הדטת ישוב לאחר עיניו ראות
 שבעולם ואופן מנין בשום הזחת גדולה מצוה לקיים יוכל
 לטם לעשות ולתופסו להשקר להגיע בזה לו הושר אזי
 גו׳ . מדבר מלת הזה בקרא כתיב וכן שקר בדברי גם

 דמשתמע דבר מפיו להוציא אבל ממש שקר דיבור והייט
 לכתחלה לגמרי מותר לחתן לשמח כדי וזהו חפי להרי

 כבוד משוס זה מטעם הותר וכן כלל עושה הוא ומטה
 הוא איהו סני״ב( )צ׳ד חולין במסכת כדאיתח הבריות

 )סי׳ חוה״מ בטוש״ע פסקינן וכן נפשי׳ מטעי׳ דקא
 משום דדוקא שם בנהג׳ דמשמע ואף ו׳( סעי׳ רכ״ח
 זומרא דמר צהדיא שם נראה - דכא גדול אדם ■ .כבוד
 ורב דרבא מנייהו רבא גברא .הו׳ נחמן דרב ברי'

 דקא ידעיק הוה לא אק ספרא רב א״ל דהא ספרא
 הי׳ וטודאי טרחינן הוה טפי ידעינן הוה אי מר אה;
 רב .דהוה הדעת על להעלות דהיתכן אמת דברי אומר

 שבטור ואף להזכיר לא כי הש הח.־פ!ם מכת חו״ש ספרא
 וודאי אבל ט' בחבירו שפגע כגון כהוב שם ושרט

 איך מהם גדול אינו לאלו הוא כן הטוש״ע כמנת דגם
 הוא ופשוט דווקא לאו הוא במטרו ומלת אנפשי׳ ינ|עה

 נדוליכטד ב׳( )י״ע כרכות במס׳ אחר לענין נמצא וכן
 שבא בר רב ופי׳ שבחורה מנושה לא שדוחה הבריות

 הדעת יישוב כרבה אבל ימו־׳יס דרבנן במילי בנמ׳ ש□
 ת׳ו יהא שלא שקר דבר מפיו שמוציא קודם האדם צריך
 שכינה פני מקבלים שאינן כתות מהד׳ א׳ בכלל בזה

 כדמוכח בניו חיי או מייו מקצר הוא זה בטון ונם מו״ש
 י יט־ש״ה א׳( );"ז סנהדרין במש׳ קושטה עיר גבי בגמ׳

 כל ח׳( צ״ב )שם מארז״ל טל ביאור כתבתי ובמק״א
 דמצתא דטעמא ט׳ פ״א עובד כאלו בדיבורו המחליף

 אמת אלהיס וה׳ (?י י׳ )ירמי׳ בי׳ כתיב הי״ת דגבי הוא
 מראה בשדותיו והמחזיק ח׳( נ׳ה )שבת המש חתימתו ונס
 מדותיו היפוך והעושה ית' ועבדיו מעמו שכוח נזה

 מכלל 'א״ע הוציא כאלו הוא הרי המשקר זה יה/כגיון
 נחש מעשה בזה שאוחז שם כתבתי ועוד ועמו עבדיו

 אכל זה שמחילן ב״ה הנורא על שקר שאמר הקדמוני
 ו׳( סי׳ י״ט )פרשה רבה בבראשי׳ כדאיהא העולם וברא
 של מנוה הוא אולי אבל הותר כנ״ל מצוה במקום ודק

 והארכתי מציה מעבירה לעבות לאדם שמעעהו היצה׳יר
 מופלגים ללומדים גם שראיתי על מוסר בתוכחת שם

 מעשיות בסיפורי חו בעלמא במילי רעיהם עם שבדברם
 מפיכם שקר דבר להוציא נפש בכאע להם בנקל וכדומה

 נחה ריזרי שוס להם ואין לזה מוכרחים שאינם מה נס
 ובטל בזה שהורנלו משום רק דממה נררא שוס לא ■ ונם
 איזה כשמספר אפי' שכתב יו״כ בהלכות אדם חיי ס׳

בשם נשבע והרי ה׳ יעזרני כה נשבע כו׳ למטרו שקר

 דקדק לא . עון זה אין שבועה דבלא דמשחע יעו״ש ט'
 השכיחים עבירות טל לבו טאב .גודל משוס בזה בלשונו
 ודו״ק .שבחמורות חמורות עבירות שם לחשוב ובא טובם
 מהרבה .הזה חמור באיסור בעזה״י מזון והרביתי היטב

 • אכ״מ אבל ודעת במועצות ראשונים וספרי רז״ל מאמרי
 וק י והט״ז והב״ש הח'מ דעת דעל״ס לעניניט ונחזור

 מ’הר. נס הבינו דכן ]וממילא החוס׳ כדעת הב״ש הבין
 להוציא .דשרי' הלל בית סברי דלא התוה׳[ בדברי והט״ז
 נמצא איך וא״כ וכלה חתן לשמח גס מפיו נמיר שקר

 .שקר הוציא שהלל. הנ״ל חסד האהבח פי׳ לפי כאדר״ג
 ג׳ שהוא ב׳ ועל ב׳ שהוא א׳ על לומר מפיו נמור
 ואדרבה מצוה משום כאן שייך דאין לעיל כתבנו וכבר
 והבן יעי״ש ‘א'( )פרק אבוש ־מס׳ הא כי והוי הוא

 הואדלמא כתב ולכן בזה שהרגיש נראה להנ׳ל אברהם
 טח אין זה נס אבל ט׳ ב׳ הוא א׳ אות צורת באמת

 א׳ זה אק דלמא בהאדר״נ להדיא כן כחוב הי׳ דא״כ לי
אמאי שניהם דברי על לי קשה ונס ־ ט׳ .ב׳ 'אלא

 אלא ב׳ זה אין כו׳ ב׳ אלח א׳ זה אין באדר״נ י תא ''־"'""אי
 כו׳ ח׳ ■אלא ב׳ זה אין והיפוכו דבר לומד הו״ל ט׳ נ׳

כבר המהרש״ח ודברי * נ׳ אלא. ב׳ זה כאין ח״ל ולמה
 הבן ונס מספיקק .ואיק .דחוקים שדבריו הא״ח טליו .,..כתב

י: דהאדר״ג הסוגיא מעיניו. .שנעלם עליו כתב אברהם

 רש׳י וכוונת האדר״נ דכוונת לומר לטנ׳ד נראה לכז
בדרך אותיות החילופי נם להגר הלל שלמד הוא ׳
 במס׳ המבוארים הפשוט ב׳ מהא׳ הנאצלים ׳בישות ־־־האלפי

 בט״ע ואח״ס. ב״ש וא״ח כפשוטו ׳5 א׳ והמה ח'( )ק״ד שבת
 בקלי בש״ס מקומות כמה ובעוד בגמרא יעו״ש ביס וא״ל

 האותיות חילוף בדרן דרשות הרנה ומדרשים וירושלמי
 חביאלטלם ואם הפשוט הנאצלים ב׳ א׳ אופני כמה טל

 רבים כי לפורטם אפשר ואי נגרע שלם למיבור יגיעו
 מה ,אהד ב׳ בא׳ מחילפיס אותיות עוד יש והנה כמה
 בדברי מוכר והוא שלפנינו רז״ל בדברי להדיא נזכר שלא

 באשכנז לכתיב נהנו מזוזה הלכות סוף הרא״ש רבינז
 והס י׳ד של שם מנמק ה׳ אלהינו ה׳ מנד ובצרפת
 ט׳ ביתא; באלפא ה׳ אלהיט ה׳ של לאותיות סמוטת

רפ״ח( )סי׳ יו״ד בטול הטורים בעל רבינו ובנו עכ״ל
 .באשכנז טהנק וכן ט׳ א״ח כתב וז׳ל אביו לדברי פי׳

 במוכסז טזו, והם ביתא באלפא קי מבחוץ לכתוב ובצרפת
 _אות מזוזה )בהלכות מיימוכי הנכות ולשון .עכ״ל כו׳ טזו
p בא׳ מק המתחלף שם אח־ ה׳ אלהינו ה׳ כותטן
 ,להפך האותיות להפך ונהגו מזו במוכסז טזו שהוא ב׳

 שהוא - אות כנגד אות כל שיגיע כדי המזוזה מכתיבת
 בהגהותיו הרמ״א רטנו העתיק זה וכל עכ״ל נו מתחלף
 ש»מ׳ ח״ל בדברי נמצא היכן תמוה והדבר שם לשו״ע

 .אך בטולם בזה .ב׳ א׳ שנמצא רמז שוס נם ובמדרשים
■כגר. לאותו הלל שא״ל הזה האדר״נ בדברי מטאר זהו
 והיינו ט׳ נ׳ אלא ב׳ זה אק ט׳ ב׳ אלא א׳ זה אין
 גמור שקר בוודאי' כי במוכקזז כוזו של ב׳ הא' אוהו לפי
 הלל׳ מחכמת זס והי׳ .הקדוש מפיו הלל הוציא לא

 . כיון מחוכם קצת בוודאי שהי׳ ■הנר לאותו שהראה
 שאינו ישראל. של רק הלל לפני לחמר כך כל שהעת
 שיוכל. בעוניו נראה שהי' וודאי שבע*פ בסורה מאמין
 והראה ■כהלל שבגדולים לגדול גס וויכוח בדרך לנצחו'

 בהיכ-יך■ נס. ועלועים' מונחים ב׳ בא׳ שנס הלל לו
 ■לו להודות כרסו.יוכרח ובעל' עמוקים פנינים האותיות

 מנין הכי; , לאו המה^דאי ואמיתיים כנים חכמים שדברי
 ..סוכה. במש׳ ירז׳ל שאמרו׳ ומכירן ב׳ וזהו א׳ שזהו ידע

 לה^קזצןן. י לו ■ היו תלמידים שמונים רבנן הנו א'( )כ״ח
כמכה':רטנו . ׳שכינה עליהן שתשרה ראוין מהם שלשים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס39 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר מצב



26
זהי עצב

 י• על עליז אמרו זכאי נ; י t׳ws W ני׳
 יבם נהלל גס ־זה כל הי׳ »י\ג*. *י ‘מיי ב״ז

 י\ז )פיי, מפריס במם׳ להריא 5*'מ Pf ' מנמי
 ט׳ הניח עלא »;ביר לע .''V 'ט 'ח כה-ה

 על עליי אמרו ושמא* יוי\צ *"י בל’ור ’ימה
 הנקרא בהמפיש ווע״ש ט׳ איא v טזנ שלט ללכ

 ונגהניד (h) ג״י לנדא י׳5א רי*™ v ^'י סזפייס אמיו
 גיהרז באנשי הרמוזות והסודות 'מאי"ייז להל לי

 הצל שיער כאשר הגר אותו זעת סיגל אשר כפי
 ני • ונתגייר אמר לאיש הנר '■התך rv נמתן0 ׳בג,ד

 הצל ובין הגר אותו בין יניס ה?ץט’יו ענח כיילאי
 )כי לפנינו בכתב העלום לא’ ז\»יל ייו ׳ישיא נשיא
 הגר חיתו של ’,בהמושיוח סיאיזו פי ימצא אולי
 ריכל גאוניו ינגסו ולא עין צא הלל " שהשיב ומה

 כי העלימוה[ משו״ה הבאים ליוייוק מנטל מזה‘ לצמוח
 זה דאין בעלמא שבדברים הדעת טל להפל״ז זיתכ אל

לו אח שהלל וודאי אלא מ<נ גדגל נזה ט׳ ב׳ אלא א׳
 של ל בהא׳ ברמז הלועיס הטי"היס הטניניה

 • לזה יודה בקדקדו מות צו שיש 'י' ינל במוכסז טזו
 הלל לו למד מאשר חכמתו ׳ על תטיה ן«’כטמס 5"06י

זה לשי ונמצא שם p3c1 נגע׳ ?דאי׳ זה לבמלר שמח
 ינחו ג׳ הא׳ הגר לאותו ’למד באדי/ שכתןב

tit> צו למר י' 'f, מא, אןןר7 יןלי! ׳י8י וסיני במוכסז  מ״ל הנאצלים ב׳ הא׳ כל לן זלמן ייזי! דסיא וודאי
־־ --••*- ־* --------«»! רש״' ככתב וזהו

 מעוטה דט נראה מזה לו למד »מ ®י7 דברינו ׳■ע׳ m׳a.v ran; 7*™ ־• ■
 )שהיא רילן בגת׳ עדז״ל ועכיון
נמס׳ שאמרו כמו שבעולם יאויאות

 העלימהז יש״י גס לכן ב׳ א׳ איתי 21
 א׳ דיס והייני כגון במלח רמזו רק >^י י™ ™7י?

 יויגמח P» הוא p פזעמ ל ׳W ״איט ב
דעיעועא ]שמיעוטא באבדר״ג .®*יל ‘׳2^

?I דת עיקר תלוי שבו מזה ונראה '\זהיג 
, Iשהרי ואופן 'עגין. בשום עוד \יי?איס(
והוכרח שנפ״ס חורה בהכחשת יואיכם \ ' ,

םבע״פ שתורה הזה ב׳ כבא׳ הלימודים
 דאשכנז ׳הראשונים גדולי ט בתרו ל?| P P י א \

sS לבפנים משוס השני מעבר מזוזה ל1\י?1אם
 יכרא׳ש ברמכי׳ס המבואר מאומה ליזישיף "

והיא "עיין לכל ביותר 'נראה °יג כ°
הל על ט הכל בשם שם משה בירכי שמיג כדיך
 הבחון שדי לכתוכ דנהנו היא׳ש ס0י־ י דזכי

 טכ״> ישראל דת שומר ניטרקון זה ”JR כן כ,א
ונוודא זה מטעם דטותי׳ נמי הא י£*° ז 2
 וגסעד, מאתנו הנעלמים מעמיס c׳lfl ™ דיפחט,

 יודו אתט שאץ ואך הקדושים יוות0 \\ י׳ פד
 רנותיג בדברי שהובאו אבותינו י»י* ? »« »י

 אד, שאין כמו .וזהו כידינו היא ’״’’£?
 לחיזו מהמאכל מיעב מתחלק ויוה 1יא א כל

 כ כמבואר מתעכל הוא• ■ ואיך האימים J2 ״, 2 סהילו הוא ואיך מאתו סרחון ייי׳תחי ’, י _״.
סמול וק יסר•! »ל ־!מר1 יו׳ W ""י* כאריט ס׳( )פיק הממה שפר יזלמית .ס ה ...5" tlעפי61 סיומא ל! שנוק הרפואוח ׳'ליו 

־, •שיא, רש כל »» הס פן 1״׳ ׳1’™
פו; הארס אם הטלק נשלם י|יוסיי ”

«״י אפ׳פ כלש ופשא• נשו-פ

ד,-שר בראשית

 כתוב וכבר עממיהם ועקרי י סודותיהם מאתנו בטוס״ר
 שער שבק ו׳ )בפרק מוולאזין להגרי׳ח החיים נפש בם׳

 לא אבל נמצוה רק הוא וכוונה שידיעת ׳(7 לפער ג׳
 יצא מכ*פ אבל הקלושים דבריו באריכות יעו״ש בא לעט

 לנו יצא במוכסז דכוזו ב׳ הא׳ שכל הנ׳ל מדברינו לנו
כו׳ ואבטליון משמעי׳ שקיבל הנשיא הלל קדוש מפה
לדברי מקור בטזה״י מצאנו ובזה מסיני למכה עד

 ולא חדשה כתורה הלל הזוהר דברי ואין הלל הזוהר
לפי מפורש שכן אלא בזה .מיין אנו בלבד הזוהר מפי

הפוסקים רבושיט בידי ומקובל אדר״ג במס׳ גס דברינו
 לשו״ע הרמ״א והגהת מיימוני והגהת בנו והעור הרא״ש
 כן מייחדים שאנו ה׳ אלהינו וה׳ י שלו משה ובדרכי

 גאולתינו יקרב יח׳ש הוא יום בכל פעמיים יח׳ לשמו
 כשיקומו אבותינו ואבות באבותיט לשמוח לכולנו ויזכה

 בקשת בנו ויקוייס בט ישמחו והמה המתים בתחיית
 יתפרסם שאז עיניתנו כימות שמחיט עה״ש ט רני משה

 , וכלר אחד ה׳ אלהיט שה׳ לכל נדע ויהא עז אלקותו
׳ נכאה זרות נפש במר לו המשיב דו׳ש ידידי :'מאת בב״א

 משנה מגיד הכ״מ הנ״ל בלאמו׳ר בער זלמן
 ומורה קריזבורג פה דאנ״ש הגדול במנין ואגדה

אביגדור י׳ המובהק הרב ברשות או״ה הוראות
j , • ־ . הלל. דפ״ק האב״ד נ׳י __

 ומצויי} גדול רב ;הרל תשובתי דברי: על בי ששאל מס וזהו
: משכתבתיה שנים הרבה לאחרי אותה ראה כאשר • אמד

 סאהבה משוס בי השואל דברי לכל להעתיק לעיר צויחי הפפס ]מה
 באותיות אבל ובהוראה במורה נדלו הפלגת ומשוס לניט שביני

 אותו דברי בין להיכר לידות וגס הדפוס בהוצאת למעט קטטת
: דבריי[ ובק לי הא הרב השואל

 סל וידיו־ א׳ ידיד לכבוד סרובית כרבות שלוסים רב
הגדול המאוד הרב ה״ה עוז נפשי וידיד יראיו

 בתורה ועפית צפ״ם טהורה ה׳ וביראת בתודה
 ג״י בער דוב זלטן שגיאור סויה שכ׳ת כו' נו׳ ובכמות

 דובנא .בקיק ואכ״ד וויישאן בק׳ וא׳ב ס״ץ הי׳ אשר
 ד׳ב בק״ק ס״פונא״ן הי׳ ז ואח׳ דענאבות לק׳ק ססוך

 • העולם עד ושלום חיים יהי׳ עסו הנלוים ולבל עצמת

 כשופר יתקע כיוס בספר טוכיס לחיים ויתתם ויכתב
עד זרעו• וזרע זרעו וספי ו פסי •התורה ימוש ולא

' : אבייר העולם

yy אחד למופלג שהשיב לי כת״ר בתשובת■ ראיתי אשר 
המזוזה של השר בצד לכתוב שנוהנין מה בערן

 הישר' וכשכלי בקיאותו ברוב לי ומר וט׳ זו ט של השם
 זה עטר ומטרן ברזך יהא »מ׳ מדברי לזה סמך הביא

 בתוך אבל בזה עינינו האיר אשר על ית' המכלן מאדון
 )י״ז( לכמוטת בסוגיא נ״י בת״ר פלפל שם הדברים אותן

 דמשמע הכלה לפני מרקדין בכיצל וב״ה דב״ש סלוגתא בענין
 גמור שקר לומר מוהר דלנ״ה רטשא לפוס שם התו׳ מדברי

 מעורבת אדם של דעהו שיהא כדי משוס כן תקט שחכמים
 דחז״ל אפשר דסאיך לי מפכ״ת ע״ז ותמה הבריות עם

 התורה שהרי ממש הורה איסור על לעטר הקנה יתקט
ס״ה )ל ביבמות מז״ל וכשההירו שרחק שקר מדבר אמרה

השלוה מזול מפום השלום מסד רק השירו לא ע״ב( -
בשינוי שיאמר והייט לשמת . רק התירו לא שס וגס

 זאין בנד״ד אבל ז״ל המפרשים וכמש״נ אפי׳ להרי דישתמע
והכריח ההירו. היאך נמור שקר הוא וגס השלום מפני כאן

מחוקק. החלקה שפי׳ כמו הוא סהוס׳ טונה דע״כ לי נת״ר
הכתוב נפשט קלח לי ׳ כמ״ר פלפל ונס סק״א( ס״ה )בסי׳

: עליו הטובה ,ה׳ כיד הרחק שיך דמדבר
הגמ׳ דברי בפשט אחרת טונה נראה לענ״ד אטלס

דלאחר. והוא בזה לי מעכ״ת נהלנט ובחנם דלשס

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס40 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר



זהר מצב
 דמן משמע ז? הראשונים השסקיס בדברי קצת העיון

ט.היזק שיש בדבר רק שקר לדבר אסור .אינו ההורה ־־■׳־־
 ממון לו חייב דבאמת ואף עי״ז ממון ממנו ומוציא לחבירו

 כיוצא או עדים לו דאין מחמת ממנו להוציא .דא״א לק
 אסור זה ׳הממון להוציא שקר תחטלות עושה ולכן כו

כנון תרחק שקר דמדבר בקרא נכלל והוא מה״ת
 )דף דסבועות ברפ״ד הגמ׳ דמשיה דברים מן כל
 או תרחק שקר מדבר של הכתוב בפשט הנכלל ע״א( ל״א

 דברים באונאוח שקר בדברי אבירו את דמאנה בגומא
 •זה זולת אבל עמיתו את תוט דלא בכלל נכלל דהוא

 הנדול לבינו הכה ד וכלל כלל הורה איסור . בו אין
 יד ספר לפני שנדפס לו אשר המצות במכין זצ״ל הרמב״ס
 לישבע שלא ה״ל כתב לו אשר המצוק ספר כראש וכן החזקה

 תשבעו • לא כלומר תשקרו לא שנאמר מטרו משן כפירת על
 דלא דפירוש הרי ע״כ בידך לחכירו שיש בממון .לשקר

 דאלו דווקא ובנשבע דווקא ממון בכפירת היינו תשקרו
 הרמב״ם שם שכתב וכמו נסקא תכחשו מלא •שטעה בלא

 'שלא רל״ד במצוה החיטן סכר כתבי וכן רמ״ח במצוה
 כפר שאם כלומר תשקרו ולא שנאמר הכחשה על לשבע

 על צו נשבע ואם תכחשו וצא משוס עובר בסקדון איש
 לא בספרו 'שבא וכפו תשקרו לא על עבר אמ״כ סכפירה

ויקרא ]בם' שקר 5ע ונשבע שנאמר לפי תיל מה תשקרו

S.  בבא הן חסר קדושים ’פ׳ שלפנינו ובספרא החיטך ספר
 תכחשו דלא בפסוק שם דמתחיל במפות:שם ונדפס
 לא צ״ל זק־ עשוהו והדבר תשקרו דלא בפסוק ומסיים

 אזהרה. עונש למדט בה וכחש שנאמר לפי ת״ל ת^חשו'ימה
 שנאמר לפי ה״ל. מה תשקרו ולא קצסשו וצא ה״ל מניין"
 תשקרו ולא ת״ל מניין אזהרה עונש למדט שקר על ונשבע

 החיטך ס׳ ]בעל[ לפני הגידסא הי׳ וכן כספרא ישם כנ׳ל
 מש׳׳כ ז״ל דבריו זיל הרמב״ס הוציא אלו הספרא ומדברי

 במצוה עצמו המצות ובספר לעיל שהבאתי המצות בס׳
 החינוך בספר וכמש״כ הצ״ל הספרא לשון .שם העתיק רמ״ט

 ה״ס וכוי ובספרי שם כ’דפש המצות בס׳ ט״ס שם ]ויש
 ז״ל הראב״ד בפי׳ מצאתי שוב וט׳ ובספרא וצ״ל הוא

 כמו י בשיבוש י ג״כ נדפס שם התו״ע מל מקרוב שנדפס
 ווייס אייזיק שיה והס׳: המו״כ ספרי בשאר לפנינו. שנדפס

 בהו״כ ז״ל הראב״ד גירסת על שם ממד שם בהגהותיו נ״י
 לנירסא נאמן מקור הביא ולא לדבריו סיוע קצת והביא

 הרמב״ס נירסת ג״כ הוא דכן ממנו נעלם במח״כ אכן זו
 ומה ברורין[ ז״ל הראב״ד ודברי ההו״ב בדברי זיל והחינוך
 בפ״ק מהבאר והחינוך המצות בס׳ הרמב״ם שס שמסיים

 ממון כפירת על שקר בטעות 'שישבע מי שכל דשטעות
 ומשום לשקר בשמי הפבפו לא משוס לאווין בב' ־עובר

 שאמרו להא דכוונחס פשוש זה דהא צע״ג תשקרו לא
 ש״ם בפ"ה המצות בם׳ ]ומש״כ .מ״מ( )דף שטעות בסוף
 מ״מ שומרין משביעת דפטור היכי . דכל בפ״ח[ וציל הוא
 היני דנל ידעינן לא זה מ'מ אבל נטו• שבועה משוס חייב

 דמשמע לאווין אב׳ דטובר הלשון ועוד שהים חייב דחייב
 ליכא הפקדון שבועת דעל ליהא וודאי והא שמונים דלוקה
 מבואר וכן ל״ז( )דף בשטניות להדיא וכדאימא כלל מלקות

 דחייב כוונתם ואם ח׳ הל׳ שטעות מהל׳ בפ״ז ברתב״ס
 ביעוי שבועת משוס ומלקות הפקדין שטעת משום קרבן

 קרבן דחייב היכי דכל בנמ' דמשמע נהירא לא ג״כ זה
 שכיפות מהל׳ )בפ״ט ברמב״ס מבואר ובהליא מלקות ליכא

 משום קרבן דחייב היכא דכל העדוח שמעת גבי י״ד הל'
 לאחת לכתיב ביטוי דשבועה ממלקות פטור העדות שטפת
 משום מחייבו אחה ואי מחייט אתה אחד במין מהנה

 משמע ולכאורה בשבועות ערוכה ברייתא והוא מעין שני
ונחזור. וצ״ע בזה העדות לשטעת דמי הפקדון לשבועות

יד הישר י ־ בראשית
 החיטך ובכף הלמב״ם ובדברי בתו״כ נתבאר הנה לעניניט

 ג״כ והביא ז״ל הרמב״ס כדברי ג׳׳כ כתב רמ״א בלאוין
 החיכוך ובס׳ המצות בם׳ שהועתק כמו הנ״ל החו״ב דברי

 הכתובים משפטיות ג״׳כ משמע תרחק שקר דמדבר קרא וכן
 הטה לא מתחילה דכתיב למטרו הטגע בשקר דמיירי הסמוכים

 משמע הרחק שקר מדבר לזה וסמיך בריט אביונך משפט
 דיןולק ,הטיית בו שים בשקר איירי נ״כ תרחק שקר דמדבר דאזהרה

 על אזהרות הס וטלס דרשות כמה )ל׳( בשבועות מזה חז״ל דרשו
 לפניו בור תלמוד ישב ולא לדבריו סניגרון יעשה שלא הדיין

 דכל והייט לחוהט אפור מרומה שהדין יודע אס וכן
 דכתיב חטה דלא לקרא ודמו סדין. להטיית גורם הס הנן

 מיבעי דלא זו אף זו לא בלשון התורה וכתבה ברישא
אסור הטייס גרם אפי׳ דאסור ממש דין הטיית

 לטש אחד לדין שבאו לשנים מנין אזה מזיל שדרשו מה וכן
 כןיסתתם דעל הדין להטיית נרם ג״כ הייט גט׳ סמרטוטין

 למניין מזה עוד שדרשו ומה כדין שלא חייב ־ויצא טעטחיו
 דבתחילה משוס הכוונה הייט וט׳ לעני זטה שרואה לתלמיד

 על אזהרה דשא משמע אביונך משפט מטה לא נתב
 היושב התלמיד על דאפי׳ ההורה אמרה ד7וה עצמו הדיין
 אסור לאביק זכות רואה דאס זו אזהרה מוטל הרב לפני

 יטה שלא כדי בדין שטועה לרבו לומר מחויב אלא לשתוק
 דנלמד שם עוד חז״ל שדרשו הדברים לכל וכן האביון משפט

 לחז״ל דחק זה וכל זה דרך על הוא הכל ־זק מפסוק
 כדין שלא. מחבירו ממון להוציא גמור שקר ראי כן לפרש
 דבר גרידא שקר ואי . נהקא תשקרו ולא תכחשו. מלא

 'נזק שום בשקרו אין לחבירו היזה שוס מזה מגיע שאינו
 תורה •איסיר' ט דאין להגמ׳ ס״ל ענק לשום לתועלת

שכן ככה״ג.וגס .רק הנ״ל קרא לפרש אפשר כלל־וא״ב-אי
. : לטיל )כמשיב בזה דמיירי הכתובים ענין מורה

 מ״ל[ י״ז ]בכפוטת ב״ש דאמר הא ע״ז להקשות ואין
וכו׳ סומא או חיגרת שהייתה הרי לדבריכם לב״ה

 ממון היזק ט אין דהתם ואף מרחק שקר מדבר אמרה וההורה
 ההם דשאני דמשכחה בהא לי׳ ניחא אדרבא כלל לחבירו

 ונהנה עליו סומך חבירו דהא דברים אונאות הוי דמ״מ
 ולאמר בזה. חבירו דעת ונונב שקר הדבר ובאמת בזה

מיירי. הסתם דמן מזה צער לו יהי' כן שאינו שיתוודע
מאי דישבחנה שיין מאי דאל״ב מזה יודע איט דהחהן

יודע דהחתן מיירי אס דאפי׳ ]ועוד השבח לי" מסעי
 דעת גניבת איכא בזה דנם לב״ש י ם״ל מ״מ מהמומין

 לך ואין כן. איט דבאמח כיון ■ממנה דמשחק דנראה
לקחה שכבר כיון י ס״ל ב״ה אק מזה[ יותר דעת גניבת
 דטפי דאדרבה דברים אונאת כאן אין למהדר , וא״א
 כלל תרחק שקר מדבר כאן אין וא״כ שישבמה לי׳ ניחא

 אך לקמן שיבואר וכמו דרבנן איסור איכא דמ'מ רנן
 דמכאן שם דיאמר אסברא לסמוך יש שפיר דרבק באיסור

 כיון הבריות{ טם ]מעורבת אדס של לעתו . דתהא אמרו
 וכוי אמרו והם אמרו הס ]א״כ[ דרבק איסור אלא דאיני
 בהא וק דב״ה בטעמו נ״י מעכ״ק דחק בחינם וא״כ

 ר׳ שם דאמר ע״ב( ס״ה )דף דיבמות בש״ס דאמרינן
 .מקרא השלום מפני לשנות דמוחר בר״ש ר״א משום אילעיא
 הא מהתם מייתי ראי׳ ■דמאי קשה דלכאירה צוה דאטך

 לא זה נס באמת אבל צתבידו שנוגע שקר ט אין התה
 מקיימין והשבטים'היו דהאבוש ידוע דהא י״ל דמדא קשה

 נזהרים היו דרבנן מאיסורים ואף כולה התורה ,כל
 אומרים היו לא לשטח מוהר השלום דמפכי לא אי והלכך

 ׳ועוד מיהת דרבנן איסור כו יש מ'מ דהא שקר דבר
 ורוצה עליהם בלט מינא לו יש דיוסף דחששו דכיון י״ל

 דאניהם שיך :בטענת עצמם: לפטור ורצו רעה להם לגמול
 בכלל שפיר הוי בכה״ג להם שימחול מותו לפני צוה

הי׳ אס עצמך -דהגע התורה מן ואסור תרחק שקר מדבר
חייב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס41 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א ־ הישר מצב



2S••הישרבראיית זהר מצב
 שימשול לווה דאביו שקר למעון וירצה ממון למטרו חייב

 משום ועובר מזה גדול שקר לך אין טודאי מזב לו
 אחי בנדון •דה״ה פשוט וא״כ בעמיתו איש תשקרו לא

 ליוסף לו הי' מ״מ ממון הפקעת פס הי׳ דלא מהי יוסף
 והוציאו להם שימחול רצו והס דעחס לפי עליהם תרעומת

 ו3 יש בוודאי ובכה״י להם ימחול שכי״ז נדי מלב□ שקר
 השלום דמפני מזה■ שס הש״ס הכריח ושפיר הורה אישור

 יכולים היו דלא משוס בכה״ג אף לשמה מוהר מ’מ
 ז״ל יונה רבי מדברי ומיהו זה זולה אחר בדבר לפייסו
 שכתבנו הראשונה כסברא דס״ל משמע שלו השובה בשערי
 השקרים בכת השלישי בשער שם זיל יונה רבי׳ דהנה

 האחד מין שקריס ,ג שס הביא ז"נו״ד ו״ב א׳ הלק
 פ״ז ומביא שניר בשכר או, יד בתשומה או' בפקדק המכחש
 ומן ונתב בעמיתו איש תשקרו ולא סכחשו דלא הפשוק

 הפסד שמגיע דגל ]וכוונתו בכלל הזהגסהרמיהואונאוה החלק
 לער רק ממק הפסד ט שאין ואף שקרו ע״י למביט

ולא הנמש. לא משוס עובר ג״כ דברים ואונאה הגוף
.דהולרכה הא ז״ל ש1מ לפי ״ל5ו בעמיתו איש תשקרו
 היינו לברים ואונאוה ממון אונאת מל לאו לכתוב ההורה
 עובר תכחשו דלא 'הלאו דמלבד לאווק ,מ׳ עליו למכור

 ניטע״ב( )ד׳ נב״מ דבש״ם ל״ע אבל הונו לח משום. ג׳׳כ
 דהתכר לאוין נ' רק לגר במאנה הלאוין בכלל- חשיב לא

 לא תכחשו דלא בלאו ואלו טפא אונאה גבי בהורה
 דעובר שם הול׳ל ז״ל יונה >׳ כדברי :איתא ואם קחשיב

 הלאו אונאה גבי קחשיב לא ברפב״ס . וק לאווין גב•
 צלע׳ג ז״ל יונה ל .דברי .ולק וכלל פלל תכחשו . דלא

 .נראה ז״ל יונה רבי בדברי העיון אחר ואמנם לכאורה
 דריל רק תכחשו לא משוס. איכא אונאה זיגכי כוונתו דאין
 דהוא 'בפקדון לפשקר בעונשו דומה ‘ ותרמית אינאה דגם
 משקר, כמו חמורה ועבירתו י באוכאתו למטרו מפסיד נ״כ

 במורה מפורש ילאו; נאמר שניהם מל -דהא ופדע בפקדק
ברמב״ס היטב וע' פעמים כמה . בתורה ’אזהרתו ומפלה

 וע׳ שם והלח״מ ה״ה ובדברי מכירה( ;מהלכות )פכ״ד ׳
 ידע מ’דה ׳׳•3 חלק .מלותיך בדרך .דרכים בפרשת שד

 המין ודו״ק( היטיב ופ׳ש ־וכו׳ כקב רנ״ב בסי* דהרמב״ש
 יתכן אך לחכירו והפסד חק השקר בעלם ואין המשקר הב׳

 מטרו אס המתעה כש והרע הנזק אל סיבה' לעשות בו
 וט׳ ידבר רעהו איש. שלום גפיו הכתיב אמר וע״ז וט׳

 ומחליף שמע אשר דברים בסיפור המשקר השלישי והשן
 לזולתו הפסד ולא בשקריו הועלת לו ואין בעהטין קצתם

 וט׳ שקר טד כזבים יפיח במשלי הפשוק ע״ז והביא וכו׳
 איסורו אין השלישי שקר דמין אלו ז״ל מדבריו ]ומשמע

 גס שקר עד כזבים יפיח דבכלל קבלה מדברי רק מה׳ת
 התירוה החלק חם ז׳ל יונה לבי שם ומסיים בכלל[ זה

 לשבח מותי בי ואמרו ושלום . סובה דרשת .מצות לקיים
 שאיט אע״פ וחסודה נאה שהיא ולומר המתן לפני הכלה

 ט״כ וט׳ צווה אביך שנאמר שלום בדברי צשטת ואמרו כן
 אלו ז״ל מדבריו שמעיק וא״ב שם ז״ל יונה רבי מדברי
 קר דבש דס״ל השלום מפני התירוש החלק י דזה שכתב
 צער או למטרו היזק מזה דיגיע כטן התורה סן דאסור גשר
 באמת מחייב הסברא וכן השלום מפגי התירו לא הטף
 לחבירו אדם דבק עבירות משוס הוא האיסיר דשיקר דכיון

 בכן מה וא״ב ממק הפסד או שקרק נטר ע*י למטרו דפגיע
 ואיט ל־׳ איכפת לא תכירו מ״מ השלום מפני בי דיש

 מ׳מ המקום כלפי .איסור בו דאין ואם לו למשל רוצה
 במעשה מדבריו שכח וא״כ בזה חנירו ידי יולא א-ט

 מין ט אין וחשדה נאה דפלה בהא וכן ואחיו דיוסף
 שכתב הג׳ השקר מעין רק וכלל כלל והב׳ הא׳ מעין שקר
 והיאך' לבד קבלה מדברי אלא סתורה מן. אישר ט דאין

 ל״ל וע״כ ■השלום מפני . לשטח דשתר מזה הגמי הוכיח
טיז שם ומשיה דשבועות ברפ״ד זה פשקאישר ט אין התורה מן 'דאף שכתבתי הראשק בתירוץ

אמרח

 או חז׳יל 'שאסרו בדבר אף נזהרו השבטים מ'מ. כלל
 והשבטים. האטת כי p שאחרי דורות בכמה כנה׳יג אנשי

 מיני׳ מוכיח .ושפיר הבשילין־ . עירובי ואפי׳ ההורה כל יקיימו
 רק אישר ט .שאין' ;.'בשקרמותר השלום דמפני הנם׳

 דהא טפי קיל־ קבלה דבדברי משוס ולא קבלה מדברי
 תקנו דאורייתא כעין רבנן דתיקון יכל אמרינן בש״ס בכ״מ

 למטרו והפסד היזק בו אין דבכה״ג דכיון הוא דעיקר רק
 דטן מעא רק ט ואק שקר. אמירה־ אישר רק בו ואין
 שקרים דובר. כדכהיב שקר לדבר שונא דהקנ״ה למקום אדם

 בחלק י מ״ב( )דף בשעה ]וכדאמרי׳ עיני לנגד ינון לא
 מהם ואחד שכינה פט מקבלין' אין כתות דד׳ ק״ג( )דף
 שלום - דרכי משום ט שיש במקוה והלכך שקרנים[ כת

 למחוק השלום משי המורה התירה מזו גדולה דהא התירו
 .הוא .השם מחיקת ־,אישר ואף סמים טל ,הקדוש שם
 בין• שלום לעשות משוס מ׳׳מ גדול ועונשו בהורה מפורש לאו

: דכוותיה וה״נ . התורה המירה לאשתו איש

 אלו זיל, יונה רבי׳ דברי על לקשה יש מאוד אמנם
הכלה ולשבח לשטח דשהר. דין גס ■י שכלל מה

 שמשבח מה דמנק דס״ל ע״כ וא׳כ החלק - בזה החתן לפני
 בחלק שחשב ישקר. כמין ישי. יג׳׳כ בה שאק בדבר הכלה
 מתמיהים והדברים ;לזולתו והפסד שעלת בו שאין »׳

 להדיא שאמרו "ב״ש ־'לדברי זיל רבי׳'■יונה■ יפרנס דהיאך
 יש זה דשקר וע״כ הרתק שקר מדבר 'אמרה וההורה ע*ז .

 דחשיב דבמס אונאת בכלל דשא לזולתו הפסד שפיר ט י
 כזה דשקר מהנמ׳.-.,או מוכח מהנך חד ומכיס הא׳ משן

 דסיל- או • התורה. מן אשר ;'והלכך.; דברים אונאת מלל. ש׳
 ט; שאין ואף השרה .מן אסורק ■- השקרים דנל להגע'
 שאין .־ דשקר דס״ל ־ז״ל יונה רבי', י וא׳׳כ כלל לחבירו שזק

 וס״ל השרה מן אסור '■אינו דבר:ם אונאת או הפסד ט
 הפסד ט שאין שקר מיקרו. ,'החתן לסט הכלה דשבח ג״נ

 -דברי " והלכך ב״ש לדברי < יפרנס ׳ שאך דברים ואונאת
 יונה', רבי׳ דברי ליישב אכן לכאורה נעיג זיל רבי?.־יונה

 ס״ל דביש 'וב״ה ב״ש .;כאמת, פליגי•. דבהא דס״ל נ״ל ז״ל
 שבעי דלא לנדל וכמש״כ אונאות'דברים בכלל ג״כ דזה
 נשיהוודע לער לו יהא דוודאי "מזה יודע איט. »ממן אס

 . החתן יודע אם אפי׳ אלא מזה יותר דעת גניבה לך ואין לו
 דמשחק מראה דעת מיכה ט דיש לב״ש ס״ל מהמומין.מ״מ

 ש״צ ביה אבל 'ההורה מן -דאשוד לב״ש ס״ל והלכך ממנה
 שישבמנה, ניחא בעצש דלהשתן דעת . גניבת מקרי לא דבכה׳ג

 דרבנן ,אישר אלא כאן ואק לחזור אפשר ואי לקחה שכבר מאמר
 במקום דבריהם העמידו לא דרבק איסור אלא שאיט וכיון
 מעורבת אדה של דעתו תהא דלשלס תכעיס אמרו דנבר מלוה

 אישר ט אין דבכה״ג יונה ר׳ כתב יפה וא״כ הכריות עם
 חשו שלא וזש כביה דהלכה דקיייל מה לפי קבלה מדברי רק

 • הרחק שקר דמדכר מהכתוב ביש של קושייש. על להשיב ביה
 כלל הרחק שלך מדבר משוס כאן אין דלדעתס משום והיינו

 כ’י. זה וכי׳ השוק מן רעי מקח שלקח מי לדבריכם; שהשיט וזה
 אין־ שישבחנה ניחא בעצמו דלהתהן. דכיק קושייתם מל השובה

 דברים אנאש ט שיש רק אינו שרה של דשקר שקר מדבר כאן
 מדברי לט היוצא נעז״ה הכל ששר אתי דעתועפ״ז גניבת או

 בשקר דווקא השלום מפני. לשנות מוסר דהא ז״ל יונה רבי׳
 רר. התורה מן. אשור דאינו לזולתו שעלת או הפסד ט שאין

 כלל השלום מפגי התירו לא מה״ת שאסור בשקר אבל מדרבק
 חשיב הסמ״ג דהנה ע״ז דחולק .מוכת ג”הסמ בעל מדברי אק

 בספרו והובאה הורה של העשין במנין שמק שקר דמדבר לקרח
 העשין .במכין חשבה דלא בזה הרמב״ס טל וחולק ק״ז בעשין

 דרך בספרו ז״ל למלך משנה בטל הגאון הביא ]וכבר כלל
 חשבו דהסמ״ג בזה מחוליקיך והסמיג דהרמב״ם א׳ בחלק מלותיך

 הדרשות כל ק״ז בעשין שם והביא חשבו[; לא והרמב׳ם לעשה
י זה פשק טל חז״ל שדרשו-

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס42 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א ־ הישר מצב



טו הישר בראשית זהר מצב

 הבריות דעת עם דעתו ולערב השלום בדבר לשנות מותר אמנם
 לב׳ וכיון קחני או ואו לערב או השלום מפני או ]ונוונחו
 הסמ׳ג הביא ואח״נ וט׳ בכתוטת ואמריק מ״ל[ הגמרות

 ונו' לי תח! אל ופושר רש מאתך שאלתי זמשלישתיס לקרא
 להדא מטאי מושר השלום מפני אמנם ומדכתב בשמ״ג ע״ש

 הרחק שקר בדבר שנכלל מה״ת שאסור שקר בדבר דאשי׳
 הביא לא הסמ״ג במל רבי׳ שהרי השלום מפני מותר מ״מ
 בשבוטות חז״ל שהניאו מה זולת אחר שקר ק שום כאן

 דרבי׳ בהדיא מונח הרי וא'כ השלום מפני מתיר ואעפ״כ
 ]ומהש״ם זה ביין ז״ל יונה רבי׳ עם חלק הסמ״ג בעל

 דרש נקבתי כבר דהא צד לשום להוכיח אין דנפובות
 חורה איסור בזה איכא אי הדבר בעיקר מתולקץ וב״ה'

 איטר■ ני* דלית דס״ל משום דמתיר דב״ה ומעמא לא או
 ממשה מכי דש׳ל כן. הוציא .שהסמ״ב ונראה כלל( קורה

 וכתירוץ ההורה מן שאסור גמול שקר הי׳ ואחיו דיוסף
 מותר הורס איסור דאף מוכח וא*כ למיל שכתבתי הב'

:לעיל .שכתבתי הראשון כתירוץ סונר יונה ורבי׳ השלום מפני

 ודעת בזה מחלוקת דיש מדבריט לנו היוצח
הרמב״ם דהרי בזה מבואר איט בזה .הרמב׳ם

 והי׳ השלום' מפני לשמת. דמומר7למימרא" .לגמרי השמיש
 .אלא כוהב •דאינו ■ז״ל יונה כרבי׳ ■דס״ל מזה לכאורה נראה

 לגמרי דהשמיש הנראה לפי ז׳ל והוא דרבנן הרך באיסור
 השלום דמפני ג״כ הביא לא ומשו״ה דרבק שקר’לאיסור

 הלכות הלא זינק שקר דק השמיש דלפה צ״ע אכן סופר
 ז״ל הרמב״ם בדברי לפלפל יש והרבה בנמ* הן״ קבועות

 למה כסותרים מראים בש״ס סוגיות בבמה וגם * זה בדין
 אי״ה למועד חזק ועוד צריך אני לקצר :כמש אך' ■ שכתבתי

 שעה ולפי אי״ה ופרה שרש כל על באריטם . .אבא ואז
 ונו׳ לחנם ימן הללו דבריי קיצור כמוהו למטמא • ׳ ז* יהא

 וה׳ עליהם הגדולה בדעתו יענה מה לידע מסי וחשקה•
 לאור להוציא ה׳ וקנהו ובנעימים בשוב יאריך דמר שנותיו
 לזטת למען הי! הזוהר על שעשה ׳מובוריו במהרה הדפום

 ה׳ כיוס ט׳ .כהניס בברכת מזברט .כנפש ׳ הרבים את
: לפיק הרל״ד אלול כ״א

ו, תשובה

 על והשיג הגדולה ובדעתו בינתו ברוחב דברים
 ונפשו ועוז ■הוקף בכל זה שבענין דבריי עיקרי

: זה בענק סענה.בםי םה לידע חושקת הטהורה

(8)

יע״א ווילנא פ״ק הגיל ושנת יום ^עזרה׳י
׳ ו "׳ י• . •

L ס׳ כוי מ׳ הרב גששי וידיד ד,׳ לידיד

 רמתם כת״ר רעת והנה דבריו לבל קראתי
דררא לשום שייכות לו שאין שקר

 שררבנן אלא התורה• סן אסור אינו דסמוגא
 טשלי שבספר גו׳ כזבים דיפיח טהקרא קבלה מדברי
 נבתב ׳.תרחק שקר דמדבר סדהקרא הוא יסודו ועיקר

 בזה הביא לא יונה ושרבי׳ דססונא דרדדא בעגינא
 בוה הביא ולא הנ״ל כזבים[ ]דיפית הקרא אח אלא

 מגה לא הרסכ״ם ]ושגם תרחק שקר דסדבר להקרא
 לכמות שלו בם'הנמות תרתק שקר רהסדבר זה את

 קאי לא תרחק שקר דהסדבר סיגה שסע עשה[
 שטעות .1בםנ רטבואר דממונא דררא גבי רק אלא
כבסה לפלפל גכגם ועי׳ז עיא( ל״א יק* סע״ב ל׳ )דף

תשובה
 נ״י מר שהשיג ממה קצח ומעוד הספרא מדברי הנה

נ״י מר שלקח אלא בעצמי לרגשתי כבר עלי י
 עלי קם ובזה בהס הדבור אח והרחיב הגז' לדבריו
 דנראה כלל מדוקדק אינו ולשונו הנ״ל לדבריי לסתור
 מכס ידעחי שלא הספרא דברי את לחדש שבא > מלשונו

 מיני' בי קייס אלא אינו וזה מדבריו בעוד וק כה מד
 )ל״ע סנהדרין הגמ' ]לשון נרגא בי׳ אבא'לחיל ובי׳

 מס כדברים אותן לידי באו חגב בדרך שרק ואעיפ [ ב׳
 אלא הי׳ לא ?שלי המטרה ועיקר טלי כה״ר שהשיג

 טזו במוכסז דכוזו להשמות הזוהר לדברי מקור לסראוה
 שלא מטון כח״ר בעיני גס דבריי שנחיישרו נראה ובזה
 השגותיו מ״מ היח׳ בשם לי •ברך )וגס מאומה עלי השיג
 והוא במק׳א הזוהר לדברי השפלה לדעתי נוגעים הנ״ל

 דגושפנקח ע׳ב( ב׳ )דך א׳ חלק הזוהר בס׳ דאיתא
 בסדר ־ שם פוד ט׳ אמת אתקריאת ואח אמת דילך
 ולעו יחנו ט׳ יוסי ר׳ אתא כו׳ אבא י* ב׳( )רמ״א ויהי

 אמי ואת אבי אח והמייתם דכחיב מאי ט׳ באורייתא
 מנייהו בעאת קח מאי אמת אוח לי ונתתס וכתיב וגו׳
 דכתיב דחיי סימנא נעאח היא אוליפנא הכי כו׳

 יא שרי לא דמיי סימנא ואסרה וגו׳ אבי את והמייתם
 ומאן א׳( קצ״ב )וישב ובסדר • כו׳ אמש באוח אלא

 דא ומל בשיקרא חדיר אשתדל בשיקרא רגיל יאיהו
 ופשה צא א״ל קב״ה דא ועל שקר רוח והייתי אצא אמר

p לא שקרים דובר דכחיב דאוקמוה כמה מהנא שוק 
 ועל כו׳ ודאי שקר רוח איהו דא ובגין מיל לעד יטן
 מנו לאפקא ובעא מני׳ לאסחמרא בטא מלכא דוד דא

 חדש נכון ורוח אלהיס לי ברא טהור דכתיב־לב מסאט
 ועל שקר רוח איהו ואחרא • נכון רוח הוא דא בקרבי

 עכ״ל מסאבו ומד קדישא חד אישן דרגין הרין דא
 מן עון הוא ושקר משמע הדברים אלו שמכל הזוהר

 הזאת תשיבחי בסוך הזוהר לדברי שאפרש כמו התורה
 דאיתא בסד״ש מ״ו( )ר״פ רבה השמות בדברי ונזכרתי

הי׳ עמך שימח כי רד לך למשה הקב״ה שא״ל כשעה שם
 אם אמר ישראל שמשאו מאמין הי׳ ולא בלוחות תופש
 בעיניו שראם עד שברן שלא ט׳ מאמין איני רואה איל
 רומים שאינם מה על שמטידיס אדם לבני להם אוי

 שמת כי שא״ל בהקנ״ה מאמין משה הי׳ שלא אפשר
 שיכא אסי׳ לישראל ארץ דרך משם הודיע אלא עמך
 מדוחו לקבל אסור נאמן יחידי מן דבר שומט אדם

 בדברים איחא וכן רואה א»כו אס פיו מל דבר למשוח
 הלוחות והיו הרקיע מן משם ירד י״ב( סי׳ תוך )פ״ג רבה
 משה סקב״ה א״ל כו׳ בעיניו שראה טד שברן ולא כידו

 יס״ח ]וט' ט׳ העגל את שטשו לי מאמין היית לא
 הל' )פ״ד תענית מס׳ ירושלמי הנמ׳ ולשון שם[ בשמ״ר

 שלח מכאן מ׳ וירא הממנה אל קרב כאשר ויהי ה׳(
 לחבור הרמב׳ס הקדמתי .וע׳ • אומדות דן אדם יהא
 תשובותיי בכתי־ות הפעמים ברוב דרכי אין לכן היד

 שחני עד ראשון לדברי המביא אחרון דברי על לסמוך
 בישועות ואז במקורו הראשון אוחו דברי בכל בעצמי רואה
 לבנות מנת מל ולסתור לבנות ביטלתי דעת לאדם המונן

 גדול בדברי ומכש׳כ הראשון אוחו דברו מקור ע״ס
 שבידי צדיקים של ספרן שפתחתי ולאחרי ני׳ ככת״ר זמנינו

 הדברים נתבררו נעוריי• בימי לקנותם הנני אשר ב״ם
 אכל מזינח קא שכירי רבה הגברא באפ״ס כשמלה אצלי

׳([5 )ע״ז ב״מ מם׳ הגע׳ ]מלשון חזינא קא לא תיובתא
ורצוני חית
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 מחמת למור ו בינרי מרח צום לוחה צהיני לומל ורצוני

 פיני למרמה ששחה כקדומה שבתשובהי מדבריי זה
 •שדבריי ,בשפלות הרואה אנכי ואדרבה ג"׳ כח״ר הכהן

 כק״ר בדברי וחין ומסתברים המה מוכרחים כמוקדמק
 קא מר ד ענווחנותי׳ ועל לדבריי הפרמיה התירה שוס

 יודע ה׳ כי בזה כלל עלי מו״ש יקפיד שלא סניימא
 הגת׳ ]לשון לדבריי סניגרק לפכות בא שאיני בדבר ועד

 יש היד בחבור ולהרמב״ם שם רש׳י ע' ו ב׳( )ל׳ שבועות
 ותפילתי דורש חנט האמת את שרק הלא בזה[ אמר פי׳
_בדר_ך.__כאמת. יכהכי יק' שהוא אמה, יסאלה לל

חו״ם[ בקלונו כב־כמת םאתלא שלא שמו את ]והשמטתי

\;_0׳ר2^

.p> *

ר•׳ ב

 דברי הדר על ש׳בלבבי שימוח" את לפרש בא זהנגי*
מה כהנים שבחורה הגירהא בפנין • רוכ״ת

 שבמסורת ווייס . איתיק זכח טל והשיג כת״ר שהגיה
 מגירסת ראי׳ הביא הלא הספרא שפל בלו התלמוד
 בשפלותי אני■ החינוך ס׳ ומגירסת המלוח שבס׳ כדמב׳ס

 כתב. רב ושכיב נייס וכד הללו כת״ר לדברי הבנתי לא
 כבר דמר הגהתו דהא [׳כגמ ]מלבו; מילחא להא

 הוא שכן שם בחב אייזיק והס׳ שם הרחב״ד בפי' כתבוה
 הזכיר לא ]וכת׳ר ב׳( ה’)ק קמא בבא מה׳ בגמ׳ הגירקא

 הלא לזה ראיות צריך״של מה זא״ה [׳כנמ לנירסת כצל
 ואץ שבגדולות גזולה הראי׳ היא הק׳ מהגל ■הראי׳
 י א’הגר הגדול ]ויבינו שבטולס ראי׳ לשום שד ’ צריכץ
 המסכתות בכל הגה׳ שוס הגיה לא זי״ע ווילנא מלק

 ■ הערוך בתלמוד הגירסא אותה כשמצא אם כי קטנות
 וגם כשולחן כאת ה׳ בהקדמת שמובא כמו שלפנינו

 ומכילתא הספרי שפל כגכוהיו כמה׳ ראיתי בשפלות* אני
 כאן ואין בבלי הש׳ס גירשת לס. רק שיסודם כו׳

 .הבא זה'אומר אץ. הללו ראיות וגס .לפורעס[ המקום
 כתובים י .כמה שכבר כת״ר[ שחידש .]מהי החדש ה;

 הוספות שד יש ושם שים- כספרא כעל• מהרי־ד בהגהות
 ]לא ח׳ל מניין' 'אזהרה 'בזה״ל שם שכתוב בראיות
 פל ונשבע •שנאמר מכלל ת״ל מה תשקרו לא • תכחשו

 p תשקרו ולא ח׳יל[ מניין אזהרה שנש למדני שקר
 ט״ש ק׳׳ה( ]לק מגש כן שצ״ל נראה וכן בד״ח כגירהא

 רמינו ס?., .ץ הלאו חלק להרמב״ם המצות בכף הוא וכן
 מהרי״ד הגהות עצ״ל ר״מ לאדן בישמ״ג הוא וכן ורמ׳נו

 וגס כד״ת גירסת גס הוא שכן להביא שהוסיף וכרי
ופי׳ • בזה כת״ד הזכירם שלא ]מה הסמ״ג גירסת

בימיו[ עדיין נדפס לא כי ההרי״ד ראה לא הראב״ד
הוא שק כח״ר[ שהביא ]מה מלהביא החסיר ואעפ״כ

 ׳שהחסיר מה עוד מוסיף ואני החינוך ס׳ גירסח גם
הכפף גירסת גם הוא שק מלהביא ומהרי״ד ]נחיר[

 והיינו יש״ש ח׳{ הל׳ )פ״א שבושת בהלכות משנה
 למותר כמעכי המה מהרי׳ד שהביאם אלו שגס משוס
 לכל כן שבן זה ומלבד ׳הגמ גירסת הוא שכן וכיון
 הרואות שניע סיפא רישא דלאו דמכיון למדן איש

 דרישא סיפא באמצע ונמסר הספרא נשתבש זה שבשין
 להביא נראה שם בחומש רש״י מפי׳ וגם דסיפא ורישא

 האריך לא ומשוי׳ה הזה בחרה גירסתו כן דהיחה
 משגה וצהכפף ׳החיטך לס׳ גס □ה להביא מהרי״ד

 שוה מלהביא אייזיק הח׳ האריך לא טצמו העטה ומזה
 חידש לא זכח״ר מספקת בלבד הנמ' ראיית כי ראי'

: בזה מאומה
 שש להרמב״ם כמצות בס' בזפ״כ כת״ר שפלסל ומה

ין לאוו בב׳ עובר מתון כפירות על לשרן שנשבע
 תשקרו לא ומשוס לשקר בשמי■ תשבעו לא משום
 שהניחם עד אלו דברים לכת״ר והוקשה כרמב״ם עכ״ל
עוד ־הקשה לא ולמה מה מל כח״ד על המיכני בצ״ע

 הראב״ד דז״ל• דשם. הספרא מדברי הרמב״ם על בזה
 ולא • תשקרו לא ת״ל זו שבועה על הוזהר והיק שס

 בסמוך לי׳ ■ כדדרשינן לדרשה אחא נשקר בשמי תשבעו
 לשקר בשמי תשבעו לא שם דחיחא להא וכוונתו עכ״ל

 לשוא אצהיך ה׳ אה'שם השח לא שנאמר לפי ה״ל מה
 מניין בלבד השוחד שם על אלא חייבים לי אין שיכול
 ]לשקר[ בשמי חשבש[ ]ולח ה״ל הכינויים כל אה לרבות

 ורמב׳ן רש״י והביאוהו שם החו״כ עכ״ל לי כיש שם כל
 בשמי׳ תשבע דולא שהלאו לפנינו והרי החומש בפי׳

 לעבור ולא הכינויים כל לרבות אלא אחא לא נשקר
 דפריך מקומות בכמה בגת׳ ]נמצא להווין בשני סה
 או. לאוין בשני עליו לעטר ומשני אתא למאי פלוני קרא
 כשהקרא אלא לאוין בשני שברק שאץ וכרי • ופשה בלאו
 וגס בלחוד להכי אלא בא ולא דרשה שום בלא פנוי

 פרצה כל (3 )פיסקא נשא סדר ריש בספרי איהא
 בה[ שנתחדש דבר בשביל אלא נשנית לא ונשנית שנאמרה

 המצות, ס' • בלשון בזה יפה דקדק לא כה׳ר במחילת י חך
 מצוה משפטי התבארו וכבר בזה״ל בו שכתוב להרמב״ס

 שברי׳ ט׳ שנשבע שש התבאר ושם משבועות בהל׳ זו
 זה בספרו שהרמב״ס מטון וח־״ה פכ״ל ט׳ לאוין בב׳

 שבהלכות שצו[ החזקה יד ]ס׳ חיבורו לדברי בזה הביא
 לא; ובאמת בחיטרו זה את למצוא .אנו צריכין שטעות

 קו׳ דמסחפינא לולא לכן י כלל שם בחיטרו זה נמצא
 ]ממלת שזהו ׳אלא. הרמב״ם מדברי זה יצא דלא אמינא

 איזה. שדי • הוספה תשקרו[ .מלת מד ט׳ התבאר ובם
 .במלות הוא בזה הרמב״ם דברי וכהיום' דהוא •מאן

 ׳ הרמבים של דרט הוא כן וכאשר . • כשבועות הלטש
 בזה״ל- ממצותיו כמה בסוף •שלו[ כמצות ]בס׳ לכתוב

 וא׳׳כ פלונית' בהלכה זו מציה משפעי ,התבארו וככר
 עד כו׳ר התבאר ושם ]ממלח זה את להסיר לריכין

 בזה; להגיה שיש או הספר מן לגמרי [ תשקרו מלח
 שבא-ויראה מי וכל• שעה לפי מאתי הנעלמה הגה׳ איזה

 כמו כללו הרמב״ם מדברי זז שבמצוה כהלכה מקור לי
 להרמב״ם.-.גירסא שהיה׳ אץ* או לפנינו כתובים שק

 אבתרי? למאנא מובילנא לזה הנאות באופן בגת׳ אהדת
 וכשב- א׳( )מ׳א מציעא בבאי הגע׳ ]לשן מסמא לבי

 עכ״ל[ המרחץ והוא מובלעת ח׳ מסחותא מסזהא בערוך
 בקונסרוס מוואלאזץ הגר״ה מתלמידי. אחד י כתב וכבד

 שמעתי בזה״ל■ י״ד( ]סי׳ שבידי כ״י שלו שאנחות
 מעודו: תפלותיו שכל בשמו הנ״ל[ הגר״ח ]של מתלמידיו

 אחרת מגירסא אפי׳ מחודש אחד דין עבור נותן הי׳
 < שס שכ״ל אחר בחופן לכתוב הרמב״ם יטל ושהי׳
 מהי. לכל■ האמין בכ״ז גדלו . כל עם החיטן ס׳ ובעל

 יק כמו הוא גם כתב לכן להרמב״ם כמצות בס׳ שראה
 זה נמצא שלא ובראותו דבריו באמצע' רכ״ו( )במצוה
 .בזה״ל והמשק והגיה התחכם לכן לכרמב״ם. היד בחבור

 בהגהתו הועיל. לא אבל ט׳ שטעות במסכת ונתבאר
 הנדפס■ מצותיך דרך בס׳ למש״כ וראיתי כלום הזאת

בחלק תרל״א־ שנת ווארשא )דפוס דרכים פרשת ספ׳3
 פי׳■ ]שא חינוך מנחת בס׳ ולמש״כ ספ״א( י״ד דף שני

 ס׳^ךרך ]של דבריו יסוד פ״פ החיטך[ ס׳ טל גדול
 בזה כלל בדבריהם דעתי ..נחה ולא הנז'[ מצותיך

 .־זה ענק כתבם בפח הללו המחברים שפני נראה ומה
 ,בס :שהובא הספרא ׳אלא בזכרונס הי׳ לא בחבורם
.שהובא’הספרא דברי ואשתמעתייכו להרסב״ם המצוות

ל(6■•^= : דלעיל בדברינו
.משוסמסקנת הוא בזה' דכת״ר כליאריטת לגר□

דסדר; ..תשקרו דהולא■ דכמו. דמסק דבריו
 משוס ממק כפירת • שבועת על אלא קאי לא קדושים
כן כמן לשקר בשמו תשבש ולא כהמוך שה דכתוב

הוזדדר

ע
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זהר מצב
 בשקר אלא קאי לא משפטים׳ יסדר הרמי, .שקר "■המדבר
 עכ״ד שם דבסמוך דקרא בטנינא כדמוכח דממונא דדררא

 אוכלא כי אהדדי. דמי דלא אומר בשפלותי׳ ואני' כת״ר
 לשון מובא שם משפעים פדר בילקוט דהא לדכא

 למדבר אזהרה זה הרי תרחק שקר מדבר המכילתא ,
 זה הרי תרחק שקר מדבר אומר נתן ר׳ ט׳ הרע לשון

 אני מוציא אומר הוא וכן האפקורפות מן לפרוש אזכרה
 עכ״ל באלהים ישמח והמלך ואומר וגו׳ ממות מר

 הנז׳ נתן ר׳ דברי ]ונשמטו שם שבילקוט המכילתא
 ק שקבלו ■או הבינו שרז׳ל והרי שלפנינו[ מהמכילתא

 משפטים דסדר תרחק שקר שהמדבר מפיני למשה ^עד
שבמס׳ אלא שבטולם פקר מיני לכל כולל דבר הוא

 :שאפי׳ טסי רבותא לפנינו להציע ח״ל ׳ באו שם שבועות
 מ’מ גמור אמת בהם שיש שם דחשיב דברים באיזה

 כקרא מזה אסיר זה גס שקר קצת בהם שיש כיון
 בדברינו שיבואר כמו אסמכתא קצת )בדרך שבחורה

 פוס בו שאין אע׳׳פ גמור שקר של דבור אבל דלהלן[
 תורה באיסור אסור וודא* זהו.; ממק להפסד שייטת‘■
 כח להם הי׳ ואולי הנז׳ ■תרחק[ שקר י ]דמדבר •מהקרא .

 שטעות tons דחשיב כאמתייס דברים אותן גסי לכלול
 הלמד דבר שזהו דמר טעמא משוס הזה במקרא שם

הזה הקרא וא״כ ישמעאל[ דר׳ מדות מהי״ג ]שזהו ממנינו
 אק בי׳ דאייריק משפטים[ דסדר תרחק שקר ]דמדבר ■

שבסדר תשקרו דולא_ להקרא דמיק ושום שייכות שוס יי נו •
 בסד״ש המדומה בתשונמי■ בזה .מם״כ ]דמלבד קדושים
 'חז׳ל • ־קבלו דלאס. ו״ל£• יפויש הנותנת היא זאדרבה

 ]ואת ממון דכאירת בשבועת אלת קאי לא הלאו דאוחו .
.בדברינו לט׳• ימחויל' אבל כת׳ר דעת לפי אני'כותב .זה

 בהתבז הוא תשקרו הולא דגם בסדש בזה שנכתוב■ ■ מה י
ממון[ דכפירת בשבועות דווקא ולא מילי כל של שקר

 ריש )י״ז כתובות במס׳ רז״ל לנו גילו הזה קרא משא״ה ■
 עובר ואינו ממון■ כפירת משוס בו בשאין דמיירי מ״א(
 דרק א'( )מא׳ מנחות במס׳ ואיתא זו אלא'בעשה בלאו

 שהצדק נראה שלכאורה וחע׳ס אעשה ענשיק ריחתא בשיק
שקר המדבר ]שאצל יסדר.הכתובים שק ו*כ5בז כת״ר טס

 דממונא דדררח בענינא אלא מיירי דלא נרמה יתרחק[
 בריש שם בספרא אהרן הקרבן בזה קדמו כבר ]ובאמת

 נריכין בשפלותינו אנו מ׳׳מ בזה[ בכיוצא • נ׳( פרשה
 המשנה חכמי רז׳ל לדברי ראשינו כאנמק לכוך ומוכרחין

למשכוני הדבר מוטל ועלינו הס שקבלו למה והגמ׳
 ליישב נקל הזה ובטנין הק׳ דבריהם את ליישב נפשין ■

 דמם׳ וב״ה. שמאי ]בית ח׳ל קבלו שכך לומר דיש
 נסמט סמשו׳יה הנ״ל[ שבילקוט דמבילתח נתן ור׳ כתוטח

 בשקר ממון להוצאת מילידעלמא נגיני מכל שקר יסחט
 כהוצאת חמור שקר ]שסתם כזה ממור ■שזה לנו להורות

 בדרשות טזבא בדוכתין זה דוגמת לנו ויש בשקר[ ממון
ט׳[ ובנמ' וספרי ]כספרא רז״ל ובמדרשי שבש״ס רז״ל
 הוקשו אהדדי מדהוסמכו היקש בשם בדרז״ל כניקרא וזהו

 כדברי זה את וליישב לומר יש ועוד להאריך ואין להדדי
בסד״ש דלהלן בדברינו שיובא המאור ס׳מנורת בעל_

גמור־: ובצדק באמת הנאמרים

 בענין שס[ כחובות ]במס׳ לב״ש ביה השיט שלא הה
מש״ב דמלבד הוא שרחק פקר דמדבר הקרא

 עוד להוסיף ”,בעזרה לי יש הנה הקדומה בימוכתו
 שהתירה השלום כמפני הוי חה מובן דממילח דמשוס'
 גס דהא ב'( )ס״ה יבמות במש׳ כמטאר לשנות התורה

 לחזק שזהו לאשתו איש בין שלום כהבאת הוי זה
 א׳( )כיב ,סנהדרין במס׳ איחא ]וגס .שביניכם. השלום

־לא זה את מהרש״ל שמחק )ומה ושירות בכי 'במשרות'

טז ד׳ישי בראשית
 ממק לא העלן עיקר אבל ׳ תקרי לשון'אל ממק.אלא

 ואין מוכרחין בזה דבריו שאין וראיתי פלו בח״ש ועיינתי
 את מוסיף. הייתי מלחא אליא הו׳ בדידי ואי שהר( להם

 איחא וק מהרש׳ל( דברי:היפוך סוטה 'מש׳ ברים גם זה
 ושירות בכי בכושרות מהו ד׳( סי׳ ,פס״ח רבה בבראשית

 וא״כ יטו׳ש בכי בטי דלא ומאן שירם אומר מפי מאן
שהוא מכיון החסן הוא. רוב )שט״פ בעי דלה מאן

 בכל ואשה כחובה תנאי ובכל כסותה בשחרה מתחייב
 ברכות במש׳ דחיתא הא אתי ובזה לה ניחא דהוא

 מ׳ משמחו ואינו חח! מסעודת הנהנה כל ב׳( )ו׳
 ומחלוקת שנאה מזה לצמוח יוכל הזק בהמשך ודו״ק(
 ככלה טל שבחים אומר 'שהוא מי וח״כ הזוג בין עצומה

 יבואו שלא ביניהם שלום כעושה הוא הרי החתן לפר
 תהא דלעולס ב״ה' דברי בסיום נכלל וזהו מחלוקת[ לידי

 שזהו להבין וסייכו הבריות עם מעורבת אדם של■ דעתו
 לאחר מיני ונפקחו לאשתו איש כין שלום הבאת כעין

 לידי בדאתא ומצאתי שבידי סש״ס מפרשי בקצת החיפוש
 שכיוונתי [ א׳ )ב׳ מציעא בבא .מס׳ ריש הגמ׳ ]לשק

 דז״ל קדמונינו ה׳ילדברי. ברוך בזה הללו דבריי בעיקרי
 יגננו או בפניו ישבחע שס כחומת[ ]במס׳ כריעב׳א

 משום בו אין שלום דרכי מפני שהוא דכל פי' בפניו
 הללו דבריו והוצאו שם כריטב״א טכ״ל תרחק שקד מדבר

 להביא• שם והוסיף כתובות[ ]למס׳ מקובצת בס׳.שיטה
• בעיניו ישבחנו אומר הוי בזה״ל כגאונים ליקוטי בשס

 לוקח יהא שלא בפניו ימקמו לשבת אק׳ דרך הוא ק
 קושייתינו להריעב״א דהוקשה טנ״ד לפי והנראה • סיב עצב
 תרחק[ ישקר ]למדבר אהקרא לב״ש ב״ה השיט דמה הנז׳

 שהשיבו טצמי דזיהו ופי׳ הריעב״א בא משו״ה ב״ש שהביאו
 מדבר משום ט אין שלום דרכי מפני דזהו מכיון1; ב״ה

 בשיטה .׳ שהובאו הקדמונים י ולהגאונים ־ תרחק שקר
 ממי ב״ה שהביאו הראי׳ מהו להם הוקשה מקוצצת

 ]לשון צריך ערביי טרבך הא השוק ק רע מקם שלקח
קדמונים כגאונים כתבו משו״ה א׳([ יסוכה)כ״ו במס׳ רז״ל

 שכיחי משכח ומק דמשא מפורסם ארן דרך הי׳ שזה .
 מפני ג״כ ]והיינו הוא לכל ידוע ודבר יומא בכל

 לו( המוכר עם מחלוקת לידי הלוקח' יבא קלח כשלום
 וז״ל י בעיניי ברור וזהו מזה ראי׳ ב״ה הביאו משו״ה

 אות )פ״ד בפה התלויות התורה מן במ״ע חרדים ספר .
 במילי אפי׳ אמת לדבר עשה מצות כ״ו[

 שנאמר דממונא דררא בהו דליכא דעלמא
 רק ליכא אפי׳ משמט תרחק שקר מדבר
 שלום לשום עע״ז"אבל האלו דמשקר וארז״ל דבור

ממנין ■ דיבמות ששי פרק כדאיחא איכא .נמי ומצוה מותר
: שס חרדים ס׳ טכ׳ל • לרשב׳ץ מצות תרי״ג

 שדחק דזה נ״י כחיר דברי סדר על עוד ואחזור
הנז׳ כתובות דמם׳ וב״ה ב״ש בדבר כת״ר

 אונאת דהוי משוס הוא ש ב" לדעת דכאיסור וכתב
 יהא פקר המה 'שהשבחים להחתן שיתוודע דלאחר י דברים

 ידעת גניבת איכא מהמומין יודע החתן ואס מזה צער לו
 דבריו על מאוד לי קשה כח״ר 'טכיד ממנה כמשחק דנראה

 את איש תוט דלאף הקרא את להביא לב״ש הו״ל דא״כ יגללו
 .דלא מהלאו הוא דעת גניבת איסור עיקר וכל עמיתו

כתב וכן- יעו״ש ב׳( )נ״ח מציעא כבא במס' כדאיחח תונו
 וגם יעו׳ם א'( כלכס )פי*ח מכירה בהלכות משנה כמגד -

 בה לומר דיש ישרה סברא אינה עצמה מצד הזאת הסברא
 מ״מ שבה המומין להחתך שיתוודע לאחר דגם להיפוך

 בזכרו. במומיה יודטיין אינן ■שאחרים בזה קצת שמח יהא
 דעתו ■ על יעלה ולא הטפה אמרי לפניו ששבחוה איך

וישמח שטמו'בה סטר יהא אלא בשקר ששבחוה לחשדם

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס45 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר מצב
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זהר מצב 32
 וגס דברם" אונאת שום ■כאן שאץ וממילא .ימה קצת
 ישלה הברא זהו ב״ש כדעת במש״כ דכת״ר דעתו כפי אם

 דב״ה טעמא כת״ר ביאר לא ואמאי ב׳ה סלי פליג איך א*כ
 בזה דהאיהור ]לב״ה[ דס׳ל כת׳ר כתב ליה ובדעת בזה
 במחילת הנה אמרו והם אמרו הס וא״כ מדרבק אלא אינו

 כן כדבריו דאם הכרס סברת אלא זה אין הגדול כבודו
 כן לכתוב מפרש או פוסק שוס לישתמיט לא איך הוא

 אלא זה איסור אין כווחייהו דהלכתא ]דצב״ה להדיא
 הליטב׳א לדברי הביא מקובצת השיטה ואדרבה הדרבק[

 שהבין מה וכפי שס פתוס׳ וכן דבריו היפוך והגאונים1
 שמואל הבית דטח הוא וכן מחוקק החלקת כדבריהם
 להדיא כתב והרשנ״ץ הקדומה בתשובתו כמטאר והפרישה

 בדברינו כמבואר החרדים ומביאו דאורייתא מיע ^שזהו
 בדוחי או ברוחי בזה כח״ר דדברי לטנ׳ד נראה לק "דלעיל

:• א׳([ )פ״ב יבמות במס׳ הגמ׳ ]לשק המה

 אע״פ דרבנן מילי גם קיימו שהשבטים כת״ר שכתב
אני אבל בזה .גם זנוח לכך לדוק לנו יש שוודאי

 אבות ב׳ על גם מדרז׳ל מקור שוס יודט איני ׳צשפלוחי
 וסוף‘ במשנה זה להדיא איתא דלא עצמם ,'האחרונים

 .אלא.גבי ב׳{ )כיח יומא מס׳ .ובגט׳ א׳( )פ״ב קדושין »>£׳-
 שתי אשה״ש יעקב נשא .שהרי לזה והראי׳ יש .אטה צ/ברהם
 ובלשון לאסור חורה עתידה שהיתה מה בחייהן •אחיות

 )קי״ע פסחים במס׳ .לפיל בטצמו .אטהיש •יעקב יאמר 'הזה
 לאו זה מל שנאמר יוסף לאחיהם מסרו והשבעים ג׳'(

 והארכתי לשק .גבשימי פטמים שני. משה בתורס הפורש
 וירא[ פדר הזה מנדי ]ע׳ אחרת בחשובה בסליש ■בזה

 .פגם חלילה בזה ואץ .אחיו על מה מוציא ►יוסף
 הגר?מ הלק כבר אעה״ש יעקב ט.,בעד 'עליהם

 ובמד יעו״ש א׳( נער )סוף הרדים גפש .בספרו 'מיואלאזין
 וישב סדר חנחופא ל במדרש •הז״ל הליצו כבר :יה '"בנד

 לא כי בזה להאריך לי ואי! יעו״ש ד׳ וססי׳ ססי׳.ג׳1
 ]שאץ זה ומלבד הזאת בתשובתו ■ככא .אתינא קא -לדרשה

 דרבנן[ מילי כל קיימו שהשבטים איך בדלז״ל מקור שוס £
 בלא הללו דבריו לטקרי .כתב הגדול כבודו במחילת .הנה
 הבנה לו הי׳ לא איך דאל׳׳כ כלל הדעת ישיב שום

 דסחם ומוכרח מוכח שס יבמות דמס׳ שמהגמ׳ ■•להבין'
איסור בו יש ממון להתק שייכות שום בלא גם ■שקר
 צום ]דאביך להקרא שם רז״ל ־מדהביאו פתורה מן גמור
 משום להתיר וגו׳[ נא שא אנא ליוסף תאמרו כה וגו׳

 על ]וחזר אמרו והס אמרו דהס כח״ר כדברי ואי שלים
מותנ השלום דמפני לא אי וכתב כפעם שד הללו .מריו

 בו יש מ״מ דהא שקר דבר אומרים היו לא לשנות י
 הוצרכו ולמה מה טל מר[ עכ״ל מיהח •דרבנן׳ איסור

 כת״ר ועל שלוס משום להיתר קרא להביא רז״ל והוכרחו
 שעל ׳שבגמ בדרז״ל זה דוגמת לאי׳ לי להראות .מוטל

 בקיאותי ממוט" שלפי להתירו קרא .הביאו דרבק איסור
 לפדיא מוכרח מוכח וק מקם בשום זה נמצא .לא

 והתורה דשם ב״ש במרי שם כחובות דמס׳ הגע׳ בלשק
 באצבע שרה זה שלשץ תרחק[ שקר אמרה]ממר

 להפסד כלל שייך שאינו ־מה נס שקר .סתם ]כל שזהו ■
 כת״ר גם בזה שהרגיש ]וכש גשר חורה אישר ,משן[
 זה מחמת עצומים בדחוקים לכנוס שהוכרח ■סד •עצמו
 דהא דלעיל[ בדבריי שהשגתי.עלץ וב״ה ביש דעת בענק
 שלאחרי בריקוד מיירי דשם הכלה לפני מרקדין .הכיצד
 בשס לקרותו ]ונשתבש טאנץ כשר ,שקורץ וקדושין ■חופה

 מלייכי דמיין אי שס דאיתא הא על-פס שאנן[ ■קאשע■
 בשם סצש כח״ר מפי• זה את -מו.ששמעתי •ככשזרא

 הקרואים מראשי יחד שנינו ]בהיות זיל המנוח הרב• ׳•אביו
הפסד גרם שום אץ חו״ק לאחר אחת[.ואיה •משנה -מל

הישר בראשית-
 אמרה והתורה בלשון ב״ש אמרו טולואטפ״כ ממון

 שהשיבו אלא בזה ב״ש לדברי כלל סתרו לא וביה כו׳
 שייכות שזהו מפום מותר שזה ‘]לבים[ להם ]ב״ה[
 קדמונים והגאונים הריטב׳א בשם כנ״ל שלום לדרכי

 כח״ר בנכנס במה עוד לפשגיח לט אין וא״כ שבש״מ
 טל משלם עלה שלא מה שבכאן גמורים בדמוק״ס בזה

 הבנה שום אין דמל השני )ובתירוץ וצורב רב שום דעת
 ממק למטרו חייב הי׳ אס עצמך הנע דהחחיל לדבריו

 • ממק הפקעת שם הי׳ לא יוסף אחי כנדון ומסיים כו׳
 כתיר ומש״כ להדדי כלל והנמשל[ ]המשל דש לא וא״ה

 קלי זיל הנה ימשללהס• שעי״ז כד מלבם שקר הוציאו
 חידש מם וא״ב זה אח יודפין תשנ״ר אפי׳ הוא רב בי

 חולה איסור בו יש בכה״ג כת״ר ששייס ומה בזה כח״ר
ה תורה איסור שזהו כרמו בעל כח״ר לי הודה כנה ט׳

 יונה הר׳ לדברי והביא דרס לפי ר כת" הלך
ה״ר ]של שלדעתו והחליט חשובה שערי ■שבספרו

 מדברי רק כלל חורה אסור ט אי.( שקר סתם יונה[
 מור® שקר זולת שלום דרס מפני התירוש ואותו קבלה

 איסור הוא בלבד זה לחבירו הגוף צער או משן הפסד
 כת׳ר ופלפל שלום דרכי מפני התירוהו ולא דאורייתא

 דבריי את ליישב ועמל ויגע יוגה היר בדברי הבנתו -לפי
 ולאחר מחדש ט ועיינתו לר״י לס׳-שט׳ח בידי ולקחתי
 המי ׳עצמו ר״י בדברי הפעם עוד ..ט שוני ששמתי,
 יש דהא צמה כתיר[ ]של זו ערחא אינ?^וז^. בשפלומי

 קדמונים אהגאונים כלל פליג ללא ■?"י ^למבו בנקל ליישב
 הנ׳ל אמרוגיס והפוסקים )הסנה/״והרשצ״ץ וריטב״א

 כדבריהם יונה[ ]לה״ר דס״ל אלא אמריהם הנמשכים
 ממק הפסד גרם שום בלא גס בעלמא דשקר דווקא

 כחש דשם השני בהמלק שהרי גמור לאורייתא איסור הוא
 יתכן אך לחבירו וממד נזק השקר בעצם ואץ ממהר

 שני ואלה ט׳ הרע ואל הנזק אל ס-בה לעשותו ט
 הנזק ועל השקר• טל דברים שני טל ענשס החלקים

 תעבה הנזקהוא, צד מלבד השקר כי בכנפיו הצרור
 שקר לשק רמות שנים ה׳ שנא הנה שש שנאמר ה'
 הוא ה׳ תועבת ונאמר שנאתי תהפוכות ופי ונאמר וגג׳

 כי . אף שנאמר להם השרך נתעב בו״ד ואף שקר שפחי
 המספר הרביעי בהחלק שם וטרד עכ״ל ונאלח נתעב

 ואץ במתטין קצתם ומחליף שמע אפר הדברים בסיפור
 שהוא ופעמים כו׳ לזולתו הפסיד ולא בשקריו חומלת לו

 עונשו קל הזה והאיש מל׳ הדברים פטר מלט טדה
 אבל ופמזותו בשקדיו לאיש הפסד אץ כי טל אחד מצד
 ויכבד השקר ואהבת פניו בעז ענפו מאוד גדול

 יסיח טה״ש שלמה ואמר מטלת לבלי יאהב© כי עונו
 כזבים יפיח אשר אדם הראה־ אס פי׳ שרך עד כזבים

 הזאת המלה הביאהו כי תדע דבליו וכיפור בשיחתו
את אהבתו אחרי סרה ט ולענות באחיו שרך להעיד
 ש/ שאס בענני פשוע וכוונתו • שם יוגה ר׳ טכ״ל השקר
 שרך תורהדמדבר של במ׳ע 'אדם שעובר בקצרה כותב

 האריך משו״ה כך כל מחפחד האדם היו לא תרחק
 להיות לו יגרום ושזהו מכתובים הרבה פסוקים בהבאת

 מלהוציא אדם של בשרו שעד תהמר עתה כי שקר עד
 הכל משה שבשרת שמקרא משם וגם מפיו .שקר שום

 במס׳ דאיחא הא מקיים מישראל אחד שכל אוחו יודעים
 הצ-טר עס פרשיותיו אדם ישלים לעולם א׳( )מ׳ ברכות
 הפרו להקורא משוש סה ואין תרגום ואחד מקרא שנים

 חמור מעתה ויהא מכתובים פסיקים כמס כשהביא מפא״כ
 שבכתובים המרךאוח ידיעת׳ להם בהצטרף הבריות בעיני

 להם הידוע משה שבתורת תרחק[ פרך ]דמדנר להקרא
...ולהסדי לחשוב זה ספדו את יונה ר' יסדר לא דהא

7 ' ולחליז
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זהר• מצב .
 יסדו אלא דימן מנות לבין דאורייתא מצות בין ולחלק
 וכמש״כ.בתחילת הדור האנשי מכשולות להסיר .מוסר בדרך.
 הדור טונות רבו כי ראינו. וראה ז׳( )אוח .זה ספרו

ותוכחה מוסר ספרי יסוד על לבנות אין ]וא״כ ימו״ש מ׳
 בטיני נראה ויותר כר,׳[ מחבריהם בהם ניווט שלא ^■במה.

 שבחירה[ הקרא אז הניא ]שלא בז היתה יונה ר׳ שדטת
 מידי איכא מי א׳( )נו׳ תפנית במס׳ דאיתא ,הא משום

 ומשו׳ה יטי״ש כו׳ באורייתא רמתי ולא. •בכתובי דכתיבי
 וטמקו משלי דם׳ הקראי• את להביא לבחור בנקל לו היא

 ]דמשום מר כדברי לעטות . נבא שלא שהדי בזה רטיוניו
 לק דממונח דדררא בטנינא תרחק שקר כמדבר־ דכתיב

 הביא מב״ה דווקא[ בזה אלא התורה מן איסורו אין
 ג״כ הוא שקר דטד שקר[ מד כזבים ]דיפיח הזה לקרא•
 - הוא כזבים דהיפיח לפרש אנו צריכק וא״כ ממק הוצאת
 דנריכין הוא ממילא וא־כ- בשקר ממק הוצאת כמו חמור

 תרחק שקר דהמדבר שבתורה להקרא ק כמו לפרש אט
 ]וראיתי דלעיל וכדבריט שם ככתוב כאידך חמור הוא

 כדברי הוא גם שכתב ל״ז( )ס?׳ ממר3ס׳.־,מנומכ לבעל
 שנא הנה שש. מפלי דם׳ המקראות את והביא יזנה .ר׳
 יפיח שקר.נו׳ לשק רמות פינים .נפשו תיעבת ושבט הי.

 הוא אבל • אחים .בין מדניה ומשלח שקר עד; כזבים
 \: fy הרפות אלו שכל4נמצא.1ל2.ב:ה כה מהייס ז^
 תרחק שקר. מדבר שורה אמרה -ופליק שקר מדבר
שקר. שמדבר .ללמדנו תהרוג אל וצדיק ונקי לי׳ וסמיך

 מצא ואס חחש״י ודפ״ח עכ״ל ט׳ נקי להרוג ׳ יבא
 הנעלמים רז״ל ממדרשי הדרש ,באיזה שבכאן סללו דברים

 רבה טיקרא דו״ל ]לשון שבחים שבחי אזי. מאתנו;
 בטנינא להדיא כן נמצא לא אם ואפי׳ ב׳([ סי' )פי׳ר
 דרך דהא משום כך כל לן איכפת לח כדח״ל דהכא

 אחייניתי ־במילי לרז״ל מוצאין אנו •ט׳[ ־]סוף ז®
 עצמו שזה הדבר וברור ,פשוט וא״כ .מובא בדוכתין

 הוא פירושו כזבים שהיפיח שכמו יונה ה״ר. .כוונת היתה
 שקר טד .להיות כאדם יבא ש סוף כזבים היפית שע״י
 הקרא פי׳ הוא כן כמו יונה[ ה״ר בדברי שמפורש : ]כמו

 דעלמא מילי מסתם שקר דבר מכשול ;■שע״י שבתורה
 דליכא הנז׳ חטנית דמם׳ הא כי וצדיק נקי -להרוג יבא

 שהמקראות והיינו באורייתא רמזי ולא בכתובי• דכתיבי מידי
 שום אין ולדידן שבתורה להמקראוש׳ מפרשים שבכתובים

 אין בחורה זה איסור שנזכר מטון דמלתא במפמא נ׳מ
 )כ״ת סנהדרין במס׳ וכדחיתא כזה טוד חלילה להקל לנו
 שתי שהרי תורה פעמי נתגלו לא מה }מפני ב׳(

 כתיב העולם גדול בהן נכשל טעמן נתגלו מקראות
 ולא ארנה אני שלמה אמר נו׳[ נשים לו •ירבה לא

 לבט את הפו נשיו שלמה זקנתי לעת ויהי ]וכתיב אסור
 חרבה חני שלמה ואמר סושים[ לו ירבה .לא .מסיב

 ונו׳[ בשש ממצרים מרכבה ומצא ]וכתיב אשוב לח1
 ]סתם זה שאין יונה ר׳ דטת כל טלה לא מפולס אבל

 מר כדברי בלבד קבלה מדברי דרבנן איסור אלא שקר[
 )קנ״א ב״ב הגט׳ ]לשק הריקי בוקי לחלית לט נמה כי

 וכפין זטת לכף לדונו לט ומוטב חנם יונה בל׳ ב׳([
 בפער צדיקים .-אורחת שבס׳ הללו לדברינו .ראי׳ קצת

 כשטר ואעפ״ב יונה ר׳ לשון לכל כמעט העתיק :•מקד
תרחק[ שקר ]ומדבר להקדא הביא ]דשס[ כאמת

. <>;ו ךאיי-יק

 שם ראיתי המאור מנורת ס׳ בדברי מיוני
חולי אך לפנינו הכתוב ]לפי אחת סניאה ’

 שם שכתוב •והוא בדפוס[ חו בהעתקה דבריו כשהבשו
 בסיפור שהוא שקר בדברי שיש כקל ואפי׳ .:ליה( )בסי׳
בהם שמחליפים אדם בני יש מאורעות והגדת מרים

(9)

יז הישי בראשית
כו׳ אמר לאדם בו הפסד חין וגס להם הנאה מאין
דבר לשונה למדי משום אסור שהוא אמרו זה טל ואף

המשקרים׳ כעונש עונשם שחין ואע״ס נלאו הנווה שקר
.גדולה סתירה ויש עכ״ל ט׳ להפסיד או להתעות

 בנאמר משום הכי תיטבד לח דאת דהא בזה ■דבריו טל
 פרק יבמות דמם׳ בהא הוא שקר דבר .לשונם למדו

 כי • דביתהו לי׳ מנטרא הוי רב סע״א( ס״ג )דף .הבט״י
 גדל כי כו׳ חומצי לי׳ פנדה טלופחי ,לי טבידי לה אמר
 המאור מנורת ]ובטל יעו״ש ט׳ לה אפיך בר* חייא
 אומר שהי׳ והיינו הפרק[ בסוף שם זה את הביא טצמו
 ]ושלא לאביו אמו בין שלום למשות כדי לאמו בקר

 שם כדאיתא לשנות מותר. כלום שמשום אביו[ ינטניר
 ]ההיתר זה דאין אביו רב לו השיב ואעפ״כ ל( )ס״ה

 והורגל בשניה בא איש כבר שהוא למי אלא שלום[ דמפני
 ■מפני רחוקה מקרה בדרך אלא דבריו בכל אמת לאמד

 מכיון פי׳ חת אבל שקר איזה לימד לו מותר השלום
 בזה א׳ט להרגיל לך אשיר אחה בשנים ירך דנער
 .לכגיד-שר,ר. אמ״כ חבח שלא כדי הכי[ תעבד לא ]לק
 שנאמר■ משום ]וזהו זה • היתר שייך .שאין במקום גם

 סוכה במס׳ דאיתא הא וכן נו׳ שקר דבר לשונם למדו
 מידי• לך דיהיביגא לינוקא אינש לימא לא ׳(3 )מ״ו
 שנאמר שיקרא לאגמורי, דאתי משוס לי׳ יסיב י ולא

 .כתינוק אדם כשרואה־ היינו■• • שקר דבר לשונם למדו
 אבל דמהו קטנות, לסי מנס של .בכייה ובוכה• מצטער

 ובלבו ובראשו בפינו טאב לו יגרמו בכיותיו חטי
 ליתן ■בשקר. ומבטיחו עליו רחמים מתמלא האדם ואותו

 ויבכה יצטפר. שלא ■כדי. דעתו את., להפיס דבר חקה לו
 ,;את עושה;מיתר.שהרי הוא דק .דמ״פ וודאי כזה ושקר

 מיני. -מכמה ולהצילו התינוק. של צפרו להסיר כדי זה.
 הו[”טעמאלחרוו;7השלום.דח כמפני הר זה ]דהא מכאובים

 לו, בותן האדם ; אותו שאין התיטק שיראה כיון מ״מ
 ביון בעם-הבטחתו נסי שהמכפיח ויכין לו שהבטיח מה

 וזהו שקר הוא גם לומר ט״ו התינוק יתחנך אזי לשקר
 דמכיון. . לפרש .נראה . ויותר שקר[ דבר לשונם למדו

 ׳ החיטקוה וכמטשי .דרב .לביתהו כהפובדא כללו שדברים
 בשנים בא לאדם נס מסור יום בכל כמפט מאוד מצויס
 שקר דבר ■ לשונם .למדו משום אלו כפנינים שקר לומר
 שני טבע נטשה זהרגל לחוש יש בשנים שבא למי שגם.

 הותר.מפני. ולא -בטוב ורע ברט טוב ולהמיר להחליף
 נקרה בדרך אלא אדם של צטרו להסיר כדי או כשלום
 יבמות במס׳ בחא׳ג מסרש״א כיון שלזה ונראה רחוקה

 הכה כי גם כ־׳יל וגו׳ שקר דבר לשונם למדו שכתוב שס
 ירגיל שלא. כדי מ׳מ שקר אביו צער משום לומר שראוי
 רש״א עכ׳ל הזה במקום נם שקר יאמר לא לכך האדם

 מן אפי׳ גמור. בשקר משא״כ שם יטקב טיין וע׳ שם
 שם[ המאור מנורת ס׳ כעל ט זדאיירי דפלמח מילי סתם

 כלל שייך• אין א׳׳כ התורה מן החיסור טצמו הוא הא
 לכן שקר דבר לשונם למדו .משום הטעם ככת לומר

 ה;ז׳ מטרת.המאיר[ ס׳ .בטל הרב כדברי בזה העיקר
 שגס הנ׳ל[ ל׳ז שבסי׳ מזה.״^ותן-הדברים לטיל המובאים

. בשיטתי׳ והעומדים הרשב׳ץ תורהי׳ן־דעת. אישור היא זה

 שלא'התירו ‘דס״ל יונה ה״ר בדטת נחיר שתלה וטה
שלום מצות משום דממונא דדררא גמור בקר

 בסוף איתר. דכא גמור כלל• אינו זה כבודו במחילת
 ישל. כי יבצע כי חנף תקות מה כי א׳( )קי׳ס ב״ק מם׳

 דנגוול• נפשו אמר חד חסדא ורב הונא רב ששו אלוה
 לא בחורה מפורש לאל .זהו ובאמת. גזלן של נפשו וח״א
 ב׳( )ו׳ סנהדרץ במס׳ רז״ל התירו וחעפ׳כ ט' תגזול

יהושע ר׳ דטת ]והוא לבצוע מצוה ואמרו פשרה לעשות
בז ו׳זיוז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס47 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר מצב
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 היא ,פשרה וענק כוותי' •הפוסקים שפסקו קרחה כן
 כדין"או־-שטטרין ׳שלא לזה ונוחנין מזה ביד שנוטלין מה

 ולקרר פושרין מיס ]מלשון לפשר כדי כדק• שלא 'אוחו
 ניניהם שלום קצח ולתווך מעליו סבירו של חמתו אש

 שאינם עד מעש שנחחממו מים פשר החשבי ס׳ ]וז״ל
 קראו ומזה ט׳ פושרין מיס נקראים חמין ואינם קרין

 ממנו ומו פשרה דינין בעלי שני כין העושים ההשוואה
 ט׳ .ודומלהס שנתששרו ואחר לפשר מצוה באמרס פעל

 יונה ־שה״ר הדעת על יעלה אץ וא״כ התשבי[ עכ״ל
 שכתוב מלותיך דרך! ס׳ בשם כס״ר ומשיב זה אח יכחיש

 משב שהסמיג מה מחולקק יהסמ״ג דהרמב׳ס שם
 הנה הזכירו לא והרמב״ם פשה למצות שקר להפדבר

 למ״ע זה אח חשב שהסמ״נ דבריו כאור נראה לענ״ד
 ו~5להדמויד שצרכו היא ח׳ במ״ע כללה ]והרמב״ם בפ״ע

 זה מכפל וכבר בדרכיו והלכח והוא היכוצת כפי יתעלה
 ההדמות שר״׳ל ט׳ דרכיו בכל ללכח ואמר הציווי

 האל בהם שיתואר הנכבדות והמדוח הטוטח בפפוציחיו
 מכיון וא*כ שם הרמב״ם עכ״ל .כו׳ המשל צד על יתעלה
 של תוחמו יק י׳( י׳ )ירמי׳ אמת אלהיס וה׳ דכחיב
 לדבר האדם שמצווה זה הוא ממילא כי אמת הקניה

 ממילא ונס שבעולם שקר שום מפיו להוציא ושלא אמה
 הקי״ה שאף מטון לפנות מוחר השלום דמפני הוא

ואני כתיב ולכסוף זקן ואדוני כתוב דמעיקרא ט שינה
שם: במש/יבמות נדאיתא •זקנתי

 והוא הרמב׳ס בדברי אמרח בקורת יש בשפצוחי ןלי
רזיל שהוציאו כהלכות שיכל זה דמהו לי שהוקשה

 כשהפחיקן תרחק שקר דתדבר מהקרא שם שטעות במס'
 מקורן בהן לכתוב שהקדים מהם יש בחיטרו הרמב״ם'

 יד כלאחר כתב ואח״כ תמרח שבגמרא אחד ממקרא
 שלא מק ויש תרחק[ שקר ]דמדבר הזה ממקרא גה

 עיקר את כתב אלא הזה מסקרא המה שמקוק כלל כתב
 אחת בהלכה הטהורה לבבו לו שמילא עד בלבד ההלכה

 לכאורה[ הנראה ]כפי עצמו מדעת מקורה לכתוב פה;
 הוציאוה הנח׳ בעלי שרז׳־ל מה כלל כחב ולא■ אחר ממקרא
 משנה הכסף שם ונישאר תרחק[ שקר ]דמדבר זה ממקרא

 והוא הכנה[ צריך עצמו הכ״מ דברי ]ונס בזה בצ״ע
 ב׳( הלכה )סכ׳ב סנהדרין בהלכות במז״ל מ’הר דז*ל

 וחובה לעני זכות וראה רבו לפני יושב שהי׳ תלמיד
 חגורו לא משוס פוכר זה הרי שתק אם לעשיר
 כסף ע׳ תדחק פקר מדבר נאמר זה ועל ש י א מפני

 לשמוע לדיין אשור ז׳( )הלכה שם עוד • שס משנה
 בפני פלא או מביט שיבא קודם דינין מבעלי אחד דברי

 השומע וכל אחיכם בין שמוע שנאמר כו׳ תכירו
 וק שואט׳ שמע תשא לא שנאמר בלית עובר מאחד

 כע״ד שיביא קודם דבריו ישמיע שלא מוזהר דין בעל
 תרחק שקר מדבר נאמר בזה וכיוצא זה על וגה חבירו

 במ״ד שני ב'( הל׳ )סכ׳א שם עוד שם משנה כסף יעו׳
 בגדים מלובש והשני יקרים בגדים מלובש מק אתד שהי׳

 עמו שתדין עד כמותך הלבשהו או למכובד אומר בזוים
 • בדק תעמדו כ’אח שוין שתהיו עד כמותו לטש או

 עכ״ל ט׳ עומד ואחד יושב אהד יהא לא ג׳( )הנכה
 שקר מדבר נאמר זה שפל כלל הזכיר ולח הרמב״ם

 שאדרבא •אלא סס דשבוטות בנמ׳ ק כדיליף תרתק
 במקומו[ ]שם להמעיין משמע דשם לשונו ממרוצת
 עמיתך חששט דבצדק מהחרא נלמד שזה הוא שלדעתו

 השופע לשפוע עשה מצות מתחיל דשם( הפרק )ריש שהרי
 המשפע צדק אתהו עמיתך תשפוט בצדק שנאמר בצדק

 להלכה מתחיל ,וחח׳׳כ י דבר לכל דינק בעלי שני השווייח זו
מהעטס פ״א[ ל׳ )דף דשטעות »מ׳ משמע וק ־ הנז׳ ב׳

מדוח וז׳להרמביסבהלכות יעו״ש מהא הא שנא דמאי  
( מן-־כתורה-'?שנאמר למדות.׳ פסולק הרשעים א׳( הל׳ פ״י  

?כשמוע מפי חמס עד •להיות רשע פס ידך תשת חל  
*מביתו עשיוד כשה יעד ואפי׳ פד רשע חשת אל למדו .. 
לחלהפיד אסור' ברשעו מכירין הדיינין ואין רשע שהוא • 

ונמצא עמו ■ שמצטרף ימפנ אמת תעדו שהוא אע״פ עמו  
כו׳ עדותו שנתקבלה עד. הרשע עם ידו השית הכשר זה  

;מכתב הרסג״ס עכ״ל רשע טס ידך חשת אל שנאמר  
]הרמבלס טרבי ׳מייחי לא אמאי וצ״ע שם המשנ הכסף ] 

מהינא עמו ;־יצטרף שלא גזלן. שהוא במטרו דיודע הא  
_ מ.הכ״ ־פכ״ל. שקריתרחק מדבר דהיינו ׳בנמ דמיייזי_.לי׳
■הוא דבר והלא שם   :---------

■כל את וגס: מ’של:סכ הציע את ליישב לענ״ד ראך,3ןה  
כרמב״ם מייתי־ לא ]אמאי הנ״ל קושיותיט ,

מיימי לא ולפעמים באחרונה אלא:תרחק שקר המדבר את  
במקזא כיוצא:גו- בענק עצמו הב־׳נו בדברי כלל[ לי׳  

.־הדיק \שמע י שלא ]לענק. שם סנהדרין שבהלכות והוא <. 
הכ״מ כתב תכירו[ בע״ד שיבא ■קודם אחד דק בעל דברי  

׳ :שקרדחרמק מדבר .דרשח הדרשות שחי להביא רצה שרביט  
;מפולשת חשאלהיותה..וותר לא והקדים תשא לא ודרשת ' 
:תשיא?'וההיא .מלא דנפיק דין בבעל ולא בדיק לדרשה  

:מאד-;על אמנסקקשה־ .; cp הכ״מ לעכ״ הוא אסמכתא  
.־חשיא־היא לא חרשת כתב עצמו שהוא דמכיון דבריו  

א״כ־'הו גמורה החש הוא שקר דמדבר ודרשת אסמכתא £■ 
:ואאלכ ,־מחחילה הקר המדבר את לכתוב להקדים להרמב׳ם  

אסר ן.׳באופ ־בזה דבריו את ולסדר תשיא דלא הדרשה אח  
;-אבל״:לא :בזה ׳הכ״מ‘דברי כעיקרי גלעץ לכן לגמרי  ■ 
ש״לגדמדש דהרמב״ם הוא דהאמח והוא ממש כדבריו  

■;גסי אסמכתא-אבל .כעץ בעלמא חשה היא •תשיא דלא ; 
;איטר-דרשה תרחק :שקר דמדבר דהדרש להרמב״ס סיל זה : 

.׳־לבסוף’;כתבה ומשו״ה, .היא בעלמא אסמכתא כלל-אלא ; 
[ ::עדי :לכלול ניתא:לי׳ הו׳- ומשו״ה וגס בלשק מילי[ בכמה  

רשע']ולא ׳־ :•עם ידך ספח באל גזלן שהוא בחבירו שיודע ; 
שקרגחרחק להמדבר הכיל במקיא ועוד בזה כלל הזכיר ] 

׳ ׳־גכל כתבהו י ומשו״ה קפידא אין בעלמא י מאסמכתא  
לאגכחבהו מקומות איזה ובעוד לבסוף הנ״ל המקומות  

■שטעות שבמס׳ הדרשות דכל דס׳ל זה מטעם והכל כלל  
־'הכלמס ומיקה בעלמא: אסמכתא• אלא אינם הנ״ל  

אמרים :ממקראות • רז״ל־ יביד מחבליה כמה שם הנזכרים . 
בדברי.הרמכ״ס עת־ לעמוד יש אך מסיני למשה פד  

[ להאריך הוצרך מה הניל נציע[ מ’הכ שנשאר אותן  
■.סם־ ידך חשח ]דאל מהקרא זה נדרש איך לפרש בלשונו  
לא יאמא וציע מש״כ הכ״מ בלקון לעמוד יש וגס רשע[  
]דקושיח’ עכ'ל ט׳ גמ׳3 לי׳ דמייתיי מהיכא רביט מייחי  

•שברמב״ס הדרשה כחוב הי׳ חם אלא שייכת אינה זאת  
להנ׳מ הו״ל דגיסי- ותוספתא[ ומכילתא יוספר בספרא  

מדעת חשה במז״ל הר״מ כתב אץ כק ביתר להקשות ; 
]מדאל זה שח בכת לא ז״ל הרמב׳יס תבאמ חך ועצמ . 
אלא לכל . עצמו מדעת .זה[ בענק רשע פס ידך משת , 

דאיחאשס )פיה( שבועות דמס׳ אהתוספתא בזה שסמך  
.']סמר יאמר לא. בו וכפר אהד פד סמי מנה טועט הי׳ ] 

r'ידו ;מתח הנזיל ונוציא וזננדדנ . הואת יאנ בא לאחד  
בספרו הנרד״ף וכתב ■ רשע עם ידך חשת לא תיל  

חריש והא כו׳ גמ׳3 - מנה טוסט הי׳ שם דוד חשדי ' 
שמעיד ־'האחר לאותו רשע לי׳ קרי דקרא מסיפא הכא - 

,■כאמיתי להמר קרא ואזהר כלל יודע שאינו מה לשקר  
ובכהיג;;חריש הרשע ;אח־ ו.עמ ףלשת ידו ישיח דלא : 
.השנוי דלפי אלא במכילתא תניא• הכי דקרא מסיפי׳ הכא  

מכיל׳ עיש רשע, :.עם ידך תשת אל לשון תקצ קשה שה  
משפעים סדר: במכילתא דז״ל הוא דטונתו ונראה מרד״ף

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס48 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר מצב



זהר סצב
 ממון כל לי נזחנין שאש ב׳ יודע אחה רבן א״ל )ע*כ(

 אחד עד לי ויש פלוני אצל לי מנה מבדה איני: ;שבעולם
 אל נאמר לכך שלי ’ אח שאטול כדי עמו :והצטרף נא

 דקפה .המכילחא טכ״ל זה’ הוא חמס עד וגו׳■ -ידך וסח
 מלח ר,אי מיי טל ט׳[ רבו דא״ל זה לשון ]לפי .קצת
עד והוא האמח יודע הוא השני עד הא: חמם ועד רשע

 משא׳כנשון רבא גברא הוא בסהמא אדם של ורבו בשר “*־
 רטנו ממק משו״ה ואולי ניחא הרמב״ה[ ]ולשון התוספתא

 שום אין לענ׳ד האמת לפי אבל מהמכילתא זה אח הגר״א
 האזהרה קחי המכילתא גירסח דלפי כלל בהא קושיא

 מוט אש יגבה שלח הרב פל .רשע עם ידך חשח דאל.
 הוא תלמידו דהא האמיתי עד עס שיצטרף חלמידו • פ״י

 אלא יודע אינו ובאמח יודע שהוא נשקר שמעיד .רשע
 מגרשים היו להדיינים זה ידוע הי׳ ואלו הבע״ד רבו פ״ס

 משום הוא משם הגר״א זה אח שמחק ומה מביתם אותו
 המדוח כברוח כמבואר איכה והמדרש בבלי '׳הגמ גירסח
סוקרים ]ובמדות שם לאנדא אלי׳ יצחק ו׳ ט׳ להרב

: יטוש״ה שם[ זמנינו למשכילי עין ונמאיר

 בימי לאינשי להו חמירא הו׳ דמו״מ דשסר
יתכן הדורות באח; דגם הנמ׳ חכמי חדל

 מדבר ]ד הזה דהקרא כח״ד כעשת המה גס שעש להיות
 .דממונא דדררא בשקר אלא •מייח לא. .הרחק[ שקר

 וממש״ב לו קידס שס ממש״כ לכאורה. כן דמוכח משוס
 ,הנהו לכל שם שטשח ]במס׳ אסמכוה לכן לאחריו שם

 אהקרא שקר[ נדנוד דקצח קצת נם נהם שיש דרשות
 להרמב״ם ס? הו׳ דמלחא טיקרא אבל סרחק שקר דמדנר

 בסתם אלא תרחק[ שקר ]דמדבר זה קרא מיירי דלא. ז״ל
 זה חס כלל שלי המצוח ובם׳ דעלמא מילי דכל •גמור שקר

 .ממירי הו׳ לא דבזפנו ראותו משום , בדרכיו והלכת במצות
 הדברים ובכל ומתן משא בעניני גס שרך פון - לאימי

 רח״ל זה[ בזמניט געוה״ר ]כאשר ממק הפסד הגורמים
 בדרכיו להדמות שכתב חהא א״ע הרמב״ם משו׳%.כןמך

 שהי״ח דמכיון זה הוא דממילא ט׳ הטובים;•.והישרים
 כפורש הוא שקר .המדבר כלי א״כ אמת הוא־אלה״ם.

 עטמא זהו שבחמת יח׳ בדרכיו כולך שאיט כיק מהקב״ה
wk] אחזה לחשוב הרמ&ן״ם הוצרך לח וא״כ :זה של-.טון

רצה לא וגס מטמא בתר דזיל משום עצמה בפני . .למ״ע ץא)ץ-,
 מפני לשטח לההיחר בחיטריו נם ולפרסם ;.לפרש כרמב׳ס

]דמי שקר דבר לשונם למדו משוס בזה דמשם השלום- jo$׳ 1
כגמ׳ חכמי שבזמן הינוקא במדריגה א:ו הנהי׳ .והי׳ יסן

 הרואות ועינינו דלעיל( סבדבריע הראשון פיהשיט )לפי׳:
 בטון העולם פדנו כמה ?עד זה הימר שמפידקום- איך.
 לפי )וזהו חורה ולומדי בשנים גדולים ■".אנשים, גם זה■

 כה׳ר שנשאר מה נתיישב ובזה דלעיל([ השני .פידושינו
 עמקו דבאמ» זה אח הרמב״ס השמיט וצמה מה על בצ״ע

 שנפרץ במה בפרץ ולעמוד נדר לגדור הרמב״ם ■י רעיוני•
 משפע עין בעל דציין והא בסד״ש ;כדברינו העולם
 דעתו תהא דלעולם ]בהא שם דכתובות ממי שעליון

 דעות מהלטת פ״ו מיימוני הבריות[ עם מעורבת אדם של
 שהוא עוז כמגדול אחרי בזה נמשך והוא סכ״ל• א הל׳
 'דברי מסוף נובעים שהה דשה הרמב״ם .דברי מל ציין
 בלשון כי במיני נראים שניהם דברי ואק סללו ב״ה
 לשלם ציווי בלשון איתא שם שכגמ׳ שבברייתא ב״ה

 מלא כן כחב לא שם והרמכ״ם ט׳ אדם של דעתו. ההא
 בדעותיו נמשך להיות אדס של ברייתו p־7 בזה״ל. כתב.

 מדינתו אנשי במנהג ונוהג ומכיריו חשו אמרי ובמעשיו
 החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך
 הרשעים מן ויתרחק ממעשיה□ שילמת־ כדי תמיד

וסייט • כו׳ ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחושן ההולכים

יה הישר בראשית
 הרמב״ם כתבי לא ]אצל כן הוא .אדה בני שדרך משום
 אדם .לדרך'בני תחבולות .הצריך אדרבה אלא ציווי בלשון
 בזה״ל שס עצמו י הרמב״ם מסיים , הדברים ומקור בזה[
 כסילים ■ורוע יחכם חכמים את הולך אמר ששלמה הוא

 'שמל ח״ל מאמח וט׳ וגו׳ .האיש אשרי. ואומר ירוע
 דברי .לתחילת מקיר להביא נרצה ואם .הללו מקראות
 דאיתא מהא להביא יש אחרים שממקומות מדרז״ל הרמב״ס

 ]אחאב רשמים .שגי. בין דר. צדיק ב׳( )ל״ח יומא במס׳
 שני בין דר רשע שבדיה זה ממעשיהם צמד ולא ואיזבל[
 רנה ובבראשית • טשו זה ממעשיהם למד ולח צדיקים
 תיל ומה הארמי בתואל בת ארמי ה״ל מה ד׳( סי׳ )פס״ג
 ואחיה רמאי אביה ללמדן בא אלא הארמי לבן אחות
 יוצאה. שהיא כזו ולהצדיקם ק מקומה אנשי ואף רמאי

 הנחם ר׳ החוחים בין לשושנה דומה היא .למה מביניהם
 הארמי ׳ לק אל ל’ת מה חרס סדנה וילך כתיב אמר

 אבינו יעקב למד• ■ ]ולא . ברמאות כללן שכולם מלמד
 .אמנו י ולרבקה אעה״ש ליעקב נזה ומדמשבחין ממעשיהם[

 מינה שמע הרשע לעשו בזה ומגען הנביא ולשבדיה ט’זי
 שביעקב אלא מקומו אנשי ממעשי ללמוד אדם כל דדרך,

 ולהיפוך העונים .מדוחיהם בהם התגברו ורבקה,ועובדיה
 שלא עד כך כל ■הרעים ממתיו מ נתגברו הרשע נעשו

 כלל הזכיר לא דנ״ה הא אבל מקומם .אנשי ממעשי למדו•
 ובעל סח ]המנדול נמלים שני ־ כטעות ודלא הלמב״ם

: כיזבתי הרמב״ם גדעת לענ״ד והנראה מ״ל משפטן העין

 בש״ם סוגיות. כמה דיש' .נעצמו כח״ר י .הודה שוב
'.האמת 'ובזה * שכתב למה כסוחרים דנראים

 .]מם סדר'השים על מהם לקצת מסדר והנני כדבריו
 'שכתבתי' למה כסותחם לכאורה שנראים מה מהם לאיזה

 לדבריי[ סתירה שום מהם יהא שלא 'ומיישבס בשפלותי אני
 למימי למהילי׳ •ידע הו׳ דמשה וכק בלטח,)ל׳.א׳( במס׳

 משה" .ויאמרו פרמה אצטגניני יטעו .שמא קםבר' כחצות
 שמא יודע איני לומר לשונך למד מר דאמר הוא בדאי

 מה משה כימי הוי הה משם משמט • ותאהוז תתבדה
 בהיותו גם מפורסם הי׳ ומשה לאסור חורה שעתידה
 האיש גם ג׳( י״א )שמות כדכתיב אלהים לאיש במצרים

 ובעיני פרעה עבדי כעיני מצחם בארץ .מאד גדול משה
 מסופק בלשון לומר בזה וזריז זהיר משה הי׳ משלה הטם

 מזה השם חילול יהא שלא כדי בחצות[ ולא ]כחצות
 ב׳('א״ל )כ״ז בם דאיתא טטיותיהסןוהא לפי שימשדוהו

 ברכות מס׳ ירושלמי ב'גמ׳ איתח ]וכן ט׳ לאו יהושט ר׳
 'החי יטל מח והוא חי אני אלמלי א׳([ הל׳ סוף )ס״ד

 באמת הי׳ כאשר שלום .משוס היינו ט' המת את להכחיש
 דשם האגדה בסוגיית כמבואר עצומה מחלוקת עי״ז לבסוף
 קרלסרוא )דפוס שני חלק סוף דבש יערות כר וז״ל באורך

 דלמה ולהבין ב(’פ צ״ע בדף הוא שבידי תקע״ב שנח
 שהוא באמת דס״ל במקום .חובה ואמר .מלתי׳ ר״י שינה
 ואין לר״ג מחניף הי' שר״י חלילה הוא זה ודבר רשות
 כל״י פסקינן חנן הלא מדבריו ר*י •מזר דבאמת לומר
 תשובה של טובה ומה בי׳ הדר דלא וודאי א״כ רשות דת״ע

 ח״ט דסמרי׳ דהא הגאונים תירצו כו׳ לאו ר״י שהשיב זו
 צלי כבר אס יאבל מעולם כלל צלי דלא למק הייט רכות

 לחובה ט״ע ומקבע יעקב תיקון עליו הל כבר זימנא חד
 הך שפיר עליו יתק הלכה דרך שאל רשנ״י אם ולפ״ז

 שאך ישב"' אי אכל מינה ישוח אי ״ירי דר״ג פלפולא
 לפסוק-ולומר שייך איך א״כ לו להורות דנפשי׳ למעשה זה
 כל מתפלל הי׳ לא דרשנ״י ס״ד וכי רשות שהוא לו

 מ״מ הוא רשות אם וחף ס״ט אמד פעם אף ימיו
 כבר וא״כ כזה מצוה רשכ״י ביטל לא ומסתמא מצוה הוא

כששאל ולכתחילה ר״י של מונחו וזהו לחובה עליו כוקבט
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זהר מצב 36
 זה דבל שאל דהשואל סובי ל׳י הי׳ בביתו. לריי השיאל

 דרשות ריי לו והשיב או,חובה. היא רשות 'אס הלכה דיך
 אמנם ימיו כל ..ת״ע ין פד; .התפלל שלא למי והיינו .כוח,

 כ’דע ר״י הבין וא*כ ושאל־ השואל דפמד בראותו י בבהמי״ד
 חובהכנ׳ל בוודאי ואצלו. ס* למעשה לנפשי' שאל : דרשניי
 לחובה והקבע. אחד פעם רשניי מתפלל י הי׳ דוודאי

 בדבר עלי שחולק אדם ,יש .כלום ר״ג כשאמר ומשו״ס נ״נ5
 .וחתי עליו חולקין אין וודאי הזה בדבר כי לאו אמר הזה

 ואין הזה דהמהבר גוברי׳ לרב. אע״ס אכל ע>׳ל שסיי
 תלמידיו תלמידי לקרסולי גם .מגיע. שאיני ספק שוס
 דכי ל בתורת דהוא מאן שוס פני לישא אינדיטל מ״ע

 שאין דבר וזהו לחובה מליו הקבס אחד פעם משום
 בבלי בנמ' עליו רשכ״יאיתא התנא וגס טבלתו הדעת

 מתפלת, אפי'י והי׳פסור אומנתו דתורתו ..שבת הס׳ י ריש
 נזטוך דהי׳ איתא ברסח ..מס׳ "ריש ירושלמי. י ובגס׳ שמריה

 .הג״ר, דברי כל .נשלו;.לגמרי. ובזה שחרית של מק״ש אפי׳
 מניד בס׳ למש״כ ראיתי ]ונם הנ״ל .ינרד שבספרו יהוכרזן

 בלל נראין איק דבריו ונם יעו״ש ב׳( סי׳ )ברא״ש תעלומה
 אעלים. לא לק. פשוט[ בדבר. להאריך ואין■ .בזה בעיני

 . טש׳ס בחידושי שמצאתי . מה סבא •;מרנניתא נ״י מכח״ר
כל מפליא .הוא .הזה, המאמר מודל עצמו בכ״י ,לההג״ף

 מיוחד ־אחדי ותמים 'צדיק יסשס.איש ר׳ אין רואי . עין.
 כי ולאסך .;וכזב כחש בדברי להנצל מראשי;השנאים,ובקש

 אשר להכחישאתהמת החי יכול מת והוא חי ארי אלמלי
 הוא , נפלא וביותר המדות פחות לבעל רק ,נכון זה

 ובתענית ״[t .הל׳ )סוף. השחר תפלת כס׳ הימשלמי
 הוא אח יהושע לר׳ ד*ג. א״ל .התם לאעזא א׳( הל׳ )פ״ד

 באמת דהא כפיו כזב דבר ׳;הלא .לאו א״ל; רשות שאומר
 וטהור משיך איש .>ןל יאומן לא וזה. • דשות’אמי.שהוא

 מששה ..והנה־ ושקד .כזב.דבר. מסיו ,יוציא יהושע.;־כי כר׳
 . ושמה • בכור לענין א׳( )ליו בבכורות איחא^נם אזה
 וודאי.כך את.מזי; להכחיש ;יטב החי האיך .רש״י כתב

 רש״י .דברי .שם. דחו והסוס׳ . עכ׳ל בי וחתרני 'אמדתי
 ומהרש״א ,יטל ,ואינו .להעלים הייתי .־סבור ־כלומר וכתבו

 .לדברי כי ומלבד השוס׳ דברי. .את קיים כאן בהא״ג־ ז״ל
 לש׳י לדברי גם נצבה ונם קמה הזאת הקושיא •התום׳

 .בהכחשה לבוא’. לו. למה כי הוא נקלה על ,הזה כמחפא ז״ל
 בפירוש אמר ולא ואמונה• אמח לאנשי• ימק לאי ׳אשר

 אחזה . אני ואשר בלבבו אשך האמת את ולהגיד בי הדרנא
 יש כי בהלכה מדרגות שלש יש אשר הוא ידוע ט. ־בזה

 מעין רק הוא אשר הלכה ויש לרבים נס כן ומזרק הלכה
 כר׳'יוסי לעשות יחיד לאדם מורינן דאורויי רש״י ]ופי׳
 אשר הלכה ויש דרשיק[ לא ברבים בפירקין מדרש אבל
 הר'..יוסי עשה ואס מולינן לא אורויי נראין ירק היא

 וכן ג׳{ )מיו בעירובין וכדאיתא עובדא[ .מהדריק לא
 את בעירובין החוס׳ שדחו ומה ב׳( )ל״ג בברכות לקמן

 רש׳י דברי אח לתרן נהק . דבר נעזרה׳י לי יש פרש״י
 יפה הכאתי לא לכן אנכי ספרים מחוסר כי וינק בפשיעות

 ־בזה קדמוני כסר המסישים אשר ברור הדבר בעיני כי
 בעזרה״י* אשר הדברים בבל כי הוא כן דמיתי ]וכאשר

 הרחבתי אנכי כי חף יעקב גאק בס' מצאתי לבי על עלז
 לפעמים מציע וכן יהונתן[ רבינו ׳דברי פ’"ע הדברים
 ב׳( צ׳ע )מנחות הארץ עם בפני , לאומרה באסור בהלכה

 יהושע ד׳ כי אומר אני ובזה ־ בזה תקלה חשש יש אם
 ולא להלכה כן סיבר באמת רשות ערבית תפלת '׳הסובר

 בגלוי כאמרת לא זו הלכה כי סובר אבל מזה חזר
 לתלמיד ורק מדחי יותר העם מחי בזה יקלו סן ובפירקין

 זו בסוגיא ..כדאמרי׳. יוחאי בן שמעק .־להי׳ אשר זה
 שאלת ונול וחסיד צדיק בנעוריו נם יספק ׳בלי הי׳ והוא

תפלת הלכה ובתמים באמת לו משיב כמוהו תלמיד

הישי כראיית
 שם והי׳ בבהמיד ישב אשר ר״ג לפני אמנם. רשות ערבית

 ■• כעס כל שרנט עד זה אמד שכתוב וכמו רב פס המון
 בעלי גסי בס שיטאו ■עד המתינו ורק ־ בפירקין וזה

 יהושע ר׳ גם ומפורסם גלוי ובמקום בבהמ״ד חריסין
 :׳יק טא רשות" כי ערבית-חובה תפלח דפסקינן סובר
 הירושלמי דברי לפי ובזה בפירקין נאמרת לא אשר הלכה

 באמת • הבבלי דברי לסי וכן לאו לן השיב יהושע שר׳
 הוא • גס • יסטר בפירקין כי בלבבו כאשר דיבר ובתמים

 למה קושיא אין וזה חובה מרבית חסלה כי שהלכה באמת
 שאינה הלכה- 'היא כי דעתו את גמליאל לי׳ הגיד לא

 שבבמג״ר המס כלי נגד כן יאמר אס כיי בפירקין נדרשת
 אשר ישמעו• :העם' ■ מתי ■ כי’ גדולה יותר תקלה תצא אז

 הלא סגולה ליחידי המה מאשר שונות ישיהלטש להם
 הדורשים מפי ■■'ישמעו יאשר ההלכות כל יבוזואת טז

 הלכות יגידו-• ולהם עימהם •ידברו ולב בלב חך כי ויאמרו
 להשפיל שיתרצה הוא י ומי ליחידים נוהגות שאינן חדשות

 ■אנכי’ ומחוייב ושפלים מהנקליס חנט כי ולאמר נפשו
 ־ •מביס יפה שומע שאנכי ההלכה אחרי וללכת לשמוע

 לשחת יותר בסר וחמים צדיק כח־ש יהושע ך׳ ולכן
 להעא’לחת'מכשיל רבים'ולא בעיני י ובוז חרפה ולסבול•
 חני אלמלא שאמר מה ובזה הדרשות את לשמוע הנאים

 לאחוז חפץ ; ולא י• המת את להכחיש החי' טל י מת ובוא הי
 צלוי במקום ני דיבר ובצדקה באמת אבל ושקר כזב בדברי

 רשות ערבית שתפלת כדבריו הלכה אין ופרהסיאבאמת
 •אמרי ונגריו־ • ־יוחאי בן ריש גבי כי לזה סוד לצרף וישי

 אומנחן שתורתן- כיק• לתפלה מסשייקין' שאיין )י׳א( נשבח
 להורות. עדיין הלפיד בהיוסו גם לפניו יהושע ר׳ הקל ולק

 אשת ־אחר' לאיש׳ ק ־ הורה ;לא אבל; רשות 'מרבית תפלח לד
 ־ללמוד החזקה ■ומשקהו תשוקתו בנעוריו בו •נודעה לא

 המעשה י >ל אחל פה הגמ׳ סיימה זה •י מפעם ואולי התורה
 ר אוחובה דשות■• ערבית תפלת ששאל תלמיד ואיתו

 ז^מצינך בדברי בבות שפעמים הוה• יוחאי שמעין'ק
 '■ידובד"בו'♦ אשר האיש שם אח השוט לנו גילו לא ט

 סזהי^אשר■ הצדיק שם להסתיר הי' מהראוי פה ובאמת
 מריבהירבבסצצ״ד 'ויצאה ובוז. קצף יהושע ר׳ סבל בשבילו

 האדיש ׳• יהושע ר• כיי לנו־ להגיד' בזה בקשי הגמ' אבל
 זלישב״-י ירק •היה לא רשות 'ערבית תפלת לפסוק בהוראתו

 כלתא וגם נכספה ■׳ תלמיד בהיותו בנעוריו גס ספק שבלי
 ■■'אחדים לאנשים אבל בלימודו" והתמיד • כתורה יאל נפשו

 בסוסקייה^ גס ■וכדאיתא ערבית כתפלת להקל לו חלילה
 בבטרותץליו( יואר ונראית קרובה סלולה הזאת הדרך

 •»ש אם יהושע" לר׳' ושאל בכור לו שט׳ צדוק ר׳ גבי
 ללגצדוק הקיל ירי אשר הסדן לטס חכר בק חילוק
 לגלות״זאחב&אשר ר״י ולאייטל■ בצדקתו'ובאמונתו מודע

 ותמים”׳ ובאמח ■עם קבל ר״גבהמ״ד לפני למשפט עמד
 שאץ'-חילוק • היא ■הלכה ■ופירסוס גלוי במקוה כי דיבר

 הראשונים ׳ דבריו את הכחיש וחס' לחבר 'הארץ עם בין
 פסוקה הלכה כסירקין באמת כי יכחש כזב דיבר לא אז

 שוד להאריך■ ואין למפלה שכתבנו וכמו .חילוק ואין טא
 •המשנה על נאה אחת פרפרת להוסיף לי יש ובזה בזה

 )דף בגמרא - פירשו קבע :• לה אין ערביח תפלת דנקס
 אש התנא ביאר לא למה ויקשה חובה שאינה ע״ב( כ״ז

 רשות או חובה איננה סרביש תפלח ולאמד מפורש דבריו
 שלש לס? ובסרעי ־ ; וממם כסתום קבע הלשון ואמר

 ע״בץ־לא מ’כ )בדף• בגמ' כמפורש קבע של מראות
 בלאן-׳ובדמק ירק חובה של כלשון קבע בלשון לטק נוכל
 מסתם קא תנא ,)נ״גע״ב( ■בנדרים דאמרינן מה לפי אבל
 דרשה בנדרים'זאת ראש; קלות ינהגו ׳שלא כדי סחומי לה
 סיבית תפלת הסובר דמחניתן תנא גס ולק בסירקא לה

יפן ;׳ ביפירקין •דרשי' שלא ■ כדי ■ יסתום בלשון בחר רשות

החכמה אוצר תכנת ע״י סצהודפס מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א ־ הישר מצב



יט הישר זהרמצב
 שביארנו מה כפי יהושע ר׳ וכדעת י ערכית בתפלת י יקלו

 לאחדים ומצוה לזה לשוח ונסנין שם סרמ״ף כ>0 בע׳ע
 יכ׳3 ממס׳ ראי׳ להביא גידי ויש רשות מחם ח? להו קרי
 ובג׳ במשנה יט״ם 'ט׳ דגין לא ישוח משוס הן ואלו (ב׳ )ל״ן

 רב אמר ח׳( )ניט דאיחאשס והא חחש״י־ ודפ״ח ',שסוכם7
 דלא ס'והאי היא ולא כן׳ ומילי׳כדיבין נדיב עמיא אובא קטינא

 הא כנה אכתרי׳ עלמא כולי לישעי דלא היכי כי לי׳ אודי
 שלום לעשות שכדי’ קטינא רב בעד הש״ס בעלי רז״ל התנצלו

 א׳( )נ״ה שבת ובמסה׳ כן עשה שבשמים לאביהם ישראל, בין
 אמת הקב״ה כל חותמו בדברינו לפיל דהובא הא איחא

 א׳( הלכה )פ׳א סנהדרין מס׳ ■ירושלמי בגמרא איתא וכן
 את ■כפורש הרי שקר שאומר מי שכל מובן שממילא יעו׳ש
 ואמר שק בא א׳( )פ״ע שם וקאצדאיתא הקב׳ה מן פצמו
 ■ הלך עמרם ק אצל לן ל“א כו׳ חורה-היק-.;היא רבש״ע לפניו

 א״ל הורה הקכ״» לי כנתן אני מי .א״ל;וכי: משה־ ■ ׳אצל
 כו׳ רבש״ע לפניו אפר• ה ה א י א ביד למשה הקב״ה

 את ומיעמח הואיל הקלה ח״ל לעצמי עובה אחזיק אני
 יסול שלא טפוה שמשום היינו - ט׳ שמך .על תיקרא עצמך
 דאיתא כהא לשקר מותר לגאיה ממורי בטון מ?
 יפו״ש מ׳. .פ״ב(<'במסכת )כ״ג מציטא• בבא במס׳
 לו• ואמר פס ׳א.־בחא״ג5ממי ח״ל - שם ס׳ ותו רש*י ובפי׳
 ־ לקיימה לך אפשר היחישאי היכן כקב״ה לך ■שנתן חורה

 א״ניוכי׳מה דילודאשה המשיג וקוצר. המושג מעומק
 שאין לדבריו סודה כאלו• ט׳ הקב״ה־ לי - שנתן אני
 הנגלה אס ־ כי • לו • ניתנה התורה של - ונסתר הוד

 ימצאנו מי- עמוק-הוא • התורה ונסחר כסוד כי מעמם
 שהרי. ט׳ אחה בדאי - למשה הקכ״ה וא״ל ביצודיאשה.

 •שדי שפירש $טיל .כדאמרינן הנספר גס לקבל תוכל
 בכסא האריווה הגשמה על דהיינו •עליו שכינתו מזיו
 'סתרה דהייט ט׳ נכחה ממדה משה והשיב כבוד

 אחזיק אני יום בכל משתמש שאתה - סתורה וגניזוח
 הייתי לא .אשה ילוד שאני מצילי־ שהרי לעצמי עובה
 הקב״ה זא״ל פלי שכינתך מזיו שפרשת לאו אי לכך ראוי

 לעצמך טובה החזקת ולא ט׳ עצמן ומיטטת הואיל.
 שתקרא כך התורה תולה אני גם כי , תלית • חלה

 שם מהרש׳א מכיל וגי׳ טרח זכרו שנאמר שמן .על
 בנדרים במש״א שם מינים פתח בספרו מיד״א כר׳ ודל

 וזרעו למשה אלא מורה ניתנה לא בתחלה א׳( }ל״ח
 ומסיק לישראל ונתנה כין עובת נהג ומשה וכו׳

 משה הקניה דקח״ל דהיינו ואפשר סלטלא דהיינו
 הקב״ה לי שנתן אני מה אמרה ואין אתה בדאי

נתחיו לך הפלפול שהוא גדול חלק והלא התורה
טובה אחזיק אני וט׳ גטזה חמדה רבש״ע והשיב
 מהפלגת אלא זה ואין לכן ראוי שאיני שטתי כי -לעצמי

אמרתי ולח שקרהי לא ואני הרבים חסדיך המק
לכך^, ראוי איני עצמי שמצד אלא קבלתיה שלא
 '“שמך על תקרא עצמך ומיכעת הוחיל הקכ״ה איל

 התורה כל ממש ,שלך שהוא הפלפול מלבד כלומר
 מיד׳־א כר׳ ערל שמך על תקרא והמשפטים כדינים

 ההורה הודות על דקאי להמרש׳א דכין ונמצא ישם•
 אלו התורה פלפולי מל דקאי חיד״א להר׳ ■ובין
 שקר כמין נראה זה הי׳ קבלתיה לא מסה ■אמר

 לא דבריו את לפרש נאפשר הי׳ אז שנס ;]אעפ׳י
 ראוי שאינו שאמר מכיון אכל עצמי[ מצד קבלתיה

 לולא מצמו מצד .ראוי שאינו משמט ודאי תורה לקבל
 מוד .כלל שקר •כוס כאן דאין שגברו• היית רוהדי
 כר׳ אחת תי״ו פקר סי״ן .א'{ )ק״ד סס איתח
 שנה אלפים שני ו(’כ סי׳ ח’>פ רבה בבראשית .׳ואיתא
 דהי׳ וממילא כו׳ עולם של לברייתו התורה קדמה
מן הוא שקר סתם דמון רי21 אותיות'שבתורה ■ אז-כל

ו"./

בראשית
 הקב״ה שלשה ■ב׳{ )קי״ג פסחים־ ובמס׳ התורה
 במכירו , עדות והיודע בלב ואח־ בפה אחד המדבר שונאן
 בו ומעיד בחבירו עדוה דבר והרואה לי מעיד ואינו

דאורייתא הוויין דאינן היכי כי משמע . די ימי
 הוא בלב ומהד בפה החד המדבר הוא כן' כמו
 את כנען צרה דברים ממשה שם איתא עוד . דאורייתא ג״ה

 חת ושנאו הזמה את אהבו הגזל את אהבו בו׳ בניו
 'וננתח וזנות גזל והנה . אמת תדברו ואל אדוניכם

 כבירור דאורייתא ואיפירי מנערות עבירות המה חנם
 ג־׳כ הוא אמה תדברו. נואל משתמע ממילא וא*כ

 הרחק[ שקר ]דמדב־ דאורייתא - ואיסור חמורות מעוונות
 ודניאל הנביא ]ירמי׳ ורבנן ל( )ס״ט יומא ובמש׳

 דאמר מה ועקרי הכי עבדי היפי המודות[ איש
 כהקב״ה שיודמין מתוך אלעזר ב״ר יצחק א׳ר מנה

 מש׳ ירושלמי ובגמ׳ לו- כיזבו לא לפיכך הוא פאמיתי,
 ביאור ביתר זו אנדה מיתח ג׳( •כל׳ סוף )פ־ז ברכות

 לדברים קצבה ליהן ?ח בו יש זדם ובשר בזה״ל שם .ומסיים
 ואינן ימח שאלוכן כנביאים הן ׳ ן יודעי יצחק א׳ר הללו

 משבחיו ]הנ״ל[ .הנביאים שמיעטו והרי טפיל לו מחניפין
 שלא כדי בתורה. שכמהו כבר רעה״ש שמנה •מה הקב״ה של

 והנורא[ טר. הי ]הגדול שזה מכוס דעתם לפי שקר בעק להיכפל
 בתורה הרחק[.כתוב פקר כמדבר ]חכו במורה יכתוב

 שקב.'תדחק המדבר מפני דבאודיתח השבחים מן דחו ומשו״ה
 בהקב״קישאמתי יודעים של הפי׳ עצמו וזהו באורייתא הכתוב

 ושונא כאמת על מסכים■ אמתי שהוא שם רש״י שפי׳ כמו הוא ■
 דמם׳ הא־ דלעיל בדברים הובא וכבר שם רש״י טכ״ל הפקר
 דיהיננאלך לינוקא אינש לימא .)מ׳׳ו.ב׳(וא״ר'זיראלא סוכה
 למדו שנאמר שיקרא לאגמו־י. דאתי משום לי׳' יהיב ולא מידי

 לא ואי ‘.אופנים בשני בסד״ש לעיל ופירשנוכו שקר דבר לשונם $
 בשפנותי מר[,אני ]כדברי. מדרבנן אלא זק ■דביר מיקר כוי■

 ]משוס כך. כל כזה ..ומחמירין 'גחרין היו ■ סם •• מסופק .
 )כיב ובמס׳'ר^ש [ ודו״ק לגזירה ■ ..גזירה הוי דהא .

 במערבא ,■ לירחא קדשוהו אמר שולם אתא כי ב׳(
 רבא דיגברא מולא, מבעי לא כהנה רב• אמר
 מהימן נמי דעלמא תיגש אפילו אלא דמהימן כוח
 חינשי בה משקרי לא לאיגלויי דמבידא מילחא כל ה״ע

 בבראשית דאיחא הא ע*פ הוא הדבר פי׳ הנפלה ולדעתי
 והיינו שקריה שכולו יברא אל אמר חמת ה׳( סי׳ ״ח5) רבה

 היצה״ר לכן דאורייתא איהור שהוא המור שהשן משום
 אדם בני ■ הרבה בזה נכשלים רוב וע״ה מאוד נדול בזה

 יקום לא ט״ו( י״ט )דברים וכתיב חורה הממירה דמשו״ה
 וזכו דבר יקום גו׳ עדים שני ע״פ גו׳ באיש אחד טד

 במילתה אך .־ שכיח לא קושטא שס כיח במס׳ דחיתח
 ובמה' • כלל מוטלת היצה״ר התגברות אן לאגלויי דעבי־א

 אמנה בעצי בשביל אלא יורדים גשמים אין א'( )ח׳ תענית
 ]ובמדרש נשקף משמים וצדק שנמר. מארן אמת ^שגאמר

 צדקות עושה הקלה באדן חמת שק בזק תנמומא ר׳“
 לשלם[ במה וטובה מפורעניוה מוחם ומציל הבריות עם
 משקרי הכי בבלאי דמשקרי היפי כי אמר .)טובי( בס עוד

 אסור הוא שקר דסתם וודאי משמע זה מכל • מיערייכו
 לעטש כך כל הברא אין דרבנן איסור, דמשוס דאורייהא

 כן ]וכעו גשמיה עצירת ט״י יח״ל רעב כמיהת השלם את
 מיהו כו׳ הגו׳ תנחומא ר׳ במדרש הכתוב מהשכר לי מפמט

 העובד כל כרכוש מס' ברים איהא דהא גמור הכרח מזה אין
 השכר לטנין טיבה מדה דמרובה הוא וממילא וכו׳ חכמים ע״ד
 הדמב״ם שיטת כזה אצלי העיקר אטפ״ב אבל הוא דגדול .נ״כ

 וכיוצא הדברים מלו שכל שכתב מחרת בתשובה לדבריו שהבאתי
 ודבריו לאדם ולהפחיד לאיים הלא ל’רז אמרום לח בהם
 בעצמי סכנתי -שחמר מרפון דר׳ מהא אצלי אמס־יס בזה

שרז״ל מניון והיינו מהלהטים חו״ב התק ולא הלסטיס' מפני
עצמם ץך1

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס51 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר מצב
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זהר מצב 38
 איימו השמיס מן נם לק לאיים אלא אמרו לא פצמס
 סופרים דברי דחמירי רואים אט נסה מיכו מליו.
 דאיתא והא ודל״כג[ לדבריהם מסכימים השמים מן שהרי
 משקרי ודלמא הוא סד שמא חיישינן א׳{ )נ׳ מנילה במש׳

 משני ואטפ״ב התורה ניתנה לא דלשדיס משום הייט ט׳
 מתפמדיס דבהא לבטלה 'שמיס שם מפקי דלא נמירי שפיר

 עוכדא ג׳( סי׳ )פ׳ו רכה טיקרא דתיתא וכדרך המה גס
 כיון ט׳ דינרק ק' תמליון כר גבי נברא חד דאפקד הו׳

 בידי דמשריח מה ביתא דהאי מרי' אמר לכגישחא דמעי
 דנדריס דבפ״ד שעמד שם ]וביפ״ת יטו״ש מ׳ בידך מסרתי
 ובמס׳ מי[ דרבא בב״ד דהואי הן־מילחא כי קאמר
 זו מראה יוחק א״ר דימי רב אתא כי ב׳( )נ׳ה יבמות

 הכי אמר לא בלח רנה והא לי' אמרו שטרה הכנסת
 דזה פי׳ • שקרי אנא . או שקראי איהו או להו אמר

 דאורייתא איסור טל יפטר משנינו שאמד להיות יתכן לא
 איסורא גס דוודאי הרבה מוכרח זה אין מיהו שקר ]לומר
 כדבריי[ וודאי משמט הלשון פרימות אן. יפברו לא דרנק

 מת שאמר כפו צו ]ונדמה יפה שמט לא שהוא וודאי אלא
 ר׳ של מפיו שיצא מה כפי היטב לשמוט דקדקתי ואני
 שם טח־ דאיחא הא דלעיל בדבריט הובא וכבר יוחנן
 את ט׳ א״ל ס׳ לה אפץ ברי׳ חייא גדל כי &׳{ )ם״ג

 וביארנו ט׳ שקל- דבר לשונם למדו שנאמר הכי חיפבד לא
 מפני לשנות מותר נ׳( )כרה שם עוד בסד׳ש לעיל זה את

 פאה מכו ירושלמי ]ובנס׳ ט׳ צוה אביך שנאמר השלום
 קשה כמה וראה בא סמל איתא א׳( הל׳ סד א׳ )ארק

 בשביל בדאי לשון הכתובים שדנת הרע לשון אבק סוא
 ט׳ לאחיו יוסף בין• ס׳ לשרה אברהם מן כלום להפיל
 • כתבנו ומד ודו״ק[ לניר psb בזה הי׳ שאליה ]והייט

 השלום[ ]דמפני להיתר קראי רז? שמדהמאי לעיל בזה
 נימק ובסס׳ דאורייתא איסור בזה יש הכי דכלאו שיס,
 משקריסו שקורי ממא לר׳ צדוקי המא א׳(<&? )נ״ו
 ומשו״ה שבכתב במורה אלא מחזיקים אינם להי׳,דוקים פי׳
 גס •ממזיקס אינכם אין חנינא ר׳ מל מחסה קא הי׳

לשקר השורה דמן טל מובריס ואתם שבכו* בתורה.
 לוי ק־ יהושע ר׳ ב׳( פ״ז המדיר )ס״פ כתובות ...טמס׳
 נדליואי הוא א״לאח יוחאי ק שמעון לר אשכחי׳ 5ס/א

 הואי דלא היא ולא ט׳ הן א״ל בימיך קשת נראתה ק יא?
 אף הנה • לנפשא טיטתא אחזיק לא הטר אלא מדי

 זו מסוניא פינים פתח בספרו חיד״א ה״ר כתב שבתחילה
 לברוח כדי לשקר יטל דת״ח מד״א לסברת ראי׳ הבאתי

 דנראיח דאמר בשים אמרו כדן בגן ריב? שהרי הכטד מן
 מ״מ טובה להחזיק שלא אלא אמת הי׳ ולא בימיו הקשת
 דמשמט והוא שקר הי׳ לא אמר שריב? דמה וכתב שם סייה

 נראה הי׳ רשב״י דביסי רכ״ה( )דף ויחי פי׳ הץ מהזוהר
 לכבוד הקשח נראה שלא דמה מוכרח וכפיז בבבל הקשת
 נראה הוא רחוק במחוז אמנס שלו במחוז הוא הצדיק

 במקום והוא בימיו הקזת שנראה אמת אמר ריב״ל וא*כ
 עב? הקפידה הוא שסה במקומו נראה שלא והאמת • רחוק
 כתות ד׳ ע״א( ריש )פ*כ סוטה ובמס׳ ■ שם מד״א ה*ר
 דובר לכתיב בו׳ סקרים וכת ט׳ שכינה פני מקבלות אין

 דליכא דלעיל בדבריט הובא וכבר סיני לנגד יטן >א שקרים
 כהטת דלא ]וזה באורייתא רמיזא דלא בכתובי דכתיבי מדי

 יסגי תוצפא משימא בפקטת כ׳( )מ״ט הפס׳ ובסוף כת־ר{
 תהא והאמת ט׳ לזטת יהי׳ וועד בית תוכחת ואין בו׳

 כר אב מטול p כו* ?בינו זקנים פני נערים נעדרת
 תהא והאמת נמי ומשיב דאורייתא סילי כמה זמדחשיב

 ]ובפשובה דאורייתא איסור הוא אמת דהטדר ש״מ נפדרת
 ובמס׳ ואכ׳ני[ בזה אמרת טונה עוד בסד׳ש כתבתי אחרת

 ט׳ בדאי זה הרי כצורתו פסוק המתתם א׳( )מ״ט קדושק
 של מלק לטציא ■ בזה באו ת? והנה שם וחוס׳ רש״י

בזה עוברים שהס הייט בדאי קראום כן שדרכם צדוקים

הישי בראשית
 א מציה בנא כמס׳ אזאית אוה בתורה; הכתובה מ״ס טל

 יאמר לא ממט חטאה מבקשין חמרין היו אס ל( )נ״ח
 שלא ט ויודע חטאה מוכר שהוא פלוני אצל לט נכס
 ציי שהקשה עמיתו[ את איש חוט לא ]ת? מעולם מכר

 את למילף לרז? והו״ל זה הוא שקר דבר דהא כפיו כת׳ר
 ניסר מיניו ריסי מבין הנה כו׳ תרחק •שקר מהמדבר זה

 ‘הל )פי״ד מכירה שמל׳ משנה הכסף דברי אדאשתמיטתי׳
 לפרש אפשר ט׳ תבואה מבקשים כמרים הי׳ שכחב י״ד(

 מוכר שהוא לומר אצלו ששלחם לבעה׳ב לבייש שנתטון
 אי מזהב רש״י מדברי וכ'כ לעולם מכר לא והוא חטאה

 במה״ב מאותו תבואה .שישאלו לחמריס לבייש שנתכוון נמי
 לשאול אלי שבאתם אני תבואה מוכר וכי להם א־מר והלה

 )בסוף שם והרמב״ס שם הכ״מ עכ? מתביישים ונמצאו
 ו» ט׳ ממק מהמיית דברים הורית גדולה מסיים הפרק(
 שם מ’הכ וכתב ט׳ מד נענה דברים מהמיית הצועק

 )דף הזהב בס׳ שם מימרא׳ וט׳ מריס מאמיית הצועק לכל
 וא״כ סלל אונאה משערי חוץ ננעלו הנערים כל ניט{

 משום. חומק שקר מהמדבר זה אח רז״ל ?נד לא השו״ה
 הבית הבעל לאותו & להחמריס או בזה מבייש דהוא דכיון
 כ(’ספ )כיג שם מיד forii והא מיני׳ בדדבה לי׳ קם הרי

 במססח במ?ייסו דסשני רבק עבידי מילי סלח כהני
 דלק ס״ן •ק״ב ל6ש הגיר הרב ובשם באושפיזא בפוריא

 ר״ה מאד מד אמס דבר מפי חצל ואל וויצנאישמססי
 ם׳ •בשם־ כתוב יצחק ]ונפחד ארן דת אושסקא מסכת

 אדם יאמר לעולם ס״ב{ )תשובה מטבלין למהר״א אליהו יד
 )וע׳ פנדל[ תשמיש משכת אושפיזא מאמת חון אמת

 מדי פלוגחת כזה שפי׳ פה סקמ״ד( רס״ד ס* סמ״ט
 ופ׳סרש״י חוה״מ-ואכמ״ל סויע שעל בחיבורי והרפלסוט׳

 שלום ׳ דרכי משום נפי דהני בהדיא כעב שם ,ובתום סם
 • ילדיי רבינא לי אמר פפי איר א׳( )מ׳נג שם >פוד &ו

 יהבי הו׳ דאי ט׳ שמי׳ •מטח ורב מדבק ההוא לי אמר
 עוד • ט׳ בדטרי׳ משני קא הוי לא דעלתא חללו( כל לי

 בפה אחדי ידבר שלא ההוא כו׳ צדק הין זה ]מקידס שם
 ,שהוא כשפה מ׳ בפה א׳ דבר שלא וסרש׳י בלב ואחד
 ב׳( פיו שם )עוד• עכ״ל לשנות בדעתו יהא לא סדטר אומר

 דאורייתא[ דהוי מזה משמט ]וקצת בעבדי מהימעתח לית
 שיצפין פי׳ להימטתך שבקת- ב׳( )ח׳ בחרא בבא ונמס׳
 שס)פ״בא׳( עוד ־ תלמידיו הבנים אנוח לפני לשקר ויוכרח
 יאמר ויהי ל( )למך ובמש׳'סנהדרין כשיקרא דמיחזי משוס

 דבריו אחר מ׳ ben* את נסה והאלהיס האלה הדברים
 אין אמת אמר שאפי׳ בדאי של עונשו כך ט׳ בטן סל

 א׳{ )צ״ב שם סוד דאיתא הא להביא יטלתי ]ולא לו שומעין
 והייתי הכא כתיב ע״ז עובד כאלו בדטרו המחליף כל

 ׳תעתועים מעשה המה הבל החם וכתיב כמתעתע בעיניו
 בסיני נראק מימ כנ״ל להא הביא מרדים ס׳ שבעל שבפ׳ס

 זיש וז? שכתב ל׳ז( )סי׳ המאור מנורת בעל דברי בזה
מאחר ממנו'או סובה להסיר שקר בדברי שממעהו אחריה
 כדגרסי.׳ אלילים עובד כאלו •רז? אמרו וכזה לעצמו ולנחלה

 ובאמת ל’פכ ט׳ בדטרו המחליף כל כו׳ חלק כפ'
 אמת לדבר מ׳ע של דמכיק חרדים ם׳ בטל דברי בזה סמוהין

 איה * ט׳ דממוכא דלרא כהו דליכא דעלמא במילי אפי׳
 הראי׳ ד ס* בדטרו המחליף דכל להא אמ״כ הביא איך
 הא ט׳ כמתעתע בעיניו והייתי שאמר אעלש ליעקב בזה
 למטע מה הי; אעה״ש דיפקב דמפשה הוא רב בי קרי זיל

 ורוב ומשמני'האדן השמים מעל אלהיס לך ]ויק הברטת
 עוד ודויק[ לעצמו ולהיותם אחיו מעשיו גו׳[ ותירוש דגן
 מארטט פדיפא • להו אמינא אי ט׳ סנחרב ׳(6 )צ״ד שם

 הוה מריש רבא אמר א׳ץ )צ״ד שס עוד- • משקרת קא אמרי
 ורב מרמן ההוא לי •אמר בעלמא קושעא ליכא ארזינא
יהבי הוו דאי ,שפי עביומי רב לה ואמרי שמא מטת

לי׳
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זהר סצב
 חרא זימנא בדבורי* משני הו' לא רטלמא חללי כל צי׳

 משט הווי ולא שש׳ י וקושטא אתרא לההוא •איקלמי.
 אתתא נסיכי ♦י מהחם׳ אינש מייח הו׳ ולא בדימרייהו

 יחכה הו׳ חד יומא מינה בנין שמדן לי והיו מיכהין
 ארפא טרפא שמשא • אהאי רישה חייפא קא דביהיהו

 לי׳ שכיבו סכא ליתא לה אמר ארעא אורח לאו סם■
 האי מאי לי׳ אמרו לקמי׳ דאחרא אינשי אתו בנין חרתין

 מאחרק פור, מינך במטותא א״ל מ׳־מטשה הכי לכו אמר
 ]וראיתי שס הנמ׳ עכ׳יל אינשי בהנך מותנא בהו שיגר ולא

 חללי כל לי׳ י יהיב הו׳ אי ודיל שם ימקב במיון למש׳ב
 למכור אמר אם כלומר בדיבורי׳ משני הו׳ צא דעלמא

 נ’אע ייתר לו וטמן אמד בא ואח״כ מה בסך זו לבר
 הוא אפ״ס אמ?ה מחוסר משום ט אץ דברים דקיי״ל

 הו׳ לא דטלמא חללי כל לי׳ יהיב שאפי׳ נמיבמצחו
 דכא כלל כטיט בראק דבריו ואין מכ׳ל בדיבורו משני
 חללי כל לי׳ יהבו דאי שם בחאיג במהרש״א כתוב מר

 שהי׳ ממשה משום בדיטרי משנה• הייתי ולא יכו׳ דעלמא
 הכא ליתא א״ל כוי רישה חייפא ]וקא הטובדא וסיום טכיל
 וגם ממון הפסד לשום־ כללי טגט שאיט בדבר הוא טי[

 ח״ל שם חיד״א לסרב טינים פתח בס׳ למש״כ ראיתי
 ופמו טכ״ל בדיטרי׳ מד ט? כלומר י יעקב מיץ הרב כתב

 אמנה מחוסרי במס יש דברים הוא דהדין הסלימה
 (1ל״ )סי׳ בחו״סן כמטאר הימנו טחה חכמים רוח ואק

 ומאן משא:של שאינם בדברים אף שירי דהנא אמנם
 פלוני’בזמן• זה לדבר או: זה לעשות אמר הוא •כי דזימנק
 וצך לא1איס וליכא לחזור אדם בר שדרן בדברים מיוצא

 בדיבורי׳ משני צא איהו ויתנחם׳ אדם ובן המדה היא
 טכיל מותי* והייט ׳לשנות מספיק •טעם׳ לו שהי׳ אף

 השובלא בסיום דהא הנזכרת קושיא שליו נם לי וקפה
 בדיבורו ]אח*כ[ שמד איט •בטנק כלל סיירי לא ־ ]מ״ל[

 שקר שהוא מה מפיו שמוציא. במה אלא כבר[ בדיבר ]מה־
 רבא שאמר זה מהו לי הוקשה׳ וגס[ מעשה בשעת גמור׳
ישראל לכל לחשוד יש איך בעלמא קישטא ליכא היא מריש
 מחוזא עיר בני אם ■ שקרנים שכולם כגולה ספוצת שבכל
נחשדו מי ישראל כל אבל’ בזה חשודים היו מקומו אנשי

 איפור שהוא בדבר ומכש״כ דרבנן במילי אפי׳ לפטר מו״ש י
 תמיד במלת לתקן ויצא , סס שהרגיש נראה מורה]ורש״י

 אמת שידבר במולם אדם אק בטצמא קושמא ליכא )שכתב
 קושיתינו לגמרי לססיר כזה די אין אבל פכ״ל[ מזיר

 קושטא ליכא שכתב י שם יעקב• מיק בם׳ ־וראיתי יהנז׳
 נקרא וטוה׳ב כוזב אדם אומר.'כל יחד מן בעלמא

 גדולמובהר, רב מל תמימי אבל• דקשוט.טםל ׳מלמא
 שס דכתיב הקרא בתחילה■ שכח כטח במהילה ׳איך יזה

 י נחפז אמרתי אני שם רש״י דפי׳ בחפזי אמרתי 'אני
 וטל טלי טוטרין ואנשיו שאול שהיו המחלקות בסלט־

 כל - ללכת נחפז דוד ויהי נאמר ושם •לתופשני •אנשי
 מצאתי• • למלך שמשחני הנביא שמואל אף טזב האדם
 אחד פטם אלא זה את מד אמר שלא ונמצא רש״י טכ׳ל
 דעתו נתבלבלה זה שמחמם עצומה בם»ה שהיה . בשת
 מורה מ׳ י ומלת אשנא הו׳ דאומר משא״כירבא שפה לס

 פטמיסיוהרד״ק הרבה לפחות או■ בתמידות ק אומר שהי׳
 האמנתי שכתב רש״י מפי׳ להיפון פי' שם בחהליס

 טניתני כאשר מדבר הייתי כי לי היפה גדולה ־האמונה׳
 אומר בסשייהייתי וכשהיית־ טרס עניי כשהייתי כלומר

 וזו הוא בחב המלוכה לי ססי׳ שלא אדס-שאומר כל ט׳
 כשם עוה׳ב שנקרא מכ׳ציומה ס׳ גמלה האמנה היא

 מפני שקר לזמר מסר שבסוה״ז משוס היינו דקשוס ננלמא
 יוחנן. מל הקדומה בששובסינו־ שהובא־ כמו הסכנה־
- )פכ״ו( הבא שבויקרא .הנביא שמואל’• יומן איכה י שבמדרש

:כבעולם! סכנה שום שם דלאשיין בטוה״ב משא׳כ

כ הישר בראשית
 הוא ׳־שהי׳ מה י'( ,מ' )א׳ בקהלת כתיב כבר אמנם׳

שיאמר דבל יש גו׳ .מדם סל ואק גו׳ שיהי׳
 מלפנינו הי׳ אשר לשלמים הי׳ כבר הוא חדש זה דאה
 מכתיר יותר הוראה ובטל מובהק לרב צריכין אנו ואין

 שקר ]דמדבר הקרא את לפרש כבודו לתבמחי טעה ובכ״ז
 בו אק זה. ושזונת דווקא דדררא"דממונא בטנינא תרחק[
 נמצאים שהיו וודאי וא״כ כהיר לדעת התורה’מן כלל איסור

 טל־דטתם נם מוצה ׳׳X ומי מי רבא של ׳בדורו גס
 ורבא בזה למצחים מר,ילין היו שמשו״ה הזה גמור טעות

 נגד שזהו משום בשפלוש[ ]מוני זה טל מאד מצטער הי׳
 נדבר משקר שהוא ־ שמי אמת רכן סק׳ התורה אמיתת

 ׳במאי חמור עק הוא לחבית חמוץ הפסד גורם שהוא
 אדם שטן וטביוזת ולבריות' לשמים רט שהוא מפני. מאד

 אבל (,ב )פ״ה יומא במס׳ חמר איט יוה״ס גם למטרו
 בי׳ דלית בדבר ]אף דפלמא מילי נסתם המשקר כל נם

 'מ׳יט תל שעובר מיהת לשמים רע הוא דרראידממונא[
 דלאכשנצת נזה הוא דהאמת תרחק[ תורה]דמדברשקר של

 שבימי . סוריה לומדי אנשים אתה נם בזה ששננו כת״ר
 דליצא ואצר אוי מרים ואומר מקונן רבא הי׳ ומשו׳ה רבא

 ואח״כ גשר דאורייתא איסור טל ושברים במלמא קושטא
 מתנחם ’ שהי׳ תגחושן לו והמציא ־צמרו אח היית ראה

 ט״י הזה איפור המפרסם טביומי רב או פנויז רב בדברי
 שלי בכל שגם ומוכרם מוכרח דמהמטשה לו שאירע מעשה
 ומה תרחק( אקר ]תידצר סורה האיסור שיח דטלמא
 'כל: 7י5 ראיי/הוו"יהבי טכיומי[ ־רב ]או עבות רב שאפל

 זדצא הייטיי-משוס בדיטרי*[ משני הו'. ]לא דטלמא חללי
 נקראים בלס הרבה ובמקומות מרבק ההוא בשס לי׳ קרי
 רביטטח משמיאיהי' ואיה רבק בפס הישיבה תלשדי נס

 אתה שט* !אפילו[ יורם הי׳ שאס רח׳לואמר ■גמור שני.
 בחוצה לדמי אדה שהותי יתפאר אס ןכגק שיגיד שקר

 ממשלין יהיו בזה[ ביוצא או שהוא מה מכפי יותר הרבה
 וככ״ז ■בזה כעצית ישיבה'או לראש אוחו י שיפנו כנין או©

 ואניק ’שעני רטתא והיינו שנשלם שקר• ©ם אומר ש׳ לא
 השקריהי׳ שפ״י אפ״פ שמגולם- שקר .שום יגיד לא כמהו
 אלא זה אס :לכ©ב הוצרכתי ולא מרובה לטשינזס שלה

'יטקל. ]העיק ישראל נחלי מחברים ב׳ של י מלק להוציא
 c הליל חיד״א[ להר״ר פינים והפתח

לאלי׳הו’$זכחי׳ רעיל )צ׳חא׳( סנהדרין נמס׳ שם עוד
לדילי׳ שיילי׳ זיל ;א״ל משיחי א© אימתי א״ל ט׳

 כל 'מתמיה שש׳ והיינו' ט׳ בי שקיר קא שקורי א״ל ט׳
 דאיורייאא איסור טל• יטבור כמשיח גמור צדיק איך בך

 שד *" משיח אמר גמור שאמת הנביא אליהו לו והשיב
 סאוב שכן ממחיצתי' צא ט׳ שקר חח ואהי׳ ב׳( )ק׳ב שם

 לא שקרים דדולר ]ומציק פיני לנגד ימן לא שקדים דובר
 צא לשקר כרוצה להרויח ואמר יחי עיניו לנגד יטן

 כתור© זה' אח מלאסור הי״ת המתי] שלא וודאי פמסיצתי
 דאוחן זה את ויאסרו רבנן ויבאו שיקומו עד שבכתב
 עליהם תהא מהי• דאסרי רבנן שקש קודם שהיו הדורות

 איסור הוא שקר סתם דגם כדברינו דחסתבר וודאי משו״ה •
 לשין פ״ה הקדים" מה בשביל ב׳( )ק״ד שס שד. דאורייתא[

 בשניהם ראו 'שלא מה בפיהם שאמרו מרכלים בשביל
 ]במדוחיו ראה אמת אמרי ורבנן סט״א( )קי״א שם טוד

 ההוא ט( )מ״נ .מלין ובמס׳ שם[ רש״י ט׳ אמש שנקרא
 רבה לי׳ בריק' קא הו׳ דרבה לקמי׳ דאחאי דרוסה ספק

 אין וושט דאמר הוא מר והא אביי א״ל מאבראי לוושט
 פלי• ואשתכר ובדקי׳ רבה אפכי* מבפנים אלא בדיקה לו

 הוא לאביי לחדודי נמי. ורבה וטרפה דמא קודמי לזרי
 מה • אכיי זוכר ]אם האמת אס לברר כדי והיינו' ־ דבש

 רבה שלא'אמר גם ]ומה, לשנות מושר רבי׳[ רבה שלמדהו
בהא והוי צריכא[ דלא מעשה שפשה אלא שקר שום בפיו
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הישר . בראשית זהרמצב40
 ושינוי, שקר שינוי "וסימנך א׳( )ח׳ג מנחות דאיתאדבמס׳,

 פסול ואיזה-שינוי כשר שינוי• אחה וסימנך ופרש״י המת
 שיטי הוא שרע יודטין הכל: לרעה מרו המשנה שקר שיטי
 שטוב יודעין הכל ולקיימו עליו להוסיף דברו המשנה המת
 מילי כמה מעוד זה דבר לברר ויש שס רש״י עכ״ל הוא

 עשרה א׳( )ל״ב תמיד ובמס׳ להאריך שחק אלא שבש׳ם
 אמרו ט׳ כעב זקני אח מוקדון אלכסנדר שאל דברים

 ואין )סרש׳י כזב למלכא יאה ולא מלכא ביד שלק • לי׳
 )משלי שקר דבר לנדיב כי אף שנאחר שקר לדבר למלך נאה
 העולם דברים ג׳ על )ספ״א( אטח ובמס׳ טכ׳ל .י״ו(

 היכי כי משמע השלום ועל האמת ועל הדן פל עומד
 אמת ק כמו מדרבק ולא התורה מן המה ושלום דדין
 במס' דאיתא והא בלבד• מדרבנן ולא החורה מן הוא
 שבאת אמת באשה מעשה רבנן תט )מ״ה.־סע״א( נדה
 למדד אלא אמרה לא עקיבא ר' ואף ט׳ עקיבא ך׳ לפל

 ־האמת היפוך דשס ההלכה דבר שיאמר היינו התלמידים..
 ישאלוהו ואם אומר הוא מה שישמעו כדי התלמידים כמעמד

 האמת את זוכרים שהמה ידע י מזה האמת היפוך זהו הלא
 רנה גני בסמוך לעיל כתבנו כבר. כאשר להם. שלומד מה

 לשקר( מותר האמת את לבדר שכדי חולין■ במס׳ וארי
 האשה שנחעקשה .דמכיון הוא בהא שגלט״ד •מה והעיקר
 מזה מס׳ יטו״ש ט׳ משל לך אמשול רבי לו באמרה

 מניו הטשה שמפני אלא גדולה בהיותה .שזינתה ר״ט כבין
 משו״ה שנים ג׳ בתוך שנבעלה אמרה תלמידיו. ובפני
 צא ותלמידיו ■לכהונה את :פסולה א״כ ,. ר״ע לה השיב
ממשיות ב׳ בידי ]ויש רבה כר״ט ■,מדבריה ..זה את 'הביט

 ווילנא ס״ןדפ״ק אבלי הנר״א המנוח .יצשס .ששמעתי סם .
בכתב להעלות דרכי שאין אלא־ זה מראה'דוגמה בפניני י

 ותמכו נ״י[ לכת״ר גס הס ידועים ונסתמא מעשיות .סיפורי
 לחדד .אלם אמרה צא ואףיר״ע שה שמסיים מליו׳ומה•

 את המה הבינו שלא מה לפי היינו ־התלמידים בה.'את
 יאונה לא )פי׳ב( משלי ובמדרש ,ידו״ק כעובדא אותה
 רע מלאו ורשעים בתומו מתהלך כשהוא און כל• לצדיק

 אותו ־קורא והקב״ה בלב ואחד בפה המדבי״סחד זה
 דבי וכתנא • ט׳ שקר שפחי ס׳ תועבת שנאמר תועבה
 יתירים דברים לדבר ומרבה יושב אחה ג(’)פ זועא ■אליהו

 תורה שאמרה מה פל שבר והוא מדבר הוא ובשקר כו׳
 צדק א״פ אדם עושה אם אלא ט' תרחק' שקר מדבר
 צדיקים בדרך פחו שמתנהג מלאך לו מוסלין אמת ולדבר

 רע אהבת בדרז״ל אישא ועוד יעו״שט' .ומדבר.אמת
 לאדם פנים נושא משקר אדם יש צדק מדבר שקר מטוב

 חכס גבור אחה הרי היית עני שמא אתה אבל שיאכילהו
 כמטה״ש דוד וגס טכ״ל כן פשית למה סנהדרין וראש
 נכר בני ח׳( קמ״ד )תהליס ואחר שבזמנו אוה״ע את גינ$
 מזה משמע שקר ימין וימינם שוא דבר פיהס אשר

 כת״ר דברי דלפי תורה איסור על שקר בסתם שעוברים
 לאוה״ע כך כל גנאי זה אין מדרבנן אלא זה איסור קאין
 הקרא וכן מדרבנן שהוא איסור לדבר שומעיה אינם אם

 גו׳ כזב ידברו ולא גו׳ ישראל שארית י״ג( )ג׳ דצפניס
 בידי ישנס וק מיירי ושקר כזב מיני דבכל וודאי משמע

 שקרים מיני סתם בהם שנזכרים מקראית הרבה עוד
 טל אלא לישראל להוכיח במו שלא לומר א ט קשה שדבר

 מילי דבשאר הוכחתם בדברי דמבואר מטס דרבנן חיסור
 השרות עבירות כמה על הדורות שבאותן ישראל שעברו איך

 דכתיב הא בידי קאחוז ולדוגמא משה בחודח המבוארים
 בוגדם -עצרת מנאפים טלס כי ד׳( ב׳ א׳ )ט׳ בידמי׳
 ואמת יהתלו ברעהו ־ואיש שקר קשתה' לשונם תחת ויזרט

 בתורת כתוב מ׳ תנאף שלא כמו ומשמע גו׳. ידברו - .,לא
 שכתוב מה ג״כ הוא ידברו לא הוחמח .כן כמו משה

בדם נגאלו כפיכם 'כי ד( נ׳ )נ״ט וכישש׳ בתורה

 נטילה לשונכם ישקר דברו .שפתותיכם ■בשן ואצבשתיכס
 שוא ודבר תהו מל בטוח גו׳ קמ$''בצדק אין תהגה

 דרשו א׳( )קל״ט שבת דבמס׳ ואעפ״י בהדגג® יע׳יש גו׳
 מ״מ ט׳ הדיינק עורכי אלו שקר דברו ־ שפתותיכם, רז״ל
 פשוטו מידי .יוצא מקרא חין ח׳( )ס׳׳ג שס איתא הא
 אנחנו חכמים תאחרו' איכה■ מ׳( )מ׳ ביתד׳ כשב עוד

 סופיים שקר :עט עשה לשקר הנה אק אתנו ה׳ ותורת
 במק״א שפי.רשתיו כמו לדעתי הוא הזה הקרא ופי׳

 בכבודו ■ לפגוע בא •שאני יחשדני שלא בכאן ]והעלמחיו
 ששינה אברהם עבד אליעזר גבי בקרח שנמצא חה חו״ש[
 )בראשית שס. החומש בפי׳ רש״י .כתב כבד הא נדטרו

 לפי שחלה לה שנתן לאחר חח מי בת ויאמר כ״ג( )כ״ד
 עכ׳ל דרכו הקב״ה שהצליח אברהם של בזכותו בשח שהי׳

 הוא שהרי הסדר שגה ואשים ואשאל מ״ז( )פסוק שם רש״י‘
 ויאמרו בדבריו יתפשוהו שלא אלא שאל ואמ״כ כחן מזילה
 שס רש׳י פכ״ל היא מי יודע אינך ועדין לה נתחה היאך■
.■ \ י כתבו כאליעזר דה״מ ב׳( )צ״ה חולין במש׳ התוה׳ מיהו

Vn

 ומפני מקהל נאמרה שהפרשה מלמד" [,]ונו
 1־w הורה גופי שרוב• מפני בהקהל נאמרה

 ע י והסכים בזה .שויס משאק והר״ש הדאי״ד וסי׳ בה
 )סדר שם הזוהר ,.ובס׳ דשם התלמוד במסורת עמהס

לישראל לכו לאזהרא אתא הכת איתא ט״ב( ד’פ דף קדושים

>ז
יז

 ואע״ג היא מי בת לו שכגידה פד' הצמידים לה נתן שלא
 מי בת. ויאמר• כתיב והדר וגו׳ זהב נזס האיש וקח דכתיב

 .דכתיב כשסיפר מוכח וכן בתורה ומאוחר שקדם אין את
 ואשים כתיב ]והדר גו׳ את ••.סי .מ ואומר חותה ואשאל
 וכן שס. התוס׳ עכ״ל ידיה[ על והצמידם אפה סל מזס
 רש״י ובדעת יעו״ש( לנחש שלא מצום )במכין ־ססמ״ג כתב
 הטיקר הוא ללבן שסיפורו למימר שסדליכא ■הראיס כתב

 מוקדס אין דאמרינן דהא ומאוחר מקדם אץ והכא
 נמינא בחד אבל עגינא בתרי .מילי :הני בתורה ומאוחר

 הכי תימא לא דאי מחוסר )מאחזר ומאי מוקדם דסוקדס מאי
 הוא וכלל פרט דלמא שבפרס מה אלא ככלל אין■ וסיס כלל
 אין דממ״ג ונמצא שס המזרחי מכ״ל דפסהים בפ״ק כדחיתא מ׳

 והסמ׳ג .התום׳ ולדעת אברהם עבד מאלימור קושיא טס
אלא זה הי׳ לא ששינה ״ רש״י ולדעת כלל אליעזר שינה לא

,_____________עי״ז השידוך • יתקלקג שלא השלום כמפני
 קדושים כסדר הכתוב תשקרו דולא שהלאו אלא עוד ]לא

ץ~■ .שקר שבועות טל דרשוהו שס בספרא שרז׳ל אט״פ
 הקדמונים בכלל כאחוז ואס עלמא דכולי אליבא זה אין מ׳מ
 מכרחיס נהי׳ דאפשר מה בכל במחלוקת למעט לנו דיש

 דרש מדך אלא זה אין שם בספרא דאיתא דהא לומר■
 מידי יוצא מקרא אין בזה רגם מודם הספרא גס אבל

 דבר איהא כסדר( )ריש שס עצמו דנספרא והוא פשוטו
 תהיו קדושים עליהס ואמרת ישראל מי מדת[ ]כל אל

 מה . ומפני בכההל נאמרה שהפרשה מלמד !ונו׳ו
’תלוי

 חל • אלהיך ה׳ אנכי לקבל אלהיכס ה׳ ]חני כקדמייתא
 סל אחדים חלהים לך יהי׳ לק לקבל האלילים אל תפנו

 לכם תעשו לא לקבל לכם תעשו לא מסכה ואלהי • פני
 ואת אמך את כבד לקבל תיראו ואביו אמו איש ־ פסל
 מבת יום את זכור ]לקבל[ ׳חשמודו שבשתי ואת ■ אמך

 חת ■ תשא לא ]לקבל[ לשקר בשמי תשבעו לא .לקדשו
 תכחשו ולא תגנוב{ נא . תגנבו לא לפוא. אלהיך ה׳ שם
 ומופת כנואף יומת ]מות □קר מד כרסך תענה ולא

 לא :]לקבל[ רעך דם על תעמוד לא .תנאף לא ]לקבל[
 בפדשתא דאורייתא כללא דא ועל ■ אוקמוה והא תרצח[

 הזהר ם׳ שעל הבאר כד■ ובחיבורי שם הזהר עכ״ל דא
 תנחומא ה׳( סי/ • )פשל ■ רבה ויקרא .זה טל ציינתי שם

 תי״א( ■רמז לסוף )קרוב שס ילקוט. נ׳( )סי׳ קדושים סדר
 מני כח״ר ולפני שם עכ״ל והבן הנז׳ סרר ריש ספרא וע׳

־מייא ר׳ תני דשס רבה כמדרש דז״ל דשם לדבריי מפרש

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס54 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר מצב



זהר מצב
» חלוין הורה גופי שדוב מפני בהקהל נאמרה זו פרשה

 ]אנכי בתולה כלולין הדברות שעשרת מפני אמד ליי ר׳
 לך יהי׳ ולא • אלהיכס ה׳ אני הנא וכתיב אלהיך ה׳

 וכתיב תשא לא לכס תעשו לא מסלה ואלהי הכא וכתיב
 הכא וכתיב השבה יום את זכור • בשמי תשבעו לא הנא
 וכתיב אמך ואת אביך את כבד - חשמורו שבתותי זאת
 לא הנא ונתיב הרצח לא • היראו ואייו אמו איש הנא

 יומה מות הכא ונתיב תנאף לא ־ רעך דם טל העמוד
 ילא תגנובו[ לא הנא ונתיב תגנוב לא • והנואפת כנואף
 שם תואר כיפה וכתוב • רכיל תלך לא הנא וכתיב .תפנה
רע שם למוציא הזהרה דמכאן נערה בפרק כמד״א דש׳ל
 ־• שם היפית מנ״ל בקד לפדות מנין לו אין כפשוטו רכיל דתי
 המדרש ולשק ממך[ לרעך ואהבת הנא וכתיב תתמיד }לא

 שכל לפי ישראל בני עדת כל אל דבר שם תנחומא ר׳
 וכאן חלהיך ה׳ אנכי כתיב בדברות כיצד בה כלולים הדברות י

 וכאן תענה לא כתיב בדברות כו׳ אלהיכס ה׳ אני כתיב
 וכאן תחמוד לא כתיב בדברות רכיל תלך לא כתיב־
 פשרת כל הרי תגזול ולא רפך את העשור, לא כתיב

 עכ״ל...וסנה עדת כל אל כתיב -ולכך בה כלולים הדברות
 בהניעס גמורה פלונתא להדיא מבואר הנז' רנה 'במדרש
 ישראל בני ]עדה כל מנת קדושים סדר בריש כתיב . 'דאמאי
 משום־ הוא חייא ר׳ דלדעח בהקהל[ להיות צריכה דהיהה

 .משום. הוא לוי ר ולדעת בה הלויין חורה נופי שרוב
 נו שכתוב שהספרא ונמצא בתוכה ■כטלין הדברות כעשרת
 תייא ר׳ כדעת הוא בה הלויין תורה גופי לרוב הנזעם

 'דעשרת הפעם בו שכתוב .שבילינו חנמוסא ר' והמדרש
 דעת הוא וק ,לויל. כדעת הוא בתוכה כלולין הדברות

 מחולק שהזוהר והתנחומא[""אלא לוי ר .}כדעת■ הזוהר ס׳
 דבשניהם נר[ ר׳ ]לדעת אחד בדבר והתנמומא המיר' מם

 הכא. וכתיב שקר[ עד )ברעך .תענה לא כתיב בדברות •איחא
 :לת?איתת מוהד. ואלו הנ״ל[ היפ׳ת ]כפי׳ רכיל סלך לא

 • ברעך תענה לא ]לקבל[ בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו
 הוא תשקרו דלא הפי׳ הזוהר שלדעת שנרמה שקד מד

 כלל הזכירו שלא והמד״ח והמ״ר שקר עדות תאמרו שלא
 תשא[ ]לא אלא הביאו לא שקר שבועת ולעכק תשקרו למלא

 קאי תשקרו דהולא דס׳ל משמע לשקר בשמי תשבעו ולא
 כלל נוגע שאין מה .נם דפלמא מילי מכל שקר סתם פל

 מהדי׳יד הגהת לפי מפורש ובספרא ממון הפסד לשוס
 בשמי תשבעו ]והולח שקד שטעות טל קחי תשקרו דהולא
 שיש ונמצא כנ״ל[ הכינויין כל לרבות אלא בא לח לשרך
 והן תשקרו דולת הקרא בפי׳ 'מרז״ל לשח שלשה לפנינו
 הזוהר ס׳ מל לכלכה הנוגע כדבר לסימון שאין מפת

 שהוא משום הננלייס מדרז״ל לדבריו פתירה שיש במקום
 מיעוט ומשוס בדפוס או בהעסקה משובש לספר מוחזק

 משום ה-א והעיקר עדיין כראוי הונס לח בו העוסקים
 רבה ויגיעה בעמל לח אם הק׳ דבריו את להבק מאד שקשה

 אבל לזה זוב־ן זמן בכל ולא אדם כל שלא רבה ובסד״ש
 בנקלבנילי לדחותם שחין וודאי ולבניט הננלייסלנו המדרשים

:ומסמא הרנה דעות שני לפניט עדין נשארו וסיב דמימתא
 .מפי בפלוגסא דלמעע הראשונים כתבו שכבד ומשלם

הספרא שגם גמור לאמת לומר כלפיד לק עדיף
 יוצא תשקרו[ ]דהולא מקרא דאין הנז׳ להמדרשים מודה
 בסתם פשוטו לפי מיירי הזה דקרא ושוודאי, פשוטו מידי
 ]מלבד שקר שבועת שנשבע שכל לנו להורות שבאו אלא שקד
 לשיא אלהיך• ה׳ שם אש תשא לא על ׳עובר שהוא. מם

 תשקרו דולא הלאו מל ג״כ עובר הוא הדברות[ שבעשרת
 דטלמאוכדי שקר סתם מכלל יוצאת שקר שבועת דאעו משים

 . דהקרא דכווגתם □ה כת״ר כפפות למעיה אדס יבא שלא
 לק דפלעא שקר בסתם ולא שקר אלאבשטעח ״מיירי לח

תשקרו ולא תכחשו ולח תגנובו לא רז׳לבשפראשס סיימו

כא הי-ר בראשית
 לכחש סופך גנבת חם הא לשקד בשמי תשבעו ולא נו׳

 עצמו הספרא טכ׳ל לשקר בשמי להשבע הופך לשרך סופך
 סופך אמרו עצמו הספרא בעלי שדז׳ל לפנינו והרי

 תשקרו דולא דס״ל והרי לשקר בשמי להישבע הופך לשקר
 המקראות סמיכות לפרש קיימי דהא שיומה בלא הוא

 בדברי ]מיהו אהדדי הנז׳ כספרא דברי סתרן כיוח דשם
 ׳שבתחילה כעיני נראה והפי׳ שפיר[ זה מיושב דלהלן גאון

 ע״י לשקר אח*כ ולהישבע שטעה בלא לשקר יוכרח
 בשרך ולהישבע לשקר בנפשו ר,:ין יקנה. וממ״כ הגניבה

 דומה ]יזהו בכך מה של בדברים גם דעלמס מילי בכל גם
 מאד מגונה העזות שמדת או׳ח טור בדיש הרב״י למש״כ

 כעבודת אפי׳ כלל ממנה להשתמש ראיי ואין שנזהר כמו
 ר,נין כי'יקנה כמלעיגים כנגד פזות בדברי לדבר הי״ת

 כו׳ ית׳ עבודתו במקום שלא אפי׳ טז י להיות בנפשו
 נ׳( )אות שם מסרי׳ד בהגהות וראיתי שם[ סב״י מכ׳־ל

 חשקיו• ולא תכחשו ולא זוערחי הפסיקתא י בשם שמביא
 הדבלי י'5נ מהרי״ד הגהת המחבר ונחלבע אפי^.כל.שהוא

 ז5\.ב שספס״ז 'נראה יהי* ,בשפלות ולי ׳'׳יעו׳ש בהפק‘ ונשארי
 גדרךא״.,.י.פמונא ..דווקא. שלאו ■הללו. כל,!גדיי. להורגם,

 פז/בדברים?של'6פי׳,' שהוא כל ינ1דאפי6]אסו>/לשקד[';אל -
 חה ז..,'את”.,הפס במל לקח ומאק’אסור'-לשקר;,‘בכך מם.
 זה - נמצא שלה אף ק בספרא היתה שגייסתי לא אם

 ;לא ,וודאי;/,שהספךא■ להיות יתכן וחיכי •ךלפניט, בספרא
 מפשוטו.סלח• לגמרו■ תשקרו[ ]דולת את-הקרא •למציא בת

 בהללו מגנון[ .דכפירת. שקד ]שנועה זה,," &גם בו להוסיף
שקרי דמלכך הקרא במאור ש?7>ס שדרכנו בהדרך ]וזהו ׳

גס״שמכיגן■...בסד״ש[,ומה מבריט,-דלעיל תרחק.מביאך,
 .•בי. תהיו קדושיה בפדשק. תשקרו[ ]ךלא" הזה הקרא \ שנכתב

 ׳תשקרו. דכולא מסתבר . יותר 'א״כ חנהיכס ה׳ אני קדוש
 נמשיון.!לגביות שבעולם שרך כלמיצי כולל כפשוטו סוא

מ,.ר ״•״••־ . - . חמת; אלהיס ..וה' כתוב ׳ ר
 ]לאחרי׳ המתן לפגי כלה שלשבח דברינו תטצית

הפלוס ולחזק לשמחו כדי וקדושק[ סתופה
 השוק מן רני מרך שלקח מי וכן לשקר מוחר ביניהם

 המוכר מם. להתקוטט. יבא שלא כדי בעיניך לשבחו עותר
 השלום מפנו שהוא דבר וכל הלוקח אותו יצטער ושלא לו

 הקב״ה ששינה ]כמו וקפידא -ר,טמא לידי הדבר יבא בלא
 מעשה לפשות וכן מותר ג״כ אשתו[ שרה אודות לאברהם

 פושה הוא חכמתו שברוב• אלא כלל נצרכת שאינה • יתירה
 אביי[ בפני. רכה שעשה. ]נמו האמת את לברך כדי ק

 מות מסכנת להינצל כדי לשקר שמותר ומכש״ג ג״כ מותר
 רש׳י לדעת מותר וכן לב״א[ יוחנן ר׳ שעשה ]כמו

 שום ט שאץ בדבר להמחותניס שקד קצת להניד לשדק
 ליפות אלא הנדונים בממון ולא וכלה השתן בגוף לא אונאה

 סתום׳ ולדעת אברהם[ ענד אליעזר שעשה ]כדרך הטמן את
 הדבךיס־ך אלו זולת אבל^ לזס היתר צאנמ לא מיל והסמ׳ג
 ;שים להוציא .התורה מן. באיסור^גמור 'אסור הנזשרים

I דטלמת 3שום*מיל.4$מעגו..גכ שרך
 למבירו" מפין סקסד אתה כשנורה'בשרךיו שמון/זאנש*כ ]

 צבריות רע גס הוא הנה לשמים רע שהוא מה תלבד ]שאו
 כאין ]שגס'במקום בעימתינו העומדים אתנו ויש מו״ם[

 הורה איסור הוא .בשקריו צחנירו ממון התק גרס שום
 הגאונים • הפס הלח פולס עמירי כמה תרחק[ שקר דמדבר

 בעל; ולכותיט מקובצת[ שיטה כס׳ ]שהובאו • קדמונים
 ונפל חרדים[ בס׳ ]שהובא והרשב*ן • וכריטב״א • התום׳
 • מחוקר, החלקת • כפרישה • עצמם והחרדים מקובצת קימה
 שמדבריהם בסד׳ש[ הקדומה בתשובתי מואל]שהוכאו5 הבית

 לשקר שלא ע׳ני הוא תרחק, שקר שהמדבר להדיח מבואר
 דברינו ולה: ממון הפסד לשוס כלל בו שייך כאין גס'בדבר

שקד שוס שאומר מי כל כדל[ הספרא דברי ]בהבנת
שבעולם יא
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n זהר מצב
 לעיל המטאריס רז״ל לנו שהתירו מאוס! ]שלא שבעולם
 מנשה מלבד תשקרו[ )דולא בלאו גם עובד הוא בסמוך[
1 : הללו מולם עמודי כל דברי שלפי תרחק[ שקר ]דמדבר

 שום להעמיד שלא אני היראה מיראה שמעודי ומשום/
רז׳ל דברי בהבנת בלבד עלמי דעת טל דבר

 ערכי שפלות ממני נעלם שלא ממי ואמוראים כתנאים
 וקוצר המשיג עומק התירה ללימוד מניעות שהחמשה

 הנטכים'בחלק מורה בספרו שמשבסהרמב״ס ט׳ המושג
 טקסי לבי הי׳ לכן בעוה״ר בי נתקיימו רובם )פל״ד( ראשו!
 דברי בהבנת עצמי מדעת שחידשתי במה. מאד במאד

 עובר הוא ההו״א מח״ל לגו כותר שלא שהמשקר הספרא
 בבראשית איתא דהא ואמרתי חשקיו דולא הלאו על גס

 שהקב״ה פד סומין בחזקת הכל י״ע( סי׳ ;)פנ״ג רבה
 המדרש עכ׳ל עיניה אח ויפקס הכא ק עיניהם את מאיר

 שתנני ספרים בהמעע .עוד ולעיין לחפוש כשחשבתי לק שם
 לכספרא משאק הר״ש בפי' וראיתי לקנותם ובוראי יוצרי

 • לאו שחייב לי סיש במוח בכל ששאב ו׳( )ברייתא שם
 למד״א איכא פליגי ב׳( ליה העדות')שבועות וכשבועא

 הללו דבריו זס״י עכיל. קרבן חייב המיוחד בשם דדווקא
 אלו הרי כינויין ובכל שם בגפ׳ לאיתא בהא ׳סברתי
 חול מה ולשטעה לאלה אולץ ה׳ יק ורמינהו ט׳ מיינק

 • האלה בשטעח האשה את הכק -והשביע נאמר כבר והלא •
 להלן ונאמר אלה כאן נאמר אלה קול ושמעה. שנאמר לפי

 מה שבועה כאן אף והשביע[ ]דכחיב שטעה להלן מה אלה
לא אביי חמר בשה.♦ כאן אף ה׳[ יק מס:]דכתיב להלן

.frspu חב״א ר׳ דתניא רבק הא אידי בר מינא ר הא י 
 ■וגו׳ תהי׳ ה׳ ]שטעת השבע הורה ואמרה הואיל אומר,
 י״ע([ )ויקרא לשקר תשבעו ולא :משבע ואל כ״ב([ )שמוח

 בין ה׳ קללת )כין תקלל ואל לאלה[ אותך ה׳ )יק קלל
 אף בשם השבע מה )שם([ חרש תקלל לא חטרז קללת

 ]וברייתא בשם תקלל. לא אף בשם .קלל מה בשם חשצס לא
 ]עם שם מ׳ ג כ עכ״ל שם[ •.מיי רבק ומתניחק חנינא ר׳

 הכינויים כל דמרבה כמיס דהתורת הברייתא כ’וא פרש״י[
 טל תשקרו הילא לו ואייתר לשקר בשמי תשבעו לא מן

 ממיי״ד הגהת לפי מעון ' ]דכפירח שקר י שמעת אזהרת
 אבל אידי כר דד׳יחנינא דרבנן אליבא אלא orאי}/ הנ״ל[
 לא אבל חייב בשם דס״ל׳דדווקא צ]עצמו[6רה לדעת

 אתא לא לשקר בשמי תשבש כלא א״כנשע.דמחו בכינויים
 על אלא קאי לא תשקרו יסולא יסקר שטפת לאזהרת אלא

 דממונא .דררא בלא וגס שטפה בלא גם שקר אמירת סתם
בר חנינא ר׳ שא דברייחא התנא דעת און לי ומצאתי

: הנ״ל כדבריי וודאי דס״ל אידי מתניתין סתם דהא בה וקוץ כאלי׳ אלא זה אין אמנם
דל׳ דרבנן אליבא אלא אתייא לא שבועות דמס׳

 קינא ר׳ דברי נדחו וא׳׳כ טותה פסקו הפוסקים וכל סנינא
 הנז׳ הספרא דברי על לי הוקשה וגס מההלכה אידי. ב׳ר

 ה׳ שם את תשא לא פ׳ז( )ריש יתרו סדר .מהמכילתא
 כשמי תשבע לא בכלל היתה סוא שביטוח אף לשוא אלהיך
 לא ט׳ שס[ צדק באיפת הנר״א גירסת הוא ]ק לשקר
 לשקר בשמי חשכעו לא אומר שהוא לש נאמר למה תשא

 להשבע עליו יקבל שלא מנין לשקר ישבע שלא אלא לי אק
 עליך קבלת שלא עד אלהיך 'ה׳ שם את תשא לא ח״ל

 לך הריני להשבט עליך כמקבלת אלהים לך הריני להשבע
 לענין הביא לא שהמכילחא והרי שס כמכילתא עכ״ל לדק

 ולא . לשקר .בשמי תשבעו דלא להקרא אלא שקר שמעת
 בזה פצע דהמכילחא■ ולומר. תשקרו דולא להקרא הביא

 ומנלן בפלוגתא לאפושי זה שא קשה דדבר וודאי אהספרא
 לכן אידי בר חנינא כר׳ כיחידאה אתא דכמכילתא. לומר זה

ומצאתי ותפשתי שבידי במפרשים עוד מלק דעתי יעל עלה

היער בראשית
 בשם שהביא ב׳( )ק״ה שם ב״ק למס׳ מקובצת שיטה בס׳
 תשבעו לח למתני דכו׳ל ובדין תשקרו לא ת׳ל שכתב גאון

 סיפא תנא תכחשו לא רישא דתנא איידי אלא לשקר בשמי
 הי׳ח בישועות לגמרי עיני צפקתו ובזה שכ׳ל תשקרו לא

 תשקרו דולא דהקרא לגאון גם דס״ל להדיא מראה זה בענין
 שמטה שוס בלא שבעולם שקר אמירת סתם טל אלא אתא לא

 לשקר בשמי תשבעו הלא הוא שקר שטעה על ילאו כלל
 על להביא דברייחא להתנא כו״ל דא״כ לגאון והוקשה
 ועל לבקר בשמי תשבעו דלא להקרא שקר שבועת אזהרת

 שבועת אזהרת ]על להקרא דברייחא[ ]תנא הביא ולמה מה
 שאנו ]כיון ולהגיה להברייחא ולשבש תשקרו דלוא שקר[
 כמו בהגירפא משובשת היא הכי שבלאו במקומה רואים

 עולם גדולי כמה בשם ומהרייד הראב״ד אותה שהיגיהו
 לעשות בעיניו[ ]והוקשה הגאון לבב מילא לא לעיל[ כמבואר

 גאונו בהדרת בא לק הק׳ בכגני גם ק שהובא מכיון כן
 להביא דברייתא להתגא הו״ל כאמת ]דע׳פ זה אח ליישב
 בלבד הזה דקרא לשקר בשמי יקבעו דלא הקרא אח בזה
 דולא דהקרא שקר שטעת אזהרת טל להורות שבא הוא

 בסמוך כניל שבעולם סקר פחם טל אלא אחא לא תשקרו
 להקרא זה על דברייתא כתנא הביא איידי שמשום אלא[
 תשבש דהלא הראצ״ד שכתב מה כלל קשה ולא סשקרו דולא
 דז״ל הוא ק דלא הכנויין כל לרטיי אתא לשקר בשמי

 אלהיך שסה׳ את תשא לא שנאמר ]לפי שם אהרן כקרבן
 אלא בלבד[ המיוחד שס על אלא חייטם לי אין שיטל לשוא
 אח לרבות ]מנין אלהיך שם את כתיב שק המיוחד בשס

 ולא השמי ח״ל לי[ שיש , שם כל ט׳ בשמי ס׳ל הכינויים כל
 שם אהרן הקרק מכ״צ לי שיש שם בכל לומר שם יחד

 מדש׳ שמי נמלת אלא . הכינויים אח יליף שהתו״כלא והרי
 נמס׳ רש״י שהעתיק ]כמו לשקר תשבש לא למכתב מצי

 לבקר[ תשבעו )דלא הקרא עיקר כל אבל כניל[ שטעות
 •לסתם אתא תשקרו והולא שקר לשבועת אלא אתא לא

 אזהרת על דברייתא תנא דהביא והא שטסה שוס בלא שקר
 כמש״כ איידי משוס אלא זה אין תשקרו לכולא שקר שמעת

 הנ״ל המכילתא על פרא. מהם יא קיש שום אין ומפתה גאון
 דבריו דסתרין הספרא מעל הנ״ל קושייחיט נתיישבה ובזה

 ק לכיזב לגאון טלד הזאת קושייתינו משוס ואולי אהדדי
 שעינינו מכיון אומר כשפלוחי ואט דוחק קצת שזהו אפ״פ

בל בהעתקה נשחבכו הקדושים הספרא דדברי הרואות
 ואנו מייסדיו רז״ל של דעתן לסוף ירדו שלא מידי כך

 בלא שקר מל רק קחי תשקרו דשלא ס׳ל דהספדא רואים
 להגיה לנו שיש וודאי א״כ וכנ״ל דקרא כפשטא שבועה

 שלא בזה ונרויח תשבש לא ת״ל מנין .אזהרה הא גם בו
 הכי נקע איידי דמשו_ס שכתב גחון של לדוחק נצטרך;

 לדבריט הסחירה מפליט ונסתלק שנפטרט ומכיק ודו״ק
 א״כ קדמונים מגאונים גאון בדברי כ’כבחו רז״ל מדברי

 בענינא תשקרו שלא דכחיב דהא למימר שפיר ביטלחינו
 בפד״ש שכתבנו ישוטם להב׳ דהדריק דממונא דדררא
 ביטלהינו ושפיר תרחק שקר המדבר גני. דלעיל בדבריט

 דממונא דררא שום בלא גיס שקר בסתם דמיירי לומר
 אין היד ובם׳ המצות בס׳ אחזה ביאר שלא ,ומהרמבים

 דרכו ׳אין *רוב פ’שע הראשונים כתט שכבר קושיא שום
 שסל אנא .וכפן להדיח נדרז״ל שמבואר מה אלא לכתוב
 כל די וארעא שמיא למלך ומהדר ומרומם משבח גדיה

 דנא רזא למיגלא יכלתי די רזק וגלוי קשוט מפבדוהי
 סתם טל קאי עיקרו תשקרו ]דמלא הדבר בעיקר לטין
 די סמי׳ לישי קדמון נאק לדעת דעלמא[ מילי דכל שקר

 0 גשר חינם חשד טלמאעטר ועד טלמא ימן מברך אלהא
 בדרך לילך חסדיו ברוב עד לשלמי יחיש הוא שחנט הזה

 שהמשקר דברינו כניס ונמצאים והטהורה הק׳ בחירתו האמת
כדברי חשקרא בלאוידלא גם עובר דענסנא שלי בכל גס

גאוו ־
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זהר׳ מצב
 טל עובר פכוא מה מלבד הקדמונים 'כגאונים מן גאון

 רז״ל .לט שהתירו במקום זולת רה״ל תרחק שקר מ״מדמדבר
 מכת״רשזה אכחד לא עוד להדיא והמדרשים 'חכמי'»מ׳

 בכמה דהא נופי קיל קבלה דבדברי משוס ולא. -שכתב
 דאורייתא כעין רבנן דהיקין דכל אעריק בש׳ס מקומות

 דמהו השום בדבריו זה את לראות בושתי מר מכ״ל מיקנו
 בעיניהם חשובים רבנן דבלי שאין הדעת קלי אצל זה

 בזה בכיוצא אחרת בתשובה כבאתי, בשפלוחי ואני
 העובר וכל ב׳( )ד׳ ברכות במסכת דאיתא. הא
 א׳( )ייב נדה דמם׳ והא מיתה חייב חכמים 'דברי מל

 ]בתמי׳[‘ מיקרי לא רשע חכמים דברי מקיים ושאינו
 ר׳ שהרי ד׳( הל׳ )ס״א ברכוה מס׳ דירושלמי והא

 במשה אלא עובר הי׳ לא ]ק״ש[ קרא לא אלן פרפין
 מאמרים ועוד מיתה נתחייב ב״ה דברי על שעבר וע״י
 על מלעבור אש בלהבת האדם לבב אח המלהיבים •כאלו
 יעוש״ה[ תרומה סדר הזה במה״י ]והוא דרבנן מילי שום
 שסמכתי אלא דבריו על השנות כמה עוד לפרש בידי ויש
לא כמה עד יהין שמעצמו נ׳יי ׳דמר חכמתו ריבר על

: בעיני שבמכהט דבריו כל נתיישרו

 הא ע״פ נלע״ד הנ׳ל וישב דסדר הזוהר דברי ןר:ו׳
T; לו 'יש שמות שבעה א׳( )לב סוכה במס׳ דאיתא 

 לי ברא מסור לב שנאמר טמא קראו דוד ט׳ ליצהיר
 שקר עק אח ממשיך והזוהר ■ טמא דאיכא מכלל אלהיס

 היצה״ר של שדרט משוס שבעולם הטוטח ולכל זנות לטון
 החמורות מונות כל את בעיניו להקנדן .להאדם לשקר

 מצוה כהוא איך ראיות לו ומראה בבקר ממעהו ולפעמים
 על יחפה שקר שע׳י .סומך חוטא שכל וגם גמורה
 יפול לא אמת לומר מצעו מל האדם כשיקבל אסל 'מטאו
 והובאה חיל בימי דאירע וכהפובדא ומון חמא, בשום

 אמת הדובר בזה״ל זכירה בס׳ הוא ומהם ספרים בכמה;
 אחת פעם ממעשה • לעולם נכשל איט משקר ומתרחק

 . ,שחרות אחר הלך ומנערותז ארן• מיחושי משוב . מזור .הי׳
 כי מד גנבים* חברי לכת ]א״ע[ וחיבר ויצא יחוסו ועזב לט
 בלט לפעמו ה׳ רוח וחמל ההוא ביום ויהי מאד נדל

 ר׳ לפני הלך מעשיו על להתחרט והתחיל לימסו להשיבו
 לשוב בלבי אמרתי אבי איי. רבי וא״ל שטח בן שמעון

 לך אמצא קל בדבר כי תבן אל לימיני שב בני לו ויען
'ויאמר לו וישבע שתקיים לי השבעה ויאמר למכהך תרופה

 ויהי עליו וקיבל שקר דבר שום תדבר שלא עליך קבל לו
 וגנב והנך לו יצה״ר ונבר לתרמן שכינתו אשה הלכה בימים

 אמר מביתה ובצאתי וזהב מכסף בביתה שמצא מה כל
 מה ותבכה ותצעק המרחן מבית האשה תטא אם בלבו

 בשטעתי משקר הריני א״כ יודע איני אומר אם לה אשימה
 עוד ממנה שלקח מה הכל והשיב הלך וטי״ז ,ובתשובת

 מרנלים מעוה׳ב ונאבדו אמת אמרו נ׳-לא רו״ל .מדברי ראיז
 שעם רואה . כשאדם לכן כבארוחי המון ובני ודואג

 לא שמא מדברים מה מהם ישאל לא סוד איזה מדברים.
 מטנין שקר דבר לו שיאמרו גורס הוא וטי״ז לגלות ירצו
 ממרגניתא כתוב מצאתי בשם הביא שם להלן עוד • ■אחר
 וע׳ שם עכ״ל שקר ממדת קשה לך ואין מה״ל רב דבי

 יעוש׳ה ט׳ כזב דוברי חהקראדחאבד ריבה)רפל״ג( בראשית
 כתב פ״ד( ג׳ )דף yn ריש יע״ד .בספרו' יהונתן הג׳ר והרב
 שעובדי עד השכל נגד שהוא שקר מדת ומכש׳כ בזה״ל

 יהרג להיות לאדם שיש אומרים היו[ ]הקדמונים אלילים
 למאוד רע הוא טכ״פ אבל ט* שקר יאמר יעטר'שלא ואל

 קיש אמירת יועיל ואיך ה׳ לנגד יטן לא שקרים זדוני
המומלע ה׳ אמיתות.אחדות על להעיד יום 'בכל פעמים שלו

 וכן בס בודברת כשורה אמיתות ופל ישראל שמע נאמרו
על ולומר לשקר דרט .כל הלא וט׳ ה* מצות תזכרו למען

כי הישר בראשית
 עדותו יועיל ומה ט אמון לא בן חושך ואור אור חושך
 צריכים כאלו ודברים הרבה טוטח מפשיד המשקר ולכן

 בעוה״ר מ'מ באמת מנגדחו שהטבע אף כי מאד לשמירה
 ח״א שס עוד מכ״ל שני מבע הרגל ואמרו בו הורגלו כבר
 פירך כי התשובה הות השקרנים מדת וכנגד ע״ד( פ׳ה )דף

 לפקד ומכלי פשעיו על להודות אמת מדת הוא החשובה
 יצרו יפחהו אם כי חטא מכל ינצל ובזה דבר בכל ט

 יטל לא הלא גנב אם ישאלוהו אס יזכור זכור הלא סינטב
 ]נראה טלם וק שקר יכחיש ומם גנב באמת כי להודות
 זכירה[ ס׳ שבשם »״ל מהטובדא לו נובטים הללו שדבריו

 חותם וזהו לבע״ת עירך היא האמת מדת דבר של כצלו
 וט׳ז אמת הקב׳ה של חותם כמאמרם f]ית׳ דבריו כל

 עכ״ל אמת התורה נקרא ולכן לשומק המנוח כל נחיסדו
 ג*כ נכלל שרך בסוג אשר שקרנים כת פ״ג( )דפ״ז שם עוד

 כי גאוה נולד שקר ט״י כי זה מול זה תחומים והן נאוה
 חכם הוא אנשים'כי .לפגי פעמים כמה ואומר בעצמו משקר
 פטמים כן בדברו עד ותוארים מהמעלות וכהנה וסופר וצדיק
 בדאן לא כאלו בדעתו וקטע מאומת אצלו זה יהי׳ ושלש
 להגידו בו דש באדם מה כל כי מישרים דובר וכאלו מלט
 הדברים יצאו ממנו כי זטר מבלי בדעתו נקבע• ארוב
 ■ונטד היקר . למי ־־בחשבו לבט ירום אח״כ וא׳כ בדויס
 הוא כן לא ובאמת ואשוה הדמיוני מי ואל ממני יותר,

 .בעונות ומלוכלך צדיק איט כי הוא כן 'ולא אמר הוא
 p חח רמות■ לו נולד •שקרנות מחמת רק ממדע נעדר

•כאשר יבוש כי רוח ורמות לב מגובה נולד שרך כל להיפך
 יודה ־ ולא יכזב יתגדל ולמען כר עשית למה לו ישאלו

 בכל ישירך, ירום למען הדברים .בכל וק הנבלה בעשותו
 במה אף דבריו בכל וישקר מבע נעשה שהרגל עד; דבריו
 / המטנות מדות לקב׳ קלל לי ולתועלת בכבודו נוגע שאינו
 לכל הקמלות והן דבר לכל בעוכריו היו ק בעוה׳ר ורעות
 אמת מדת ■ אדם יתפוס אם לפיל כתבתי כאשר רעות מלות
 חללים רבים מם ושרך נאוה וי וי כו׳ ופשע מעא מכל ינצל

אהם ימלט 'הגבר אשרי הרוגיהם כל עצמו ומה הפילו
 שס עוד י עכ׳ל קדישא מלכא קמי בכסופא ויטיל יבוש ולא _

 ועדיין שרך טפלנו כו׳ טידוי בפיהם ויפתוהו פ״אע״א( )דף
 'כמה בעוד עצמו יט״ד בס׳ יעו׳ש ט׳ בנו מרקד השרך

 הוא שם המאור מטרת וז״לם׳ • זה בענק שמדבר מקומות
 שהם בראשית מעשה תחילת של חיטת בסופי רמוז

 ’אלהים ברא* 'שהוא בחתימתו ונס אלהים" ברא' בראשית'
 סל עומד בראשית ימי בששת שנברא מה שכל ללמדנו לעשות"

 אמס אלהים וה׳ שנאמד אמת הקב״ה של ושמו האמת
 המקדש ובית אמת ותורתך שנאמר אמח נקראת והתורה

 אמת סיבות ראשי כלה מלבנון אתי שנאמר האמת על קיומו
 שמלבין ' מפגי לבנק ונקרא המקדש בית הוא לבנון כי

 צריך הדעת יישוב הרבה• לק עכ״ל ישראל של שטחיהם
 ההיתר אולי כי מפיו שקר שום שמוציא קודם להאדס להיות

נטן להיות יוכל 'אולי כי היצה״ר מעצת הוא לו הנדמה
 על נפשי בשאט. עובר שהוא ונמצא שרך שום בלא גם

 בפי׳ הרמב״ן וז״ל משה שבתורת* מ״ט ועל ל״ת מצות
 ]וגו׳[ בלותי אחרי פירוש הוא זקנתי מאני אהקרא הממש
 שאמרה מה לגלות רצה לא השלום מפני אך אתת ודבריו
 שרה כי זקנים ואדוני? ואני שיאמר ראוי הי׳ כי זקן ואדוני

 השלום מפני. גס הרמבין דלדעת והרי עכ״ל תצחק בשניהם
 הותר שלדעתו. אלא גמור שקר להגיד גמור באיסור אסור
 למעשה .אמת .דבר מלספר. א״ע למנוע רק ׳השלום מפני

 המכרים כרמב״ן גדברי כמטאר אברכם טס בהקב׳ה שהי׳ '
 ישמעאל ל דכי נןינהתנאי הבק דהרמב״ן לומר אנו וצרילק
 והא .הנזכר. מהקרא החם דיליף ב׳( )ס״ד יבמות שבמס׳
 יליף שממון בל" אלעזר’ ר׳ משוס אליעאי דר׳ שם דאיתא

צוה דאבין מהרךא השלום[ מפני לשנות ]דמותר זה את

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס57 מס עמוד אברהם שלמה בן דוב זלמן שניאור אנושיסקי, א - הישר
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 שלום דרכי מפני שיטי הם אלא צוה לא יעקב ופרש״י

 יש הנה בכתוב זה נמצא שלא משו□ י’רש וטונס. ענ״ל
 ר׳ דבי דההנא בזה יש דסלוגתא ס׳ל 'דהרמב״ן י נופר.

 הישר ס׳ במדרש כמש״כ ל’וס אילעאי אדר׳ פליג ישמעאל
 וס״ל ימו״ש הסתלקותו להגי ק צוה דיעקב הוא דכאמת

 התנא לדברי סדרו הגמ׳ מסדרי שרז״ל דמכיון נהרמב׳ן
 דלמסקנא מינה שמה אילגיא' ר׳ דברי מהרי ישמעאל ר׳ דבי

 דבי תנא כדברי בזה דההלכה השוס ק סידרו דשמעחא
 נפשות דסכנח ס״ל דסרמב״ן לומר דיש או ישמעאל ר׳

 בפני העומד דבר לך וחין יוסף יהרגם שלא יחששו שאני
 סופר בהת״ס כמש״כ דלא המה הללו ודבריי נפש פקוח
 לפטר! מותר חז״ל שאמרו ומה ח? נ׳ט( )חשיבה ששי חלק
 המובן ט״פ מזה נוח ז׳ל הרמב׳ץ ידעת הי׳ לא השלום מפני

 ע״ש זקנתי ואני פסוק מל בפירושו הפליג פ״כ הפשוט
 בדברי כזה מגומגם לשון לראות ובושתי שה החח׳ס מכ״ל

 לומר הדפת פל יעלה דאין זצ׳ל זמניט ונאק גדול רב
 הרמב״ן וני החו״א רז׳ל מדברי נוחה דעחהרמב״ן הי׳ דלא

 לחלוק יבא הרמב״ס אחדי וגס קדמונים הגאונים אחרי שהי׳
 הוא כן דלעיל שכרברינו וודא' אלא כחו׳א כל על

 כח הגמ׳ פיעח הוכחת פ*ה מהה כאחד לפסק להכריע ש
 מש״כ גם הנ״ל הפני כחירוצי או בדורו גדול לכל יש זה

 לע׳ ורמז הבריות ,יצאו'יד לא וב׳ר פנ׳ג בחת׳סשס
 שהרי שם עיין לא עצמו שהוא בפיני ולפלא • מעות ברבה

 תחילה גלו לפיכך מא״י חץ להם שישבו שמשום מטאר שס
 'דשיית לדבריט ונחזור שס מפה ידי וכל השבעים מכל

 ה׳ ולבעל בסמוך דלעיל בדברינו 'נתבאר כבר הרמכ״ן
חכ״ו( )בסי׳ שכתב » בהלכה שימה'אחרת לו יס חסידים

 יבא אס שלום בדברי לשטח מוחר שאמרו אע״׳ס דע
מלוה ואינו נמות לי סלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי

 אין לומר. יכול איט לו יפרע לא פן ירא כי ברצון לו*
 עבר בשכבר זכו שלום בדברי לשנות שמותר מה כי לו

 ׳ במגן בקצרה הללו דבריו והובאו שם י ס׳ח י עכ״ל הדבר
 להס״ח המיד״א בפי׳ וע׳ דשם במוסריו קניו( )פי׳. אברהם

 מפני אלא זה אין מיהו שס רבה אלי׳ .ס׳ וגי כס
 קצת נס אנשים איזה שנמצאים פה אבל שלוה דרכי
 מלב הבדוי שקר איזה למיד להס שבנקל תורה בעלי

 )ל׳ב ביחזקאל דכחיב הא נאמר הליהס שנס וודאי פנמה
 דאיחא מהא קו״ח ]בכרו עצמותם טל עונוחס ותהי כ״ז(

 בס׳ יין ופותה בשר כאוכל כל ב׳( ')ל׳ תענית במס׳
 שזהו מכיון יפו״ש עצמותם מל שעתם ותהי עהכ׳א באב

 ומל׳ת תרחק שקר דמדבר מ׳ע בזה ויש דאורייתא איסור
 שתורתם עליהם מתפלל בשפלוחי שחני רק תפקרו[ דלא
 שלימה בתשובה הזה חמור . שן על לשוב עליכם יגיט

 להבא מל גשרה ובקבלה העבד טל גמורה. גמורה בחרמה
 קפיד פלא נ׳י בכח״ר ומובעחכי בעדו יכפר העוב ה׳ ואז
 אח׳ג כבר כי לדבריו כלל מסכים שאיני □ה כלל עלי

 ט׳ לזה זה דומה דעתם שאין א'( )ניח ברכות במס'
 והוא כלל ישרים אינם שדבריו איך בראותי נם ומה

 לכף אותו 'ק אני משו״ה ר& לבכרה בפיני מוחזק
 כרבה כפעם בזה ממי התנהג אלי אהבהו שמרוב זכות
 תלמידיו עם עקיבא וכר'• שלין שבמש׳ אמי תלמידו פס

 ׳ עשה שבלבבי כאמת אח לברר שכדי הניל מיה שבמה׳
p אם לראות כאמת לפי שחיק דברים בכתב להפלות 

 שלפי ואט״פ הדיועתי אח ידע אזי ואקבלם פניו אשא
 בזה דגם ודר׳ע דרכה להא לפיל בסדים שפירשתי ימה
 דברי דלניזוב •ני׳ למד ס״ל אילי מ’מ גמור איסור יש

 ספות זה גס מיסו מותר התלמידים את לחדד כדי שקר
 דכחיבה בסר׳ש אחרת בחשובה. הארכתי. דכבר גמור

 בכתב שטפה לענין ראי׳ והבאתי גמור דמיק דמי •כמור
ספירת ולערן וחומים אורים שבספרו יהונתן הגיר מדברי

אבל נזה ,•הכחיל הרריני פיית .מדברי, בכתב .כ.שמרי ;1£»527איב׳?1 1הי°ז_??ררצ.?2

הישר- בראשית
 ’ברי לשפל נם חנן י חסדיו וברוב בעזרי הי״ת משהי׳
 ודרוש פו*ח וספרי ופוסקים בש״ס בקיאות קצת כמוני
 כסד״ש לגמרי חים וסחר כתיר לדברי כלל קבלתי ופלא
 נ״י במר הנמצאות תרומיות מדוח ,ברבו אני בעוג! ח״כ

 אלי אהבתו מל אהבה יוסף מעתה ספק שום בלא שטודאי
 גמור גדול לרב בעיני הוחזק נ׳י שכת״ר ומשוס שמכבר

 במכתבו הפעם סוד עיינתי לכן זמנינו גאוני ככל ומצוין
 בכמה בזה״ל דבריו לסיוה בקרוב ט שכתוב וראיתי דמר

 הוא למש״ב ׳]ומלוח כ’למש כסוחרים הראיס סוגיות
 וכוונתו שכח•:, "למה כך הוא הר׳ת אולי וא׳כ בר״ח[

 ואמרתי ,בשפלות אני שכתבתי למה דידי פלי דמר
 במחשבתי ואנה אנה בביתי והלכתי בזה עוד להתיישב

 שנזכרתי בעזרי הי״ח הי' והנה שעה חצי זק ערך הזאת
 בש׳ס סיניות כמה נמצאים שעוד כת׳ר טס שהאמת
 מהם ואחת לדבריי לגמרי כסוחרים לכאורה הנראים

 אליעזר ר׳ ב׳( )קייא הבשר כל פרק חולין נמס׳ הוא
 שעלו דגים לקמי׳ אייתו שמואל דמר קמי׳ קאים הו׳

 לרבך ח״ל אכל ולא לי׳ יכיב בטחת אכיל וקא י בקערה
 הדר א׳ל‘ דרב לקמי׳ אחא אכלת לח ואח ואכל לי׳ יהיבי

 אכאידליספי דאבאבר לזרעא לי׳ חם א״ל משמעתי׳ מר בי׳
 מובא זס על דקשה יפו״ם ילי סטרא ילא מידי לי

 דכר לר״ת להאכיל מפיו שקר דבר ׳שמואל הוציא היאך
 לשמואל החתק לא וכי אכל לא למה ור״א לדעתו האסור

 רלב׳ר, שבחשוטח נסד״ם נזכרתי' זה נגד חבל אכל דרב
פ״ד )דף שבע באר וכס׳ רשד׳ס ובתשומת (6קכ* )סי׳

 ויש י כולה בדברי כפעם שד ושייכת• .בזה עמדו ~ופ״ה(
 דבריי אז ולחזק דבריהם על. *הרבה לחדש ב״ה בידי
 כעת ידי אח משכתי לק דבריי חרט שכבר משוס אליו
 סי׳ס בישושח אמנע'א״ע לא מי הפנאי' ולטחות מזה

 ובדמאי סה נפלה כל על בכתוטם כפעם שד מלבוא
 הברכות שכל אומר חני טובב ןולסייסעוסד אי כראשונה

 רבה בבראשית אחא הנה ובסוש מכתבו בחיזילח שברכני
 ברט ישמעאל .בר* פגע אחד נכרי ו׳( סס״י פש׳ו ■)סוף

 כנר איל 'וקללו אחר ט פגע אזורה מילתן ככר א׳ל
 לדין אמרח לדין דסמריח כמה לי׳ אמרק אמורה מילתך

 המדרש פכ״ל אדור: ואוררין ברון מברכיך כתיב כן א״ל
 דאהרן ומזרפא מובהק גדול ששח מר פשיבמ וואיכשס
 ריש ע״א יומא במס׳ הגא ]לשון דאהרן שבדין בדין דע
 יוצא ועל מליו הברכות לחול וץ־אי ראוי שהוא ב(’ע

 אומר כשהוא א( )מ״ע חולין במס׳ חיל ובמשיח חלציו
 והקב״ה לישראל מברכין מנים אומר מי אברכם ואני

 כוקבעה ט ומוצא מר שעל נס ומה ט׳ לכהגים מברך
 סורק יקום קודש שבח בכל מנהגינו לפי בצבור חפלה

 רצון יהי וס׳ ב׳ יום ובכל ס׳ ורבק לממנן כו׳ שמיא ק
 תפלות שיתקבלו רשא יהא כו' ישראל חכמי בס לקיים כו׳

 הצעיר כעתירח ישראל גדולי כל בכלל כח״ר פל גס כללו
 להיקרא הגדול בכבודו המתכבד ט׳ ערך ושפל מבזה

:מ׳ רגליו מוח בעפר המתאבח או"נ ידיה בשס
 מרבים וייא כחריף הרב בלאמויר דובער זלטן שביאור

 דק׳ ופו״ב מ*ן שהי׳ זצצלה״ה אברהם ר׳ המטח
. יצ׳ו האמשישאק

~ T תשובה
 לס״ב התרי״ם דשנת אלול כ׳ו דסדיחות א׳ יום בעזרך,־י

:ס״קדובענא

 רו"* והפוסקים התלמוד ים לממשלת הגדול המאור להרב
ט׳ כל- פגים ונשוא זקן

 הבעלות ביו□ לעדות שהרמנו ולא די ׳מה יורע
פרתק הלא העת׳דות בדברים חירות מ לפתור

לב
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 מהא קושיא דאין סבר להפסיק דאוסר דמאן י״ל אולי ולהאמור,
 בשלום שואל אדם שיהא שהתקינו דאחרי בו״ד, של לכבודו דמפסיק

 וכדו׳ ברבו ק״ו כך בחברו אם הרי ורדפהו, שלום בקש משום חברו
 שלום בשאילת דיש ונמצא וכו׳, רבו מצד החיוב על נוסף כך, שהוא
 בונת לפי משתנית שלום דשאילת שלום, הבאת מצות גם הכבוד זולת
 הלב, בונת בכלל ורדפהו שלום בקש מבחינת התקנה קיום ואף הלב,
 להיתר דוכתא בכמה כדאיתא השלום, דגדול להפסיק, לו יש שפיר ולכן

זה. כל דל״ש מקום של לכבודו משא״ב השם, מחיקת

*ו*

ה.

השלום מפני לשנות

 מותר בר״ש, ר״א משום אילעא וא״ר — ב סד. הבע״י יבמות,
 ליוסף תאמרו כה וגו׳ צוה אביך שנאמר, השלום, בדבר לשנות לאדם לו

 ויאמר שנאמר, מצוה, אומר, נתן ר׳ נ(, )בראשית וגו׳ נא שא אנא
 רבי דבי טז:ב( א )שמואל וגו׳ והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל

 כתיב, דמעיקרא בו, שינה הקב״ה שאף השלום גדול תנא, ישמעאל
יה(. )בראשית זקנתי ואני כתיב, ולבסוף זקן, ואדוני

:התנאים בדברי לפנינו איפוא, דעות, שלש

השלום, מפני לשנות היתר רק דהוא סובר אילעא ר׳ א.
מצוה. ולא

 דמהא מצוה, גם אלא היתר רק לא דהוא סובר ,נתן ר׳ ב.
השלום. מפני שינוי לכל גם למדנו לשמואל ד׳ דציוה

 ר׳ בדברי נאמר ולא השלום, דגדול למדנו ישמעאל לר׳ ג.
 דהקב״ה דכיון הוא ודאי כי ואם מצוה, או היתר הוא אם ישמעאל

 אחד, לכל מצוד. הוא אם ידענו לא אכתי אבל הוא, מצוד. כן עשה
 שמצינו מה דוגמת מעלה, לבעלי ורק מעלה בגדר אלא אינו ואולי
 אמרו כבר אמנם גרידא. חכמים לתלמידי אלא שאינם דברים כמה

 של מדותיו אחר להלך מצוד. שהוא יג< )דברים תלכו ד׳ אחרי דכתיב
לדברים אלא אינו אולי אבל כו׳, ערומים מלביש הוא מה הקב״ה,
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מצדה לשם עברה לכאו׳ שהוא דידן, בנידון משא״כ מצויה, כולם שהם
 לר׳ דגם משמע ה״א, פ״י כלה, במסכת אמנם השלום. מפני שינוי —

ע״ש. היא, מצוד, ישמעאל

עליהן: לעמוד בסוגיא לנו שאלות כמה והנה

דיחוי, מגדר הוא השלום מפני לשנות מצוד, שאמרו מה אם א.
 השלום למען דכשהוא הוא דד,ביאור או העברה, את דוחה שהמצור, והיינו

מצוה. שאין למ״ד אף ההיתר, הוא טעמא ומהאי עברה, כאן אין

 כג דגזיר סוגיא )עי׳ לשמה עברה גדולה ׳מגדר כאן יש אם ב.
לשמה. עברה גדולה מגדר דהוא בסוגין משמעות שום אין ולכאו׳ א־ב(,

 הוי לא אילעא לר׳ ולמה כמבואר, היא, מצוד, שלום הבאת ג.
 הקב״ד, דציוה מהא למילף לן למה נתן לר׳ וכן מצוד" ולא היתר אלא

 גם יש זה מדי שלום. דהבאת הימצוה מצד הוי מצוד, והרי לשמואל,
 מניין הכי לאו דאי כאן, יש מצוד, אילעא לר׳ גם ע״כ הן להבין

היתר. לנו

 היתר אבל מצוה, או הוא מותר אי אלא נחלקו לא הכא הנד, ד.
 כיצד לענין וב״ה ב״ש של דמחלוקתם בכתובות, ואילו לכו״ע, הוא

 כלה אומרים ולב״ה שהיא, כמות אומרים דלב״ש הכלה, לפני מרקדין
 תורה אמרה והרי לב״ש ב״ה ואמרו אמת, אינו ואפילו וחסודה, נאה

 היא דמחלוקתם בראשונים ונמצא א( יז )כתובות תרחק שקר מדבר
 אין שלום דרכי מפני שהוא ■"כל דלב״ה שלום, דרכי מפני ההיתר על
 מפורש וביותר שם(, כתובות )ריטב״א תרחק" שקר מדבר משום בו

 דמיתבי׳ שנא מאי וב״ה שם: דקאמר ד,"א(, )פ״י רבתי בכלה הוא
 שינה הקב״ה שאפילו השלום גדול דתניא מדאורייתא, וליתבי׳ מימקח

 דמדאורייתא מיבעיא לא קאמרי הכי כר, זקן ואדוני כתיב דמעיקרא בו,
 מ״מ הוא שלום דרכי משום דלב״ה דבמקום הרי ע״ש כר, דמי שפיר
 לעשות דהורו דמהא הערנו כבר )אגב, בזה. אף לשנות אסור לב״ש

 הלשון ולכאר מצוה, דהוא משמע הכלה לפני בריקוד אחד לכל כן
וצ״ב(. היתר, רק משמעותו דמי" "שפיר

 קא הוי רב איתא: א, סג ביבמות — עיון מקום לנו עוד ה.
 חימצי" לי׳ עבדא טלופחי לי עבידי לה אמר כי דביתהו, לי׳ מצערא
 איעליא לי׳ אמר לה, אפיך ברי׳ חייא גדל כי טלופחי, לי׳ עבדא חימצי

 דקא היינו לי׳ אמר לה, אפיכנא דקא הוא אנא לי׳ אמר אימך, לך
 שנאמר, הכי, תעביד לא את מלפך, טעמא מינך דנפיק איגשי אמירי
לי הי׳ "אני ופרש״י: ט(. )ירמי׳ וגו׳ העוד, שקר דבר לשונם למדו
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 — שם הב״ח הגהת ועי׳ בו׳", הוא שקר דבר אתה אבל כן, לעשות
 שלום, הבאת של ענין הי׳ כאן אף לכאו׳ והגה כו׳". לך הוא "שקר
 היתר אבל מצוד. דאינו יהא דלו לשקר, חייא לר׳ מותר הי׳ לא ולמה

 אנא לו אמר חייא שר׳ זה על לעמוד גם יש )אמנם הוי. מיהא הרי
 לשתוק לפחות יכול הי׳ שלום הבאת משום והרי לה, אפיכנא דקא הוא
 השלום, וירבה תשובה דעשתה אביו ויחשוב מהפך שהוא כלל לומר ולא
•7575 עט׳ ולהלן ,547 עט׳ לעיל עי׳ עצמו, בפני ענין זה אבל

 מוצא ומזה במפרשים שהעירו מה והוא להעיר, יש עוד ו.
 "שינוי", לשון אלא נקטו לא הנ״ל דיבמות בסוגיא למה הסוגיא, להבנת
 מצוד. או לשקר מותר אמרו ולא לשנות, מצוד, או לשנות מותר והיינו

 והתורה לשון נקטו מרקדין, דכיצד בהא דכתובות, בסוגיא והנה לשקר,
 )דיבמות ברי׳ חייא ור׳ דרב בעובדא וכן תרחק, "שקר" מדבר אמרה
 למדו משום כן לעשות דאסור לו ואמר "שקר", לשון נקט ג״כ לעיל(
 אין וכן "לשנות" אלא ההיתר דאין נאמר ואם "שקר". דבר לשונם
 מניין באמת א״ב שם, דיבמות הסוגיא כלשון "׳לשגות", אלא המצוד,

 הי׳ מניין חייא ר׳ וכן לשקר, אף מצוה, גם ואולי דמותר, לב״ה לנו
לשקר. גם הוא דהר,יתר לו

 מפני רק הוא לשנות המצוד, או ההיתר אם לברר גם עלינו ז.
 לשקר או לשנות רק הוא אם גם וכן אחרת, ׳מצור, מפני גם או השלום

הוא. השלום דמפני כיון אחרת, עברה על לעבור לענין גם שהוא או

 הגי יהודה רב "דאמר כתב: ב( )כג מציעא בבא הרי״ף, ח.
 באושפיזא בפוריא, במסכתא, בדיבורייהו, דמשני רבנן עבידי מילי תלת

 נתן ר׳ כו׳ שלום בדברי לשנות מותר כו׳ הבע״י בפרק גרסינן כו׳
 תלת הנך בהדי הא חשיב דלא דד,אי לן ומסתברא !כר, מצוד, אומר
 הנך לי׳ איצטריכא כי היא דמצוה לי׳ איצטריכא לא דהאי משום

 ב״מ והתוספות, הי״ג(, פי״ד ואבדה גזלה רמב״ם לשון )ועי׳ דרשות".
 מותר הכא תגי דלא "והא בסו״ד: כתבו כר, באושפיזא ד״ד, שם,

 הן שלום דרכי משום נמי דד,ני משום כו׳ שלום דרכי מפני לשנות
 בין החילוק על לעמוד, עלינו הגי". נקט להבי מאחרים יותר ורגילין

בינייהו. דמחלק למאן לשנות, דמותר להא ■השלש אלה

 ועל ראשון ראשון "על דרך נלך לא הנ״ל שאלותינו בתשובת
 בזה: זה נעוצים והכללים, ההגדרות הדברים, באשר אחרון" אחרון

 האחד ויבוא תחומין, ובעירוב בהכללה העגינים איפוא, נא יתבארו
מאיליו. משמעות דרך יובן שחברו או חברו, על וילמד



573 לחברו אדם כין שלום הבאת

ראשונים, בדברי בא ולא בגמרא נידון לא משאלותינו חלק א.
 השלום שמצות דיחוי, מגדר הוא אם א. והיינו: במיוחד, לא עכ״פ
 הבאה מצוד. משום בזה יש אם ב. )השינוי(, השקר עברת את דוחה

 עברה גדולה משום בזה יש אם ג. השקר, ע״י השלום — בעברה
לעורר. אלא באנו לא וראשונים בגמרא נידונו דלא אחרי לשמה.

 עשה כאן שיש בסוגיא כאן נזכר לא — לדיחוי שנוגע מה
 דברינו )בהמשך תעשה לא דוחה עשה בגדר האיסור את שתדחה ממש

 לאיסור אשר שלום(. הבאת של ממש עשה מצות כאן דאין דיתכן יבואר
 שכן לדחותה, שנצטרך ממש אזהרה אינו כי יתכן ראשית הגה השקר,
 ,)עי נמנה הוא המצות במנין שקר" "מדבר אם המצות מוני נחלקו

 מדבר והיא מ״ע "שיש :בא״ד נט, אות קנט, מ״ע הרקיע, זוהר רשב״ץ,
 ובמסכת אמת, בדיבור מ״ע לנו תהי׳ שלא אפשר היאך כו׳ תרחק שקר
 שקר מדבר אמרה והתורה כו׳ ב״ש להם אמרו דכתובות ובפ״ב ד״א

 ",,כו המצות במנין שהכניסוה המצות המונים קצת מצאתי וכן ,,בו
 מ״ע ח״א, דרס״ג, המצות לספר הרי״ם ,בפי המחלוקת נתבארה ובאורך

 לאו אי בשאלת הוא תלוי אכתי היא, ממש אזהרה אי ואף ע״ש(, כב,
 מלאכי, ביד )נתבאר עשה מפגי נדחה להיות כלאו הוי עשה מכלל הבא
 נאסף כי מאמרנו מתחום גדול והמקצוע שעב־שעג(, סי׳ הלמד, כללי
 דרך שיש היכא אלא דאינו יתכן בעברה, הבאה למצוד, שנוגע מה עליו.

 השקר. ע״י לא אם מחלוקת למנוע דאין דידן בנידון משא״ב אחרת
 לא היא כשד,עברה בעברה הבאה דמצוה כללא עצם אין אולי גם

 שד״ח, ,)עי ושקר בדיבור דשינוי כהא בדיבור, אלא ובמעשה, בחפצא
 לשמה עברה לגדולה אשר וסקי״ח(. סק״ח עז, כלל המ״ם, מע׳ כללים,

 דסה״ג משום אלא אינו אולי אך יתכן, ומצור, היתר הוא אם —
 לעברה ענין אינו ובמילא להלן, כמבואר כלל, עברה בכלל הוי לא

לשמה.

 בראשונים ,ומפרשי ,בגט הסוגיא מעצם הוא משאלותינו, חלק ב.
 של המצוד, מצד ובמצור, בהיתר באנו לא למה א. והיינו: ואחרונים,

 הוא שלמ״ד רואים אנו אחרים שבמקימות ב. ג(, )שאלה שלום הבאת
 שהוא דיבמות, הסוגיא, לשון על ג. ה(, )ד, השלום מפגי לשקר איסור

 מרקדין, בכיצד דכתובות, לסוגיא בניגוד "שקר", לשון ולא "שינוי",
 גם אם ג. "שקר", דבר לשונם למדו חייא לר׳ דא״ל בהא וביבמות,

 הותר ואם השלום, ׳מפגי הותרה ושקר, שינוי דוקא ולאו אחרת, עברה
 מפגי לשונות בין החילוק ד. אחרת, מצוד, משום השקר או השינוי
ח(. ז, ו, שאלות )האחרונות, בהו. רבנן דמשנו מילי תלת ושאר השלום
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בפירוש, בסוגיא נזכרה שלא שלום, הבאת למצות שנוגע מה
 אבל במקו״א אחרות גירסאות )וישנן השלום" "בדבר אלא נזכר שלא

 שלום" "הבאת של החיובית דהמצוה לומר מקום יש שלום"(, "הבאת לא
 לפשר, באים ואנו וקטטה, מחלוקת לידי באו שכבר בגונא רק היא

 דמדה ודאי כי ואם שלום, לידי ולהביא הקטטה את ולסלק ולפייס,
 היא וחובה גוונא, בכל הבריות בין השלום על להשתדל היא טובה

 מכונו על השלום ויתקיים מחלוקת, לידי יבואו שלא טצדקי כל לעשות
 השלום הוא גדול קפרא בר אמר — השלום פ׳ זוטא, ארץ דרך )עי׳

 מחלוקת ולא כו׳ שגאה ולא קנאה ולא איבה לא ביניהם אין שהמלאכים
 אם מה !בא״ד ט:ט, צו ובויקרא, כו׳, שלום עמהן עושה שהקב״ה
 ועי׳ כר, שלום צריכין כו׳ מחלוקת ולא כו׳ להם שאין העליונים

 ולא חיובי ענין הוא דשלום בחיבורנו(, במקו״א שהובא מז, פ׳ עקדה
 מצות מקיים אדם אימתי אכתי שם(, )עקדה מחלוקת למניעת שלילי רק

 ומביא מחלוקת מבטל כשהוא אומר הוי מצוה, קיום דרך שלום הבאת
(.547 עמ׳ לעיל )עי׳ שלום.

 לשנות מצוד. או דמותר דמוכחי קראי האי אנן, נחזי השתא
 הנה — המחלוקת אחר שלום בהבאת או מחלוקת במניעת איירי במאי

 שיקח עי״ז שאול של מרוגזו ולהנצל ללכת ד׳ דציוהו דשמואל הא
 הוא שלום הבאת של ענין לא זה בא, לד׳ שלזבוח ויאמר בקר עגלת
 ואדני שאמרה ד׳ אמר דלא דשרה הא וקטטה. רוגז מניעת של אלא
 אלא התרעומות אחרי שלום הבאת לא זה אף זקנתי, ואני אלא זקן

 מקום לכאו׳ הי׳ יוסף דאחי בעובדא אמנם ותולדותי׳. תרעומות מניעת
 לא הוא שלום דהבאת לומר )היינו שלום הבאת של ענין דהוי לומר
 אלא ביניהם, שלום ומכניס הריב בעלי בין מתווך צדדי כשאיש דוקא
 מפייס, או מתפייס כשהוא זו במצוה שייך הריב מבעלי אחד כל שגם
 נא שא "אנא אביהם בשם לבקש דבאו לעיל(, במאמרנו נו״נ זה ועל

 ויראו שנאמר! כן, מורה אינו הקודם הפסוק אולם וגו׳", אחיך פשע
 גו׳, לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו לו ויאמרו אביהם מת כי יוסף אחי

 יוסף של מהמשטמה ההצלה על אלא באו שלום הבאת על דלא והיינו
 שהתירו מה וא״כ טו־יז(. נ, ויחי )בראשית, בראשם גמולם והשיבו
 שלמניעת הרי טז( פסוק )שם וגו׳ צוה אביך ולומר לשנות, לעצמם

 דבאמת לטעון לבע״ד אפשר )לכאו׳ לעצמם זה שהתירו הוא המשטמה
 ומחילה פשע נשיאת על דסו״ס כיון אבל דנתייראו, הוא מהמשטמה

 לשנות, לעצמם דהתירו הוא ומשו״ה ממש, שלום הבאת הוי לדבר, באו
 כנ״ל, נראה הדברים שפשטות אלא בדבר וליתן לישא מקום ויש

 דמעיקרא דמנוח הא גם לזה דהשוו שמצינו מה גם אגב, ואכהמ״ל(.
 ארץ דרך )עי׳ זה הזכיר לא מנוח בפני ואח״ב עקרה את נא הנה כתיב
כהנ״ל. קטטה, למניעת רק ג״כ הוא פי״ב( נשא, במדבר, ומד״ר זוטא,
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 ואף היתר, אלא כאן אין אילעא שלר׳ מה הוא פשוט זה לפי
 דציוה מהא אלא שלום, הבאת מכה זה אמר לא מצוה, גם דהוא נתן לר׳

בא. הוא הקרבן הקרבת על כי לשאול לומר שמואל את ד׳

 ודאי הרי שלום, הבאת של ממש מצוד, כאן שאין לפי אכן,
 וע״כ השקר, של העברה את דוחה השלום שמצות דיחוי, מגדר שאינו
 עברה כאן אין כאילו הוי השלום למען שהוא שבכה״ג הוא שגדרו

 בעובדא דלהלן ביאורנו יסוד על לי נראה דבר של וביאורו שקר, של
הנ״ל. ברי׳, חייא ור׳ דרב

 דרק ברי׳ חייא לר׳ רב שאמר זה הוא מה להבין יש דהנה
 ולכאו׳ שקר, דבר לשונם למדו משום הוא ולא להפוך רשאי עצמו הוא

 לעשות לי הי׳ "אני שם: פי׳ דרש״י שם, הראשונים בדברי הוא מבואר
 אין עצמו רב דלגבי היא והמשמעות הוא", שקר דבר אתה אבל כן,
 כך הרי מהפך עצמו דכשהוא משום לכאו׳ והוא כלל, שקר בכלל זה

 בהמאירי הוא מפורש וכן הימנה, שמבקש מה הוא שזה האמת הוא
 שקר אוציא ולא הואיל כן, לעשות אלמד שאגי "אלא בא״ד: שם,

 שם(, הב״ח הגהת )ועי׳ הוא" שקר דבר אתה "אבל הדיוק וזהו מפי",
 זה מה צ״ב אכתי אכן אביו. רב אצל לא שקר הוא חייא ר׳ אצל שרק

 שקר מדבר משום ולא שקר, דבר לשונם למדו מצד אותו תובע שהוא
 וכלה א, יז מכתובות )כנ״ל מרקדין דכיצד בהא ב״ש כטענת תרחק,
ה״א(. פ״י רבתי

הי׳ לא עצמו רב דגם היא הגמרא משמעות דבאמת והנלעג״ד,
 אמרה בכדי ולא מצערא, מילתא דהאי משום אלמלא להפך רשאי

 מציגו היכן ואמנם רב, של ההיתר דזהו לי׳ מצערא הוי דבזה הגמרא
 אינו מהפך כשהוא עצמו דרב משום ואי צערא, משום לשקר היתר
 עם בזה מו״מ דרך והנה לי׳. דמצערא טעמא ל״ל א״כ שקר אומר

 תלמידי בזה העלה נ״י, שפירא מאיר מר והמופלג הנעלה תלמידי
 שקר, אומר שאינו אף מהפך, כשהוא רב גם דבאמת והיינו נאה, הגדרה

 לה אומר כשהוא שהרי יצא, לא בלב ואחד בפה אחד מכלל אכתי
 טלופחי, על כוונתו חימצי לה וכשאומר חימצי, על כוונתו טלופחי

 בפה אחד ע״כ וכדו׳, טובה לו להחזיק דעת גונב בגדר אינו כי ואם
 סי׳ ג שער תשובה, ושערי א, מט מציעא בבא )עי׳ הוא בלב ואחד
 בכלל הוי אי בזה לדון ויש כב, מ״ע דרס״ג לסהמ״צ פרלא ור״י קפב,
לי׳. דמצערא משום אלא לרב אף מותר ואינו בלב(, ואחד בפה אחד

 למה ממש שקר שהוא מה בין לחלק ההגדרה את בזה ונמשיך
 בבחינת הוא ממש שקר דהנה בלב, ואחד בפה אחד משום אלא שאינו

צ ב״מ )עי׳ מעשה דהוי שפתיו" "עקימת והיינו עברה, של "מעשה"
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 דברים(, להסבר ורק ענין, הוא מעשה בו שיש לאו דלענין וכמובן א,
 בשקרו, י המכווגה התועלת והיינו העברה, של הכוונה גם ישנה ולזה

 אין בפועל "מעשה" בלב, ואחד בפה אחד משום שהוא במה משא״ב
 שאינו "הלב" על היא דהתביעה והיינו חטא, של "כונה" ורק כאן,

 שאינו "הפה" על היא דהתביעה נאמר אם ואפילו ה,,פה", אל מתאים
 תביעה אלא אינה ההתאמה אי על התביעה אכתי "הלב", אל מתאים

 יתאימו. לא והפה שהלב מתכוין שהוא בימה הוא דהוזטא הלב, על
 השלום, בדבר וכגון למצוה, מתכוין כשהוא איפוא, היא, והנפקותא

 "עקימת של ה״מעשה" מ״מ מתכוין הוא שלטובה אע״פ ממש דבשקר
 כיון בלב, ואחד בפה באחד משא״ב עברה, מעשה נשאר בשקר שפתים"

 גם הרי נתכוין שלטובה כל במעשה, ולא בלב אלא אינו החטא שכל
עברה. בשם כלל זה ואין עברה, כאן אין בלב

 רב דאצל בזה, הוא ברי׳ חייא לר׳ רב בין החילוק ולהאמור,
 אחד שהוא זה על אלא התביעה ואין אומר הוא אמת שבשפתיו כיון
 למנוע או ביניהם, השלום להחזיק אלא כונתו שאין כיון בלב, ואחד בפה
 ברי׳, חייא ר׳ אצל משא״ב עברה, שם אף אמירתו על אין מעצמו, צער
 מתכוין שהוא מהני מאי מהפך, כשהוא ממש, שקר אומר שהוא כיון

 שקר עכ״פ מאביו, הצער למניעת או ואמו, אביו בין השלום לדבר
 מהצער וההצלה השלום כונת אף ולזה גמור, עברה ומעשה בשפתיו,

 ר׳ את רב תבע לא למה שהעירונו מה מיושב ובזה להתיר. מד,ני לא
 שקר", דבר לשונם "למדו על אלא תרחק" שקר "מדבר על חייא

 תרחק" שקר "מדבר מצד היא דתביעתו לו דלומר הוא הענין ולהאמור
 שקר ׳מדבר — האיסור הוא זה אסור, הוא אם דודאי צריך, אינו

 היא שכונתו מה לי׳ מד,ני לא אמאי לו לומר בא שהוא אלא — תרחק
 דגהי והיינו לשונם", "למדו מצד שהוא לו הדגיש ע״ז ולטובה, למצוד,
 "למדו של עברה מעשה כאן יש אבל מתכוין, הוא ולטובה למצוד, דבלב

פיו". ו״עקימו! לשונם"

 כאן דאין דכיון לעיל שאמרנו לזה ונשובה ראש נתנה ועתה
 כאן אין דכה״ג מצד הוא דד,ד,יתר ע״ב שלום הבאת של ממש מצוה

 דשמואל הילפותא מצד הוא מצוד, גם מ״ד לחד וממילא עברה", "מעשה
 גמור, שקר דאינו דכיון הוא ההסבר בזה אף לשאול. לומר ד׳ שציוהו

 בכלל אינו השלום לדבר שהוא כל הלב, בונת על אלא התביעה ואין
 אין גמור דשקר "לשנות", אמרו דלה,כי במפרשים מבואר והוא עברה.

 "דלא :בא״ד שם, יבמות ישנים, )תום׳ גמור שינוי אפילו ולא כאן,
 שכינה, לכבוד נאה יותר דכן משום דשרה, בהא לא גמור שינוי הוי

 ולא הזבחים, וזביחת המלכה השנים, עבור הלך דהרי דשמואל ובהא
בשם לתורה, הארוך בפי׳ ובטור האחד", אלא יגלה שלא אלא לו נאמר
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 אחרי אמרה שהרי בזקנותה הדבר שתלתה הוא "שאמת בא״ד: הרמב״ן,
 יבמות לנר, ערוך ועי׳ שם, יבמות במאירי הדברים ואותם וכו"׳, בלותי

 אנפי( לתרי דמשתמע לישנא אלא שקר הוי דלא שביאר מה שם,
 דמשתמע לישנא אלא גמור, שינוי ולא שקר, הוי דלא כיון וממילא,

 וכיון עברה, כונת אלא עברה" "מעשה כאן אין הרי וכדר, אפי לתרי
 דשמואל ומד,א ומותר, זה על אין עברה שם אף השלום לדבר שהוא
מצוה. גם שהוא ילפינן ושאול

 נחלקו דלא מוכח דיבמות בסוגיא דהא שהקשינו מה מיושב בזה
בהא ואילו הוא, מותר לכו״ע אבל לשנות מצוד, או מותר אי אלא

 כשהוא דהתם ניחא, להאמור אולם לב״ש, הוא איסורא מרקדין דכיצד
הוא, גמור שקר הרי חיגרת או כעורה והיא וחסודה נאה כלה אומר
לר׳ דתבע דרב בהא כמו״ב השלום. מפני דהוא מה מד,ני לא ולזה
דכונתו מה מד,ני ולא דאסור הוא ולכן תבעו, השקר על ברי׳ חיי׳

וכאמור. אביו, צער למניעת או לשלום

 לשקר גם דמתירין מרקדין, דכיצד בהא דב״ה, טעמא מאי אמנם
 וקיומית חיובית כמצוה שלום הבאת דבאמת לומר דיש ונלענ״ד, ממש,

 אלא לעיל, לומר שרצינו כמו והמחלוקת, הקטטה לאחרי רק לא שייכת
 ומחלוקת קטטה במניעת סגי לא אכן והמחלוקת, הקטטה לפני גם

 לא דיבמות בהא דלהכי )וכמש״ב המצוד, בכלל הוי לא דזה בשלילה,
 הבאת ׳ממצות אינו לשנות דמצוה למ״ד ואף לשנות, דמותר אלא אמרו
 דוד(, את להמליך בלכתו דשמואל מעובדא מיוחדה מילפותא אלא שלום
 שלום, הבאת הוא זה שאף חיובי באופן ואהבה חיבה בהוספת אלא

 ומתוך והמחלוקת, הקטטה שלאחרי שלום מהבאת עדיפא עוד ואולי
 דלומר ודאי בעלה על אשד, לחבב כדי שהוא מרקדין דכיצד בהא זה

 )וזה וקיומית חיובית במצור, שלום הבאת בכלל הוי וחסודה נאה כלה
 באמת אבל ד״ה 412 עט׳ הבית״ ״מצוות בספרי שכתבתי כמה דלא

 שהוא דמה שם להגדיר שהבאתי כו׳ חתן על כלה דבחיבוב מסתבר
 הוא וכו׳ לחבבה כדי שהוא ומה שלום, הבאת בכלל הוי קטטה למנוע
 את דוחה שלום הבאת של המצוד, ולה,כי ע״ש(, חסדים, גמילות מכלל

 הלאו והיינו עשה, מכלל הבא לאו דוחה עשה ובגדר השקר, של האיסור
 שהוא דמה סברי ב״ש אמנם תרחק. שקר מדבר של העשה מכלל הבא

 ומה שלום, הבאת מצות בכלל אינו הרי להבא ומחלוקת קטטה למנוע
 הוא שלום הבאת מכלל לא אהבה ולהוסיף בעלה על לחבב שהוא

 חיובית מצוה הוי שלום הבאת הוי אי ורק חסדים, גמילות מכלל אלא
 דאינו הוא חסדים גמילות מצד אי משא״ב שקר, של האיסור את לדחות

עברה. יעשה עצמו שהוא זה ע״י חסד לגמול .חייב



השלום מצוות 578

ולהשתמש לשנות אלא הותר דלא דמה שאמרתי, זה ובחילוק
הבאת במצות איירי דלא מחמת הוא אפי, לתרי דמשתמע בלישנא

ניחא לשקר, גם מותר הוי ממש שלום הבאת הוי דאילו ממש, שלום
והוא: ממש, שקר גם והתירו דיש דמצינו ימה לן

 כל וא״ר :איתא השלום, פרק זוטא, ארץ דרך במסכת א.
 לחברו, אדם בין שלום להטיל בשביל לשקר ומותר אסורים השקרים

 אלא הותר, אפי לתרי דמשתמע מילי ולדבר לשנות רק דלא הרי ע״ש.
 שלום "להטיל שם שאמרו מה והוא ניחא, לדברינו אכן ממש. לשקר גם

 אחרי לחברו אדם בין שלום להטיל שבא במי דאיירי והיינו ובו׳",
 השקר גם והותר ממש שלום הבאת הוי וזה ומחלוקת, בקטטה שעמדו

 בלהטיל אלא "שקרים" לשון נקטו לא פרק שבאותו מה ׳מדויק אגב בזה.
 אשתו דשרה, בהא שם, ההלכה בהמשך ואילו לחברו, אדם בין שלום

 די״ל בדאי", "לשון אלא "שקר" לשון נקטו לא יוסף, אחי מנוח, של
 ולא אפי, לתרי דמשתמע או "שינוי" בו שיש לשון רק דהוא דהכונה

 )ואם מחלוקת אחר ממש שלום הבאת הוי לא דהתם כיון ממש, שקר
 וכאמור מחלוקת, מניעת אלא שלום"( "להטיל לשון נזכר שם גם כי

מימש. שקר שאינו מה אלא בכה״ג הותר דלא לעיל,

 שלום ורודף שלום אוהב שהי׳ מצד דאהרן עובדי בכמה ב.
 בהא וכגון שלום, הבאת לשם ממש בשקר גם משתמש דהי׳ מוכח

 שעשו אדם בני שני "וכן בא״ד: מ״ג, יב, פרק דר״נ, באבות דאמרו
 חברך ראה בני לו, אמר מהם, אחד אצל וישב אהרן הלך זע״ז מריבה

 שסרחתי הוא אני בו׳ )ואומר( כו׳ לבו את מטרף אומר, )עושה( ׳מהו
 מלמד אתיא: השלום פרק זוטא, ד״א במסכת כמו״ב ע״ש. כו׳ עליו

 ואמר לפני ונשתטח לביתי אלי בא כבר כו׳ אדם בני שגי רואה כשהי׳
 נתפרש והרי כך, עשה והיאך ע״ש, כו׳, ופייס לך לפלוני חטאתי לי

 לשקר ולא לשנות אלא הותר דלא הנ״ל, דיבמות בסויגיא בראשונים,
 ומחלוקת בקטטה עמדו שכבר אחר הוו דאהרן דעובדי ע״כ אלא ממש,

 ודחי ממש שלום הבאת מצות הוי דכה״ג ביניהם, שלום להטיל ובא
דשקר. איסורא

 מגדר אינו השלום בדבר השינוי שהיתר לבאר להבא, כדאתינא
 שהוא שכה״ג משום שהוא אלא השלום, מצות ׳מפני השקר איסור דחית
 העגין לעמק נא ארדה כלל, עברה שם השינוי על אין השלום בדבר
מוסר(. כדבר נראה יהא כי )ואם דסברא במילי הדברים את לחזק

 מנוגד שהשקר משום הוא שקר של דהלתא לומר יש לענ״ד הנה
יש וכדו׳( בהפסד התוצאה עצם )זולת השקר שכן השלום, לעגין הוא
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 שלא חברו את הוא מטעה לחברו שהמשקר והיינו הטעאה, משום בו
 ארבו ישים ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו — ובטיבו בו יכיר

 וריחוק פירוד חברו בטיב יכיר לא שהאיש זו והטעאה — :ז( ט )ירמי׳
 השינוי שכונת כל זה לפי ואיחוד. קירוב שהוא לשלום בניגוד היא,

 מבטל שהוא מה ולאחד, לקרב היא הבונה הרי השלום מפגי הוא והשקר
 בשינוי אין כה״ג כי אמרנו אשר הדבר הוא והוא השקר, של מהותו את

עברה. שם ושקר

צדיקים, וארחות קפו,—קעח סי׳ ג, שער תשובה, שערי עי' :הערה
 בעומק הלכתי ובעיון השקר, סוגי בסיוג עיניך ויאירו השקר, שער

 סמוכים זו. בהלכה חידושים וכמה כמה תמצא הפרטים ובדקדוק הדברים
 נוגדים לכאורה אשר דברים וגם הקודמים, לדברינו בהם למצוא אפשר

 'לשוחרי לעורר אלא באתי ולא פה, האסף עת לא אבל הנ״ל, דברינו את
הקדמונים. בדברי ההארות שפע על המוסר, בשדה הלכה

**
ו

ו.

השלום למען חנופה

 שינוי של ענין באותו לענין מעגין הוא השלום למען חנופה
ההיתר. של בגדרו השוואה ביניהם יש ימה ומצד השלום, למען דברים

 שער צדיקים, בארחות — ודיון לעיון כמוצא דברים לדוגמא נקח
 — חובו לבעל בית, שלום משום לאשתו אדם ״ויחניף נאמר: החניפות,

 לתלמידיו להחניף גדולה ומצוה תורה, שילמדנו — לרבו ילחצנו, שלא
 המצות, לקיים תוכחתו לקבל לדבריו ושישמעו שילמדו כדי ולחבריו

 ואם ,המצור, לקיים לו שישמע אליו שימשכנו סבור שהוא אדם כל וכן
 גדולה מצוה תוכחתו, יקבל בחניפות אלא לו, ישמע לא בכעס עליו יבוא

מזולל". יקר להוציא כדי לו להחניף

 ז הוא מה גדרו כאמור, מצוה, נעשה גם שהוא להחניף, ההיתר
 כלל בו אין הללו שבאופנים או הוא, מצוד. משום עברה של דיחוי גדר

עברה? משום

 ראשונים מדברי החניפה חטא של במהותו הגדרה דברי בזה נקדים
גדולות )הלכות הלאוין במגין ממש לאו הוא מהם לכמה ואשר —
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טו סימן

תרחק שקר כורכר

 נשאלה המדרש בבית הלימוד במסגרת

בבית שבדיון אדם כשרואה שאלה,
 טענת את יטען אם להפסיד, עלול הוא הדין

 לגרום כדי שקר לומר לו מותר האם שלו, האמת

 עוות ייגרם ולא אמיתי, יהיה הדין שפסק לכך

חברו. של שקר טענות ידי על הדין
♦

 בחברו לנושה מנין )לא,א(, בשבועות שנינו

כדי במאתיים אטעננו יאמר שלא מנה
 עליו ואגלגל שבועה לי ויתחייב במנה לי שיודה

 שקר "מדבר לומר תלמוד אחר, ממקום שבועה

 מאתים, וטענו מנה בחברו לנושה מנין תרחק".

 חוץ לו ואודה דין בבית אכפרנו יאמר שלא

 ולא שבועה, לו אתחייב שלא כדי דין, לבית

 לומר תלמוד אחר, ממקום שבועה עלי יגלגל

 מנה שנושים לשלושה מנין תרחק". שקר "מדבר

 כדי עדים ושנים דין בעל אחד יהא שלא באחד,

 שקר "מדבר לומר תלמוד ויחלוקו, מנה שיוציאו

תרחק".
 מותר הפסוק שללא משמע הגמרא מסוגיית

הפסוק ורק אלו, מעשים לעשות
 הטעם כזאת. התנהגות למנוע שיש אותנו מלמד

 שהצדק אדם לאותו שברור שכיוון הוא לכך

 או ממונו את מחברו להוציא יכול ואינו עמו,
 בטענות אלא צודקת שאינה מתביעה להיפטר

 אלא זאת, לעשות היה יכול נכונות, שאינן

 שקר, דבר מכל להתרחק שיש התורה שחידשה

 את האדם יפסיד זו התרחקות ידי שעל פי על אף

 כשרק אפילו לשקר, לו אסור זאת למרות ממונו.

הנכון. למצב יגיע זו בדרך

♦

 ה״ט-י( ונטען טוען מהל׳ )פט״ז הרמב״ם

שקר טענת לטעון לאדם אסור פסק,

 נושה היה כיצד, לעכבו, כדי או הדין כדרלעוות

 שיודה כדי במאתיים יטעננו לא מנה בחברו

 וטענו מנה בו נושה היה שבועה. ויתחייב במנה

 לו ואודה דין בבית הכל אכפור יאמר לא מאתים

 שבועה. לו אתחייב שלא כדי לבינו ביני במנה

 לא בהם, וכפר באחד מנה נושים שלושה היו

 ממנו וכשיוציאו מעידים ושנים תובע אחד יהיה

 הזהיר בהם וכיוצא אלו דברים ועל יחלוקו,

 עכ״ל. תרחק", שקר "מדבר ואמר הכתוב

והקדים הגמרא, דברי על הרמב״ם הוסיף
 לעוות "כדי כן לעשות שאסור לדבריו

 שהאיסור שמענו זו מתוספת לעכבו". או הדין

 לא אבל הדין, עיוות ועל דין בבית רק נאמר

 ליפמן טוב יום רבי הוכיח כך גרידא. בשקר

 יא, )סי׳ טוב יום קדושת בשו״ת מקאפוליא

 המשולש חוט בשו״ת גם התשובה נדפסה

 בנידון שדן טו(, סי׳ ת״א מוואלוז׳ין להר״ח

 הגוי טעות בדין וכן הגוי, וגניבת גזל איסור

 את והביא השם, חילול בהם שיש באופנים

 השם חילול שאין במקום טעות בדין הטור שיטת

 לשיטתו דגם איברא כך, שם וכתב איסור, שאין

 מ׳׳מ השם, חילול כאן דאין דנהי עיון, לי צריך

 שקר "מדבר משום אסור יהא לא טעמא מאי

 כמה לעניין )לא,א( בשבועות כדדרשינן תרחק",

 רוצה ואינו חברו ממון כפירת בו שאין דברים

 לפטור שרוצה אלא כלל, חברו בממון להחזיק

דברים כמה לעניין וכן חינם, משבועת עצמו

1׳
?לד
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iלדודטו טיטןנושמים

 אסור הכי ואפילו מחברו, ממונו להוציא שרוצה

 ואין תרחק", שקר "מדבר משום שקר לטעון

 כיוון כותי, לנגד ישראל נגד בין בזה לחלק טעט

 חברו, ממון ליטול רוצה שאינו במקום דאפילו

 שם להדיא משמע ממון הפסד במקום ואפילו

 דזה ממון, הפסד כאן דאין היכא שכן וכל דאסור,

 וכר. חובו לשלם שיצטרך מה הפסד מקרי לא

 בפני שקר לטעון דדווקא לומר אפשר ואמנם

 תרחק",. שקר "מדבר משום דאסור הוא דין בית

 יראה וכן הדין, מעוותים דין שבית שגורם לפי

 יעו״ש. טוען, מהלכות פט״ז סוף הרמב״ם מלשון

 בעניין רש״י לשיטת כן לומר צריך כורחך ועל

 רש״י שכתב מה וה״נ כוכבים, עובד מכם

 בתובעו לא לאביך, פרעתי אנס לכותי שיאמר

 כן שיאמר אלא קאמר, ישראל דין בית לפני
 שהתביעה דידן בנידון וא״כ עצמו, לבין בינו

 "מדבר משום בו אין דין, בית בפני שלא היא

תרחק". שקר
 שהרי כן, סבר שבודאי נראית הרמב״ם שיטת

"מדבר אזהרת את מנה לא הרמב״ם
 שהוכיח כפי המצוות, תרי״ג במניין תרחק" שקר

 בתוך לט(. )סי׳ ישראל יחל תבשו״ אאמו״ר

 לספר פערלא הרי״ם מפירוש הביא שם דבריו

 זו, בהלכה שדן כב( )עשה להרס״ג המצוות

 על עזרא אבן אברהם רבינו דברי את והביא

 עם שקר", "מדבר שכתב, כג-ז( )שמות התורה

 צדק וכמוהו שקר, דין ידיו שלא ידבר, הדיין

 בפירוש הארוך. בפירוש עכ״ל תרדוף, צדק

 העדים דבר על תרחק, שקר מדבר כתב, הקצר

 זו שאזהרה שלמד מפורש עכ״ל. היטב, שתחקור
 פערלא הרי״ם על תימה וקצת הדיין. על היא

 שיש אע״פ הרמב״ם, דברי את הביא שלא

 למד שהרמב״ם לראב״ע, הרמב״ם בין הבדל

 למד הראב״ע ואילו הדין, לבעלי אזהרה שזו

למדו ששניהם ברור אבל לדיינים. אזהרה שזו

 דבר שום לעשות שאין הוא מהפסוק שהלימוד

 הדיין בין חילוק אין לכן דין, עיוות הגורם

 הגורמים דין ובעלי לעדים או לעיוות הגורם

זה. לעיוות
 איסור נכלל לא מדוע הסיבה שזו א״כ מובן

זו הייתה אם בשלמא המצוות, במניין זה

 בבית אם בין שקר, לדבר שלא כוללת אזהרה

 נפרדת מצווה כאן יש אזי בבית, אם בין הדין

 שלא אזהרה שזו מכיוון אבל המצוות, במניין

 לעיוות לגרום שלא כלומר דין, בבית לשקר

 אזהרה שזו לומר אפשר דהוא, מאן ידי על הדין

 הגמרא ומסוגיית צדק, לשפוט במצווה הנכללת

 שלא באזהרה נכללים הדין בעלי שגם למדנו

 זה, שלביאור לציין )יש הדין. לעיוות לגרום

 במניין זו אזהרה שמנו להלן, שנביא לראשונים

 שקר, מיני כל כוללת זו אזהרה אכן המצוות,

 ויסוד הואיל דין, בבית שתלוי מה דווקא ולאו

דווקא(. הדין עיוות אינו האיסור
הראב״ע, לשיטת ראיה הביא פערלא הרי״ם

מהגמ׳ הרמב״ם, שיטת גם זו וכאמור
 כן לעשות שאסור שהבאנו ההלכות את הלומדת

 שכל נאמר ואם תרחק", שקר "מדבר משום

 מדוע זו, באזהרה נכללים בעלמא שקר דבורי

 אפשר דין, בבית דווקא שהם אופנים הגמ׳ נקטה

 גם שקר דבורי שסתם רבותא להשמיענו היה

 שקר דיבורי שסתם מוכח אלא באיסור, נכללים

 שקר דבורי כל אולי ותמה חזר ברם בכלל. אינם

 שאע״ם נתחדש וכאן באזהרה, כן גם נכללים

 הדבר. אסור מ״מ ממון, להצלת הוא שהשקר

 לאסור לן מנא האמת שלפי כך על שכתב אלא

 לשקר היא האזהרה באמת אולי אופנים, בשאר

 ודאי אלא מותר, ממון להצלת שקר ואילו סתם,

 אסרה אלו באופנים שדווקא לגמרא היה פשוט

האופנים ולעולם הדין, עיוות שגורם מפני התורה

איסור. איו אחרים
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 או ממון להוצאת שקר שאמירת נראה לפיכך

לאותו שמגיע באופן בממון להחזיק
 בזה אין הדין בבית אינה אם דין, פי על אדם

 שנוגע במה רק הוא האיסור שהרי איסור,

 מחוץ שהוא דיבור אותו ממילא הדין, לעיוות

 שכתבנו הסברא ולפי איסור. בו אין הדין לבית

 בהם יש סתם שקר שדיבורי שאע״פ לומר יש

 בו אין ממון הוצאת בו שיש שקר מ״מ איסור,

 התורה. אסרה לא ממון הצלת שבמקום איסור,

 שהרי אדם, לכל מעשית מינה נפקא בדבר ויש

 לזכות לאדם אפשרות שיש יום בכל מעשים

 שקר טענת ידי על להחזיק או להוציא בממונו

דין. בבית שאינה
♦

 בכתובות הגט׳ את הביא שם פערלא הרי״פ

כיצד רבנן תנו האומרת, )טז,ב-יז,א(
 כלה אומרים שמאי בית הכלה, לפני מרקדים

 נאה כלה אומרים הלל ובית שהיא, כמות

 הרי הלל לבית שמאי בית להם אמרו וחסודה,

 נאה כלה אומרים סומא או חיגרת שהייתה

 תרחק", שקר "מדבר אמרה והתורה וחסודה,

 מי לדבריכם שמאי לבית הלל בית להם אמרו
 יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח

 אמרו מכאן בעיניו, ישבחנו אומר הוי בעיניו,

 עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם חכמים

 על הרקיע זוהר )בספר הרשב״ץ הוכיח הבריות.

 מסוגיה נט( אות גבירול אבן שלמה רבי אזהרות

 אזהרה היא תרחק" שקר "מדבר שאזהרת זו

 תורה, דין אלא אסמכתא ואינה עצמה בפני

 שהתורה הלל לבית אומרים שמאי בית שהרי

 פערלא ברי״ם )עיין תרחק". שקר "מדבר אמרה

 ישראל ביחל וע״ע הרשב״ץ, בדברי שדן שם

שם(.
 רווח אינו שהנידון במקום שגם זו, לשיטה

עיוות יש כך ידי שעל דין, בבית ממון

 לדון יש התורה, מן גמורה אזהרה יש גם הדין,

 שייך דין לבית מחוץ ממון הצלת במקום האם

 הוא שהאיסור הרמב״ם לשיטת בשלמא זה, לאו

 עיוות זה אין דין לבית מחוץ א״כ הדין, עיוות

 בית תוך בין חילוק אין להרשב״ץ אבל הדין,

 שגם בגמ׳ מפורש ואם דין, לבית לחוץ הדין

 גם א״ב שקר, לומר אסור ממונו הצלת לצורך

 נמצא זה, באופן לשקר אסור דין לבית חוץ

הראשונים. במחלוקת תלויה זו ששאלה אפוא
♦

 ביאור, צריך הרשב״ץ דברי גוף אבל

בית מדעת לדבריו הוכחה הביא הרשב״ץ
 והלכה עליהם חולקים הלל בית אבל שמאי,

 שצריך אלא איסור. בזה אין ולדעתם כמותם,

 הלל בית איסור. בזה אין לדעתם מדוע לבאר

 העולם ממנהג איסור בזה שאין הוכיחו

 אינו שהמקח אע״פ מקח, הלוקח את שמשבחים

 את לשבח איסור אין מדוע נתבאר ולא טוב,

 תורה. דין לפי אינו העולם מנהג אולי המקח,

 בנוסח אומרים וכולם שהואיל לפרש יש לכאורה

 אין אלו שבדברים יודעים הכל ממילא זה,

 שכל נוסח כאן יש אלא המציאות, על אמירה

 מתייחם לא אחד ואף לחברו, אומר אדם

 נימוסין. כמילות אלא מציאות כאל אלו לאמירות

 שכתב, ישבחנו( )ד״ה התום' שפירש נראה כך

 אין בעיניו דישבחנו גב על אף סברי שמאי ובית

 דהתורה שקר, לומר להזקיק לתקן לחכמים להם

 כלומר, עכ״ל. תרחק", שקר "מדבר אמרה

 אין זו שבאמירה הלל בית דברי שנכונים למרות

 תקנה לתקן צריכים לא חכמים מקום מכל ממש,

 על הקפידה והתורה הואיל כזה, בלשון קבועה

 שאינו פי על אף לכן ממנו, להתרחק שיש השקר

 כאן יש משקר הרחקה מקום מכל שקר, בגדר

 באופן קבועה תקנה לתקן לחכמים שאין לומר

זה.

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס589 מס עמוד (94) (47) מאיר ישראל בן ברוך דוד לאו, :לדוד משכיל



לדודמו סימןמשכילתר,צ

 כלה ממסכת שם הביא פערלא הרי״פ ברם

להם אמרו כך, שם שכתוב בתרא( )פרק
 "מדבר הכתיב סומא או חיגרת אפילו שמאי בית

 אמר כי אומר הלל ובית וכו/ תרחק" שקר

 וצדיק, ונקי משום תרחק" שקר "מדבר רחמנא

 הדברים וביאור ע״כ. דמי, שפיר לקיימי הא

 אלא מיירי לא תרחק" שקר ד״מדבר משום

 וגר, וצדיק" "ונקי דכתיב דקרא דסיפא דומיא

 לבוא יוכלו זה חי דעל ומשום בדיינים, דהיינו

 את לחייב ממונות בדיני וה״ה וצדיק, נקי להרוג

 אינשי בשאר אבל החייב, את ולזכות הזכאי

 אע״ג נינהו, בעלמא מילי דפטומי שקר בדברי

 עליה הזהיר לא מ״מ לשקר, הוא מגונה שדבר

 הוא דין לבית מחוץ ששקר הרי״פ והסיק הכתוב.

 שקר, מאיסור הרחקה משום מדרבנן, איסור

 הרי״ם הוכיח כך מתוך גזרו, לא כזה ובאופן

 דין. בבית רק נאמר שהלאו הראשונים כדעת

הברייתא לשון שהרי תשובה, יש לדין אם אכן
?וצרהחבמה|4

 אפשר ואולי הוא, סתום כלה במסכת

 שלמד מה מובן לא ובאמת אחר, בעניין לפרשו

 שיש תהרוג", אל וצדיק "ונקי מהפסוק הרי״ם

 הנידון אין הרי ממונות, דיני על גם מכאן ללמוד

 שיש רבים במקומות שמבואר כמו לראיה, דומה

 שבדיני נפשות, לדיני ממונות דיני בין חילוק

 ללא ברור האדם של שחיובו למרות נפשות

 גברא נחשב אינו דינו נגמר שלא כל מ״מ ספק,

 אינם הדין בית ממונות בדיני אבל קטילא,

 ואילו אותו, מבררים אלא החיוב את קובעים

 דיני מלבד הדין, נגמר כשלא גם קיים החיוב

 שהחיוב זה, לעניין נפשות לדיני השווים קנסות

כדיני הם מלקות )דיני דין, גמר משעת רק חל

ה,א(. מכות ראה נפשות,
 דיני להשוות לו מנין לתמוה יש מעתה

ציותה שהתורה נפשות, לדיני ממונות

בדיני כמו ממונות בדיני תרחק" שקר "מדבר

 כלומר זו, אזהרה התורה אמרה לא אולי נפשות,

 הוא שכן שלמרות בגט׳ שנתפרשו באופנים

 לצורך שקר דבר לעשות אין מקום מכל האמת,

 חלות נפשות בדיני הדין, עוות נחשב וזה האמת,

 שכך לנו מספיק ולא דין, בית ידי על היא החיוב

 תלוי העיקר ממונות בדיני אבל האמת, היא

 נאמר כן אם דין, בית בפסק ולא במציאות

 לגלות אפשרות ואץ האמת, היא וכך שהואיל

 לעשות מותר אולי שקר, בדרך אלא האמת את

וצ״ע. זאת,
 היא התורה שכוונת לפרש אפשר אולי

שקר שיעיד מי נפשות ובדיני שהואיל

 שלא אדם שנהרג גורם אמת שהדבר אע״פ

 גם כזאת שקר עדות התורה הרחיקה כן על כדין,

 כזאת עדות תוכשר שאם ממונות, בדיני

 אף כן להיעשות הדבר יבוא כך ידי על בממונות,

 "מדבר התורה לשון פירוש וזהו נפשות, בדיני

 א״כ הרחקה. ממנו לעשות כלומר תרחק", שקר

 מן האדם את להרחיק התורה וכוונת הואיל
 הוא היכן עד בתורה נתפרש שלא אלא השקר,

 ובית שמאי בית נחלקו בזה ההרחקה, גבול קצה

 הכלה את לשבח אפילו שמאי בית לדעת הלל,

 זו, הרחקה בכלל הוא בה שאץ במה החתן בפני

לטובה. היא האדם שכוונת אע״פ
♦

 בגיטין מהתום׳ הביא שם ישראל יחל בשו״ת

שאע״ם ר״א( מודה ד״ה )ד,א,
 עדים פי על אלא לעשות אין אמת שהדבר

 )לא,ב( ביבמות מהגמ׳ זאת והוכיח כשרים,

 בכתבא דחזו זימנין עדים גבי נינחיה האומרת,

 כתבם. מפי ולא מפיהם אמר ורחמנא ומסהדי,

 יש א״כ נפשות, בדיני עדות הוא הניחן שם אכן

 בגט חתימה עדות על ,התום למד כיצד לשאול

 ואינה נישואין, להיתר מיועדת שהיא אליעזר לר׳

דין. גמר לצורך

חחכמוז אוצר תכנת ע״י הודפס590 מס עמוד (94) (47) מאיר ישראל בן ברוך דוד לאו, :לדוד משכיל



מו סימןמשכיל

 עמד סק״ב( לד סי׳ )חו״מ הרי״ם החידושי

שתמה )סק״ג( שם הש״ך דברי על
 שאין רשע עם להעיד שאסור הדין עצם על

 מה כך היא שהאמת שכיוון יתעה, פסלותו

 ידעתי לא הרי״ם, החידושי וכתב בזה. לנו אכפת

 דקיי״ל דוכתי, בכמה זה דמצינו ליה, קשיא מאי

 עדי לפני שנמסר ואף פסול, מתוכו דמזוייף

 פסולים עליו שחתומים כיוון מ״מ כשרים, מסירה

 חתימה, העדי על למסמך אתי דלמא משום פסול,

 יפסקו הא הפסולים, על שיסמכו בכך מאי וא״כ

 ועל כשרים, מסירה בעדי נמסר דבאמת כדין,

 מה מ׳׳מ הדין, הוא הפסק דגוף דאף כורחך

 כדין שלא הוא העדים על וסומכים שפוסקים

 מה מ״מ אמת שהמעשה אף הכא ממש וכן וכר,

 שכתב )עיי״ש כדין. שלא העדים על שיסמכו

 את והביא הש״ך, קושיית את בדוחק ליישב

 אורח בספר גם וראה ביבמות, הגט׳ סוגיית

שם(. חו״מ על משפט
 מתוכו המזויף שטר שדין נאמר בפשטות

של הכלל פי על הוא שפסול
 בגמ׳ שמצינו כמו כן על תרחק", שקר "מדבר

 לכן נפשות, דיני כמו ממונות דיני שלומדים

 ביבמות מהסוגיה שלומדים התום׳ דברי נכונים

 יש שם שבתום׳ ואע״ם מתוכו. מזויף לעניין

 ואולי בגט, עדות על הוא שהנידון לדחוק מקום

 מתוכו מזויף דין אבל נפשות, לדיני היא דומה

 אין וכאמור ממונות, של שטרות בשאר גם נאמר

ממונות. לדיני נפשות דיני בין חילוק
הש״ם בגליוני ענגיל שהר״י לציין הראוי מן

 יאיר חוות בשו״ת כך, כתב שם בשבועות

 ומכל גופא מזה פשוט והנה וז״ל, כתב קלג( )סי׳

 ולא יתירות, הרחקות רק שאינם שם, השנויים

 מנ״ל, ידעתי ולא עכ״ל, והאיסור, הדין מצד

 הש״ם דכוונת להיפוך, הפשטות ולכאורה

תרחק". שקר ד״מדבר מעשה גמור לאיסור

 ותשובת הרשב״א משו״ת שמביא )עיי״ש

תמוהים(, יאיר החוות ודברי הרדב״ז,
♦

 )מהדורת ממיץ אליעזר לרבי היראים בספר

ציוה כתב, רלה( סי׳ השלם, יראים

 שקר "מדבר המשפטים ואלה בפרשת יוצרנו

 לבוא שיוכל שקר אבל להתרחק, חייב תרחק",

 שיוכל העניין מזה לב לתת וצריך חברו לידי

רז״ל פירשו ומקצת היזק, לידי שקרו לבוא
1234547 ח !אה״

 ,ה יראי וכל’ובו? העדות שבועת פרק בשבועות

 רעה, לידי לבוא יוכל שלא להתרחק לב יתנו

 דבר לרעה הדבר שיבוא חשבתי לא יאמר ואם

 אבל מאלוקיך", "ויראת נאמר לכך ללב, המסור

 תורה הזהירה לא רעה לידי בא שאינו שקר

 לבריות רע שברשע מענינו הלמד דדבר עליו,

 ונקי תרחק שקר "מדבר דכתיב מדבר, הכתוב

 והא רשע", אצדיק לא כי תהרוג אל וצדיק

 הכלה, לפני מרקדים כיצד פ״ב בכתובות דתניא

 חיגרת שהייתה הרי לדבריכם שמאי בית אמרו

 והתורה וחסודה, נאה כלה יאמר האיך סומא או

 רעה בו יש ההיא תרחק", שקר "מדבר אמרה

 דעת כגונב שנראה שמאי, בית כדברי לבריות

עכ״ל. הבעל,
 הוא הלאו שעיקר היראים שיטת מבוארת

בית וגם רעה, לידי שמביא שקר

 כאן ישנה שלדעתם אלא לזה, מסכימים שמאי

 גניבת איזו להבין צריך אך הבעל. דעת גניבת

 מבאר קכד( )סי׳ עצמו היראים הרי כאן, יש דעת

 בתקרובת לו המרבה היינו הבריות דעת שגונב

 בו ויודע לאכול בו מסרב מקבל, שאינו בו ויודע
 רוצה שהוא סבור חברו כלומר אוכל, שאינו

 כוונה כל לו שאין היא והאמת עמו, להיטיב

 הדעת גניבת בין שייכות אין לכאורה כן. לעשות

 עצמו כשעושה היא דעת גניבת הרי דידן, לנידון

בכיצד אבל לזה, כוונתו ואין עמו כמיטיב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס591 מס עמוד 1941 (47) מאיר ישראל בן ברוך דוד לאו, :לדוד משכיל



לדוד טו טיטן משכילי תקצב

 הכלה את המשבחים כוונת הכלה לפני מרקדים

 יודעים עצמם שהם אע״פ החתך את לשמח היא

 המשבח כוונת אבל נכונים, אינם אלו ששבחים

 כוונה וזו שמחה, לחתן לגרום כדי נכונה היא

 מובן, לא דבר עוד דעת. גניבת בה שאין חיובית,

 מדוע הבריות, דעת גונב משום הוא הנידדן אם

 אמרה שהתורה הלל לבית שמאי בית ׳;אמרו

 שהתורה לומר להם היה תרחק", שקר "מדבר

 שאיסור מבאר עצמו היראים דעת. גניבת אסרה

 מגניבת וחמור התורה, מן הוא דעת גניבת

 שגם בחז״ל מפורש שהרי ממון, או נפשות

 בגניבת כן שאין מה אסור, נכרי דעת לגנוב

 כאן היראים נקט מדוע תמוה א״כ עיי״ש, ממון,

 משום אמרה הגס׳ ואילו דעת, גניבת איסור את

שקר. איסור
 ובעניין כך, היראים כוונת את לפרש יש אולי

הרי הלל, ובית שמאי בית נחלקו זה
 וכי הלל, בית סוברים מה תמוה לשיטתו לכאורה

 תורה, איסור שהיא דעת, גניבת מתירים הם

 שקר "מדבר שאזהרת היא הדברים כוונת אלא

 על ומלמדת רבים, עניינים בתוכה כוללת תרחק"

 האמת, חוסר הוא שיסודם איסורים וכמה כמה

 שנוגע שמה נוספת הרחקה בהם להוסיף יש אך

 גם הדבר ייחשב זה שבאופן דעת, גניבת לאיסור

 הכלה את משבח סוף שסוף כיוון דעת, כגניבת

 נכונים, אינם שהדברים יודע והוא בה שאין במה

 וסוברים הדברים עיקר על חולקים הלל בית

 מהלוקח הביאו לכן דעת, גניבת אין זה שבאופן

 שלא מוכח איסור, שמץ בזה שאין השוק מן מקח

 דעת גניבת בדין והיראים התורה, כיוונה לזה

הלל. כבית שהיא ההלכה לפי נקט
♦

 משום דעת, גניבת כאן אין אם שאף אלא

הרי״ם אך כאן, יש גרידא שקר אמירת
איסור אין הלל בית שלדעת הוכיח פערלא

 דין. לבית השייכים בדברים אלא שקר אמירת

 שההיתר הריטב״א בשם הביא עצמו הוא ברם

 אך יש, איסור כלומר שלום, דרכי מפני הוא

 מפורשת כן הצורך. במקום להתיר בצידו שוברו

 שער תשובה )שערי יונה רבינו שיטת גם

 סיוע למדנו שמדבריו קפא(, אות השלישי

 החלק שם, כתב וכך האיסור, במהות לדרכנו

 שמע אשר דברים בספור המשקר הרביעי

 בשקריו תועלת לו ואין במתכוון מקצתם ומחליף

 מאהבתו מפשטו כה אבל לזולתו, הפסד ולא

 מלבו בודה שהוא ופעמים סלה, צדק מדבר שקר

 המידה תביאהו כי תדע וכר,' כולו הדברים ספור

 סרה בו ולענות באחיו שקר להעיד הזאת הרעה י

 לקיום התירוהו החלק וזה השקר, אהבתו בדברי

 מותר כי ואמרו ושלום, טובה ודרישת מצווה

 מותרי ואמרו וכר, החתן לפני הכלה לשבח

לפני ציוה "אביך שנאמר שלום בדברי לשנות

עכ״ל. וגר, מותו"
 האיסור של טעמו שעיקר מדבריו העולה

שאין דעלמא במילי האמת מן לשנות

 רגיל נעשה כך ידי שעל הוא, ונזק תועלת בו

 בחברו, שקר לענות ויבוא שקרים באמירת

 הפסוק ,כלשון הרחקה, גדר כאן יש כלומר

 או מצווה במקום לכן ק", תרח שקר "מדבר
 פשוט, והביאור זה. לאיסור מקום אין שלום

 מצווה במקום לכן האיסור, עצם זה ואין הואיל

 אלא לצורך, היתר של גדר זה ואין איסור, אין

 שמאי בית וכי קשה שעדיין אלא אסור. אינו

 או שלום מפני לשנות היתר שישנו סוברים אינם

 וכתב פערלא הרי״ם כך על השיב מצווה,

 שלום. דרכי בזה אין שלדעתם לומר שצריך

 הלל ובית שמאי בית נחלקו שבזה לדרכו נמצא

 והדברים לא, או שלום דרכי משום כאן יש אם

 שעל הוא הביאור היראים לשיטת ברם דחוקים.

בזה שאין הם וסוברים נחלקו, לא הדברים עצם
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תקצגסיטןטו משכיל

 ועל דעת, גניכת גם ישנה כאן ברם איסור, גדר

מצווה. או שלום של היתר מצאנו לא דעת גניבת
♦

 מאי הלל ובית עוד, כתוב שם כלה במסכת

וליתביה ממקח, דמיתביה טעמא

 הקדוש שאפילו השלום גדול דתניא מדאורייתא

 "ואדוני כתיב דמעיקרא בו, שינה הוא ברוך

וגו׳ אברהם אל ה׳ "ויאמר כתיב ולבסוף זקן",

 מיבעיא לא קאמרי, הכי זקנתי", ואני

 שפיר לברייתא אף אלא דמי, שפיר דמדאוריתא

 בית השיבו לא מדוע לתנא הוקשה כלומר דמי.

 שמותר מפורש פסוק שישנו שמאי לבית הלל

 התורה שמן הוא שפשוט ותירץ לצורך, לשנות

 העולם, מדרך גם לכך ראיה יש אך מותר,

 צורך מה מובנים, אינם כפשוטם והדברים

 כדרך ייתכן אך בתורה. שכתוב מה על להוסיף

 אמירת עצם שאלות, שתי כאן שישנן היראים,

נחלקו לא שקר אמירת שעל דעת, וגניבת שקר
 להיתר, בתורה שמפורש הלל ובית שמאי בית "-

 בית הביאו כך ועל דעת, גניבת הוא הנידון כל

דעת. גניבת בזה שאין העולם ממנהג ראיה הלל
שיטת לכאורה נסתרת כלה שממסכת אלא

איסור, אין נזק בו שאין שבשקר היראים

 שגדול מפני הוא שההיתר מבואר שם והרי

 הביא א( )אות ראם בתועפות באמת השלום.

 משמע וכדבריו היראים, על חלק שהריטב״א

 שהרי תימה, אין היראים על אך חז״ל. בדברי

 משום לבריות רעה שישנה שיטתו את ביאר הוא

 יש זה שבאופן אפוא נמצא דעת, כגונב שנראה

 שעד לומר אפשר אבל דעת. גניבת וגם שקר גם

 וממילא דעת גניבת בזה שיש נקטינן לא כאן

 אבל כן, לעשות שאין כיוון אלא לחברו, רעה

 שאדם המקח את לשבח הוא העולם מנהג אם

 אין שוב המנהג, הוא שכך יודעים והכל לקח,

ראיה הלל בית הביאו כו על לחברו. רעה בזה

 בזה שיש להראות לא כלומר העולם, ממנהג

 שמנהג אלא ההיתר. סיבת גופא שזו אלא היתר,

 שמאי ובית בנישואין, ולא מקה בסתם נוהג זה

 גם כן לתקן הלל בית דעת את קיבלו לא

 כזאת תקנה יש כבר שאם השיבו לכן בנישואין,

 גניבת חשש כאן אין שוב כן, אומרים והכל

 למען הרי אמת, בדבר השינוי עצם ועל דעת,

 בדברי בפסוק כמפורש כן, לעשות מותר השלום

הקב״ה.
 ראיתי פ״א( ז )שער יושר שערי בספר

אינו דין בית פסק שכוח לבאר שהעמיק

 הדבר ואין בפניהם, שהעידו העדים פי על אלא

 עדי העדים שיהיו צריך לכן עצמה, באמת תלוי

 מסכת על בצלאל מעשה בספר גם וכשרים. אמת

 להוציא שבשלמא השאלה על עמד שם שבועות

 אין מדוע אבל כשרה, עדות שצריך ברור ממון

 שאינה טענה ידי על ממונו את להציל היתר

 בדברינו האמור לפי שכתב. מה עיי״ש נכונה,

 לעיוות לגרום שלא עצמה בפני הלכה שישנה

 או ממון להוציא בין חילוק אין א״כ הדין,

להחזיק.
♦

 לשון את הביא סק״א( עה )סי׳ הש״ך

במה רק אמורה זו שאזהרה הרמב״ם

 וציין דין, לעיוות יבוא שלא דין לבית שנוגע

 פ״ה( )שבועות בתוספתא בגם/ הוא שכן

 לא למה ידעתי ולא וכתב, קז(, )עשין ובסמ״ג

 אלו. דינים מקום בשום והמחבר הטור הזכירו

 כתב א( )אות שם השו״ע על הרי״ם בחידושי

 גבי שם, בשבועות רש״י פירוש לפי ליישב

 לו מודה שאינו שבועה, עליו לגלגל שרוצה
 על אותו ישביע והוא תביעה, אותה על במקצת

 נשבעים שאין קרקעות שבועת או גלגול, ידי

 מצרף שאינו מה אכן גלגול, ידי על אלא עליהם

מודה הכל על ויהיה לכאן, האחרת טענתו את
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?ידיד פו סימן משכ^ל תקצד

 עושה שלא ומה כדיו, שבועה ויתחייב במקצת,

 ושעורים חיטים טענו שסבר משום הוא כן כאן

 הפוסקים כשיטת או פטור, מהם באחד לו והודה

 פטור, מהם באחד לו והודה ופקדון מלוה שטענו

 כן שאין מה שקר, בדרך עצה מחפש הוא לכן

 שבועת שחייב אלו בכל לן שקיימא מה לפי

 וכן זו, בטענה מינה נפקא אין א״כ במקצת, מודה

 לאחר מינה נפקא אין וקרקעות עבדים לעניין

היסת. שבועת תקנת

 שחייב בגט׳ המוזכר השלישי האופן על אמנם

הטור הביאוהו לא מדוע מנה, לשלושה

 באופן ליישב הרי״ם החידושי כתב והשו״ע,

 שהיא ועדות הואיל לתמוה יש שאכן מחודש,

 עדים שהם העדות בתוך לומר נחשבת לפנינו

 ב״לא עוברים הם הרי כן המעידים א״כ כשרים,

 בעדים מצינו לזה יסוד שקר". עד ברעך תענה

 כתרי עדותם נחשבת עדות, פסולי שהיו המעידים

 גם בתוכה כוללת עדות הגדת שעצם מפני ותרי,

 כתב קשה. א״כ כשר, הוא המעיד שהעד

 להם שחשבינן מה שבעצם הרי״ם החידושי

 צריך גופא זה כשרים, שהם .העידו כאילו כסתם

 כלום ולא אומרים אינם הם הרי לן, מנא תלמוד

 הוא שהדין שכיוון הוא הטעם אלא זה, בנידון

 שקר "מדבר בגלל סתם להעיד שאסורים

 חשוב ממילא הדין, עיוות שגורמים תרחק"

 היו לא הכי בלאו שהרי כשרים, שהם כמעידים

 תענה "לא על עוברים באמת להעיד, רשאים

 פסול עד שגם משום והיינו שקר", עד ברעך

 ב״לא עובר ידוע פסולו ואין שקר המעיד

תענה".

 השמטת מיושבת לא עדיין לדבריו גם אכן

דין שלפלפולו נכון אמנם והשו״ע, הטור
 אפשר איך מ״מ ותרי, תרי של מהדין מוכרח זה

 ידי על למעשה, הנוגעת מפורשת הלכה להשמיט

מכוח זה איסור ידע אדם שכל שנסמוך מה

 תלמידי כולם וכי הרי״ם, החידושי של פלפולו

 על לעמוד יש זה מלבד הרי״ם. כריחידושי חכמים

 שלולי גדול, יסוד בהם שיש הדברים עיקר

 היה לא תרחק" שקר ש״מדבר התורה חידשה

 ולאחר שקר", עד ברעך תענה "לא איסור כאן

 עדות של בלאו זו טענה כלולה התורה חידוש

 שם שכתוב במה גם לומר אפשר ממילא שקר.

 שלא כדי וכר, דין בבית אכפרנו יאמר שלא

 שיעורים רשימות בספר שראיתי שבועה, יתחייב

 שם שבועות על מבוסטון סולוביצ׳יק להרי״ד

 כן, לעשות שמותר הדעת על יעלה איך שתמה

 דין בבית הכופר על עצמו בפני לאו יש הרי

 שאין שכיוון ליישב כתב חברו, טענת על בשקר

 אין דין, לבית חוץ להודות אלא לכפור, דעתו

 דברי לפי אכן תכחשו". "לא של לאו בזה

 שלמדנו לפני הוא זה שכל נמצא הרי״ם החידושי

 אבל תרחק", שקר "מדבר מהכתוב איסורו את

 "מדבר משום כן לעשות שאסור שלמדנו לאחר

 משום הדבר שאסור דינא הדר תרחק", שקר

 מדאורייתא. גמור לאו והוא תכחשו", "לא

 צריכים לא הרי״ם החידושי של לדרכו ממילא

 הובא לא מדוע וכו׳ שאכפרנו זה בדין לדחוק

 "לא של בלאו כלול וצא שכאמור ושו״ע, בטור

 שקר לטעון שאסור בהלכה כתוב וזה תכחשו",

לדרכו. לבאר נראה כן דין, בבית
♦

 לדיין מנין )ל,ב(, בשבועות שם שנינו עוד

שיודע עד וכן גזלן, שהוא לחברו שיודע
 תלמוד עמו, יצטרף שלא מנין גזלן שהוא בחברו

 מהל׳ )פ״י הרמב״ם תרחק". שקר "מדבר לומר

 שהוא בחברו שיודע לעד מנין כתב, ה״א( עדות

 שקר "מדבר לומר תלמוד עמו, יצטרף שלא גזלן

 משום אמת שהעדות אפילו כלומר תרחק",

 אלא כאן ואין שניים, פי על הדין לפסוק שגורם

כן עכ״ל. שאינו, כמי הוא הרי שהפסול אחד, עד

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס594 מס עמוד (94 ((47) מאיר ישראל בן ברוך דוד לאו, :לדוד משכיל



טו סימןמשכיל

 הבית עליו וכתב ס׳׳ב(, לד סי׳ )חו״מ הטור כתב

 לה מפיק לא אמאי רבינו על ותמהני יוסף,

 תלמודא, לה כדמפיק תרחק" שקר מ״מדבר

 יש שם(. משנה כסף בספרו תמה )וכן עכ״ל

 בתוספתא מבואר הרמב״ם שכדברי לציין

 הרמב״ם של דרכו אין אבל ה״ב(, פ״ה )שבועות

בש״ס שמפורש במקום התוספתא אחר לתלות
אחר. באופן

 שלולי הרי״ם, החידושי לפי מבואר העניין אכן

ועצם הואיל תרחק", שקר "מדבר הפסוק
 הגזלן, עם להצטרף איסור היה לא אמת, הדבר

 עד להיות רשע עם ידך תשת "אל בכלל זה ואין

 מועיל שלא מהפסוק שלמדנו אחרי אבל חמם",

 שהוא הדין חזר א״כ אמת, הדבר שעצם מה

 שעיקר ואע״פ ידך". תשת "אל של לאו בכלל

מ״מ™, יעיד, שלא עצמו הרשע על הוא הלאו
עמו. המעיד גם חז״ל אמרו זה בכלל

♦
 זו, תמיהה ליישב אופנים שני כתב שם הב״ח

באופן למדנו שמפסוק כתב השני באופן

 את ראה שלא שקר עד הוא השני שהעד

 את שראה באופן למדנו הפסוק ומן המעדה,

 אסור זאת ובכל ופסול, רשע הוא אבל המעשה

 להו סבירא כך, כתב דבריו בתוך להעז. לו

 שלא שמעינן תרחק" שקר ד״מדבר דמכיוון

 הלאו גם ודאי מסתמא א״כ שקר, עד עם יצטרף

 על גם אזהרה הוא רשע" עם ידך תשת ד״אל

 נראית ולכאורה עמו. יצטרף שלא השקר עד

 הרי״ם. החידושי בדעת שביארנו כפי כוונתו

 ש״מדבר תירץ שם עדות הלכות משנה הלחם

 הדיינים, צירוף פסול על עולה תרחק" שקר

 שם ספר הקרית אכן נסבה. כדי העדים וצירוף

 הוא שהלאו משמע הכתוב שפשטות כתב

 מהר״ם שו״ת )וע״ע הפסול. העד עם המצטרף

שם שיעורים ברשימות וראה ז(. סי׳ חו״מ שיק

עוד
V

 הכשר על לאו שיש הרמב״ם שיטת את שביאר

 זקנו בשם שביאר ועיי״ש הפסול, עם להעז

לאסורים. פסולים בין להבדיל הגר״ח
הרמב״ם בשיטת שם הב״ח בדברי מבואר עוד

 יש תרחק" שקר מ״מדבר הדרשה פי שעל

 דווקא שהיינו אלא שקר, עד עם להעיד לאו

 שראה אומר שהוא כלומר ממש, שקר בעד

 שהדבר אע׳׳פ כלום, ראה לא שהוא היא והאמת

 תשת "אל הפסוק מן עמו, להצטרף אסור אמת

 עד עם גם להצטרף איסור שיש למדנו וגו׳" ידך

 לעדות, ופסול רשע שהוא אלא אמת, שאומר

 עליו תמהו אך הרמב״ם. לשון מיושב ובכך

 רשע עם צירוף לפסול שהלימוד מפורש שבגמ׳

 בספר ראה תרחק", שקר "מדבר מהפסוק הוא

 נוכל המבואר לפי שם. שבועות יהודה אריה גור

 וגו׳", תשת "אל רק נאמר אילו שאכן ,לפרש

 אחרי אבל שקר, עד עם רק להצטרף איסור היה

 צורך אין שוב תרתק" שקר "מדבר שנאמר

 לאסור מוסיפים אלא ממש, שקר לעד זה בפסוק

 ופסול, רשע שהוא אלא אמת, שאומר עד עם גם

שהגילוי אלא תשת", "אל בכלל הכל וממילא
תרחק". שקר "מדבר ידי על הוא לזה

♦
 ח( סי׳ ו שער צדק )שערי הגאונים בתשובת

גבי גאון סעדיה רב בשם הביא

 אותו נושים שלושה שהיו השלישית ההלכה

 משום תובע, ואחד עדים שנים יהיו שלא מנו/

 שלא תוספת שם והביא תרחק", שקר "מדבר

 לשלושה מנין כך, בה וכתוב בגמרתינו, הובאה

 דין בעל אחד יהא שלא מנה באחד שנושים

 לומר תלמוד ויחלוקו, ממנו ויוציאו עדים ושנים

 דמי היכי בתלמוד ופירשו תרחק". שקר "מדבר

 מעלייתא שקר עדות מנה תלתא דמפקין לימא אי

 ראובן פירושה וזה מנה, חד דמפקין אלא הוא,

מאה ביהודה מהם אחד כל נושה ולוי ושמעון
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לדוד טו טיטן משכיל תקצו

 וכסבורים הערמה עושים והם עדים בלא זוזים

 אותם ללוי ראובן במתנה שנותן מותרת, שהיא

 לו נתן שמעון וגם ליהודה, שנתן הזוזים מאת
 שיהודה ראובן ומעיד ליהודה שנתן הזוזים מאת

 הזוזים למאת כוונתו ואין זוזים, מאה ללוי חייב

 שראובן מפני יהודה, ביד לו שיש אומר שלוי

 מאת לאותם כוונתו אבל עליו, עד היה לא

 מיהודה וכשמוציאים ליהודה, הוא שנתן הזוזים

 יודע, שהוא בדבר מעיד מהם אחד שכל אע״פ

 מעניין עצמו שהסיע לפי ונענש חוטא הוא הרי

עכ״ל. עד, לעניין דין בעל
אינם להעיד שבאים שאותם שיטתו נראית

 שבא לאותו המנה מחיוב יודעים

 ולא ממש, שקר עדות זו לכן תובע, בתורת

 לאסור תרחק" שקר ל״מדבר להגיע צריכים

 מנה, על רק היא שהעדות בהכרח לכן זאת,

 כן, על ויתר אליו, החוב הגלל יודע הוא שעליו

 לכן הערמה, בזה ויש במתנה לו שנתן מדובר

 אין ברם אמת, היא עדותו העד של לדעתו

 בשקר חוטא הוא לכן זוזים, לאותם כוונתו

 שנתינה להעיר יש לעד. הדין בעל שעושה

 אי הרי אבל רצונם, היא כך בפשטות במתנה
שהכוונה בהכרח כפרנית, מלוה להקנות אפשר

 האמת. היא שכך ולא כן, סבורים שהם היא

ביניהם, ויחלקו כתב, שם בשבועות הריטב״א
 נפשייהו בשסלקו דאי פירוש

 לזה, זה מעידים דשותפים לן קיימא הא כראוי,

 להודיע צריך כראוי עצמם בשסליקו אפילו ומיהו

 עכ״ל. תרחק", שקר ד״מדבר חשד משום כן

 עצמם, סילקו שלא מדובר שכאן כוונתו נראית

 אבל להעיד, ויכולים דמי שפיר הכי בלאו אבל

 צריך אך החשד, מפני כך על להודיע להם יש

 המקור הרי לסילוק, בדבריו הכוונה מה תלמוד

 שותפים לעניין )מג,א( בתרא בבבא בגט׳ הוא

אינו אבל שמסתלקים, באופו לזה זה המעידים

 כל את לגבות סילוק יד על אפשר איך ברור

 נפרש אם אלא לכולם, חייב שהוא הזוזים מאת

 ברם מאה, אחד לכל חייב הוא שלהריטב״א

 את ביניהם יחלקו והם מאה, על רק היא העדות

 מהגמ׳ הרס״ג שהביא ומה וצ״ב. בלבד, המאה

 זו הלכה מצינו ולא ליתא, לפנינו ובתוספתא,

 שהביא ומה שהבאנו, בשבועות בגם׳ אלא

שונה. הגרסא לפנינו מהגט׳, הרס״ג
המדובר שאין לשלול הרס״ג שבא מה עיקר

 באופן זוזים מאות שלוש להוציא בבאים

 כך, כתב בשבועות שברי״ף לציין יש כזה,

 עכ״ל. ויחלוקו, אחד לכל מנה מנה שיוציאו

 שהביא ראיתי שם בשבועות סופרים בדקדוקי

 מנה ממנו שיוציאו שגרם, יד מכתב הרי״ף בשם

 ברי״ף שלפנינו הגרסא לפי עכ״ל. ויחלוקו",

 שלכל ונמצא זוז, מאות שלוש שמוציאים שנראה

 על יודעים המלווים ושלושת זוז, מאה יש אחד

 כפי שקר, עדות כאן אין ממילא ההלוואה, כל

 משקר, הרחקה כאן יש אבל הרס״ג, שתמה

 שכתב כמו עדים, עצמם עושים דין בעלי שאותם

 הוא שהאמת ואע״ם הרי״ף, שעל רש״י בפירוש

 בתורת שבאים תרחק", שקר "מדבר להם, חייב

 )סוף והרמב״ם עכ״ל. דינים, בעלי והם עדות

 מנה נושים שלושה היו כתב, ונטען( טוען הלכות

 כגרסת היא גרסתו עכ״ל. וכר, באחד מנה

 בשינויי שהובא )כפי יד בכתבי והגרסא הרי״ף,

 הרי״ף כגרסת היא פרנקל( במהדורת נוסחאות

 שקר עדות כאן אין גווני בכל וכאמור יד, בכתב

 ויוציאו שכתב, המאירי ללשון לציין יש ממש.

 יש כן עכ״ל. ביניהם, אותו לחלוק המנה ממנו

 סי׳ פ״ד קמא )בבא שלמה של הים ללשון לציין

 חייב שאומרים שקר, עדות דמעידים שכתב, יח(

אינה עדותם וגם אמת, ואינו לזה, המנה כל הוא
בעדות. שנוגעים מאחר עדות,

♦
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תקצז ?^וד מו סימן משכיל

 כדין, שלא שעשו להודות צריכים אם מפשט כאשר האם זו, בהלכה קים^פנ^דנ עוד

אי בכלל שזה סברתו פי על לדקדק יש אבל ואחר זה, באופן הממון את ממנו הוציאו
הדין, פסק הועיל לא וכאילו מהני, לא עביד את להחזיר צריכים האם כך, שעשו הודו כך

 כתב שהבאנו שלמה של הים לא. או הממון

 הפוסקים ודנו הממון, את להחזיר שצריכים

 עז וסי׳ סק״ד לב סי׳ חו״מ ש״ך )ראה בדבריו
 וכן שם. לב סי׳ המשפט אולם ובספר סקט״ו,

 משפט ושער סק״ב, לב סי׳ החושן בקצות ראה

 שם, המשפט ונתיבות תומים וכן סק״ג, שם

 הוא הנידון שם(. חו״מ על יהודה בית ובספר

 יצטרכו שלא זה באופן מיגו להם יש האם

 הם המיגו שלולא מבואר לא. או להחזיר

 משום הוא חיובם ובפשטות להחזיר, מחויבים

 שלא ממון שהוציאו עדים כמאה דין בעל הודאת

 שלושה אותם על חובה האם לדון יש אכן כדין.

 שעשו, החטא את מעליהם ולהסיר בזה להודות

 שהרי כך, ידי על ולהתחייב להודות להם $ו._אין

 הממון הוצאת שדרך ואע״פ שלהם, הוא הממון

 נעשתה, כבר העבירה הרי עבירה, ידי על הייתה

 גם להחזיר, צורך שום להם אין הממון את אבל

 הרי עבירה, אותה על בתשובה לחזור כדי לא

 בזה שיש הרי״ם החידושי דעת לעיל מבואר

 מלבד שקר", עד ברעך תענה "לא משום

תרחק". שקר "מדבר
 הדין ופסק שהואיל דן שם משפט בדברי

אי לומר שייך עבירה, ידי על נעשה
 כן, שעשו הודו כך אחר אם לכן מהני, לא עביד

 משום בזה לדון שאין הממון, להחזיר צריכים

 בממון שחזקתם להוציא, מיגו דהוי כיוון מיגו,

 בגלל בו מוחזקים אינם וכאילו כדין, שלא היא

 חיים אורח בספר )ראה מהני. לא עביד אי בכלל

 הערה הערות קונטרס ראצקי, אב״ד סגל להר״ח

 בבבא מהגמ׳ עליו לתמוה שכתב ,125 עמ׳ כג

 מיגו זה אין זה באופן שגם קטז,א, מציעא

בדברי מבואר לא עדיין אכן עיי״ש(. להוציא,

 ולכן התבטלה, פסק אותו ידי על הממון ונטילת

 עליהם שיש ברור א״כ בממון, מוחזק נחשב אינו

 שלהם, שאינו ממון מחזיקים שהרי להודות,

 לנפשיה. דינא איניש עביד לומר אין זה ובאופן

)מבריסק, פדואה למהרי״ם מים נחלי בספר
סי׳ הספר, שבסוף המים עין בקונטרס

 שמפורש וכתב בשבועות הגט׳ דין את הביא ח(

 שלמד ייתכן תענה". "לא משום שעובר בגט׳

 "מדבר על שעובר שכיוון הרי״ם החידושי כדעת

 שם וכתב תענה". "לא על גם עובר שקר",

 עדות על עבר מ׳׳מ הממון, את שמחזיר שאע״פ

 אם בדעתו ברור לא אך בחזרה. וליתא שקר,

לא מ׳׳מ שמחזיר שאף או להחזיר, חייב אינו
להחזיר. חייב אבל הלאו, את תיקן

)שם חו״מ על יעקב בתפארת מצאתי עוד
 לעיל שהוזכר המהרש״ל על שתמה סק״ד(

 להלכה והעלה שקר, עדות שזו לו שפשוט

 את להחזיר צריכים ואינם במיגו שנאמנים

 שקר. עדות גדר כלל כאן אין ולדעתו הממון,

 כדבריו, שלא הפוסקים מכל נתבאר כבר ברם

 הדבר נחשב תרחק" שקר "מדבר ידי על אלא

 אפשר המהרש״ל בשיטת עכ״ם שקר. כעדות

 שעל הממון, אה להחזיר צריך זה שמטעם לומר

אם רק לא לפיכך שמים, מדיני יפטר כך ידי
ולשלם. להודות צריך אלא לשלם, צריך הודה

♦

 ראובן שו(, )סי׳ הדשן תרומת בשו״ת נשאל

בו, מוחזק שהוא בממון אותו שתובעים
 התובעים נגד ותואנות צדדים לחפש ורצונו

 לעשות כשיתרצו כי טצדקי כל בהם להשמיט

 על לו וימתלו סך איזה ממנו ויקחו פשרה עמו

מתוך עכ״ל. לא, או הכי למיעבד שרי השאר,
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לדוד מו סימן משכילתקצח

 שם, שכתב השאלה, כוונת מתבארת התשובה

 אוון מחשבות לחשוב שאין שכן וכל שכן כל

 בו לו שאין חברו בשל להחזיק כדי ועקלקלות
 ופקפוקים תואנות המבקש וכל ומשפט, דין

 אלו כל לעשות לו אפשר אי הדץ מן ומשתמיט

 הרי עכ״ל. ותחבולות, שקר בדבר לא אם

 ידי על כדין שלא ממון להחזיק הוא שהנידון

 ברורה אינה השאלה לכאורה אך תחבולות.

 על יעלה איך אמינא, ההווה הייתה מה מיסודה,

 זו שאלה תשובת ברם כן. לעשות שמותר הדעוך

 הגט׳ את שהביא שם, דבריו בהמשך מוסברת

 תם בחזקת שאלו האומרת, )מ,ב( קמא בבבא

 ושואל נזק חצי משלמים בעלים מועד, ונמצא

 תם אם ליה ונימא הגט/ שאלה נזק, חצי משלם

 נזקא פלגא למ״ד ואפילו ומפטירנא, מודינא הווה

 ליה מערקנא הווה הוא תם אי ליה נימא ממונא

 היא טענה מה תימה התום׳, כתב ע״ב. לאגמא,

 לרבי ובשלמא כדין, שלא עושה היה א״כ זו,

 דאיכא קצת, ניחא נינהו חוב בעל דאמר ישמעאל

 ליה, מזבנינא או התם ליה אכלנא דהוה למימר

 ופטור, חברו של שעבודו כמזיק אלא הווה לא

 הווה אי נינהו שותפים דאמר עקיבא לרבי אבל

 דין דבית ועוד לניזק, שורו לו גוזל היה מעריק

 דרוצה ונ״ל לו. יש אם ישלם לא אם ינדוהו

 ניזק היה עושה שהייתי אלו דברים מתוך לומר

 ונמצא לי, מוחל והיה מועט בדבר עמי מתפשר

עכ״ל. היתרון, כל שהפסדתני

משמע האמור כל שמתוך הדשן תרומת כתב
 כדי ועקלקלות טצדקי לבקש שמותר

 ממונו על לו וימחול עמו שיתפשר חברו שיכריח

 השאלה, שורש אפוא וזהו הדין, מן שלו שהיה

 כלומר כן, לעשות איסור שין משמע כאן הרי

 שורו גזילת ממש זה הרי תמה בקושייה התום׳

 כך על אפשרי, אינו שהדבר ובודאי הניזק, של

אלא ממש, לגזלה הכוונה שאין התום׳ השיב

 הניזק היה עושה שהיה הדברים ידי שעל

לעשות שאפשר להדיא מוכח עמו, מתפשר
 כלומר כדין, שלא בממון לזכות כדי *'פעולות‘”

 שהדרך אלא זה, חיוב על לו למחול לשני לגרום

 אלא ביושר אינה ממנו המחילה את לקבל

 אפשר האם השאלה, היא זו עקלקלות. בדרכים

 שבסופו אע׳׳פ עקלקלה, בדרך מחילה להשיג

מ״מ לו, חייב אינו ושוב מחילה, ישנה דבר של

ישרה. שאינה בדרך הושג זה דבר

ואדרבה כן, הדין שאין הדשן תרומת כתב

 שכתב מכך להיפך, מהתום׳ להוכיח ניתן

 חברו של שעבודו מזיק רק הוי ישמעאל שלר׳

 אלא בזה. יש איסור הרי קשה, ועדיין ופטור,

 שהיה השואל יטען אם אף כך, היא התום׳ דעת

 כדי לעשות אסורים שהם מעשים לעשות רוצה

 מלשלם זו בטענה נפטר ממון, מלשלם להיפטר

 אע״פ תם, שהשאיל לומר שיכול משום נזק, חצי

 נזק, חצי בשביל לשמור צריך התם את שגם

 לשומרו צריך היה לא תם היה שאם לומר אפשר

 מעריקו שהיה איסור לעשות רוצה היה אם

 לו אומר אזי כן, לעשות שאסור ואע״פ לאגם,
 ולכן זה, על נשמתי תדאג בכך לך איכפת מה

 בטענה להיפטר יכול עלמא שלכולי התום׳ הסיק

 ממש גזל לאו מ״מ כן, לעשות שאסור אע״פ זו,

 בעל של ענינו זה אין איסור שעשה ומה הו,

 כן, לעשות אסור בודאי הדברים, מסקנת הבית.

 הבית בעל נגד אלימתא טענה יש לשואל אבל

 זה ואין מועד, ונמצא תם בחזקת שהשאילו על

 יעבור שהשואל מה על הבית בעל של מענינו

 בגזל ורק כן, לעשות איסור שיש ובודאי איסור,

 ינדוהו הדין בית וכן כזאת, טענה אין גמור

שהוא אע״פ מתפשר שהיה כיוון אבל לשלם,
לן. אכפת לא באיסור,

 פי על שם כתב כן לעשות האיסור שורש
לשלושה מנין )לא,א( בשבועות הגט׳
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תקצטטו סימןמשכיל

 "מדבר לומר תלמוד וכר, מנה באחד שנושים

 התם מה וחומר, קל דברים הלא תרחק". שקר

 דרשו כן פי על אף מנה, להם התחייב הדין שמן

 כדי ומרמה תחבולות לבקש שלא והזהירו חכמים

דידן בנידון שכן כל הדין, מן שלהם את להוציא
תרחק". שקר "מדבר בכלל זה והרי שאסור

מבואר, הדין יסוד בדבריו, לעיין יש עדיין אכן
זו, טענה שייכת לא גמור, גזל זהו אם

 על לתובעו אפשר ואי כך, על עדין שאין אע״פ

 להיפטר, כזאת טענה אין מ״מ דין, בבית זו גזלה

 הכרח יש ממילא גמור. גזל הוא הדבר "כאשר

 עמו מתפשר שהיה התום׳ שתירץ מה פי שעל

 גדר אין זה שבאופן כן, לעשות שאסור אע״פ

 רק עמו מתפשר שהניזק אע״פ גמור, גזל של

 ברירה, לו הייתה ולא כך על אנוס שהיה בגלל

גזל זה אין וממילא ופשרה, מחילה יש מ״מ

גמור.
♦

 להלכה הובאה הדשן תרומת של זו הלכה

כתב ס״ו(, יב סי׳ )חו״מ ערוך בשולחן
 ידי יוצא אינו ועשה עבר ואם הרמ״א, כך על

 הוא מקורו עכ״ל. שלו, את לו שיתן עד שמים

 שם יוסף בבית שהובאה הרשב״א בתשובת

 בראובן שכתב, רעח( סי׳ ח״ב בתשובותיו )והיא

 ועדים, שטר בלא מעות שמעון אצל שהפקיד

 לחלוטין לו שימחול לו ואומר הכל כופר ושמעון

 את יאבד שלא כן עשה וראובן מנה, לו ויתן

 שמעון נפטר האם הרשב״א נשאל לגמרי, ממונו

 דדברים כך, על והשיב שמים, מדיני בכך

 הואיל בכך, שמים ידי יוצא שמעון שאין ברורים

 הגוזל ואטו האונס, מתוך אלא מחל לא וראובן

 הויא מי לו שמחל עד ואנסו מנה חברו את

 דבר בכל אונם טענת יש תורה דבר ועוד מחילה,

 המחילה אין כן ועל דבר", תעשה לא מ״ולנערה

יראה הרשב״א בלשון המעיין כלל. מועילה

 ממנו בקש שמעון שם, נאמרו עניינים ששני

 שאין כתב זה גבי הבריות, ומחילת שמים מחילת

 הוסיף ועוד שנאנס, כיוון שמים מחילת כאן

 תעשה לא מ״ולנערה אונם טענת ויש שהואיל

 כאן. אין הבריות מחילת גם א״כ דבר",

ואמר הרשב״א שפתח שמה אפוא נמצא
 הכוונה אין שמים, יה יוצא שאינו

 ידי לצאת רק והוא הואיל יותר, קל כאן שהחיוב

 יוצא, אינו אדם ידי גם לעולם אלא שמים,

 שטר שאין כיוון אך כלל, מחילה זו ואין הואיל

 לעשות יכולים אינם דין שבית פשוט ועדים

 על הממון את להחזיר שמעון מחויב אבל מאומה,

 צ״ע כן על שמים. ידי לצאת כדי רק ולא דין, פי

 ידי יוצא "ואינו שכתב הרמ״א בלשון קצת

 בפשטות לכתוב היה צריך ולכאורה שמים",

 אלא לא. ותו הממון את להחזיר צריך ששמעון

 הדשן תרומת של פירושו אזי כך ננקוט שאם

 פירושו יסוד שכאמור קשה, קמא בבבא בתום׳

 גמור, גזל טענת כאן יש אם בין לחלק הוא

 מעריקנא טענת את לקבל אפשר אי שבזה

 השואל חייב כזה שבמקרה נאמר ואם לאגמא,

 לאגם, השור את יעריק אם הדין, מעיקר לשלם

 איך צ״ע א״כ לפוטרו, מועלת הטענה אין שוב

כתב ולא הרשב״א דברי את הרמ״א הגיה

בדין. הם שחולקים
 דברי בפירוש הדשן התרומת שכתב מה פי על

יש אם לשלם ינדוהו דבי״ד "ועוד התום׳
 ועוד שוב וקאמרי כך, שכתב ליישב, נראה לו"

 לומר תמצי אם אפילו כלומר ינדוהו, דבי״ד

 על לדאוג לך אין למימר מצי נמי גמור דבגזל

 מה וא״כ לשלם, ינדוהו בי״ד מ׳׳מ נשמתי,

 לאגמא, ליה מעריק הווה אי לו היה תועלת

 לפטור יכול דלכו״ע התום׳ מתרצים ואהא

 נמצא עכ״ל. וכר, למימר דמצי משום זו בטענה

שהדבר התום׳ בשיטת הדשן התרומת שנקט
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טו סימן משדיל תר

לשלם להכריחו הדין לבית אפשר תלת״אם
י ^2345«7;אה׳^ח

 גמור בגזל גם אבל גרידא, נידוי ידי על אפילו

 לאגמא. מעריקנא טענת תועיל
היה הדשן תרומת של פירושו לולא לכאורה

 באופן התום׳ כוונת את לפרש מקום

 לרבי שבשלמא התום׳ כתב בתחילה אחר,

 של שעבודו מזיק אלא זה שאין ניחא ישמעאל

 גזל דהוי קשיא עקיבא לרבי אבל ופטור, חברו

ינדוהו, דבי״ד ועוד התום׳ הוסיף כך ועל גמור, ז■1?»צרחחגמ
 מ״מ הדין, מן שפטור ישמעאל לבי אפילו כלומר

 והוסיף התום׳ דייק לכן שישלם, ינדוהו דין בית

 רק היא והחובה הואיל כלומר לו", יש "אם

 אלא לשלם אותו מנדים אין שמים, ידי לצאת

 תרומת כפירוש ואילו לשלם, לו שיש באופן

 מדוע גמור, גזל על מוסבים התום׳ שדברי הדשן

 על רק אם בשלמא לו", יש "אם רק התום׳ כתב

 עדים שאין טעמא היינו לכפותו, אפשר נידוי ידי

 חובה היא כזה באופן שחובתו כיוון אבל כך, על

 או לו ביש הדבר תלוי מדוע גזל, משום גמורה
לו. אין

 הזכיר לא שם קמא כבבא פרץ רבינו בתום׳

עקיבא, ורבי ישמעאל רבי מחלוקת את

 כדין, שלא עושה א״כ וא״ת בסתמא, כתב אלא

 המעוות, שיתקן עד אותו מנדין היו דין ובית

 סתמא התום׳ כתב מדוע צ״ע אכן עכ״ל.

 דין שבית כתב לא מדוע כך, על שמנדים

 לכאורה עקיבא. דרבי ואליבא אותו, מחייבים

 אי לחייב שבאמת הדשן, תרומת כפירוש מוכח
 בית מ״מ אלא וראיה, עדים שאין כיוון אפשר,

 שלמרות אפוא נמצא העניין, לפי מנדים דין

 כפי להחזיר, מחויב אינו עדיין בגזל שמדובר

 תירץ פרץ רבינו בתום׳ אכן הדשן. תרומת שנקט

 ולא מעצמו, ברח ולומר להישמט יכול שהיה

 אך מקובצת. בשיטה הוא וכן עכ״ל, לעכבו, יכול

הרשב״א בשם מקובצת שבשיטה לציין יש

לדוד

 בתחילת שם במלחמות הרמב״ן וכן והרא״ה,

 ישמעאל, לרבי רק היא שהסוגיה פירשו הפרק,

 בשם ואילו קושיא, אין עקיבא לרבי אבל

 דרבי אליבא גם שתמה שם כתוב הרא״ש

 הבעלים יאמרו עבירה, והוי שהואיל ישמעאל

 ובהמשך עבירה, עושה היית שלא בך ידענו

 בשיטה כתב בתם מערקנא בעניין הסוגיה

 בי״ד שמא וא״ת כך, שאנץ תום׳ בשם מקובצת

 דשמא י״ל לו, יש אם שילם שלא אם מנדם היו

 היה שמא אותו מנדים היו ואם מנדים, היו לא

 בר״ר בשם עוד )עיי״ש עכ״ל. נידויים, סובל

 בתום׳ הקדמונים בשיטת וכן מגרמיקא, אליעזר

ר״ת(. תלמיד

 שפירש אע״פ שם, בחידושיו הרשב״א

אליבא רק היא הגט׳ שקושיית
 חברו של שעבודו מזיק רק דהוי ישמעאל, דרבי

 שהיה מפני וכי וא״ת וכתב, חזר מ״מ ופטור,

 טענותיו ממנו מקבלים כדין שלא לעשות יכול

 ולומר הערמות, אלא אינו זה דכל וי״ל אלו,

 מתפשר היה עושה שהייתי אלו הערמות שמתוך

 הפסד לי גרמת אתה וא״כ בפחות, הניזק עמי

עכ״ל. יתרץ, אותו

 להתום׳ בראשונים, שיטות שלוש א״כ מצאנו

בלאו הוא פשוט ישמעאל רבי לפי

 ואין שעבוד, מזיק איסור רק דהוי כיוון הכי,

 אליבא רק צריכים הייתי מתפשר ולטענת חיוב,

 לרבי להפך, הוא הרשב״א לפי עקיבא. דרבי

 מ״מ מזיק, איסור רק שהוא אע״פ ישמעאל

 עקיבא ולרבי הייתי, מתפשר טענת את צריכים

 גמור. גזל והוא הואיל כזאת טענה מועילה לא

 ומועילה צריך הרא״ש בשם מקובצת השטה לפי

 לר״ע. בין ישמעאל לר׳ בין הייתי מתפשר טענת
*

 התום׳ תירוץ את פירש שם הדשן בתרומת

ר״ל דכך כך, וכתב נוסף באופן
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 מתוך כלומר עושה, שהייתי הדברים מתוך

 מתפחד אלו דברים לעשות שבידי יודע שהנקק

 אעשה אולי וידאג כשר יחזיקני לא כי מזה,

 ’T ועל לעשות, אסורים שהם אע״פ הללו ברים
 ובזה פשרה, עמי ויעשה מעצמו לי ימחול כך

 אמרינן וכה״ג מועד, שהוא בשביל הפסדתי

 רבי שציוה קיב,ב( )פסחים פסחים ערבי בפרק

 בהדי דייני להוי דלא רבי את יוסי ב׳׳ר ישמעאל

 דין, בעל ואחד עדים שנים יהיו שלא תלת,

 מ״מ כן, לעשות דאסור לעיל דאייתי ואע״ג

 כן ידי ועל לה, יחוש הניזק נמי הכי לה, חיישינן
 עכ״ל. לי, וימחול פשרה לעשות מעצמו מבקש

שאף הפירושים, בין גדול חילוק יש לכאורה

 אסור הפירושים שלכל פי על

 הפירוש לפי מ׳׳מ וטצדקי, אמתלאות לעשות

 ואילו אונם, ידי על מחילה כאן הייתה הראשון

 שרצון למרות ברצון, היא המחילה השני לפירוש

 א״כ אסורים, דברים שיעשה מפחד מקורו זה

 להחזיר, ממון תביעת יש הראשון הפירוש לפי

 את להחזיר תביעה אין השני לפירוש ואילו

 הרמ״א פסק על להעיר יש כך מתוך הממון.

 תרומת פסק על הרשב״א מתשובת שהגיה

 שהרי שמים, ידי לצאת כדי לשלם שצריך הדשן,

 שהצד באופן הוא אם עסקינן, במה לראות יש

 אמתלאות מפני פחדו בגלל מראש מחל השני

 ידי לצאת אפילו חובה אין א״כ השני, הצד של

 לבחון ניסיונות לעשות שאסור אף לכן שמים,

 התברר אם מ״מ ימחל, הוא אם השני את

מפחד אלא הטצדקי, מחמת לא המחילה שקדמה

תשלומים. חובת אין אזי גרידא,
♦

 פ״ד קמא )בבא שלמה של הים המהרש״ל

תרומת פסק את הביא יח( סי'
 לעשות ואסור שהואיל בתוקף, עליו וחלק הדשן

האריך וכן זו, בטענה להשתמש אפשר אי כן,

תרא ^יד

 הדרך על גם הסוגיה. מגוף זו סברא את לסתור

 עצמו את לפטור יכול איך מאד, תמה השניה

 ממנו מתיירא הניזק היה שאולי ספק בטענת

 עוד ממנו. מתיירא היה לא שמא עמו, ומתפשר

 כפירוש משמע לא הגט׳ לשון הרי שם הקשה

 ישמעאל שלר׳ התום׳ שכוונת עוד והוסיף זה,

 משום אלא הדשן, כתרומת אינה קצת ניחא

 כדעת חייב, חברו של שעבודו מזיק שבאמת

 את לסתור שהאריך ועיי״ש ראשונים, הרבה

בתום׳. הדשן תרומת דברי
שמותר שמה התום׳ בדברי ביאור העלה כן על

 רק גמור איסור שהוא אע״פ כן לטעון

 היינו טענתו, כפי יפסקו דין ובית גזל, שאינו

 כגון השני, על תרעומות לאחד שיש היכא

 מועד, שהוא ונמצא תם בחזקת שור השואל

 בין ולטעון לעשות שיכול טצדקי כל זה ובאופן

 זה ואין מותר, חברו לחייב בין עצמו לפטור

 שאין שאע״פ באחד, מנה הנושים לשלושה דומה

 עדות היא שם מ״מ מזו, גדולה תרעומת לך

 עדותם אין לכן בעדות, נוגעים הם וכן שקר,

 מוציאים והם כזה, באופן פטרה והתורה כלום,

 צריכים שהם להלכה הסיק לכן כדין. שלא ממון

הדברים והובאו שהוציאו, הממון את להחזיר

לעיל.
 שיש נכון אמנם מובנים, אינם דבריו לכאורה

אבל הבית, בעל על תרעומת לשומר
 שהפסיד הניזק כלפי אלו תרעומות שייכות מה

 אדם אינו הבית שבעל בגלל האם בהמתו, את

 בזה שעמד ומצאתי להפסיד. הניזק צריך הגון

 טעם, זה ואין שכתב, סק״ה( יב )סי׳ התומים

 ותחבולות בעקיפין לילך יוכל יהיה כך דבשביל

 פשע. מה דהוא לפשר, ולהכריחו הניזק נגד רשע
הבין לא שהמהרש״ל ואע״פ לפרש, יש אולי*

 לא התומים וגם הדשן, תרומת בכוונת כן

שזו ייתכן מ״מ המהרש״ל, בכוונת כן הבין

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס601 מס עמוד (94 ()47) מאיר ישראל בן ברוך דוד לאו, :לדוד משכיל



לדוד מו סימן 5משעתרג
 לשומר אסור בודאי כלומר, הדשן. תרומת כוונת

 מן עצמו את לפטור פעולה שהיא איזו לעשות
 שיכול טענות לעניין הוא הנידון כאן הניזק.

 שלא נהג שהוא כיוון הבית בעל כנגד לטעון

 עם עניין שום הבית לבעל אין כך על כהוגן,

 הדשן, תרומת של כלשונו השומר, של נשמתו

 לבעל אץ השומר של הטענות שכלפי היינו

 על שישנם האיסורים מכוח תשובה הבית

כלפיו. אינם הללו והאיסורים הואיל השומר,
*

 הובא קסג, סי׳ )ח״א יעקב שבות בשו״ת

סק״ח(" יב סי׳ חו״מ תשובה בפתחי
 שמוחזק שמעון עם שנשתתף בראובן נשאל

 וכל וחרד, ירא ארץ מנאמני כאחד בעיניו

 ובבואם שמעון, על הייתה השותפות התעסקות

 אין ובאמת בשותפות, היזק נמצא לחשבון

 ממון, אצלו שעיכב שמעון על חשד שום לשמעון

 לו שישבע דין לבית לתבוע דעתו שמ׳׳מ רק
 יפרוש זה ידי על אולי כי שותפים, שבועת

 עמו יתפשר כך ידי ועל באמת, אפילו משבועה

 כן. לעשות מותר האם בהיזק, מחלקו לסייע

 דיו ואת כעניין, הפוסקים מדעות שהביא לאחר

 לנתבע שאסור הדשן תרומת בשם השו״ע

 ממון להוציא אסור שלתובע שכן וכל כן, לעשות

 בפירוש לו ניחא ולא אמת, שאינה בטענה

 כך, כתב כן אחר שלמה, של והים הדשן תרומת

 לחלק כתבתי יב( )סי׳ יעקב ישועת ובספרי

 תואנה הנתבע מבקש אם דודאי אחר, בעניין

 קאמר התם כן שאין מה אסור, לפשר כדי בידיים

 ואל שב רק הוי דזה לאגמא, מעריקנא דהוה

 כדי חברו של שעבודו שור לשמור שלא תעשה

 תחילה תום׳ שכתב ומה שרי, לכו״ע חה לפשר,

 למוכרו, או לאוכלו רוצה אם היינו גזל, דהוי

 מסיק לבסוף אבל תחילה, תום׳ שכתב כמו

ועל לאגמא, לערקינהו רק היה דבדעתו התום׳

 השבו״י מסיק כן על דשרי. חברו יפשר זה ידי

 תעשה, ואל שב בדרך שאינו שאלתו בנידון

 "מדבר תורה אמרה כי כן, לעשות אסור בודאי

 ומשיב שואל בשו״ת )וע״ע תרחק". שקר

 עדיין אבל מה(. סי׳ וח״ג עח סי׳ ח״א ג מהדורא

 השור את שמעריק באופן האם עיון, לי צריך

 ואל שב הדבר נחשב גם לאגם, לשומרו שחייב

תעשה.
 על פרץ רבינו תום׳ בשם הבאנו לעיל אכן

שיוכל שישלם, ינדוהו דין שבית הקושיא

 לעכבו, היה יכול ולא לאגם מעצמו שברח לטעון

 אותו, מנדים אכן לעכבו, יכול שאם ""משמע

 החידושי גם בידיים. מעשה עשה שלא אע״פ

 ליה שביקנא קאמר הכי כתב, שם הראב״ד

 עכ״ל, מרעיתו, מקום שהוא לאגמא דניהדר

 חושן בספר ומצאתי ללכת. לו שהניח ומשמע

 כוונת את לפרש שרצה ס״ו( שם )חו״מ אהרן

 שמר לא והוא מעצמה, הבהמה שהלכה הגט׳

 לדין הגם׳ נידון בין מחלק ובזה לשם, תלך שלא

 הוא שהנידון מהתום׳ והוכיח חזר אך השו״ע,

 גוזל שהוא התום׳ כתב שהרי בידיים, בעריקה

בצ״ע. הניח לכן השור, את הניזק מן
♦

 מלוה טענת לו יש שאם הסיק שם כתומים

פשיטא עדים, לו ואין חברו על ישנה

 וקמיה שלו, את להציל כדי כן לעשות שיכול

 יש לכתחילה אך לדינא, זהו אך גליא, שמיא

 שקר להוציא שלא פסידא במקום אפילו להיזהר

 ם׳׳ק )ביאורים שם המשפט בנתיבות כלל. מפיו

 במקום דווקא שהיינו והוסיף דבריו את הביא ג(

 בספר אכן הדיינים. לפני כרשע יהיה שלא

 שם חו׳׳מ על הורביץ, )להרמ״מ יעקב שושנת

 עליו, וחלק התומים דברי את הביא ד( ס״ק

 כפי תרחק", שקר "מדבר נאמר זה על ולדעתו

עה( סי׳ )תו״מ בש״ך שהובא בשבועות הדין
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תרגטו סימןמשכיל

 שבועה שיתחייב כדי מאתים יתבענו שלא

אחד יהיה שלא נושים שלושה או עליו, ויגלגל
 מ״מ עימהם, שהאמת שאע״פ עדים, ושנים "תובע

 לפסק וסייע תרחק", שקר "מדבר משום בזה יש

 הרשב״א. בשם שם הגדולה הכנסת מדברי שלו

 והנתיבות, התומים דעת את ליישב צריך אכן

הגמ׳ בסוגיית מהדינים זה דין שונה במה
 שקר "מדבר משום כן לעשות שאסור בשבועות

 במשנה שם )ח״ו למשפט מאזנים בספר תרחק".

 שהיו בשלושה שדווקא כתב סק״ו( אחרונה

 עדות בזה שיש מפני כן לעשות אסור מנה נושים

 אכן שקר. עדות אין דידן בנידון אבל שקר,

 שיטת פי על אלא זו, סברא לסתור כתבנו לעיל

 כלול דין בית בעניין שתלוי מה כל הרמב״ם

 או דיינים שנא לא עדים שנא לא זה, בכלל
 העניין חמור האחרים ולראשונים דין, בעלי

 "מדבר איסור שייך דין לבית חוץ שאפילו יותר,

 כן נאמר לא שלשיטתם אלא תרחק", שקר
ולשיטת השלום, למען או ממון הפסד במקום

 איסור. יש דין בבית אופן בכל הרמב״ם

מי כתב, יא( ס״ק שם )חו״מ הגר״א
 בב״ק שאמרו אע״ג ר״ל שתובעים,

 וע״ש וכר, מעריקנא הוה וכר, ליה ונימא מ,א,

 אין דמותר, דמשמע וכר ונ״ל והוה ד״ה תום׳

 על ואפי׳ עלי, מה אתה ה״ק אלא ,p הדבר

 קום תא לא,א, בשבועות כמ״ש אסור האמת

 בא א״ל ואפי׳ ס״א, כח סי׳ וכמש״ל וכר, בהדא

 תרומת מדברי הוא הכל בפשטות עכ״ל. ובו/

 בגט׳ שנאמרה להלכה ציץ הגר״א אך הדשן,

 שיש אחד עד עם ועמוד בא לו אמר ואפילו שם,

 שיש ויסבור דיני בעל שיפחד רק תעיד ולא לי

 והיינו לו. ישמע לא לי, ויודה עדים שני לי

 אלא שקר, טוען ואינו שקר מעיו שאינו אע׳׳פ

 יגרום זה שכל אסור, כן גם שם עומד סתם

אמת. דבר על אפילו זה וכל הדין, הטיית

 התומים כדעת אינה שיטתו גם לכאורה

 יעקב. השושנת שכתב כפי אלא והנתיבות,

 בחיוב איום לעניין שכתב כתומים שם )וראה

 ועיי״ש בזה, יעקב השושנת עמו והסכים שבועה,

 עוד או שבועה כבר נתחייב אם בין לחלק שכתב

נתחייב(. לא
♦

 הביא ז( ס״ק שם )חו״מ יעקב תפארת בספר

של הים הדשן, תרומת דברי את

 נראה לפענ״ד אבל כך, וכתב והתומים שלמה,

 בלא״ה הנ״ל מהרש״ל קושיית בודאי פשוט

 כך, וכוונתו בזה נכונים התה״ד ודברי לק״מ,

 נתחייב הרי מהמשאיל ששאל השואל זה דהא

 במה לסלקו רוצה הוא ועכשיו שורו, לו להחזיר

 אינו א״ב הנגיחה, בעד דין לבית שנתנו שטוען

 ידוע הדבר אם רק חזרה חזרתו שיהא בדין

 עכשיו אבל מתחייב, היה שהמשאיל בודאי

 מחויב המשאיל היה לא ואולי בספק שהדבר

 ספק, והפירעון ודאי החיוב ליה הוי א״ב כלל,

 ביד יש כן וכמו ודאי. מזי מוציא ספק ואין

 בדין אינו אדם, בדיני עצמו לפשר המשאיל

 אדם בדיני הוא שנתחייב ממה השואל שיפטר

 שנתחייב במה המשאיל ברצון שלא ששילם במה

 מחויב שהשואל הכא א׳׳כ וכר, שמים בדיני

 במה יפטור האיך ששאל שורו לו להחזיר

 זי לצאת מחויב המשאיל היה הכי שבלאו
 הדשן, תרומת של השני תירוץ וכ״ש שמים,

 וכיוון פטור, שהיה אפשר שמים בדיני שאפילו

 רק בספר עצמו לפטור יכול אינו ודאי שהחיוב

בודאי.
 את הדשן תרומת פירש לדעתו דבריו, ביאור

האמור על השאלה שאין התום׳ כוונת
 מערקנא לטעון היה יכול שהשואל בתחילה בגט׳

 הסוגיה, המשך על היא השאלה אלא לאגמא,

חזר כך על המשאיל, טענת על הוא שהנידון
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משרי* תרד
)

מו סימן

 הוא בקושיה התום׳ שפשט ותמה יעקב התפארת

 תרומת פירש ואיך השואל, על ד.גמ׳ בתחילת

 דבריו, להבין זכיתי לא אך אחר. באופן הדשן

 היא התום׳ שקושיית הדשן בתרומת מפורש הרי

יעקב, התפארת שפירש כמו השואל, מנידון
 כן. פירש לא שהוא ראה והיכן

הגט׳ את לפרש כתב שם יעקב התפארת
 הווה ותמהה הגט׳ שחזרה במה

 הרי מועד, בשור שמדובר אף לאגמא, מעריקנא

 דהוה אמר שבתחילה בטעמא פירש שם התום׳

 משום כן עשה שלא ואע״פ לאגמא, מעריקנא

 שעל התום׳ זע א״כ מועד, שהוא לו שנודע

 והקשו שחזרו זה ומה זו, טענה שייכת לא מועד

 היה לא שודאי לפרש יש כן על מועד. על כן

 שהרי מהטעם לא אבל במועד, מתחילה קשה

 תועלת אין וממילא העלית מן משלם מועד

 זו הסברא נודעה לא עדיין שהרי לאגם, בעריקה
 כזאת טענה שאין הוא הטעם אבל למסקנה, עד

 "“ ממון הוא במועד התשלומים שחיוב כיוון במועד,

 בתם ורק ,p לעשות אסור לכן קנם, ולא גמור

 אין עדיין שהרי כן, לעשות שמותר לומר שייך

 פלגא דסבר למאן גם דין. גמר שעת עד חיוב

 עליו, התורה שחסה שראינו כיוון ממונא, נזקא

 מותר זה ומטעם כך, כל גמור החיוב שאין מוכח

 בשאלת הוא זה כל ולהיפטר. מאמצים לעשות לו

 מ״מ כן, לעשות אסור במועד שאף בשואל הגט׳

 המשאיל לעניין כן שאין מה פטור, עשה אם

 לא ספק, ופירעונו ודאי השואל של שחיובו

 הגמ׳ שאלה לכן ודאי, מידי להוציא ספק יועיל

 השואל. חייב וממילא מעריקנא יאמר שהמשאיל

שכתב במה דידן לנידון למדנו מדבריו
 משאר קנסא ניזקא פלגא דין ששונה

 קנסא ניזקא פלגא דאמר שלמאן ממון, חיובי

 לידי לבוא שלא כדי טצדקי כל לעשות מותר

קנס חיוב שהרי נכונה. סברתו בפשטות חיוב.

לדוד

 לו מותר לכן דין, בית פסק ידי על אלא חל אינו
 עליו יחול שלא כדי שביכולתו מה לעשות לאדם

 הוא ברם שקר. מדרכי בזה שיש למרות חיוב,

 שאין מה כתב, כך אלא זו סברא כתב לא עצמו

 פטור, דמדינא כיוון קנסא, דאמר למאן תם כן

 לתורא, דלנטריה היכי כי קנסיה דרחמנא רק

 בעל עם ומפשר טצדקי דעביד כמה כל הלכך

 ממונא, דאמר למאן שכן וכל דמי, שפיר דינו

 אף פלגא, לשלם עליו חסה דהתורה דחזינן כיוון

 אינו פלגא אותו אף א״כ הכל, לשלם בדין דהיה

 אפשר ואי וצווח, עומד דינו שבעל לפי רק

 טצדקי דעביד כמה כל אבל כלום, בלא לפוטרו

דמי. שפיר דינו בעל עם ונתפשר
שהחיוב שאף חדשות, סברות מדבריו למדנו

 כיוון מ״מ ממון, כשאר גמור חיוב הוא

 למ״ד בין קנסא למ״ד בין נזק, חצי חיוב שזהו

 אפוא נמצא טצדקי. לעשות מניעה אין ממונא,

 איסור אין תם שבשור למעשה מינה נפקה

 אין וכאמור מהחיוב, להיפטר מאמצים "לעשות

 )חכם נזק. בחצי הוא כך אלא קנס, משום הטעם

 נזק בחצי גם האם לדון שיש העירני אחד

 שהתורה נאמר שם גם שהרי כן, נאמר צרורות

לחלק(. יש ואולי נזק, חצי רק לשלם עליו חסה
♦

 ישראל ישועת בספר מצאתי גדול חידוש

קושיא כלל שאין סק״א( שם )חו״מ
 אמתלאות לעשות שאין זה דין על שם מהגמ׳

 ששונה דין, פי על שלו שאינו ממון להרוויח

 מבואר מחודשת. הלכה בו שמצינו המועד שור

 הפקיר כך ואחר שנגח יג,ב( קמא )בבא בגמ׳

 חל והחיוב קנם, זה שאין אע׳׳פ כלומר פטור,

 הדבר מ״מ דין, גמר משעת ולא הנגיחה משעת

 העמדה בסוף תהיה לא ואם בדין, בהעמדה תלוי

 שעל אפוא נמצא למפרע. החיוב יחול לא בדין

לדין, העמדתו את מונע לאגם שמעריקו ידי
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תרה ׳(לדודמו סימן משכיל

 אבל לעשות. אפשר וזה חיוב, יהיה לא וממילא

 ההתחלה, מן גמור שהחיוב ממון, חיובי בשאר

 להיפטר אמתלא שום לעשות בודא^-שאסור

דין. פי על בו חייב שהוא מממון

על הקשו שהמפרשים הוזכר בדבריו גם אכן

שמעריקנא, הגט׳ מסוגיית השו״ע דין

 בי שאקדים שם שמעמידה הגט׳ המשך על והיינו

 שהיה השואל שיאמר הגט׳ ששאלה ותפסו, דינא

 כן, לעשות מותר איך ,התום ושאל מעריקו,

 לעשות שאפשר הרי עמו מתפשר שהיה ותירץ

 התום׳ שקושיית בפשטות שנקט הרי תחבולות,

 תרומת בכוונת יעקב התפארת שהבין כפי היא

 היא התום׳ קושיית בפשטות אמנם וסיעתו. הדשן

 להפסיד כן לעשות מותר איך האופנים שני על

 להישועת לו פשיטא תם שעל אלא את^יזק,

 על נעשה וחיובו שהואיל לומר שאפשר ישראל

 אמתלאות, לעשות שמותר בלבד, דין בית ידי

 לנו וחידש למעלה, זו סברא שכתבנו כמו

 כן. לומר אפשר מועד על שגם ישראל הישועת

 בתם גם הדין הוא כן סברתו שלפי הוא ופשוט

צריך ולא ממונא, נזקא פלגא דאמר למאן

יעקב. התפארת לסברת

♦
 מסוגיית זו להלכה ראיה להביא יש לכאורה

רב אמר )כא,א( בכתובות הגט׳

 ואי וכו/ בשטר החתומים שנים רב אמר יהודה

 לכתוב אביי אמר מאי, חד אלא תרי ליכא

 ומחזקי דינא בבי ליה ושדי אחספא ידיה חתימת

 ידיה אחתימת לאסהודי איהו צריך דלא ליה

 אחספא ודווקא אאידך, ומסהדי והאי איהו ואזיל

 דלא אינש ליה משכח דלמא לא אמגילתא אבל

 עליו הוציא ותנן דבעי, מאי עילויה וכתב מעלי

 פי על ואף חורין, בני מנכסים גובה ידו כתב

 מהלכות )פי״א הרמב״ם וכן אלפס רב שפסק

 מכל פרעתי, לומר שיכול ר״י וכן ולווה(, מלוה

 לוה שלא האמת יטעון שמא למיחש איכא מקום

 לא כאומר לוויתי לא האומר וכל כלום, ממנו

 והר״ן. הריטב״א כתבו וכן עכ״ל. דמי, פרעתי

 שאולי נוסף תירוץ שם כתב עצמו הריטב״א

 והובא פרעתי, לטעון נאמן שאינו נאמנות הייתה

 שאולי תירץ הרא״ה ובשם שם, מקובצת בשטה

 בתוך פרעתי לומר יכול אינו שאז זמן, בו כתוב

זמנו.

 השיבו לא מדוע לשאול יש עדיין אכן

לטעון לאדם לו שאין בפשטות הראשונים

 את להציל בא שהוא אפילו אמת, שאינה טענה

 ולכן השטר, את שזייף מי ידי על מהפסד עצמו

 כל שאין מוכח אלא פרעתי. לומר לו אסור

 נכונה, טענה שאינה אע״פ פרעתי לטעון מניעה

ממונו. את מציל כך ידי שעל כיוון
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ג סימן משפטי
לשקר הכשר יש האם

צז

 יודה אם כי לו והבטיח עכן את רימה יהושע כי אלו, מדברים העולה
 כדי כאן מותר כי-הדבר לומר ויש הודאה. ממנו להוציא במטרה וזאת יפטר,
ישראל. כלל להציל

 א׳ פרק כלה במס׳ המובא במעשה עשה שכך עקיבא בר׳ מצאנו וכן
ט״ז: הלכה

 אליעזר ר׳ פנים, עז עדן. לגן פנים ובוש לגהנם, פנים עז אומר יהודה "ר׳
 פעם הנדה. ובן ממזר אומר עקיבא ר׳ הנדה, בן אומר יהושע ר׳ ממזר, אומר
 את כיסה אחד תינוקות, שני לפניהם ועברו בשער, יושבים זקנים היו אחת

 ר׳ ממזר, אומר אליעזר ר׳ ראשו, את שגילה זה ראשו, את גילה ואחד ראשו
 עקיבא, לר׳ לו אמרו הנדה, ובן ממזר אומר עקיבא ר׳ הנדה, בן אומר יהושע
 הלך אקיימנו, אני זה להן אמר חביריך, דברי על לעבור לבך מלאך היאך
 לה, אמר בשוק, קיטנית ומוכרת יושבת שהיתה וראה תינוק, של אמו אצל
 הבא, העולם לחיי מביאך אני שואלך, שאני דבר לי אומרת את אם בתי,

 לה, אמר בלבו. ומבטל בשפתיו נשבע עקיבא ר׳ היה לי, השבע לו אמרה
 בעלי ממני ופירש הייתי, נדה לחופה כשנכנסתי לו אמרה טיבו. מה זה בניך
 גדול אמרו הנדה. ובן ממזר התינוק נמצא זה. בן לי והיה שושביני, עלי ובא
 ישראל אלהי ה׳ ברוך אמרו שעה באותה רבותיו, את שהוביש עקיבא ר׳ היה

ע״כ. יוסף." בן עקיבא לר׳ סודו שגילה

 היכי בשפתיו, נשבע עקיבא ר׳ "היה פירשו: ב׳ הל׳ ב׳ פ׳ רבתי ובכלה
 בלב, ולא בשפתים, לבטא תשבע כי נפש או והכתיב הכי, עקיבא ר׳ עביד
 מייתינא ישראל לאלהי דאמר יוחנן, כר׳ לה דמשתבע אלא הלב, צריך ואין
ע״כ. בלבו." מבטל הכי ואפילו לך,

וביאר: כתב ע״א כ״ח דף נדרים למס׳ ובמאירי

 ישביעוהו אם כגון שבלב דברים על לסמוך לכל הותר אונס "במקום
 כפי או אחת שעה או היום בלבו ויהא ישבע דבר זה אי על בהכרח אנסים

 חכם לתלמיד אף אונס במקום שלא הא השבועה ענין לפי לו שיראה מה
 אחת לאשה נשבע שהיה עקיבה ברבי כלה במסכת שאמרו ומה אסור.

 אומר שהיה מה לברר בנה. ענין לו תגלה אם הבא העולם לחיי שיביאנה
היה, אונס צד זה אף בלבו, מבטלה והיה הנדה ובן ממזר שהוא פנים בעז
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הלוי ג סיטן משפטי g צח
לשקר הכשר יש האם

 הלכתו לברר אף וכן לאו. אם בקהל בביאתו לחוש יש אם ענינו לברר כדי
ע״ב. וקבלתו".

 במטרה עוה״ב לה והבטיח עקיבא, ר׳ לה שינה לכאורה זה במקרה ולפ״ז
 צ״ע, אמנם הממזר. עם חיתון מאיסור להפריש כדי מהאשה, הודאה להוציא

 האם נאמנות ולענין נאמנת אינה והאם ממזר, בנו אם לומר נאמן האב כי
 א״צ הרי ספק הוא ואם וצ״ע. ברמ״א כ״ו וסעי׳ כ״ט סעי׳ ד׳ סי׳ אה״ע עיין

 במי ס״ב ב׳ סי׳ אה״ע ע״פ לישב יש ואולי מותר. ממזר ספק כי להפרישו
פנים. עזות בו שיש

 לעדותה תמורה לה שהבטיח אחרי נאמנת איך זה במקרה צ״ע עוד
 שתאמר מבקש אלא תאמר, מה אותה מלמד שאינו שכל וצ״ל נוגעת. ונעשית
 לענין מכאן ללמוד ויש נאמנת. לכן מהאמת, לשנות נגיעה לה ואין האמת,

 לחץ בענין ח״א הלוי משפטי בס׳ במש״ב ועי״ע מסוימים, באופנים מדינה עד
עדות. או הודאה להוציא במטרה חשוד על

 ר״ע מטרת את שהבין נראה הרי״ץ, בשם כ״ח. נדרים בשטמ״ק ואמנם
 שאמר מה דבריו להוכיח כדי אלא בקהל, לבא מותר אם לפסוק כדי לא

וז״ל: הנדה. בן וגם ממזר גם הוא פנים שהעז לחבריו,

 על דדיינינן היכא וכל דברים. שבלב דברים הוו דמוכחי היכא "וכל
 וכיוצא זוזי ליה איצטריכו ולא בזבין ניזונת אלמנה בפרק שבלב דברים פי

 עקיבה דר׳ טעמא דהיינו נינהו דמוכחי דדברים לומר צריך הרבה בהם
 אונם לך שאין כלבו ומבטל בשפתיו נשבע היה כלה במסכת דאמרינן

 ובן ממזר פנים שעז ולהודיע תורה. דברי לברר רוצה שהיה מזה. גדול
ע״ב. שיטה". הנדה.

עולה למנוע בדי האמת שינוי י.

איתא: ע״א ק״ו דף יבמות בגט׳

 אמרה עמודי. בתי, לה אמר אבא, בר חייא דרבי לקמיה דאתא "ההוא
 אין, ליה, אמרה ליה, ידעת לה, אמר עמידתה. היא זו ישיבתה אימא, ליה

 אמרה לך, ניחא לא לה, אמר מינה. למיכליה וקבעי לה דחזא הוא ממונא
ליה, אמר לה, דחלץ לבתר כונסה. אתה ובכך לה, חלוץ ליה, אמר לא. ליה,
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ג סימןמשפטי

לשקר הכשר יש האם

צט»•

 דתישתרי היכי כי מעלייתא חליצה לה חלוץ לה, אפסלא מינך השתא
_ ע״כ. לעלמא."

אותו. הטעו ולכן היבמה. של ממונה לכלות כדי ליבם רצה שהיבם והיינו
 שיקר לכאורה הרי וא״כ אשתו. תיעשה שבכך לה לחלוץ חייא ר׳ לו ואמר
חליצה. שיעשה כדי ליבם

 עושים שלכן ואפשר כהוגן, שלא לעשות רוצה שהיבם מדובר כאן אמנם
בראשו( ישוב גמולו - ע״ב ק״א ב״מ )עי״ע כהוגן. שלא איתו

נוסף: מעשה שם איתא ־וכן •

דאביי, לקמיה אתא לה, הגון שאין יבם לפני נפלה פפא דרב חמוה "בת
 מר לה סבר לא פפא, רב ליה אמר כונסה. אתה ובכך לה, חלוץ ליה, אמר
 שתתן ע״מ לה חלוץ ליה, אמר ליה, אימא היכי ואלא יוחנן, רבי דאמר להא

 אני משטה ליה, אמר ליה. הב זיל לה, אמר לה, דחלץ לבתר זוז. מאתים לך
 מעברא והיתה האסורין מבית בורח שהיה הרי תניא, לא מי ליה. עבדה בך

 ליה אמר אלמא שכרו, אלא לו אין והעבירני, דינר טול ליה ואמר לפניו,
בך." אני משטה נמי הכא בך, אני משטה

 את להטעות פפא רב הורה לה, הגון שאינו יבם שהיה זה במקרה וגם
 בך. אני משטה לו, לומר ואח״ב שיחלוץ, כדי זוז מאתיים לו ולהבטיח היבם

לה. הגוץ שאינו למי שתתיבם מהיבמה עולה למנוע כדי זה במקרה והותר

העניים ולעודד לעזור בדי שינוי יא.

ה״ח: ח׳ פרק פיאה מסכת ירושלמי תלמוד

 אל משכיל אשרי אלא כאן, כתיב אין לדל נותן אשרי יונה רבי "אמר
 כשהיה עושה, יונה רבי היה כיצד לעשותה. היאך במצוה שמסתכל והוא דל.

 לך שנפלה ששמעתי בשביל בני לו, אומר היה מנכסיו, שירד טובים בן רואה
ע״כ. מתנה. ליה אמר ליה נסב דהוה מן פורע. ואת טול אחר, ממקום ירושה

 לך שיש לי נודע לו אמר יונה ור׳ צדקה, לקבל היה מסרב שהעני דהיינו
מהירושה. לפרוע לך ויהיה הלואה ממני טול לפיכך אחר. ממקום ירושה
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ג סימן משפטיק
לשקר הכשר יש האם

הלוי

 ולשם מתנה. שלך הכסף יונה, ר׳ לו אומר היה מקבל, העני שהיה ולאחר
לקבל. העני שיסכים כדי לשקר ללמוד יש לכאורה לעני עזרה

ה״ד. פ״ה שקלים כירושלמי איתא המאמר אותו וכן

ה"ג: ב׳ פרק מציעא בבא בירושלמי וכן

 ליה אושטיה דינר, מיניה נפל לעזר ר׳ חורי, מהלך הוה ווה בר "שמעון
 לעזר רבי איתכוון לא אמרי מיניה. נתייאשתי כבר ליה אמר ווה, בר שמעון

ע״כ. מסכן". אינש דהוה בגין ווה, בר שמעון לרבי לזכוייה אלא

 העני וכשרצה העני, שיקחו כדי בכוונה דינר הפיל אליעזר שר׳ דהיינו
 רצה מ״מ אמת, שאינו ואע״פ התייאש. שכבר לעני אמר האבידה, להשיב
כבוד. בדרך העני לזכות

 וממילא יקח, שהעני התכוון אמנם כי ממש שקר שאינו לומר יש אמנם
אליו. יחזור לא הדינר שהרי התיאש,

ע״א: נ דף נדרים מסכת ׳,ובגט

 כלבא )בר( שמע שבוע, דכלבא )דבר( ברתיה ליה איתקדשת עקיבא "ר׳
 בי גנו הוה בסיתוא ליה. ואיתנסיבה אזלא נכסיה, מכל הנאה אדרה שבוע

 רמינא לי, הואי אי לה, אמר מוייה, מן תיבנא ליה מנקיט קא הוה תיבנא,
 אמר אבבא, קרי וקא כאנשא להון אידמי אליהו אתא דדהבא. ירושלים ליך

 לה אמר לאגונה. מידעם לי ולית אתתי דילדת דתיבנא, פורתא לי הבו להו,
ליה." אית לא תיבנא דאפילו גברא חזי לאנתתיה, עקיבא ר׳

 לך רמינא משערותיה. התבן מלקט היה - מזייה ״מן פירש: שם ובר״ן
 לה עבד והכי בה מצוייר שירושלים זהב של תכשיט - דדהבא ירושלים
 כדי - כאנשא להון אדמי אליהו אתא נט<. דף )שבת אשה במה בפרק כדאיתא

ע״כ. מהם." יותר עניים שיש להם ולהראות אותם לנחם

 כדי בו. לשכב תבן אפילו לו שאין כעני עצמו עשה שאליהו לנו הרי
 הלכות ללמוד אפשר אם צ״ע אמנם מהם. יותר עניים שיש אותם לנחם

אליהו. של ממעשיו
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ג סימןמשפטי

לשקר הכשר יש האם
קא♦

בריאות מסיכות והערמה שינוי יב.

ע״א: קכט דף שכת מסכת בגט׳

 דהקזה ביומא מינייכו, במטותא לרבנן, יצחק בר נחמן רב להו "אמר
לגבן." אקלע נחמן לביתייכו, אמרו

 הרבו ־ לגבן איקלע נחמן אמרו לתלמידיו. - ״לרבנן שם: וברש״י
אצלכם." סועד אני כאילו בסעודה

ע״א קכט דף שכת מסכת ובגט׳

 ולא מילתא דעביד מאן דשרי: ערמה מהאי בר אסירי, אערומי "וכולהו
 רביעתא." שיעור דטעים עד חנותא, לשב וליזיל מכא זוזא לישקול ליה, אפשר

שם: ופרש״י

 לשקול יין. לקנות - ליה אפשר ולא ואויל. דמפרש - ערמה מההיא בר
 ודרך - חנותא לשב וליזיל בהוצאה. יוצא שאינו ופחות, רע זוז - מכא זוזא

 ימצאנו והחנווני הזוז לו וכשיתן ויטעום, טוב, שיהא תחלה לטועמו הלוקחים
ע״כ. כן. ויעשה אחרת לחנות ילך והוא ־ יקבלנו ולא רע

 עומד נחמן ר׳ כי לנשותיהם לומר תלמידיו לימד נחמן שר׳ דהיינו
 ביום לבעל טובה סעודה שיכינו כדי והמטרה, אמת, אינו וזה אלהם, להתארח

הקזה.

 והחנונים רביעית, שיעור עד יין לטעום לחנות ללכת הערמה התירו וכן
לקנות. יכול שאינו ברור זה שבמקרה בעוד אצלהם, שיקנו כדי לטעום נותנים

 לאכול צריך דם, שמקיז מי כי בריאות, לסיבת הותרו אלו הערמות ושתי
שם. וברש״י ע״ב כ׳ מעילה מס׳ עי׳ - יום. באותו ולשתות היטב

 סכנת משום כן לעשות שמותר שאע״פ היא חז״ל כוונת ולענ״ד,
 על אח״כ לשלם וצריך חבירו, בממון עצמו מציל דין בכך יהי הרי הבריאות.

 בזה״ל: ד׳ סעי׳ שנ״ט סי׳ בחו״מ כמש״ב אחרים ממון לאכול שנטל מה
 יקחנו שלא נפשו, להציל כדי חבירו את לגזול וצריך מות בסכנת הוא "אפילו

ס״ג(." ש״פ סי׳ )וע״ל לשלם דעת על אלא
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י הלו ג סימן משפטי ( קב
לשקר הכשר יש האם

 הותר ולכן האכילה. בהיעדר לבריאות בסכנה מדובר אלו במקרים אמנם
 סכנה לכלל יגיע לא אך לאכול, רעב לו שיש שבמקום ומסתברא להערים.
המוכרים. על להערים חז״ל היתר נאמר לא זה באופן האוכל, במניעת

 וכן לחלוטין. ואסור גזילה הוי בריאות. בסכנת שמדובר לולי ואמנם
 שהיו בגדד, העיר בני על ט׳( אות תצא כי פרש׳ ראשונה )שנה חי" איש "בן כתב

 כדי באצבע לטעום נוהגים והיו לבן, בשוק למכור מביאים הערביות הנשים
 בכך יש כי לקנות, בדעתו שאין למי לטעום שאסור וכתב בטיבו, להבחין

דעת. וגניבת גזילה

להלכה דבריו שיקבלו כדי האמת שינוי יג.

 שמים עלי אני "מעיד איתא: ד׳ פרק רבא אליהו בסדר אליהו דבי בתנא
 חרבו איש לשום ולומר המחנה בשער לעמוד למשה הקב״ה אמר שלא וארץ

 הרגו לישראל אומר אני אם בלבו ואמר בעצמו. דן שהיה אלא וכר, ירכו על
 מ״ט וכר שהרג סנהדרין רבינו לימדתנו כך לא לי יאמרו וכר, אחיו את איש
 ואמר מעלה, של בכבוד חלה לפיכך אחד. ביום אלפים שלושה הורג אתה

שס״ד( סי׳ לשמה תורה בשו״ת דבריו )הובאו ע״ש. וכר" ה' אמר כה

 שיקבלו כדי בפירוש לו נאמר שלא דבר ה׳" אמר "כה אמר שמשה הרי
כדלהלן. זה. כעין שעשו אמוראים גדולי למדו מכאן וכנראה ממנו.

איתא: ע״א קטו דף שבת טסכת ובגט׳

 עגמת מפני ולמעלה המנחה מן ברימונים ומפרכסין באגוזים, "מפצעין
 קא דהוו דחזא כיון קארי. גרדי רבה דבי כרבא, מקנבי יהודה רב דבי נפש.

דאסיר." יוחנן דרבי משמיה ממערבא איגרתא אתא להו: אמר מחרפי,

 דאורייתא איסורא לאו דשבות - ירק בקניבת ״מותר פירש: שם וברש״י
 קרוב והרי אוכל, ואינו שמתקן נפש, עגמת משום והכא דרבנן, אלא הוא,

אכילה, לעת ומצפה שואף שהוא ולמעלה, המנחה מן ודווקא שרי, - לעינוי
המנחה, לפני מקדימין - מחרפי קא דהוי דחזי כיון טפי. נפש עגמת ואיכא

 איגרתא אתא ביתיה. לאינשי - להו אמר הוא. נפש עגמת לאו דהשתא
ע״כ. מיניה". דליזבלו היכי כי - כו׳ ממערבא
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ג סימןמשפטי

לשקר הכשר יש האם

קג

 אמר כן ואע״פ יוחנן, ר׳ מדברי איגרת הגיעה לא מעולם שלרש״י הרי
 הלכה. ממנו שיקבלו כדי כך רבה להם

ע״א: נא דף עירובין ובמס׳

 תהא יוסף, לרב רבה ליה אמר באורחא. אזלי קא הוו יוסף ורב "רבה
 מריה דפריק דיקלא תותי לה, ואמרי אחוה, דסביל דיקלא תותי שביתתנו

 דתניא, עלי. סמוך ליה, אמר ליה. ידענא לא ליה, אמר מו< ליה )ידע מכרגא.
 מכיר שאינו זה - מכיר שאינו ואחד מכיר אחד שנים, היו אם אומר, יוסי רבי

 היא, ולא פלוני. במקום שביתתנו תהא אומר שמכיר זה למכיר, שביתתו מוסר
 יוסי דרבי משום מיניה, לה דליקבל היכי כי אלא יוסי כרבי ליה תנא לא

עמו." נימוקו

ליתא, יוסי דר׳ משמיה ליה דאמר הא - היא ולא פירש: שם וברש״י
 אמרה הכי ומשום לעיל, ליה תניא סתמא אלא יוסי ר׳ בשם ליה תניא דלא
מיניה. דליקבלה היכי כי יוסי ר׳ בשם

ע״א: כז דף פסחים מסכת ובגט׳

ערלה, בקליפי שהסיקו תנור שמואל, אמר יהודה רב אמר יוסף רב "אמר
 רבי הפת, את בו אפה יוצן. - ישן יותץ, - חדש הכרם, כלאי של בקשין או

 שמואל - איפכא. והתניא אסורה. הפת אומרים: וחכמים מותרת, הפת אומר,
 ולא מחבירו, כרבי הלכה שמואל קסבר בעלמא אימא: ואיבעית תני. איפכא

 רבנן דניקום היכי כי איפכא, אתנייה וסבר, מחביריו. אפילו - ובהא מחביריו,
לאיסורא."

 ליה ואית אתנייה, הכי נמי שמואל - אימא בעית ״ואי פירש: שם ורש״י
 רבים אחר אדם בני ילכו שלא כדי לה, הפך ואיהו שרו, ורבנן אסר דרבי

 ליה סבירא - רבי על רבים שנחלקו אחרות במחלוקות דבעלמא, להתיר,
 כמותו הלכה אין יחיד, במקום מחבירו כרבי דהלכה גב על דאף לשמואל
 גב על ואף כמותו, דהלכה ליה סבירא ובהא רבים, במקום כלומר מחביריו,

 הא דתיקו היכי כי ואשנינה, אפכנה - ואתנייה אפכה עליה. פליגי דרבים
 רבים, אחרי הולכין שהכל כמותן אדם בני ויעשו רבנן, בשם דאיסורא מילתא

לי. יאמינו לא - יחיד שהוא כרבי הלכה אומר אני שאם
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ג סימן משפטי (קד
לשקר הכשר יש האם

הלוי

ע״א: כ דף גיטין ובגט׳

 משמיה דרשה לוי נפק כשר. - הנאה איסורי על כתבו אומר: רבי ״תניא,
כותיה." הלכתא אלמא וקלסוה. דרבים משמיה קלסוה, ולא דרבי

 - דרשה דיחידאה. משמא לה דאמר משום - קלסוה ״ולא שם: וברש״י
 כולי מדטרח - אלמא מיניה. דליקבלוה היכי כי דרבים משמיה אחריתי זימנא

כוותיה." הלכתא אלמא דליקבלוה האי

כן, שעשו פלא דבר ולוי, ושמואל רבה האמוראים גדולי מכל לנו הרי
 מה לפי פלא דבר וזהו מהם. הלכה שיקבלו כדי ההלכה בעל שם את לשנות

 ומש״ב אומרו בשם דבר האומר של בנדון תורה, דברי גניבת בפרק שכתבנו
 ובמה חרבן. כגורם שהוא אמרו, שלא מי בשם דבר האומר על במדרש
וצ״ע. ובשד״ח. במהר״ל שביארו

ההלכה את לברר כדי שינוי יד.

ע״א: מד דף קידושין במסכת

 גט צריכה שמואל, אמר אביה, לדעת שלא שנתקדשה קטנה "איתמר,
 למה מיאון אם מיאון, למה גט אם בגו, דברים קרנא, אמר מיאון. וצריכה

דרב, לקמיה שדרוה אפכוה, בכפרי. דיניה ובי עוקבא מר הא ליה, אמרו גט,
 אבא בר דאבא לזרעיה ליה וחם מיאון, וצריכה גט צריכה האלהים, להו, אמר

 שמא - גט צריכה איקא, דרב בריה אחא רב אמר מאי, וטעמא הכי. דנימא
בקידושין, האב נתרצה לא שמא - מיאון צריכה בקידושין, האב נתרצה
באחותה." תופסין קידושין אין ויאמרו

 ומיאון גט צריכה קרנא בשם - דרב לקמיה ושדרוה ״אפכוה :שם וברש״י
 שמואל לדברי יודה אם לידע דרב לקמיה ושדרוה בגו דברים שמואל ובשם
 יודה אולי אפכוה היה שמואל של אוהבו דרב ומשום הדבר על חלוק שהיה
ע״כ. שמואל." בשם שאמרו קרנא לדברי

 היפך וזה ומיאון גט צריכה אינה אמר ששמואל לרב ששלחו לנו הרי
ההלכה. לברר כדי הוא ששינו והטעם האמת.
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קה©וי

התלמידים את ולחדד לעודד כדי האמת שינוי טו.

בטשנה: איתא "כ ע יא דף עירובין במסכת

 לחי או אומרים, הלל ובית וקורה. לחי אומרים, שמאי בית מבוי, "הכשר
 אחד תלמיד אמר ישמעאל רבי משום לחיין. אומר, אליעזר רבי קורה. או

 פחות שהוא מבוי על הלל, ובית שמאי בית נחלקו לא עקיבא, רבי לפני
 רחב על - נחלקו מה על בקורה, או בלחי או ניתר שהוא אמות מארבע
 אומרים, הלל ובית וקורה, לחי אומרים שמאי שבית עשר, ועד אמות מארבע

נחלקו. זה ועל זה על עקיבא רבי אמר קורה. או לחי או

איתא: ע״א י״ג בדף ושם

 תלמיד אותו אלא זה, דבר ישמעאל רבי אמר לא עקיבא רבי אמר "תניא
 רבי אמר לא אמרת קשיא, גופה הא תלמיד. כאותו והלכה - זה דבר אמר

 כאותו הלכה אמרת והדר כוותיה, הלכתא לית אלמא - זה דבר ישמעאל
 בה לחדד אלא עקיבא רבי אמרה לא שמואל, אמר יהודה רב אמר - תלמיד,

התלמידים.

תלמיד, כאותו הלכה להאי ־ עקיבא ר׳ אמרה "לא פירש: שם וברש״י
 לפיכך מלבם, פלפול ויאמרו לתורה לבם שישימו התלמידים את לחדד אלא

בפניהם." שיבחו

 ולחדד לעודד כדי שאינו, בדבר תלמיד שיבח עקיבא שר׳ לנו הרי
מלבם. דברים שיחדשו התלמידים

לדבר מנהגם ובך כאשר וביטוי בדבור שינוי טז.

איתא: ה״א א פרק שני מעשר מסכת בירושלמי

 והיה קיץ לו אומר והוא היום אכלת מה לחבירו אדם אומר היה "תני
 מן לו אומר היה בזול, נמכר הבכור אף בזול נמכר הקיץ מה בכור שהוא יודע
במתנה". ניתן שני מעשר אף במתנה ניתן המן מה שני מעשר שהוא יודע והיה

 כולם מן, אכלתי שאומרים ואע״ם לדבר, מנהגם היה שכך הוא הפירוש
 מנהגם היה שכך שם משה בפני וכ״ה שני. מעשר שאכל שכוונתו יודעים

דבריו. כוונת והבין" זה יודע "היה וכיו״ב, מן אכלתי אמר וכשא׳ בירושלים,
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לשקר הכשר יש האם

 נוהגים שהיו במנהג שם, וברש״י במשנה סו. בכתובות כעין ומצאנו
לבעלה, האשה שהכניסה במה האמיתי מהסכום יותר שליש בכתובה לכתוב

 לפרוע כשתבא גם שקר, בכך אין לכל ידוע שהיה ומכיון עליו. לחבבה כדי
 להלן ועי״ע ס״ו. סי׳ אה״ע וב״י בטור ועי״ע בהתאם. הסכום יורידו כתובתה,

בכתב. שקר בענין

 שנפל לחבירו א׳ כשראה בסעודה תימן, צנעא בעיר הנפש שאצילי וידוע
 חבירו והיה בבוסתן". "הציפור ארץ בדרך לו רומז היה בזקנו, מאכל דבר לו

 שנוהגים רמזים דברי עוד ויש פשוט. והדבר וכיו״ב, זקנו ומנער הרמז, מבין
 אדם בין ארץ, ודרך צניעות משום מקומות, והרבה שונות בקהילות בהם

 חוששים ואינם וצנועים, חכמים של דרכם וזו וכדו׳, לאשתו איש ובין לחבירו
כלל. לשקר

פנים לשתי המשתמע דבור יז.

מצאנו: "ג ע קסז דף וישלח פרשת כראשית כזוהר

 למחלף כיעקב לצדיקא הוא יאות וכי בכורך עשו אנכי כ״ז( )בראשית כתיב
 אבל דאנא, מאן אנכי ואמר טעמא פסקא אנכי, אלא דמסאבא בשמא שמיה
אוקמוה." והא בכורך עשו

 - אנכי היתה כוונתו בכורך״, עשיו ״אנכי יצחק לאביו אמר שיעקב דהיינו
האמת. שינוי בזה ואין בכורך. בנך עשיו אבל שאני, מי

 לנבל ששלח דוד לענין איתא ע״ב קעא דף וישלח פרשת בראשית ובזוהר
 שלום ואתה לחי, "כה בלשון אליו פנה ודוד מעללים. רע שהיה הכרמלי

 עליו מעיד שהנביא רשע לאדם שלום יקדים שדוד וקשה וגו"׳. שלום וביתך
לקב״ה. זו באמירה התכוון דוד כי בזוהר משיב כך ועל מעללים", "רע שהוא

הזוהר: וז״ל אליו. שמכוונים יחשוב שנבל רצה רק

 וכל שלום וביתך שלום ואתה לחי כה ואמרתם כ״ה( א׳ )שמואל "כתיב
 לרשיעיא שלם להו לאקדומי ליה( ל״ג )ד״א דאסיר אתמר והא שלום, לך אשר
 )שמות אוקמזה הא אלא לנבל קרא האי אמר רדוד אשכחנא היכי דאסיר וכיון

 דעליה נבל וחשיב לחי, ליה לקשרא בגין קאמר הוא בריך דלקודשא ב( כ״ג
לגבי וכי המטה ראש על ישראל וישתחו מ״ז-ל״א( )כראשית דא כגוונא קאמר
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לשקר הכשר יש האש

 עבר והוא הכא אוף וסגיד, כרע קא דשכינתא לאתריה אלא סגיד, דבריה
 נטירו הוא ודא )כרע( קמיה אזלא דהוה עלאה שכינתא דא והוא מאי לפניהם
 דהוה הוא בריך דקודשא לגביה לסגדא עידן הא אמר יעקב דחמא כיון עלאה,

 לעשו וישתחו כתיב ולא אחיו עד גשתו עד זמנין שבע וסגיד כרע קמיה, אזיל
 בגין לקבליה סגיד כדין קמיה אזל הוא קודשא״בריך דהא דחמא כיון אלא
 אינון זכאין יאות, כדקא איהו וכלא מניה בר לאחרא למסגד יקר למיהב דלא

 יסטון דלא ובגין איהו דמאריהון יקרא בגין עבדי דקא עובדיהון דכל צדיקייא
ע״כ. ולשמאלא." לימינא

 דברים אומרים הצורך בבמקום צדיקים, של דרכם שזו לנו הרי
 שהשתחוה אבינו יעקב וכן אחר. לדבר מכוונים ובלבם א׳ לדבר המשתמעים

 שם כרש״י ודלא לשכינה, להשתחוות היתה כוונתו יוסף, אליו כשבא
 כשהשתחווה וכן ליה". סגיד בעידניה "תעלא שפירש: מ״ז-לא( )בראשית

 דרך היא זה וכל הוא. בריך לקודשא היתה כוונתו עשיו, עם בפגישתו
לצדיקים. ראויה

איתא: ע״א ס״ג גיטין ובמס׳

שלמא. להו ויהיב מקדים חסדא רב כוכבים. לעובד שלום כופלין "ואין
למר". שלמא א״ל כהנא רב

פירש: שם מסכת וכרש״י

 הוא שלום דרכי מפני כוכבים לעובד שלום דנותנים דהא - כופלין ואין
 מתכוין היה ולא - למר שלמא סגי.... זימנא כחדא שלום דרכי ומשום דשרי

ע״כ. לרבו." היה לבו אלא לברכו

 לעכו״ם, שלום אומר שהיה שלום, דרכי משום כהנא רב נהג שכך לנו הרי
לרבו. בלבו ומכוון

 נחוצה, היתה שהאמירה באופנים מדובר הנ״ל, המקרים בכל ואמנם
 לשנות רק מפיהם, שקר דבר להוציא לא הקפידו כן ואע״ם וכדו׳, שלום משום
אמת. דבר על חושב בלבו כאשר בדבר.
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ג סימן משפטי ( קח
לשקר הבשר יש האם

הלוי

ישראל כלל את להציל כדי שקר יח.

איתא: ע״ב ידז דף תענית במסכת

להם, אמר בלודקיא, אחיו ופפוס לולינוס את להרוג טוריינוס "כשבקש
 מידי אתכם ויציל אלהיכם יבא - אתם ועזריה מישאל חנניה של מעמו אם

 מישאל חנניה לו, אמרו נבוכדנצר. מיד ועזריה מישאל חנניה את שהציל כדרך
 הגון מלך ונבוכדנצר נס, להם ליעשות היו וראויין היו, גמורין צדיקים ועזריה

 נס לעשות ראוי ואינו הוא, הדיוט רשע ואותו ידו. על נס לעשות וראוי היה,
 הורגים הרבה - הורגנו אתה אין ואם למקום, כליה נתחייבנו ואנו ידו. על
 והורגין בנו שפוגעין בעולמו למקום לו יש ואריות דובין והרבה למקום, לו יש

 מידך. דמינו ליפרע שעתיד אלא בידך הוא ברוך הקדוש מסרנו לא אלא אותנו.
 ופצעו מרומי דיופלי שבאו עד משם זזו לא אמרו: מיד. הרגן כן פי על אף
בגיזרין." מוחו את

 - בלודקיא היו. גמורים צדיקים - אחיו ופפוס "לוליינוס שם: ופרש״י
 בריה כל אין לוד הרוגי ב( י, בתרא )בבא דוכתא בכל דאמרינן והיינו לוד, היא

 מלך של בתו על שנהרגו אומרין, ויש עדן, בגן במחיצתן לעמוד יכולה
 ישראל, של שונאיהן על גזרה וגזרו הרגוה, היהודים ואמרו, הרוגה, שנמצאת

בלבד. לאלו המלך והרג הרגנוה, אנו ואמרו, ישראל, את ופדו אלו ועמדו

 ע״מ הרגו שהם שקרו גמורים, צדיקים שהיו אלו אחים ששני מבואר א״כ
מישראל. הרבים להציל

 היה דכאן אחרים, להציל כדי בסכנה עצמו להכניס בפרק להלן ועי״ע
ישראל. להצלת מיוחד ענין

הטובים מעשיו להסתיר כדי שקר יט.

 שקר לדבר מותר "ואם כתב: כ״ח כלל השי״ן מערכת חמד שדי בספר
 אות א׳ סי׳ ראשון בחלק הדביר פתח הרב כתב הטובים, מעשיו להסתיר כדי

 מותר, שלום דרכי מפני דאם תתקנ״ד, סי׳ אשכנזי אומץ יוסף ספר בשם ז׳
 עונשו דהמשקר אף לנשמתו(. מזיקים והגאוה )שהכבוד נשמתו שלום מפני שכן כל

 ראשון חלק חיים לב ספר לזה וציין זרה. עבודה לעובד חז״ל שדימוהו חמור
סי׳ סוף אברהם ומגן זהב טורי הרבנים דברי הביא שלא תימה וקצת ס׳ סי׳
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קט ד'£י ג סימן משפטי
לשקר הכשר יש האם

 )ואולי שקר, שמדבר למה לחוש אין וענוה פרישות משום שעושה רכל תקס״ה,

הנ״ל( חיים ולב אומץ יוסף בספר דבריהם הובאו

 ואמרו אנשים, שני עם מתייחדת אשה )בדין ע״א פ״א דף קידושין בש״ס ועיין

 כגון דכשרי יימר "מי יהודה לר׳ רב אמר ושם( ות״ח, בכשרים דווקא שזהו בגט׳ שם
 וחבריו,( פפי בר חנינא ר׳ כגון אלא כשרים. להיקרא ראויים איננו שאנו )-והיינו אק"

 הכי, אמר ענווה דמשום וכתב וכר, אנן כגון כשרי לאו שם הריטב״א וגירסת
 ח״ו שקר דאמר ונמצא רי״ד. ובתום׳ שם עיין אדם, לכל שרי הדין מן דאילו

ענווה. משום כשרים דשאינם

 ואמר בתענית, ששרוי לגלות רצה שלא א׳ סי׳ אליעזר רבי בפרקי ואיתא
 ועיין כלום. טעם שלא ונתברר וכו׳ ושאלו באו שלי. אכסניא אצל סעדתי כבר

 הביא שם הגדול, בית ונקרא מחדש הנדפס אליעזר רבי פרקי על בפירוש
בשד״ח. עכ״ד הנ״ל. אברהם ומגן זהב הטורי דברי

 בגרי״ח ומעשה - הסוהרים ע״י מהפסד לימנע כדי הטעיה כ.
זצ״ל זוננפלד

כי במדרש. מצאנו המוכרים ע״י המחיר הפקעת למניעת מקורית שיטה
* הוזכמוז' ^זצר

 מחסור בה שיש מסוימת לסחורה דווקא זקוק שהקונה המוכת־&־דע כאשר
 בעדשים המעונין הקונה כאשר ואילו המחיר. ולהעלות זאת לנצל עלול הוא

 את יוריד המוכר בעדשים, בדיעבד ויסתפק בנמצא, כשאינם חיטים יבקש
י״ב: פרק תהילים במדרש מצאנו וכך המחיר.

 קרוב לו והיה עלה( )-מחירם מצפצפין, עדשים שהיו יונתן בר׳ "מעשה
 יש לו[ ]אמר מבקש, אני עדשים יונתן ר׳ ליה אמר אצלו. וירד אחת בעיר
 לך. נוטל אני שתבא זמן וכל וכך, מכך לו אמר מכמה, לו אמר בעיר, מהם

 בשדה אשתו לו אמרה עליו, שאל קרובו לבית בעיר יונתן ר׳ הלך לימים
 לאו, לו אמר עדשים, כאן יש העיר מבני לאחד שאל בא, ולא לו המתין הוא,

 וכך, מכך נוטל כאן, אין לו אמרו רוצה, אני עדשים להם אמר בחטים, רצונך
 קרובו בא הימנו, ונטל קרובו לו שאמר ממה יותר הדמים את עליו והרבה

 הוסיפו הרי העדשים, וכך שכך לי אמרת ולא יונתן ר׳ ליה אמר השדה, מן
 אלו ליה אמר להם, אמרת עדשים שמא ליה אמר לי, שאמרת ממה יותר עלי

שאמרת ועכשיו בעדשים, רצונך לך אומרים היו מבקש, אני חטים להם אמרת
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י הלו ג סיטן משפטי ( קי
לשקר הכשר יש האם

 איש ידברו שוא נאמר לכך בחטים, רצונך לך אמרו מבקש, אני עדשים להם
 ליה אמר מסורא, חטים למיזבן אזיל צפוראה חייא ר׳ חלקות. שפת רעהו אל

 שעורין, בעי תהוי וכד מבקש, אני שעורים אומר הוי חטין, בעי תהוי כד יונתן
 איש ידברו שוא אומר הוי תרעא, לך יסקון ולא מבקש, אני חטין אומר הוי
 בפה אחד ידברו. ולב בלב בשפתותיהם. שמחליקין חלקות. שפת רעהו. אל

בלב." ואחד

 מעשה והביא קצ״ו. עמ׳ חברכם בממון הזהרו בס׳ הובא הנ״ל מדרש
 יפנה שאם חשש שלו. מהש״ס ערובין מסכת זוננפלד לרי״ח פעם שחסרה

 הסוחר יכפיל מיד ערובין, מסכת בידו יש אם וישאלהו הספרים מוכר אל
 מס׳ במקרה לו יש אולי ישנים, ספרים מוכר שאל לכן המחיר. את וישלש
 לי יש ברשותי. אין ברכות מס׳ מצטער אני הסוחר ענה בודדת. ברכות

 )האיש מוזל... במחיר למכרה מוכן שאני ערובין מס׳ בודדת גמרא במקרה

(392 וז״א החומה על

 שהשתמע רק שקר, דבר מפיו זוננפלד רי״ח הוציא לא זה במעשה אמנם
 מובאת במדרש אך מסוימת. הטעיה כאן ויש ברכות. במס׳ שמעונין מדבריו
 בעי תהוי כד יונתן ליה "אמר המדרש: כלשון ברור באופן יונתן ר׳ הוראת
 חטין אומר הוי שעורין, בעי תהוי וכד מבקש, אני שעורים אומר הוי חטין,

 הפסד. מניעת - כשמטרתן אמת. שאינן דברים אמירת בברור וזהו מבקש״. אני
 שאיסור היסוד ע״פ ל״א, דשבועות הסוגיא סותר אינו זה שמדרש לומר וצריך
ה׳. בסי׳ כנ״ל בבי״ד דווקא נאמר תרחק שקר מדבר

שידוכים למטרות ואיפור האמת הסתרת כא.

 השני לצד יספרו שאם וברור ידוע מסוימים, במקרים כי בשידוכים מצוי
 ירצו לא גרושה, היא אם או מבוגר, בגיל שהבחורה כגון מסוימת, עובדה

 יתכן מאוד המדובר, במי מקרוב יכירו אם אבל כזה, שידוך על לשמוע כלל
כאלו. חסרונות על יוותרו כי

ב׳ חו״מ משה באגרות וכתב זה כעין על נשאל זצ״ל פיינשטיין הגר״מ
במלואה: התשובה את ונביא כך על ד׳ אות ל״ב סי׳
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קיא ד£י ג סימן משפטי
לשקר הכשר יש האם

 שהיתה ידעו שלא כדי ראש כגלוי לילך לגרושה להתיר יש אם כג.
נשואה.

 שהיתה שידעו רצונה שאינה גרושה צעירה באשה כתר״ה תסתפק -והא
 אי וגם לרמות, רצונה שאין ואף הראש כיסוי בלי ללכת רצונה שלכן נשואה
 ודאי אותה לישא שירצה ומי מכיריה כל מוה יודעין שהרי לרמות לה אפשר
 רשימתם בעת ידע בהכרח ובמדינתנו גרושה, שהיא לו ויאמרו עליה ישאל

 חן ותמצא אותה שיכירו דאחר כוונתה אבל כבר, בעל לה שהיה בסיטיהאל
 בעל לה שהיה אח״ב לו כשתספר חינה תאבד לא לנושאה אחד בעיני

 כלל, אודותה לחשוב ירצו לא גרושה שהיא מתחלה כשידעו אבל ונתגרשה,
 בתשובה שהתרתי כמו להתירה יש אם לזה, לחוש שיש מובן דבר והוא

 בניה לפרנס בעצמה להשתכר צריכה שהיתה לאלמנה נ״ז סימן ח״א באה״ע
 צדק ודאי ראשה, את תכסה לא באם דוקא אלא כזו משרה לה ליתן רצו ולא

 כמו לנושאה אחד השגת לענין גדול הפסד שהוא לה גם להתיר שיש כתר״ה
 מצד אלא מדאורייתא ג״כ אינו ראשה לכסות שצריך דגרושה שם, שהתרתי

 ראשה לכסות צריכה לחוש לה שאין שבמקום לידע צריכה אבל יהודית, דת
עכ״ל. זה." בשביל לגמרי מותרת תהיה ולא

 אלא שקר, בדיבור מדובר אין א. מדבריו: מדבריו ולהסיק לדייק ויש
 שקר( דבר לשונם "לימדו משום בכך אין גם )-וממילא הרואים. את המטעה בהופעה

 ומסתבר קל, בירור ע״י בקלות האמת את לגלות ניתן כאשר דווקא מותר ב.
 אח״כ ג. בשידוכים. עוסקים כאשר המכירים, אצל שמבררים עולם של שדרכו

 גרושה. שהיא האמת תספר היא השידוך גמר ולפני אותה, שיכיר לאחר -
 רק היא האמת את ומני באופן להסתיר ההיתר ד. טעות( מקח יהיה לא גם )ממילא
 כלל אודותיה לחשוב ירצו לא כן שבלא כגון גדול, בהפסד מדובר כאשר
 להתיר כדי שהצריך דמה שליט״א יפעי י.מ. הרב בזה והעירני שידוכים. לענין
 דרבנן איסור שהוא הראש, לכסות שלא להתיר כרי הוא גדול הפסד שיהא
 אפשר שקר משום אבל הפסד, משום דוקא צריך ולזה יהודית, דת משום
דבריו. שצודקים ופשוט גדול. הפסד שיהא שא״צ

 בחור היה בשנים, עשרות לפני בירושלים חברון בישיבת בהיותי וזכורני
 אלישיב שהגרי״ש ושמעתי שחור. וחצי לבן חצי היה עינו גבת ששיער א׳

לא משום חשש ולא שחור, יהיה שהכל לצבוע שידוכים, לצורך לו התיר
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י ו הל ג סימן משפטי < קיב

לשקר הכשר יש האם

 אונאה משום בזה שאין ופשוט האג״מ. של לטעמו בדומה כנראה ילבש,

 ומקובל מצוי וגם נישואים, לעניץ מהותי דבר זה דאין משום דעת, וגניבת

 לחו״ם לדמות )-ויש אופנים. מיני בכל קוסמטיקה ע״י וצבע עור פגמי שמסתירים

 "אם ט״ז ס״ק בסמ״ע וכתב ושמן, לבן שיראה כדי במים בשר שורין דאין ט׳ סעי׳ רכ״ח

 דדרך יודעין הכל דהרי בו, מאנה דאין מותר, לבן שיראה כדי לשרותו קצבים של המנהג
לנוי. עשוי אינו שבחור ובפרט לשרותו."( הקצבים

הרבים לגזל תקנה

רם"ז( )עט׳ לציון אור - זצ״ל שאול אבא ב״צ ר׳ מהגאון

 אנו חייבים כבר אם הממשלה. מאיתנו שלוקחים הכסף "...

 הממשלה שהרי לצדקה. שיהיה נבוין לפחות אותה לשלם

 אנשים בתוכם שימצאו ויתכן לאנשים, כסף לחלק דרכה

 מידו סלע נפלה י״ט - כ״ד דברים רש״י )עי׳ באמת. נזקקים

 יכוין וכן עלי׳( מתברך הוא הרי בה ונתפרנס עני ומצאה

 יודע ואינו גזל ז״ל רבותינו ואמרו וכדו׳ הרבים את גזל שמא
 הזה ובכסף כ״ט( )ביצה רבים. צרכי בהם יעשה גזל למי

 כבישים רבים, צרכי בהם נעשים הממשלה ידי על הנלקח

 נעשים כספו ידי שעל וכיון מזה, נהנים שכולם וכדו׳ תאורה

גזל." עוון בזה שכיפר נמצא רבים, צרכי

-— —=----------------------------------------------------

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס128 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב - הלוי משפטי
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קצג ז׳ פרק

ממיסים לסטור שקר הצהרת
!או^ה"ח^״ב'
שאלד;

 מיסיס. מתשלום פטור ההלכה וכפי אומנותו, שתורתו ת״ח

 כדי גויים לרמות/לשקר מותר האם מיסים, לשלם ונתבע

המס. מתשלום להפטר

הנדונים:( )הנושאים תשוכה:

)א< ממס. להפטר כדי גויים הטעיית א.

>ב< ממות. להינצל כדי לגוי להתחפש ב.

>ג< פנים. לשתי המשתמע דיבור ג

>ה< לנדון. אדם משאר שונה ת״ח האם ד.

>ו< ממות. להינצל כדי גוי היותו על הצהרה ה.

ח< >ז. ממון. הפסד למנוע כדי בערכאות פיקטיבית הצהרה ו.

)ט< לתקנו. צריך האם הנדון לטובת טעה שהשומע במקום ז.

)י< עסקים. למטרות גויים לשם שמו שינוי ח.

ונימוקים מקורות

ממס ליפטר כדי גויים המטעה ת״ח א.

 למימר מרבנן לצורבא ליה שרי רבא, "אמר איתא: סב: נדרים במסכת

 מיניה ארי לאברוחי טעמא, מאי אכרגא, יהיבנא לא אנא, דנורא עבדא

קאמר".

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 182 מס עמוד יצחק הלל הלוי,



ממיסים לפטור שקר הצהרתקצד

ונימוקים מקורות

 המם. מתשלום ליפטר כדי לגויים משקר חכם שהתלמיד מבואר לכאורה

כתב: שם )רש״י( וכמפרש

 מס". ליתן רוצה ואיני פלונית כוכבים עבודת של עבד ־ דנורא "עבדא

 כוכבים עבודת אנא, דנורא "עבדא הדף: על הרא״ש בפירוש שם וכ״כ
לאש". שעובדים

 אך לאש. עובד עצמו שהוא אומר שהת״ח והרא״ש הרש״י דברי פשטות
וכותב: זה פירוש על חולק הר״ן

מכרגא". פטורים שעבדיו האש לעובדי כהן שהוא לאיש "עבד

 והרא״ש, המפרש משיטת ושינו הדף. על שם התום׳ וכ״כ
 עובד עצמו אינו ולתום׳, לר״ן ואילו לאש, עובד עצמו הוא שלמפרש

 אומר שאינו לר״ן ניחא ויותר האש, לעבודת הכהן של עבד אלא האש

וכפירה זרה עבודה של דיבור יותר בכך שיש האש, עובד עצמו שהוא

ח״ו.

 עז ויתר שאת ביתר ביאר קצ״ט סי חיו״ד בתשובה והמהרשד״ם
 עליו שנאמר שזהו התורה. לדעת כשר אדם הוא הכומר של שהעבד
וכלשונו: מ״ז< כה, )ויקרא גר" משפחת לעקר "ונמכר

 כומר שהוא לאיש עבד אנא" דנורא "עבדא המפרשי׳ שאר "לדעת
 כומר לאותו עובד ואפי״ה יהודי שהוא לומר ...אפשר האש לעובדי

גר...". משפח׳ לעק׳ עד כו׳ עמך אחיך ומך הכתוב וכמ״ש

 באומרו הת״ח שכוונת אלא גמור, שקר כאן אין הר״ן שלדעת אלא

 הר״ן וכלשון אש. שנקרא לה׳ ־ אחרת, למשמעות היא האש" "עבד

אוכלה". אש אלוקיך ה׳ כדכתיב לשמים לבו "והוא שם:

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 183 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ־ הלוי משפטי



ממיסים לפטור שקר הצהרת קצו

ונימוקים מקורות

 עכו״ם עובד שבעצמו בדיבורו מזכיר שאינו משום אלא־ לה׳, שמתכוון
 לא באמירתו האיסור וצד לעכו״ם. העובד הכהן של עבד רק אלא ממש,

לעכו״ם. מודה כאילו שבדבריו משום אלא השקר משום היה

 משום גם חשש יש השיטות, שלשתי ואפשר בדבר, הכרח אין אמנם
 שקר, דדיבור חשש יהיה שלא וכדי שקר, משום וגם כפירה של דיבור

 וגם אנפין, לתרי משתמע אנא", דגורא "עבדא שהדיבור לומר צריך

 צריך כך לומר לת״ח ההיתר לצורך בנמוק״י מפרשים" ה״שאר לשיטת

אוכלה". אש שהוא הקב״ה "עבד גם דבריו לפרש אפשר שיהיה

 שלא להינצל כדי עכו״ם בגדי ללבישת היתר ללמוד דן שהנמוק״י אלא

 בכך ויש כעכו״ם בלבושו שמתנהג משום הוא האיסור צד ושם יהרגוהו.

 עבדא "אנא מאמירת ראיה להביא רצה לכן בעכו״ם. הודאה סרך

 שיש אלא מותר. ועכ״פ בעכו״ם הודאה סרך יש בו שגם דנורא",

 רק אלא האש עובד עצמו שהוא אומר שאינו מפרשים לשאר להסתפק

 הודאה סרך בדיבורו אין ולשיטתם לאש, העובד הכהן של עבד

 בגדי לבישת להתיר ראיה אין שמא לשיטתם הסתפק ולכן בעכו״ם,

 אין דבריו בגלל עכ״פ מפרשים" לשאר "אפילו כתב, כך ועל עכו״ם,

 בגדי ללבוש שמותר כ״ש ולכן מותר. אופן ובכל ליהודי, אותו חושבין
עכו״ם. של דיבור שום אומר שאינו עכו״ם,

המוכיח מעשה לעומת המוכיח דיבור ד.

 פחות היא עכו״ם בגדי שלבישת שכתב סברתו על לתמוה יש ואמנם

 ואילו עכו״ם. בגדי ללבוש שמותר כ״ש עשה ולכן עכו״ם. מדיבור

 יותר היא בגדים שלבישת להיפך, מצאנו ב.ג. - קפ״ה סי׳ ביו״ד

 לומר אח״כ נאמנת אני, טמאה אמרה אם נדה גבי שהרי מאמירה,

 נדותה כגדי לבשה אם ואילו לדבריה. אמתלא בנותנת אני טהורה
יותר הוא שמעשה משום באמתלא. אף טהורה לומר אח״כ נאמנת אינה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 185 מס עמוד יצחק הלל הלוי, א - הלוי משפטי



קצז ז׳ פרק

ונימוקים מקורות

 להתיר דנורא" עבדא "אנא אמירת מהיתר ראיה אין וא״כ מדיבור.

וצ״ע. עכו״ם. בגדי לבישת

 בשכנותיה נדה הוחזקה עדיף וכי הוא "ותימה הקשה שם הטור ואמנם
 שוב שנאמנת אני, טמאה בפירוש, מכשאומרת נדותד.( בגדי )־כשלבשה

 שדיבור שהבין בקושיתו מבואר עכ״ל. אמתלא", ע״י אני טהורה לומר

בגדים. לבישת ממעשה יותר חזק מפורש

 ותירץ: זו בקושיא שהרגיש בת״ה מהרשב״א הביא שם בב״י אך
 אבל אני, שמאה ואמרה )־קורה( מקרי אונס או בושת דמשום "ותירץ
 כל ולפיכך לובשת, אינה נדה בגדי ללבוש האי, כולי מעשה לעשות

 ואינה שאמרה מה כמכחשת היא הרי נטמאתי, לא ואמרה שחזרה

ע״כ. נאמנת.

 ומוכיח חזק דמעשה מוכח כנ״ל, בב״י המובאים הרשב״א בדברי א״כ

מדיבור. יותר

 ליה "מיבעי מילתא: הזמנה אי הספק מצאנו בו. ברבות במס׳ והנה

נפסק ולהלכה זימון". אין או זימון יש מהו, לביהכ״ס הזמינו ^לרבינא,
 זלמן. הרב בשו״ע וכתב מילתא, לאו בדיבור דהזמנה ב׳ פ״ג בשו״ע

 שוב א״כ סק״ו. שם במ״ב והוב״ד לק״ש, נאסר א׳ פעם בו נשתמש דאם

הנמוק״י. של הק״ו מה קשה שוב וא״כ ממעשה. יותר חלש דדיבור מוכח

 עם פ״א בו "השתמש שהכוונה, ביאר פ״ג סי׳ שם ל יה" ב ב אמנם

 בלא מהזמנה יותר גרוע הזמנה בלי המעשה הזמנה, בלא אבל הזמנה.

 וזה גרידא, מדיבור וגרוע חלש גרידא מעשה לדעתו א״כ מעשה".

הנמוק״י. לדברי מתאים

וז״ל: כתב פ״ד סי׳ בתשובה הרשב״א

למימר מרבנן לצורבא ליה שרי ע״ב< ס״ב )דף בנדרים שאמרו "ואותה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 186 מס עמוד יצחק הלל הלוי, א



ממיסים לפטור שקר הצהרת קצה

ונימוקים מקורות

 מיניה אריא לאברוחי טעמא, מאי כרגא, יהיבנא לא אנא דנורא עבדא
 מוטעה פירוש האש, לעובדי כומר דנורא עבדא ופירשו דאמרת. קאמר
נורא". לכומרי אני עבד אלא קאמר כומר לא ושלום חס לך. נזדמן

 אכלה אש בו שכתוב יתברך לשם עבד דנורא עבדא מפרשין "...ויש

ע״כ. שלהם". נורא ממנו שומעין שהן לשון להוציא ליה ושרי הוא.

 גם משמעותו דנורא עבדא שפירשו מפרשים" "יש שכתב הרשב״א מדברי
 לע״ז, הכומר של עבד שכוונתו הראשון שלפירוש משמע לקב״ה. עבד

 משום הוא וההיתר פנים. לשתי משתמע שאינו אע״פ כך לומר מותר
כפירה. אלו דברים שאין

 מבינים שהעכו״ם א. בראשונים שיטות שתי לפחות לפנינו א״כ
 ההיתר וטעם אוכלה. אש שהוא להקב״ה מתכוון והוא ממש, לאש עובד

 עבד ־ אחת דבריו שמשמעות ב. פנים. לשתי דמשתמע משום הוא
 של דיבור כאן דאין משום ההיתר וטעם לאש. העובד הע״ז של לכומר

ממש. בע״ז הודאה

אדם לשאר ת״ח בין הבדל יש האם ה.

 לומר ההיתר אם והנמק״י הר״ן שנחלקו בראשונים לדקדק יש ועוד
כן. לומר מותר אדם לכל שגם או לת״ח רק הוא אנא" דנורא "עבדא

כתב: בר״ן דהנה

 ליה שרי מרבנן צורבא דאפילו קאמר, רבותא מרבנן צורבא קאמר "וכי

לשמיים..." לבו והוא כוכבים, לעבודת סבורין דהן הכי, למימר

בדבריו משנה שאינו מרבנן בצורבא חידוש שיש נראה וכוונתו

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס 187 מס עמוד יצחק הלל הלוי, א - הלוי משפטי



קצט ז׳ פרק

ונימוקים מקורות

 באופן לומר כאן לו מותר עכ״פ כג: מציאות אלו פ׳ בב״מ, כדאמרינן

 שכ״ש ומשמע לשמים, לבו והוא לעכו״ם סבורין דהן העכו״ם, שמטעה
 להטעותן מותר ויהיה בדבריו, לשינוי כ״כ חש שאין אדם לסתם

וכדו׳. דנורא" עבדא "אנא באמירת

 לבו לכוון יודע מרבנן שהצורבא לפי "והתירו כתב: הנמוק״י ואילו
 מותר מרבנן צורבא דווקא משמע ע״כ. אוכלה," אש שהוא הקב״ה כנגד
 מתוך שמים בכבוד ח״ו לזלזל יבא ולא לשמים ליבו לכוון שיודע לפי

 דיבורו ומתוך לכוון, כ״כ יודע אינו כי אסור בע״ה אבל אמירתו,
אמונתו. ולקלקל להשפיע עלול

 דלא מרבנן. "לצורבא הדף: על בפירושו הרא״ש כתב זה דרך ועל

 של עבד שהוא לומר לו התירו יותר לזלזל יתפקר שמא חישינן

כוכבים". עבודת העובדים המשרתים

 בסופו י״ט סי׳ ביש״ש בתרא, הגוזל בפרק המהרש״ל כיוון ולזה

 מאחר כך, לומר התירו מרבנן לצורבא דוקא נראה "ועוד וז״ל:
 האומות וא״ב מיניה. לעיל שמסיק כמו מכרגא, פטור שהוא
 בענין לא אבל להעיל, לו התירו ומ״ה עליו, בגזילה באים

 יתפקר שמא חיישינן דלא התירו לת״ח דדוקא כתב ועוד ע״כ. אחר".
 לכוון יודע הת״ח שדווקא ־ והנמוק״י הרא״ש דברי והיינו יותר. לזלזל

 הדיבור שכח האפשרות עוקר כוונתו ובכוח לשמים, לבו את בתכלית
השלמה. הפנימית אמונתו לשלול ישפיע

ממות לינצל כדי גוי שהוא להצהיר ו.

כתב: ב׳ סעיף קנ״ז סי׳ יו״ד ובשו״ע

כדי אם אבל יהרגוהו, שלא כדי כוכבים עובד שהוא לומר לאדם "אסור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 188 מס עמוד יצחק הלל הלוי, א - הלוי משפטי



ממיסים לפטור שקר הצהרתר

ונימוקים מקורות

 כיון מותר. הגזירה, בשעת מלבושו משנה יהודי שהוא יכירוהו שלא

מרן. עכ״ל כוכבים. עובד שהוא אומר שאינו

 כוכבים, עובד שהוא דאסוה״לומר "ואע״ג כתב: שם והרמ״א

 כוכבים והעובדי אפין לתרי דמשתמע לשון להם לומר יוכל מקום מכל
 אם וכן אחר, לדבר יכוון והוא כוכבים, עובד שהוא אומר שהוא יבינו

ע״כ. שרי. כוכבים עובד שהוא סוברים שהם להטעותם יוכל

 מס׳ ברא״ש מקורם עכו״ם, שהוא לומר לאדם שאסור מרן דברי והנה

 עובד לומר לישראל מותר שיהא לדקדק "אין כתב: שם ד׳ אות פ״ב ע״ז

 שרוצים דכיון הוא. בעיקר כופר דודאי יהרגוהו, שלא כדי הוא כוכבים

 ודאי כמותם, כוכבים עובד ויהיה לדתם יהפוך לא אם להורגו
 אלוה עליו וקבל לדתם הודה הוא כוכבים עובד כשאומר

שלהם..."

 ס״ב: בנדה והנמוק״י התום׳ הר״ן לשיטת מתאימים אלו ודברים
 משום דווקא הוא אנא" דנורא "עבדא לומר לת״ח שהתירו שבמקרה

 "אש עליו שנאמר לקב״ה רק הת״ח וכוונת אפין לתרי שמשתמע
 אינו אם גם הרי דלעיל הרשב״א ושיטת המפרש לשיטת אך אוכלה".
 אפילו להציל מותר לאש עובד שהוא שמודה רק פנים לשתי משתמע

 ופסק הרא״ש כדברי שלא וזה גופו. להציל שיוכל שכן כל וצ״ל ממונו,

מר״ן.

 סי׳ יו״ד שם הגדולה בבסת בחיבורו כתב בנבנישתי והר״ח
 ס״ב: בנדרים כתב זו הלכה בעל הרא״ש שהרי להקשות קנ״ז,

 להצלת ואם לאש שעובדים לעכו״ם עבד שהוא לומר לת״ח שמותר

 והעלה ותירץ גופו. להצלת כ״ש התירו, המס ישלם שלא ממונו

 סוברים והרא״ש המפרש וגם הראשונים. מחלוקת בכך שאין לדעתו

 פנים, לשתי דמשתמע משום הוא דנורא" "עבדא לומר לת״ח שההיתר
יבין שכך כוונתם כוכבים", עבודת של "עבד הפירוש שכתבו ומה
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רא ז׳ פרק

ונימוקים מקורות

 דברי ולפ״ז אוכלה", "אש לקב״ה היא הת״ח כוונת אך הגוי,
מחלוקת. בהם ואין לכו״ע הם והשו״ע הרא״ש

ממון מהפסד לימנע כדי בערכאות פיקטיבית הצהרה ז.

 דהנה מוסכמים. בנבנישתי הר״ח של דבריו אין לענ״ד אמנם

 אשה שנשא אמיד באדם נשאל קנ״ה סי׳ חאה״ע בתשובה המהרשד״ם
 - המדינה דת ע״פ מהירושה חלק לקבל מתכננים בניה כי אח״כ ושמע

 לפני הלך כן וכששמע בירושה. משבעה א׳ לאשר, שיש התוגרמים
 ירושה לה ואין כמשרתת בביתו והיא שגירשה כתב ומסר הערכאות

 כתובתה, ולתת לגרשה תורה לדין תבעוהו לבניה, וכשנודע כלל,
 המהרשד״ם והשיב מהם. ממונו להציל וכוונתו בגללם, כן שעשה ואמר

 והוכיח ממונו, להציל כדי להטעות שמותר ראיה והביא הבעל להצדיק
וז״ל: ס״ב: דנדה זו מסוגיא

 ליה שרי רבא אמר קונם פ׳ בנדרי׳ שאמרו ממה ראי׳ להבי׳ "ויש
 טעמא מאי כרגא יהיבנ׳ לא אנא דנורא עבדא למימר מרבנן לצורבא

אמר. מיניה ארי לאברוחי

 ק״ו שהדברים פ׳ ע״ז של עבד היינו דנורא דעבדא לפרש״י מבעיא ולא
 מפני כי ע״ז עבד בפי׳ עצמו שמראה התם ומה דהשתא ק״ו של בנו ובן
 לאפטורי אלא הכי אמר דלא מלת׳ דמוכח משום מותר מהמס פטורים זה

 יפסידו לא שיורשיו כדי דעבד מאי למעבד דמצי בנ״ד כ״ש מכרגא

נכסיו".

 המפרשים שאר לדעת אפי׳ "אלא מפרשים: לשאר גם להוכיח והוסיף
 דמשמע האש לעובדי כומר שהוא לאיש עבד אנא דנורא עבד׳ שפירשו

 דעביד דהיכא מהתם ראיה לן אית מ״מ לכומר עבד עצמו שמראה דוקא
 שיש ממון מהפסד להנצל כדי אותו ועושה לעשות ראוי שאינו דבר
עכ״ל. לעשותו". בידו
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ממיסים לפטור שקר הצהרת רב

ונימוקים מקורות

 לתרי דמשתמע משום אינו ההיתר דטעם רש״י, של דבריו ביאר א״כ
 מהמס. עצמו לפטור היא אמירתו שכן מילתא דמוכתא משום אלא אפין,
אפין. לתרי המשתמע לשון שהוא משום ההיתר היה הכנה״ג דברי ולפי

 היינו דנורא דעבדא "...לפרש״י קצ״ט: סי׳ יו״ד בחלק דבריו הם )וכן
 עבד בפירוש עצמו את שמראה התם דהשתא פלונית... ע״ז של עבד

 אמר דלא מלתא דמוכח משום מותר מהמס פטורים זה מפני כי הע״ז,

מכרגא״<. לאפטורי אלא הכי

 המוסר דין ומצד לעשותו. ראוי שאינו דבר שגם למדנו דבריו ומתוך
לעשותו. מותר ממון מהפסד להינצל כדי עכ״פ דעת, כגניבת נראה

 דין בין לחלק דיש בנבנשתי. הר״דו קושית לתרץ יתכן ולענ״ד

 הרא״ש דין דהנה המם. מתשלום ליפטר המבקש הת״ח לדין הרא״ש
 שאינו אומר והוא יהודי. שהוא בגלל להורגו שרועים מדובר

 שרוצים מהיהודים עצמו מפקיע בדבריו כן אם עכו״ם. עובד אלא יהודי
להורגם.
 מהגוים. וגם מיהודים מס מבקשים שם סב: דנדה בעובדא משא״ב
 שטוען מה וגם בלל. יהדותו מצד אינה אליו היטפלותם וסיבת

 בה. מודה או לע״׳ז עובד שהוא אינה המפרשים רוב לפי מהמס ליפטר
 ובין התביעה סיבת בין וא״כ הע״ז. של הכומר אצל עובד שהוא רק

לע״ז. מודה או יהודי להיותו קשורה אינה הפטור סיבת

 אצל עובד שהוא לומר מותר מרבנן לצורבא שאמנם יתכן ולפיכך
 להרוג שרוצים במקום אבל ממס. פטור מבקש ולפיכך לע״ז. הכהן
 הודאה בכך יש ע״ז. עובד שהוא יאמר והוא יהדותו, בגלל יהודי

וצ״ע. ואסור. ח״ו. יהדותו בהפקעת

 עובד שהוא לומר לאדם אסור מר״ן שכתב אחר ב׳ קנ״ו יו״ד ובשו״ע
שם: ברמ״א כתב נפשות. סכנת בשעת אפילו כוכבים
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רג ז׳ פרק

ונימוקים מקורות

 ,והעובד אפין, לתרי דמשתמע לשון להם לומר יוכל מקום "מכל
 יוכל אם וכן אחר. לדבר יכון והוא כוכבים עובד שהוא יבינו כוכבים

שרי". כוכבים עובד שהוא סוברים שהם להטעותם

 היינו >דמותר< אפי לתרי דמשתמע "לשון כתב: י״ח ס״ק שם ובש״ך
 מס. או המכס מן ליפטר כגון ממון, משום אבל נפשות, סכנת משום
 סימן בתרא הגוזל פרק מהרש״ל וכ״כ דאסור. )־רמ״א< הרב דעת נראה

אסור. הכי לאו הא שרי נפש סכנת משום דדוקא י״ט

 מן ליפטר כדי אנא דנורא עבדא לומר לת״ח דשרי בש״ס אמרינן מיהו
 דווקא שם מהרש״ל וכתב כנ״ל< אפין לתרי דמשתמע לשון )והוא המס,
 שהוא מאחר וגם יותר, לזלזל יתפקד שמא חיישינן דלא התירו לת״ח
 אחר. בענין לא אבל בגזילה. עליו באים כוכבים והעובדי ממס פטור

 לת״ח דדוקא סב: בנדרים הרא״ש בפירוש להדיא משמע וכן וע״ש.

ע״כ. שרי".

 שתי דנורא" "עבדא של במקרה שיש היא המהרש״ל כוונת והנה
 לת״ח שדווקא תירץ זה ועל כפירה. דברי כעין שאומר א׳ בעיות:

 מותר איך ב׳ יותר. לזלזל יתפקר שמא חיישינן דלא לומר מותר

 ממס פטור שהת״ח התשובה, באה זה ועל אמת, שאינן בדברים להטעות
 דמשתמע באופן לומר מותר לכן בגזילה. עליו באים כוכבים והעובדי

פנים. לשתי

 לגוזלו ובאים כפירה. דברי של בעיה שאין שבמקום להבין יש ולפ״ז
 אדם לכל גם אלא לת״ח, דווקא לאו אז מהדין, חייב שאינו בתשלום

ממון. מהפסד להינצל כדי פנים. לשתי המשתמע בלשון לומר מותר

מגזלנים לינצל כדי דעת גניבת ח.

 בפתחי דבריו הובאו קט״ו סי׳ יעקב בית בשו״ת הבין כך ואמנם
: וז״ל י״ח ס״ק קנ״ז תשובה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 192 מס עמוד יצחק הלל הלוי, א - הלוי משפטי



ממיסים לפטור שקר הצהרת רד
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ונימוקים מקורות

 עיקר, הוא וכו׳ ממס פטור שהוא מאחר רש״ל שכתב "דטעם׳־השני
 לישנא לומר אדם לכל מותר בדרך, גזילה לו לעשות באים אם ולפ״ז

 אבל אדם לשאר ת״ח בין חילוק יש במס דדוקא אפי, לתרי דמשתמע

עכ״ל, חילוק". אין בגזילה

 פ״ד סי׳ הנ״ל הרשב״א בתשובת מפורשים אלו דברים ואמנם

וז״ל: בדבריו, העכו״ם את להטעות לת״ח מותר מדוע הטעם בביאור

 כרגע נותן אינו מרבנן דצורבא לך שאמרתי צד מאותו כולו "וזה
 שבאין ואלו עליהון. למירמא שליט לא והלך בלו מנדה ז׳( )עזרא דכתי׳

 לי הניחו להם לומר לו ומותר נכסיו. על הבא כארי כרגא ממנו ליטול

המס". מן בינכם פטורין ואנשיהן שהן האש לכומרי איש שאני המס

לתקנו חובה אין בהבנתו, טועה השומע אם ט.

 באופן אלא ההיתר נאמר לא הרשב״א, שהביא מפרשים היש ולשיטת

כלשונו: פנים, לשתי נשמעים שדבריו

 וסבור הדיין. עלי נאמן הגמון לאותו אליעזר רבי שאמר מה כענין "וזה
 פטור דימום האמנתני לו ואמר ושהאמינו. אומר הוא שעליו ההגמון

 יתברך השם על אלא אומר אני עליך לא אליעזר רבי השיבו ולא אתה.
 לשם מתכוון זה וכן עצמו את הטעה שההגמון לפי האמיתי. הדיין שהוא

הרשב״א. עכ״ל עצמו". את מטעין המס וגבאי יתברך

טז: ע״ז במס׳ הוא וההגמון אליעזר ר׳ מעשה

 לכופו תפסוהו מינין )־פרש״י, למינות אליעזר ר׳ כשנתפס "ת״ר

 זקן הגמון. אותו לו אמר לידון. לגרדום העלוהו כוכבים( לעבודת
נאמן לו: אמד ישראל( )-בתורת הללו בטלים בדברים יעסוק שכמותך
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רה ז׳ פרל,

ונימוקים מקורות

 אלא אמר לא >־ר״א( והוא אומר. הוא שעליו ההגמון כסבור הדיין. עלי
 שפשעתי צרה, לי ונתן הדיין, שהוא - >רש״י שבשמים אביו כנגד

 בע״ז )־נשבע דימום עליך, והאמנתני הואיל )־ההגמון( לו אמר לקוני(,

אתה". פטור שלו<

 והשומע פנים, לשתי המשתמע באופן דיבר שאם הרשב״א למד ומכאן

 אינו ממון, מהפסד אפילו המדבר, ניצל כך ומתוך מוטעה, באופן הבין
דעת. גניבת משום זה ואין הטועה לתקן צריך

 זוטרא במר צד: דף חולין במס׳ היא ערוכה גמרא לכאורה ואמנם

 חשב והוא ספרא. ורב רבא בו ופגשו מחוזא לבי שהלך נחמן דרב בריר,
 יותר ולבא לטרוח לרבנן למה להם ואמר פניו, לקבל לכבודו שיצאו
 וללכת לעסקינו אלא יצאנו ולא ידענו לא ספרא רב לו אמר מדאי.

 לו, לענות ולא לשתוק ספראד״יכולת לרב רבא לו אמר אחר. למקום
עצמו. את הטעה שהוא כיון הטעיה, בכך ואין

ו׳: סעיף רכ״ח סי׳ אונאה. הלכות חו״מ בשו״ע בן ונפסק

 דעת לגנוב ואין דעתם... לגנוב או וממכר במקח אדם בני לרמות "אסור
 לא כיצד אסור, עושה ואינו בשבילו שעושה שמראה בדברים הבריות
 ירבה ולא סועד. שאינו יודע והוא עמו שיסעוד בחבירו )־יפציר( יסרהב

 לחנוני, הפתוחות חביות יפתח ולא מקבל. שאינו יודע והוא בתקרובת
 ואם בשבילו. פתחם שלא להודיעו צריך אלא בשבילו, שפתחם סובר וזה
 ומטעה בשבילו עושה שאינו אדעתיה לאסוקי ליה שאיבעי דבר הוא

 וסבור בדרך בחבירו שפגע כגון לכבודו, בשבילו שעושה שסובר עצמו
ע״כ. להודיעו". צריך אין לכבדו לקראתו שיצא זה

 כבר עצמו", את הטעה "שהוא הרשב״א שכתב זו סברא של היסוד וא״כ
 מדין ראיה הרשב״א הביא לא מדוע קשה ולכאורה הנ״ל בגמרא הוזכר
רק מאומה אמרו לא הם שם שהרי לחלק. דיש ונראה הנ״ל.

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס 194 מס עמוד יצחק הלל הלוי, א



*

ממיסים לפטור שקר הצהרת רח

 שמות וחתום הים ממדינת הא גט שהכשירו יא: גיטין מגמ׳ הוכיח ועוד
 שהם וידעו בדקו בוודאי )שאז ולוס. לוקוס כגון גוים של מובהקים
 של שמות להם שיש אע״פ העדים פסלו שלא רואים וא״כ יהודים(.

גויים. שהם יחשוב בשטרות שמותם קורא וכל גויים.

 בפני כשנמצא הוא גוי נחשב הוא כאשר שהאיסור סברא כתב ועוד
 בשם מכתב כששולח אך גוי. זהו באומרם ה׳ חילול יש ואז הגויים,

.,ה חילול אין בפניהם ואינו גויים
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קכא הלוי ה סימן משפטי
תורה דברי גניבת

Siwjsn•ה סימן

תורה דברי גניבת

שאלה:
 תורה דבר כותב או אומד כאשר תורה בדברי גניבה איסור יש האם
 והשומעים אחר, במקום קרא או שמע אלא בעצמו הוא חידש שלא
 דבר לומר להקפיד צריך והאם הדברים, חידש שהוא חושבים ממנו
אומרו. בשם

ומסקנות: תשובה

 גאולה שמביא הא׳ ,׳בגמ מעלות שתי נאמרו אומרו בשם דבר באמירת א.
 החיד״א והוסיף בקבר. דובבות הדברים בעל של ששפתותיו הב׳ לעולם.
 בספר כתב ובדומה לטובה. עליו המליצים כח ויגדל הרחמים מעוררים שבכך

 וע״י למעלה, אומר הוא גם האומר הצדיק של נשמתו כח כי הקדמון "הקנה"
 הטעם כתב מאירות פנים בשם ובחיד״א המליצים. ויתחזקו השפע ירבה זה

ה.(. כ. א. )אותיית הדברים. ממנו יקבלו גדול, אדם בשם כשאומרים

 אין כאשר גם מתקיימת בקבר דובבות שפתותיו מעלת כי שכוזבו יש כ.
 בבלי מהגמ׳ ואולם שמיא. כלפי הדבר שגלוי כיון האומר, שם מזכירים

 דוקא דבריהם את שיאמרו ביותר הקפידו האמוראים שגדולי מוכח וירושלמי
ג,ד,ה,ו,יה.( ו. )אותיות בקבר. דובבות שפתותיהם שיהיו התועלת בשביל בשמם,

 מאחרים דבר למד או שמע כאשר חמור עוון יש פוסקים כמה לדעת ג.
 בהם. עמל ושלא שלו, שאינם תורה בדברי מתכבד כי עצמו. בשם ואומרו

 )אות חכמים. תלמידי עם בו מדקדק שהקב״ה חטא וזהו זולתו. את בכך וגוזל

י.( ט.

 עובר אומרו בשם דבר מזכיר אינו כאשר כי מוזכר תנחומא במדרש ד.
 במגן והובא ובשל״ה, חרדים. בספר גם כתבו וכך דל". תגזול "אל בלאו

ט.( ד. )אות ממון. מגזילת וחמור קנ״ס סי׳ )באו״ה ורעק״א אברהם
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הלוי% ה פיט! משפטי
תורה דכרי גגיכת

קכב

 המאמר בעל את שגוזל כתב לזוהר, חדשים התיקונים בספר ה.
 "לקודשא גוזל כאילו ואף עליונות, הארות בכך ומונע מהשמים חלקו

טו.( י״ג. )י״ד.

 אין ואף ממנו, ללמוד אסור לתורה, וראוי הגון אינו הדברים כשבעל ו.
י״ז.( ט״ז )אות בשמו. דבריו להזכיר

 להזכיר חייב אינו פלוני. רב אצל חכמתו למד כי שידוע מובהק תלמיד ז.
ו.( ב. )י״ט. מרבו. הם שדבריו לכל ברור כי רבו, בשם תמיד

 זה חכם,ששמעו מסי חכם בהשתלשלות שנאמר תורה מאמר כשיש ח.
 שצריך הבבלי ודעת כולם. את להזכיר צריך אם וירושלמי בבלי נחלקו מזה,

 האחרונים. וכ״ם האמצעיים, להזכיר חובה ואין והאחרון, הראשון להזכיר
כא.( )אות

 ועלול הלכה, או תורה דבר שאמרו חכמים של שמות בין להחליף אין ם.
ז.( )אות מישראל. שכינה שתסתלק שגורם

ונימוקים: מקורות

לגנב" יבוזו "לא כפסוק התוספתא פירוש .1א

טצאנו: ג׳ משנה פ״ז כ״ק בתוספתא

 המתגנב אבל הבריות.. דעת גונב שבכולם הראשון הם, גנבים "שבעה
 יבוזו לא שנא׳ לעצמו, זוכה גנב שנקרא אע״פ פרקו, ושונה והולך חבר ,,מאחר
 לעצמו, וזוכה הרבים את ומזכה הצבור על פרנס שמתמנה סוף וגו׳, לגנב

אלא שבעתיים ואין וגו׳. שבעתים ישלם ונמצא שג׳ שבידו מה כל ומשלם
ע״כ. וגו׳". טהורות אמרות ה׳ אמרות שנאמר תורה דברי

 כל גולל חבירו אצל ס״ת שהמפקיד כתב המפקיד פרק סוף ב״מ במרדכי
 גם שאסור גאון יודא ר׳ ובשם בו. לקרא ואסור מעיפוע( )לשמירתו חודש י״ב

 הפיקדון. בכך שמקלקל משום ברשות שלא אחת אות אפילו ממנו להעתיק
 להעתיק ומותר בו לקרות מותר ת״ח בידי הפקיד אם אבל וע״ה, בבור וה״מ
 ידע אצלו שכשהפקידו לפי בו, כיוצא לו כשאין ברשות שלא לכתחילה ממנו
מותרין, כשהן שולחני אצל מעות מפקיד כמו בו, יקרא ומסתמא ת״ח שהוא
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קכג הלוי ה סימן משפטי
תורה דברי גניבת

 "ושמא דבריו: המרדני וסיים בהן. להשתמש מותר מיוחד( בקשר קשורים )ואינן
 יגנוב בי לגנב יבוזו לא קרא, הדין על משלי במדרש דאיתא משום הטעם
עב״ל. והעתיקן". ד״ת שגונב מי לבזות שאין ירעב, כי נפשו למלא

 מותר כי הש״ך מכך ולמד ל״ה. ס״ק רצ״ב סי׳ חו״מ בש״ך דבריו והובאו
 והביאו שם. שושן בעיר הלבוש כוונת למד וכך ולהעתיקן. ד״ת לגנוב

 ע״י וחיברם, שחידשם ממי חדו״ת לגנוב שמותר ראיה מכאן אחרונים
 מספר כמעתיק מדובר שם שהרי ראייתם, כלל הבנתי ולא וכדו׳. העתקתם

 ולא ס״ת. במפקיר המרדכי דיבר שבזה ישראל, לכלל בסיני שניתנה תורה.
 כח למחדש שיש אפשר שם וכדו׳, פלוני חכם שחידש בחידושים דיברו

 על בעלות יש אם האחרונים גדולי בכך נחלקו כי בוה )ואכמ״ל חידושו, מחמת ובעלות

 וחו״מ ע״וז סי׳ יוד״ד יצחק ובית מ״ר סי׳ ח״א שו״מ עי׳ דבריהם ידועים והמצאה, חכמה

 אומר ויביע סילמן. לגר״י חושן דרכי עי׳ בזה אחרונים ורבו ע״ט. סו״ם חו״מ וחת״ם פ׳, סי׳

 צבי ומנחת א׳, סי׳ זארגער( ר׳ )זזג״ה משה וישב כ״ד, סי׳ טנא( ד )הג״ה שלמה וברכת

 הזה הדור גדולי שכתבו בהסכמות היטב ועי׳ בזה, הרבה עימדי עוד ויש שפיץ( ח )הגיה

ואכמ״ל( וכדר. סרטי" "קנין במש״ב בלשונם ודקדק פרנקל לרמב״ם והקודם

 גימל מערכת כללים בשד״ח והוב״ד אחרונים בעוד הובאה זו וראיה
 שכתב קל״ג סי׳ הרי״ף תשובת על הקשו ומכאן ה׳. סי׳ כללים השדה פאת

 לא משום שעובר ולהעתיקו, חבירו של פירושים ספד בידו להשאיר לאסור
וכר. תגנוב

 להחזקת אלא הד״ח, לגניבת התייחס לא ולענ״ד הרי״ף. רבה בלשץ עיינתי ב1זמן )לפני

 ודו״ק וגניבה. גזילה שזוהי הבעלים. לרצק בניגוד בו והשימוש בעליו, של רכוש שהוא הספר

הרי״ף.( על כלל שאלה אץ לענ״ד ולפיכך בלשונו. שם

 אם א. קושיות: ד׳ לשאול יש התוספתא בדברי היטב למתבונן והנה
 כתב מדוע עצמו. בשם ואומרם ת״ח מחבר ששמע תורה דברי שגונב הכוונה

 להתגנב, בלי לשמוע יכול הרי לשמוע, התגנב מדוע חבר." מאחר "המתגנב
 תאמר ואם מתגנב. או גונב הוא אז רק עצמו, בשם כשאומר אח״כ ורק

 א״כ עצמו, בשם אח״ב לומר כדי לשמוע דעת על כגנב נכנס שמלכתחילה
 שבעתיים שמשלם כתוב התוספתא בסוף ב. דלהלן. ד׳ קושיא ביותר קשה
 השבה, כאן קיים כיצד ביאור וצריך ברבים. תורה ומלמד פרנס שנעשה ע״י
וכיצד שאמרם, החכם בשם ולא עצמו בשם שאמר היא שעשה הגניבה הרי
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הלוי סיסןה משפטי
תורה דגרי גניבת

קכד

 פס׳ פ״ו במשלי מהפסוק לומד בתוספתא ג. שאמרם. לחכם העוול מתקן
 ונמצא ירעב: כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו "לא כתוב: ושם ל׳-ל״א

 זה לגנב הקשר מה להבין וצריך יתן:". ביתו הון כל את שבעתים ישלם
 שבא לזה היה רעב אחה וכי ירעב" כי נפשו למלא יגנוב "כי בו שכתוב
 שהולך במידותיו פגום כזה אדם ד. לאחרים. ולאמרם ד״ת לגנוב כדי ללמוד
 יתכן כיצד עצמו, בשם אחרים של תורה דברי ולומר הבריות דעת לגגוב

 שמידותיו לאדם לכזה לס״ד לצפות יש וכי ברבים. תורה להרביץ שיזכה
 תורה ומרביץ פרנס שיהיה לו שמובטח בתוספתא שמשמע וביותר פגומות,
 שפרץ על לכלא שנתפס טובים בן בבחור מעשה שהביא יביעו" "טובך בס׳ )עי׳ ברבים.

תודה...( חרושי נתב שהיה מאביו למד כי סיפר ואח״כ לחנויות,

 מאחר "המתגנב כתוב: שם התוספתא של המילים בדקדוק לעיין יש עוד
 הולך ואח״כ תורה, דברי ששמע שפיר להבין ויש פרקו", ושונה והולך חבר

 שממנו החכם של "פרקו" הכוונה וזה אחרים, בפני החכם דברי על וחתר
כדלהלן: לשון בשינוי מקומות בעוד הובא זה מדרש אבל שמע.

 המתגנב "אבל איתא: שמ״ג רמז משפטים פרשת שמעוני בילקוט
 זוכה ה״ז גנב נקרא שהוא אע״פ תורה, דברי ושנה והלך חברו מאחר
 הצבור על מתמנה נמצא לסוף וגו׳, לגנב יבוזו לא אומר הוא ועליו לעצמו
 דברי אלא שבעתים ואין יתן. ביתו הון כל את שנאמר שבעתים וישלם
 אחר התגנב הלשון וכאן וגו׳." טהורות אמרות ה׳ אמרות שנאמר תורה

 "חבר" אחר שהתגנב מוזכר לא וכלל הרב, אצל לומד ג״כ שהוא "חברו",
 דברי שאלו הדגיש ולא תורה, דברי ושנה והלך שמלמד. הת״ח שהוא
שמע. שממנו החכם ע״י שנתחדשו תורה

 דרשו "ודבותנו ל״ה: פסוק ו׳ פרק משלי על ברש״י לדייק יש ויותר
 בתורה, ועוסק המדרש לבית הולך חבידו מאחר המתגנב זה לגנב, יבוזו לא

 שבעתיים שאין הוראות, ומורה דיין שמתמנה סופו שבעתים, ישלם ונמצא
עכ״ל. יב(". )תחלים שבעתיים מזוקק שנאמר תורה אלא

 רק מוזכר ב. "חבר" ולא "חברו" כתוב א. לדקדק: יש רש״י בדברי
 אחר למקום הולך שאח״ב כלל מוזכר ולא בתורה. ועוסק לביהמ״ד שהולך
 חסר והעיקר הגניבה, עיקר זה ולכאורה ששמע. מה על אחרים בפני וחוזר

הספר. מן
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קכה הלוי סיכתה משפטי
תורה דברי גניבת

 פרשה משפטים הנזיקין מס׳ - משפטים ישמעאל דרכי כמכילתא וכן
 בדברי לשנות והלך חבירו מאחר המתגנב "אבל ישלם: שנים ד״ה י״ג

 משמע כאן גם ע״ב. לעצמו"" זכה זה הרי גנב שנקרא פי על ףא תוי־ה
 הולך שאח״כ הוזכר ולא גניבה, בכך יש וכבר תורה ולומד הולך שרק

פרקו". ושונה "והולך כתוב שם שלנו מהתוספתא בשינוי אחר. למקום

i’־p9T אחר בענין הוא ורש״י ומכילתא בתוספתא האמיתי דהפירוש נלענ״ד 
 בזמן כמו עליהם, ומסכים אצלו הלומדים מי יודע המלמד שהרב והוא לגמרי.

 לשנות שאין שאמרו וכמו כברו, שתוכו מי רק שנכנס כ״וז. בברכות ר״ג
 ונופל למרקוליס, אבן כזורק הגון שאינו לתמיד המלמד קל״ג. )-חולץ הגון שאינו לתלמיד

 שמעיה אצל ללמוד ביהמ״ד לשומר לשלם לו היה שלא הלל וכן סניהנום(,
 למי ומסכים יודע הרב שהיה מוכח אלו בכל וכדו׳. לגג ועלה ואבטליק

 אבל החכם, החבר אצל ללמוד נתקבל לא הזה האדם והנה אצלו. שלומד
 כי לגנב יבוזו "לא שכתוב: וזה לתורה רעב הוא ולכן בתורה, חשקה נפשו
 ונכנס מתגנב הוא לתורה רעב שהוא ומכיון ירעב". כי נפשו למלא יגנוב

 ומתחבא מתגנב הוא האחרות הגירסאות לפי או החבר, אצל תורה לשמוע
 ולכן להיכנס. רשות קיבל שלא משום הרב, יראהו שלא כדי חברו, מאחרי

ללמוד. רשות בלי נכנס כי הלימוד, בשעת כבר היא זאת התגנבות

 פרנס שנעשה סופו כי שבעתיים. משלם הוא כיצד היטב מובן ולפ״ז
 ומפיץ מלמד הוא רשות, ללא תורה שלקח תמורת ואז לובים, תורה ומרביץ

רשות. ללא שלקח מהתורה שבעתיים לרבים ומשלם לרבים. תורה

 בלימוד וחשקו במעלותיו הרב הכיר כבר זמן, מעט שלמד אחר שבודאי
אצלו. שילמד והסכים התורה,

 מרוב כי בתורה, גדול להיות השמיים מן שיסייעוהו מתורץ וגם
 ומי תורה. באור לזכות כדי להתגנב מאמץ כל עשה לתורה, השתוקקותו

 מובטחת והצלחתו השמיים, מן יסייעוהו בוודאי תורה, דברי לקנות שמצטער
לרבים. תורה והמפיץ המנהיג ופרנס בתורה, גדול שיהיה

 תורה דברי שלגונב לענין קשורה אינה כלל התוספתא כל וממילא
 כלשהוא היתר שיש כלל ראייה ואין עצמו. בשם ואומרם אחרים של וחידושים

בדיעבד. ואפילו כן. לעשות
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ה סימןמשפטיקכו

תורה דכרי גניכת

הלוי

לגנב... יבחר לא כתב: רצ״ג אות המפקיד פ׳ ב״מ שבמרדכי )ואע״פ
 אלא בכתב, מעתיקן הכוונה אין לענ״ד ומעתיק". ד״ת שגונב מי לבזות שאין
 "גמולי וכן )חהלים( בכוחו הרים מעתיק כמו מעביר. הוא "מעתיק" לשון

 להעתיק כמו העתקה היא העברה וכל במפרשים. עי״ש משלים" עתיקי מחלב
 ואע״ם מעתיק(. נקרא גם וזה בע״ם ה«ת שמעביר הכוונה וג״כ מגורים. מקום

 להבין ה׳ לחסדי המצפה העני הנני ממני, ועצומים גדולים נגד הם אלו שדברי
 בכל היטב מעיק העולה האמת שזהו לענ״ד נראה לאמיתם, תורתו דברי

אכי״ר. בתורתך". חלקנו "ותן מתפללים אנו וע״ז הנ״ל. המקורות

 ה״נודע הוא למעשה להלכה בו להתלות גדול אילן לי שיש מצאתי אח״כ
 תטעו ואל שם: ז״ל קמ״ג( אות כללים האלף )מערבת בשד״ח דבריו הביא ביהודה"

 רצון בלא אפילו להעתיק שמותר יגנוב, כי לגנב יבוזו אל רז״ל שאמרו במה
 דבר לומר שלו, שאינו בטלית להתלבש שמותר לחשוב לכם חלילה אדם,

 כדי להעתיק שמותר הוא הפירוש אלא חלילה, חלילה בשמו מאחרים ששמע
 הגאון דברי אלו אומרו, בשם לאומרו הוא החיוב אבל הדברים, ולידע ללמוד

ע״כ. ביהודה, נודע

 ולהביא לדון פעמי שמתי הנ״ל מהתוספתא ראיה אין ולפע״ד ומאחר
 מעלה, בו יש אם אומרו, בשם דבר האומר בענין חז״ל מדברי בנדון ראיה
בדבר. עבירה יש מקיים כשאינו ואם

אומרו כשם דבר באומר המעלות א.

 המעלה אומרו. בשם דבר שאומר במי מעלות שתי בחז״ל מצאנו הנה
 אמר אלעזר רכי "ואמר ט״ו, דף מגילה בגם׳ בעצמו, האומר כלפי היא הא׳
 שנאמר: לעולם, גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר כל חנינא, רבי

ע״ב. מרדכי." בשם למלך אסתר ותאמר

 יבמות במם׳ שמצינו כפי בשמו, שאומרים למי בתועלת היא הב׳ והמעלה
 )תהלים עולמים באהלך "אגורה דוד, שאמר מה בפירוש מקומות ובעוד צו:

 ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא עולמים, בשני לגור לאדם לו אפשר וכי ס״א(
 רבי דאמר בעוה״ז, מפי שמועה דבר שיאמרו רצון יהי עולם, של רבונו הוא,
 מפיו שמועה דבר שאומרים ת״ח כל יוחי, בן שמעון רבי משום יוחנן

ואיתימא זעירא, בן יצחק ר׳ אמר בקבר. דובבות שפתותיו הזה, בעולם
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קכזהלויי

 לדודי הולך הטוב כיין וחכך ד( השירים )שיר קראה מאי נזירא, שמעון
 - ענבים של כומר מה ענבים, של ככומר - ישנים. שפתי דובב למישרים

 כיון - חכמים תלמידי אף דובב, מיד עליו אצבעו אדם שמניח כיק
בקבר. דובבות שפתותיהם בעוה״ז, מפיהם שמועה דבר שאומרים

 המעלות ענין כנ״ל, וביבמות במגילה המקומות בב׳ נתבאר ואמנם
 יאמר כאשר קפידא יש אם בגמ׳ נתבאר לא אבל אומרו. בשם דבר כשאומר

בתחילה. אמרו מי יזכיר ולא דבר,

אומרו בשם אומר כשאינו קפידא יש האם כ.

איתא: צו: יבמות כגם׳

 דר׳ משמיה אמרה ולא מדרשא, כי לשמעתא אמר אלעזר ר׳ "אזל
 ליה, אמרו אסי, ור׳ אמי רבי לגביה עול איקפד. יוחנן, רבי שמע יוחנן.

 גלוסטרא בראשו שיש בנגר טבריא, של הכנסת בבית המעשה היה כך לא
 קרעו בחמתן, תורה ספר שקרעו עד יוסי, ורבי אלעזר רבי בו שנחלקו

 אמר קיסמא, בן יוסי רבי שם והיה בחמתן, ס״ת שנקרע אימא, אלא ס״ד,
 איקפד הדר הוה. וכן כוכבים עבודת זו הכנסת בית יהיה לא אם אני תמיה
 צוה כאשר א״ל אידי, בר יעקב ר׳ לגביה עול נמי, חברותא אמר, טפי,

 הסיר לא יהושע עשה וכן יהושע את משה צוה כן עבדו משה את ה׳
 יהושע שאמר דבר כל על וכי י״א( )יהושע משה, את ה׳ צוה אשר מכל דבר
 והכל סתם, ודורש יושב יהושע אלא משה, לי אמר כך להם אומר היה

 סתם, ודורש יושב תלמידך אלעזר ר׳ אף היא. משה של שתורתו יודעין
 כבן לפייס יודעק אתם אי מה מפני להם, אמר היא. שלך כי יודעין והכל
ע״כ. חברינו." אידי

 דברי אמר שלא אלעזר ר׳ על יוחנן ר׳ שהקפיד ראינו זה בענק והנה
 "האומר במגילה, המימרא בעל עצמו הוא אלעזר ר׳ ואמנם בשמו. התורה

 כי נאמר אם אף הרי ביאור, וצריך לעולם". גאולה מביא אומרו בשם דבר
 גאולה להביא כדי אומרו בשם דבר ולומר עצמו, כדבוי לנהוג אלעזר לר׳ יש

 את שמפסיד לאומר חסרון זהו אומרו בשם אומר כשלא אמנם כן אם לעולם.
 נזק לו שיש משמע הקפיד יוחנן שר׳ בכך אבל גאולה. מביא של המעלה
בשמו. הדברים נאמרו שלא בכך יוחנן לר׳ שיש הנזק מהו ביאור וצריך בדבר.
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קכח

 לכאורה זה טעם בקבר, דובבות שפתותיו שיהיו משום שטעמו נאמר ואם
 שפתותיו של זה ענין שם הביאה הגם׳ וגם חי. עדיין הוא שהרי מתאים אינו

יוחנן. ר׳ של הקפידא טעם זהו כי ולבאר לקשר בלא בקבר, דובבות

עונש יש והאם הקפידא טעם מה ג.

 שמעה הוה ששת דרב סרסיה אידי "רבי מצינו: לא. דף בכורות בגט׳
 אמר: איקפד, ששת רב שמע משמיה, אמרה ולא מדרשא בי אמרה אזל מיניה,

 רב דאמר ן מינה ליה נפקא מאי ששת ורב עקרבא! ליעקציה - דעקק מאן
 אפשר וכי עולמים באהלך אגורה ס״א( )תהלים דכתיב מאי רב, אמר "יהודה
 שמועה דבר יאמרו עולם, של רבונו דוד: אמר אלא עולמים, בשני לגור לאדם

 חכם תלמיד כל יוחי, בן שמעון ר׳ משום יוחנן ר׳ דאמר הזה! בעולם מפי
 רבי ואמר בקבר, דובבות שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים

 לדודי הולך הטוב כיין וחכך ז׳( השירים )שיר - קראה מאי זעירי: בר יצחק
 כיון ענבים של כומר מה ענבים, של ככומר - ישנים שפתי דובב למישרים

שמועה דבר אומר שאדם כיון - חכמים תלמידי אף דובב, בו נוגע דאדם
בקבר." שפתיו דובבות מפיו

 מאן פירוקא. להאי - מדרשא בבי אמרה שמעיה. - סרסיה :שם ובפרש״י
 שמתא. עקרבא תעקציה משמי אמרה שלא ונשכני שעקצני הוא מי - דעקץ

כחי. שדומה לו הוא והנאה נעות, - דובבות

 הקפידא א. נוספים: דברים ב׳ ללמוד יש בבכורות ורש״י הגם׳ מדברי
אידי. רב את שנדה כדי עד חמורה היתה ששת ר׳ של

 סרק מיימוניות הגהות בשם זקן. ירושלמי ד״ה של״ד סי׳ יו״ד ב״י דעי׳ קשה )ואמנם

 הרמ״ך כתב וכר לכבודו שנידה "הרב הזה: כלשון שכתב ז( )אות תורה, תלמוד מהלכות ו׳

 לא אם אבל חכם. לתלמיד גנאי הם אשר ברבדים ונינהו שביזהו היכא נידוי דנידויו מילי הני

 דאמרינן כהא נידוי. נידויו אץ והידור. בקימה לכבדו שחייב כמו מכבדו שאתו אלא כלל, ביזהו

 הוא נדד שהרי קשה, קעת וא״כ עכ״ל. נידוי." נידויו אין עצמו לכבוד שנידה זקן בירושלמי,

וצ״ע.( בקבר. דובבות שפתותיו שיהיו המעלה העדר על רק ולא ובמד, פגיעה על

 דובבות שפתותיו שיהיו למעלה תכה שלא משום הוא הקפידא טעם ב.
והתשובה לו. איכפת מה - מיניה ליה נפקא מאי ששת ורב הגט׳ כלשון בקבר.
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 בר שמעון ר׳ בשם יוחנן ר׳ דאמר ומשום רב. אמר יהודה ר׳ דאמר משום
בקבר. דובבות ששפתותיו וכר, יוחאי

 הקפיד כאן ומדוע פטירתו, אחרי רק היא זו מעלה הרי קשה ולכאורה
 בשמו, בחייו שמועותיו יעבירו שכאשר צ״ל וכנראה בחייו. שנאמרו דברים על

 בחייו שאם הקפיד לכן בשמו, אותם לומר ימשיכו פטירתו אחרי שגם הרי
 שמו מבלי להזכירה ימשיכו פטירתו לאחר גם הרי בשמו, שלא הלכה העבירו

בקבר. דובבות שפתותיו יהיו לא ולכן

כירושלמי מפורש כבכלי שנסתם מה ד.

 אלעזר ר׳ של המעשה מביא ה׳ הלכה ב׳ פרק שקלים בירושלמי והנה
ז״ל: והרחבה פירוט ביתר יוחנן ור׳

 אליעזר רבי והוה אבא, בר חייא ר׳ עאל ואזיל. מסמיך הוה יוחנן "רבי
 ביה. עביד בבלאה הדין מיליא תרתין הלין ואמר מקמי. ליה ומטמר ליה חמי
 נהגין כך אידי בר יעקב רבי א״ל מיטמר. וחדה בשלומיה, שאיל דלא חדא

 נערים ראוני ומקיימין נהגין דאינון דרבה. בשלומיה שאיל לא דזעירא גבהון,
 הא עביד ועוד קמך. עבר דלא עבוד אליעזר רבי קמו...יאות וישישיס ונחבאו
 לו, אמר אסי ורבי אמי רבי לפניו נכנסו משמיה. שמעתא אמר דלא בבלאה,

 גלוסטר׳, בראשה שיש בער היה, טרסיי׳ של הכנסת בית מעשה היה כך רבי
 אלא ס״ד וקרעו בהמתן. תורה ספר שקרעו עד יוסי, ורבי אלעזר ר׳ שנחלקו
 אם תמיהני אמר, קיסמא בן יוסי ורבי אחד זקן שם והיה תווה. ספר שנקרע

 יעקב רבי לפניו נכנס מחבריה. הכדין ואמר וחזר ע״ז. זה הכנסת בית הוה לא
 וגו׳. יהושע צוה כן עבדו משה את יי׳ צוה אשר כל כתיב לו, אמר אידי, בר
 משה. אמר כך אומר היה ודורש, יושב יהושע שהיה ודיבור דיבור כל וכי

 אלעזר אתה, אף היא. משה של שהתורה ויודעין ודורש, יושב יהושע אלא
 יודעק אתם אי מה מפני להן אמר היא. שלך שתורה יודעין הכל ודורש, יושב

 שמעתא דייטרון דבעי האי כולי מאי יוחנן ורכי חבירינו. אידי כבן לרצות
 אחסה עולמים באהלך אגורה שנאמר רחמים, עליה ביקש דוד דאף משמיה,

 לעולמים. וקיים חי שיהא דוד של דעתו על עלתה וכי סלה. כנפיך בסתר
 נאמרין דברי שיחו אזכה עולם, של דבונו הקב״ה, לפני דוד אט׳ כך אלא

כל אמר, יצחק רבי בשם נזירא בן שמעון מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי
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קל

 עטו רוחשות שמתיו הוה בעולם מפיו הלכה דבר שאוטרין חכם תלמיד
 אדם שמניח כיון זה ענבים של כמר מה ישנים. שמתי דובב שנאמר בקבר.
 דבר שאומרין כיון צדיקי׳ של שפתותיהם אף דובב, מיד עליו אצבעו
 לו, הנאה מה בקבר. עמהן מרחשות שפתותיהן צדיקים, מפיהסיל הלכה

 חמר דשתי כהדין ׳אמ יצחק ר׳ קונדיטון. דשתי כהדין אמר נזירא בר
ע״כ. בפומיה". טעמא ליה דשתי אע״ג עתיק,

 הירושלמי: כלשון יוחנן ר׳ לקפידא הטעם בירושלמי מפורש א״כ
 ביקש דוד דאף משמיה שמעתא דיימרון דבעי האי כולי מאי יוחנן "ורבי
וכו׳." כקבר עמו רוחשות שמתיו נאטרין... דברי שיהו אזכה רחמים.. עליה

בשמו, יאמרו בחיו שאם מכיון שהקפיד קודם, שכתבנו כמו צ״ל ובהכרח
 בשמו, יאמרו לא בחייו אם אבל בשמו, לומר ימשיכו מותו לאחר גם הרי
 שיהיו המיוחדת הטובה ממנו בשמו,וימנע מכירו לא מותו, לאחר בוודאי הרי

בקבר. דובבות שפתותיו

 כתבו והחיד״א מאירות פנים הרב - שם בעילום ספר לכתוב ה.
 שכלפי כיון בשמו, מזכירים לא אם אף בקבר דובבות שפתותיו כי

אמר. מי גלוי שטיא

 בעל הרב בשם הביא כ״ו אות ז׳ מערכת ספרים חלק הגדולים שם בספר
 מי גליא שמיא דקמי דכיון כתב, שהוא לספרו. בהקדמתו מאירות פנים שו״ת

 כשלא אף בקבר, דובבות שפתותיו שיהיו לכך יזכה לכן השמועה. בעל הוא
וז״ל: בשמו. הדברים הזכירו

 אם בזה ונסתפ״ק עלה בהקדמתו א׳ בחלק מאירות מנים הרב והנה
 או המחבר, מי לומר ולא בסתם שחיבר ספר ולהדפיס לכתוב לאדם טוב

 שמו, את ישא אשר חיברו שהוא להזכיר המחבר אל רמיא חיובא דלמא
 שמועה שאומרים ת״ח כל א[ צז, ]יבמות דוכתי בכמה דאמרינן הא משום
 מחייב אינו דובבות דשמתותיו דהא והשיב בקבר. דובבות שפתותיו מפיו

 אחרים, בשם או סתם שיאמר דהגם אומרה, שם יזכיר שמועה שהאומר
ע״כ. דובבות. ושפחותיו והמחזיקה, היולדה גליא שמיא קמי
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 חידוש המציא מי יודעים ובשמים שהיות מאירות" "פנים הרב לפ״ד וא״ב
 שיהיו מכה שמו. את יזכירו שלא אף תורתו. דברי יאמרו שכאשר הרי זה.

 דוקא שיאמרו הקפיד שר״י בירושלמי, ממש״ב להיפך )וזה בקבר. דובבות שפתותיו

להלן( שנכתוב כפי .,בקבר׳ דובבות "שפתותיו של המעלה יפסיד שאל׳־כ בשמו,

 קפידא שאץ אחרים", בשם או סתם שיאמר "דהגם מלשונו: שמשמע להעיר יש )עוד

 כלה במס׳ ממש״כ נסתרים שהדברים ז׳ אות להלן וראה אחרים, בשם פלוני דברי שיאמר אף

 מישראל. שתסתלק לשכינה גורם ממנו אמרו שלא הכם משם דבו האומר :"וכל א׳ פרק בסוף

 בשם למלך אסתר ותאמר ב( )אסתר שנאמר לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר וכל

אלו.( כלה מס׳ דברי מהם נעלמו וכנראה מרדכי.״ע״כ.

 ויקבלו הדברים אמר שהוא שידעו כדי הוא שהקפיד הטעם הפנ״מ ולדעת
שם: כלשונו להלכה. דבריו

 דכשיאמרו טעמא אומרה. בשם לומר מקפידים שהיו הקפידה "אך
 וגורסין ומקבלה, ישמע השומע גדול, אדם והוא אומרה משם השמועה

 דאמרו הא כי דובבות, שפתותיו האומרה ועי״ז ללומדה. לב ונותנין אותה
 בזה מוחזקני ליה אמר דר״ל, לקמיה דאתא ההוא כ״ה, דף בכתובות

 על שחילק ראית א״ל הכנסת. בבית ראשון שקרא ראית, מה כהן. שהוא
 קמיה יתבי הוו זמנין כהונה. בטלה גרן שם אין ואם ר״א א״ל הגרנות.

 אלעזר לר׳ חזא הדד וכר, גורן שם אין ראם ר״י א״ל ובו/■ יוחנן דר׳
 דמפני אלמא משמיה, לן אמרת ולא נפחא דבר מילי שמעת אמר בישות,

 שפירש״י. וכמו מיניה. קבלה לא דר״י, משמיה אמרה לא אלעזר דר׳
 ר׳ משום דאביי קמיה רבנן אמרוה כ״א, דף בשבת אמרו בזה •"וכיוצא
יוחנן דרבי משמי׳ דאביי קמיה אמרוה רבין אתא כי קיבלה. ולא ירמיה,

עכ״ל. וקבלה."

 ומהירושלמי, בכורות מהגמ׳ נסתרים מאירות הפנים דברי ו.
 שיהיו כדי בשמו, דבריו שיאמרו יוחנן ר׳ של הקפידא שפירשו

בקבר. דובבות שפתותיו

 מה בבירור שמבארת הנ״ל, בכורות מהגמ׳ נסתרים אלו דברים ואולם
 דובבות שפתותיו שיהיו כדי בשמו, שיאמרו שהקפיד ששת ר׳ של טעמו
לא עדיין הדברים. אמר מי גליא שמיא שכלפי שאע״פ ברור ומשמע בקבר.
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הלוי ח סימן משפטי
תורה דברי גניבת

קלב

 כהרב דלא תה בשמו. ממש שיאמרו עד בקבר", דובבות "שפתותיו בו יתקיים
מאירות. פנים

 שרצה משום שהקפיד, הטעם עצמו יוחנן בר׳ שמפרש מהירושלמי וביותר
 באהלך "אגורה המלך דוד כבקשת בקבר, דובבות שפתותיו שיהו לזכות

עולמים."

 כדי בחייו שהקפיד לעיל, כתבתי כבר יוחנן ר׳ של בחייו שהיה ואע״פ
 פירש העדה בקרבן שגם מצאתי ועתה בשמו. לומר ימשיכו פטירתו אחר שגם

 יאמרו לא בחייו ואם מיתתו, לאחר אף משמו שמועה שיאמרו "שרצה ז״ל: כן
מותו." לאחר כ״ש משמו

 בירושלמי, המעשה לבאר פ״מ הרב בשם החיד״א כתב דבריו ובהמשך
 תלמיד עצמו מחזיק אלעזר ר׳ אם שבשלמא היתה, יוחנן ר׳ של דהקפידא

 הם דבריו שכל פשיטא זה כי בשמו, פעם כל לומר א״צ אז יוחנן, לר׳ גמור
 עצמו מחשיב שאינו סימן זהו יוחנן, ר׳ בשלום שאל ולא היות אך רבו. של

 יודע הוא שגם בפ״ע, חשיבות לו שיש חבר כתלמיד הוא אלא גמור, לתלמיד
 הזכיר ולא יוחנן, ר׳ של דברים אמר מדוע הקפידה חזרה א״כ בעצמו, לחדש
הפנ״מ: בשם החיד״א ח״ל בשמו.

 על מסחמיך הוה יוחנן רבי קורא היה פרק הירושלמי מאמר פי׳ "ובזה
 מילין תרין א״ל קומוי מן ליה ומטמר ליה חמי אלעזר רבי והוי יעקב רבי

 שמי. מן שמעתא אמר דלא וחדא בשלמי, שאיל דלא חדא הדין, לי עביד
 להבין דצריך ע״ש, וכו׳ דרבה בשלמא שאיל לא דזעירא נהגין אילוץ כן א״ל

 דברים. של קשר״ן ומהו זה. דתלוים דנראה יוחנן, רבי שהקפיד זו שתים
 לשאול חייב אינו חבר ותלמיד רבו לשלום לשאול חייב גמור תלמיד אכן

 בסתם, דרביה שמעתא למימר מצי גמור תלמיד הוא אם והשתא לשלומו,
 ולית תלמיד הוא כי מדרכיה, אלא מדנפשיה לאו שמעתא דהאי ידעי וכ״ע

 במדרגת והוא נתחכם אם אך עליו. להקפיד ואץ שמועות לחדש בחיליה
 דיליה דתוחז סברי סתם, וכשאומר מדעתו, לחדש לו אפשר חבר תלמיד

 דר׳ בשלמיה שאיל דלא אלעזר רבי והשתא רבו. בשם לומר חייב לכן היא,
 מצאה וא״כ לו. שיג וכי שיח כי חבר לתלמיד עצמו שמחזיק ש״מ יוחנן,

 שמעתתא דהני שיסברו מקום דיש יוחנן, דר׳ משמיה אמר לא אמאי הקפידא,
יש דממ״נ וכו׳, מילי תרתין יוחנן רבי דקאמר והיינו אמרן. עצמו מפי
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קלג הלויי ה סימן משפטי
תורה דברי גניבת

 לומר צריך אין ומשו״ה הוא, גמור דתלמיד -ליעולם והשיב עליו. להקפיד
 תורף זהו וכר. נהנין דאינו אחר וטעם לשלומו שואל אינו אף דמר. משמיה

 מצוי הספר אין כעת כי מכרוני, הרשום כפי מאירות פנים הרב דברי
החיד״א. עכ״ל אצלי:

 להזכיר קפידא אין בקבר דובבות שפתותיו שהיו שלענין מש״ב ועכ״ם
 הביא פ״מ שהרב ביותר תמוה וגם כנ״ל. בכורות מהגמ׳ קשה אומרו, בשם

 יוחנן ר׳ של וקפידתו טעמו מפורש שם וגם ברכות, מירושלמי המעשה
 עליה ביקש דוד אף שמיה, מן שמועת׳ דיימרון כעי יוחנן "ורבי בזה״ל:
 עלת וכי יוחנן ר׳ בשם ירמיה רבי פינחס ר׳ עולמים, גאהלף אגורה רחמים

 על נאמרין דברי שיהו אזכה דוד אמר אלא לעולם, חי שהוא דוד לב על
 כל אמר נדירא בר לוי ליה. מהניא מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שמי

כקבר". עמו רוחשות שפתותיו אומרה, טשם שמועה האומר

 תורה של ולאמיתה חדש. טעם מלבו פירש מדוע ביותר תמוה ולס״ז
 ג׳ פרק מו״ק בירושלמי גם מובא שהמעשה מאחר דברינו, דצודקים נלע״ד
 גם בקבר. דובבות שפתותיו שיהו כדי הטעם מפורש שם וגם ד. הלכה

 המאמר יוחנן, דר׳ מעשה בסוף הובא שם צו: יבמות בבלי בגט׳ כך מתסברא
בקבר". דובבות שפתותיו "שיהו

 הוא אם לעולם, גאולה מביא אומרו בשם האומר בביאור אופנים ב׳
 גאולה שיביא שראוי מעלה בעל שהוא - בלבד שאומר לטי מעלה

 אומרו בשם לומר והנמנע העולם, לכל תועלת שזוהי או לעולם.
מהעולם טובה שמונע מפני מגונה

 שם בהזכרת קפידא אין דעתו לפי דאמנם הפ״מ על לתמוה יש ועוד
 טעם יש עדיין אך הראשון. האומר הוא מי גליא שמיא דקמי משום האומר

 וא״כ לעולם. גאולה מביא אומרו בשם דבר שהאומר ט״ו במגילה אחר
 שאלה ואמנם מהעולם. טובה דמונע האומר בשם לומר להקפיד יש זה מטעם

 שהוא א. אופנים בב׳ יתפרש לעולם גאולה מביא דמש״כ ליישב אפשר זו
 יביא שהוא וראוי טוב שהוא ב. אומרו. בשם שאומר בזה העולם גואל

 לגאולה השליח היתה והיא מרדכי, בשם שאמרה דאסתר וכמעשה גאולה,
 שאמרם, למי אלא לעצמו הדברים מייחס שאינו כשם - והטעם ההוא. בדור

כך וע״י בקב״ה אלא בעצמו הגאולה יתלה לא ידו על גאולה תבא אם כך
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הלוי ה סימן משפטי
תורה דברי גגיבת

קלד

 ר( פרק לאבות בפירושו במזזר״ל עי׳ הביאורים )ושני מולם. השי״ת טובת יפרסם

 לעולם ולא עצמו לאומר ומעלה ענין שזהו השני כפירוש הפ״מ הבין וא״כ
 ליה איכפת דמאי לההקפיד, יוחנן לר׳ היה לא זה כפירוש אם ולכן כולו.
 בהכרח הקפיד, יוחנן ר׳ שאם אלא הנ״ל. המעלה יפסיד אלעזר שר׳

 הקפיד. ולכן עצמו יוחנן לר׳ או לאחרים הפסד גרם אלעזר ר׳ שבמעשה
 שפירש כפי אחר מטעם רק לעולם" גאולה "מביא מצד אינה זו וקפידא

 ולא פ״מ. כהרב דלא כנ״ל מקומות בכמה בירושלמי מבואר עכ״ז אך כנ״ל.
בזה. הירושלמי על חולק שהבבלי מצאנו

 מפרשים יש בדבר. איסור יש האם אומרו בשם אומר כשאינו ז.
עליהם. חולק והיעב״ץ שכינה שתסתלק שגורם

 או המעלות. מפסיד רק האם אומרו בשם דבר אומר כשאינו לברר ויש
 מ״ח בענק איתא ז׳ משנה ו׳ פרק אבות במשנה והנה ממש. איסור בכך שיש

 היעב״ץ שם וכתב אומרו." בשם דבר "האומר בהם: נקנית שהתורה דברים
בפירושו:

 שהאומר שמצינו כיון שפירשו כלל, בעיני נוחין אינם המפרשים ^™^׳דברי
 מכלל מרדכי. בשם למלך אסתר ותאמר שנאמר גאולה, מביא אומרו בשם דבר

 אינו וזה מישראל. שכינה שתסתלק גורם ההפך שהעושה לאו, שומע אתה הן
 אומרו, בשם דבר והאומר תתלה, שיאמר ראוי שהיה א׳ טעמי. מתרי נכון

 יתכן איך כי למדת, הא יאמר ואח״כ מרדכי. בשם למלך אסתר ותאמר שנאמר
 הפך אין ועוד ממנו. אותו מדייק הוא אשר המאמר קודם הדיוק שיכתוב
 וגו׳, בהיותם זאת גם ואף כח< )ויקרא כתיב דהא השכינה, הסתלקות הגאולה,

עמהם. שכינה למצרים גלו כם.( )מגילה ז״ל ואמרו

 דברי אלא המעלות שמנה מי דברי אינם למדת, הא אומרו כי לי, והנראה
 שמנה מה ודקדק ז״ל, המפרשים כמ״ש חכמים אמרו מכאן כמאמר אחר, חכם

 נראה שהיה בהם, נקנית שהתורה המעלות במנין אומרו בשם דבר האומר
 כי גדול, דבר שהוא למדנו שמכאן ואמר קפידא. כ״כ בזה אין כי לכאורה,
 שורה והשכינה מכולם, עולה התורה קגין כי וזה התורה. קנק יסתלק בהעדרה
מהנה אחת נעדרה ואם• כולן, המעלות באלה נתעטר אשר השלם, ע״י בישראל
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ה סיסןמשפטי
תורה דברי גניבת

קלההלוי

 נגאלו ידה על כי היא, גדולה מעלה כי הראיה, ע״ד ביאר ואח״ב שלם. אינו
עכ״ל. בהם". נקנית שהתורה המעלות מכלל אותה המונה צדק וא״כ ישראל.

 דבר האומר - ההיפך העושה כי מפרשים יש אמנם כי מדבריו העולה
 עליהם חולק היעב״ץ אך מישראל. שכינה שתסתלק גורם אומרו בשם שלא

 אך התורה, קנין יסתלק ובהיעדרה התורה, בקנין מעלה זוהי שאמנם וסובר
מישראל. השכינה שתסתלק גורם אינו

 קסידא שאק משמע הוזיד״א, שהביאם כפי ה׳ אות דלעיל מאירות" ה״פנים דברי )גם

אחרים.( בשם יאמר אפילו

 ח״ו, שכינה שתסתלק גורם אחרים בשם שהאומר כתוב כלה כמס׳
בהיעכ״ץ דלא זה ולכאורה

המפרשים, דברי צדקו כי מפורש לכאורה ימצא כלה במס׳ המעין והנה
א׳: פרק סוף כלה במס׳ שם וזה״ל היעב״ץ כדברי ודלא

 שתסתלק לשכינה גורם ממנו, אמרו שלא חכם משם דבר האומר "וכל
 )אסתובב( שנאמר לעולם גאולה מביא אומרו כשם דבר האומר וכל מישראל.

מרדכי". בשם למלך אסתר ותאמר

 בדו לא כך שאמרו ואלו שכינה, שתסתלק שגורם כלה במס׳ מפורש א״כ
הנ״ל. כהיעב״ץ ודלא מלבם, הדברים

 כץ לחלק דיש בלה למס׳ היעכ״ץ דברי כץ סתירה שאץ ליישב יש
אחד כשם כשאומר לבץ השמועה, כעל מזכיר ואינו סתמא אומר

 ב׳ איכא דאמנם ליעב״ץ. המפרשים בין מחלוקת אין שאמנם ליישב ויש
 האומר שם שיחליף ב. אומרו. שם יזכיר ולא בסתמא דבר שיאמר א. אופנים:

אמרו. שלא אחר חכם בשם ויאמר

 שלא חכם בשם דבר שאמר הב׳ האופן מבואר כלה במס׳ ממש״כ והנה
 צדקו כי מוכח אמנם וא״כ שתסתלק. לשכינה שגורם כתב כך ועל אמרו,

 שבכך אמרו, שלא חכם בשם דבר ואומר ההיפך, ממש כשעושה המפרשים
 כאשר היעב״ץ דברי שיצדקו אפשר עדיין אך מישראל. שכינה שתסתלק גורם
כזה אופן שעל האומרו. מזכיר ולא בסתמא כשאומר הא׳ באופן דבר אומר
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הלוי ה פימן משפטי
תורה דברי גניבת

קלו

 לשונם דיוק ראיתי לא ואמנם מישראל. השכינה מסלק כי כלה במס׳ כתב לא
 למש״ב, שכוונו אפשר לענ״ד אך היעב״ץ. שהביא מפרשים אותם של

בדבריהם. דייק לא לענ״ד והיעב״ץ

 ינהג וכיצד השמועה, כעל שמחליף כמי המים" "מהרת בשם השד״ח דברי
השמועה בעל מי מסופק כשהוא

 המים טהרת ספר בשם כתב קמ״ג אות כללים האלף מערכת חמד ובשדי
 יהודה מרבי השמועה בעל שם להחליף שלא אזהרה כ״ה, אות החית במערכת

 למחליף "מנץ קפ״ח סי׳ שופטים בפרשת בספרי ומקורו וכיוצא. יוסי לר׳
 שהוא טהור טמא ועל טמא טהור על לומר יהושע ר׳ בדברי אליעזר ר׳ דברי
 סי׳ יראים בספר והובא רעך. גבול תשיג לא לומר תלמוד תעשה, בלא עובר
 ר׳ או יוסי ר׳ הוא אם יודע ואינו סתם ר״י כתוב שאם שם וכתב רנ״ח.
 לא דאיסור דאורייתא בססק יכנס ולא ר״י שיקרא דחנכון וכיוצא, יהודה
 קבלה, מדברי רק דאורייתא איסור שאינו כדבריו דלא כשד״ח וכתב תשיג.

 אליעזר, ר׳ לגבי יהושע כר׳ הלכה דקי״ל כגון להלכה נפק״ט יש כאשר ורק
 ישאר להלכה נפק״ט שאין במקום אך הלכה.1ז תיהפך גם השמות הפך ואם

 ו׳ פרק לאבות בפירושו והמהר״ל אומרו. בשם דבר האומר משום שעובר
 מי כל במדרש "ויש שם: ז״ל העולם ומחריב שהופך כתב ז׳ משנה

 כאלו ר״א לדברי ר״י ודברי יהושע רבי לדברי אליעזר רבי דברי שמשנה
 מיוחדת ר״א השגת כי אמרנו, אשר הדברים הן והן העולם, את החריב
 דעת הש״י וסדר בהשגתם מחולקים שהם לר״י מיוחדת ר״י והשגת לר״א

 התורה סדר משנה הוא הרי דבריהם משנה וכאשר לר״י, זה ודעת לר״א זה
 הסדר שנוי יש כאשר העולם חורבן זה ודבר לחכמים, הש״י סדר אשר

עכ״ל. בתורה".

 משמע כ״ד, תיקון לזוהר חדשים מהתיקונים במש״כ י״ג אות להלן ועיין
 בסתם. שאומר מי לבין עצמו, בשם או אחר בשם דבר שאומר מי בין שמחלק

 רק הוא סתם, אומר שהוא מי ואילו גולן, הוא עצמו בשם שאומר מי דאילו
 סתם, דאמר מאן "ואפילו כלשונו: העליונה הארה השלמת של המעלה מחסר
אשתלים." דלא לנהירו גרים
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קלט הלוי ה סיס! משפטי
תורד, דברי גניבת

 שב כאשר ולכן אדם, בהיותו לאדם יקרה אשר מכשלה היתה רק והממשלה,
לו. ונסלח ורפא

 מחמת נכשל שאם ליכשל, חכם לתלמיד שאפשר האופנים בשני הדבר וכן
 מחמת חטא אם אבל לו. ורפא ושב אדם, כל כשאר הוא הרי גופנית, תאוה

 המלך. שאול של לחטאתו דומה נמחק, במהרה לא עוונו אזי כנ״ל, לימודו
עכ״ד. כנ״ל.

 ולא מוסרי, חטא שהוא ונראה בענין, חטא ממש יש אלו לדבריהם והנה
ממש. גניבה או גדלה שהוא בדבריהם הזכירו

 כתב בשבו״י גט גזילה, איסור דיש והרעק״א אברהם המגן דעת י.
עבירה דהוא

 בשם דבר אומר שאינו "כל כתב: סק״ב קנ״ו סי׳ או״ח המג״א והנה
ע״כ. פ*ק<" )נדרים בלאו עובר אומרו

 כתב מ״ז פרק חרדים בספר אמנם והן דנדרים. לפ״ק ציין מי ידעתי ולא
ובקנה: בפה התלויות סופרים ומדברי קבלה מדברי תעשה לא במצוות

 )משלי שנאמר בלאו עובר אומרו בשם דבר אומר שאינו כל חייא ר׳ "תני

עכ״ל. תדרים." לפ״ק ציינו שם הואךזגם דל כי דל תגזול אל כב< כב,

 בפ״ק זה דבר שלנו בדפוסים מצאתי ולא חיפשתי כי צל״ע ואולם
 בנדרים. אינו אך הנ״ל חרדים מספר מקורו במג״א שמש״ב ־ואפשר תדרים,

 רעק״א בהגהות שם וכ״כ ח׳, אות לעיל שהבאנו תנחומא במדרש מקורו רק
 במדבר פ׳ תנחומא למדרש וציין בלאו שעובר המג״א דברי שהביא לשו״ע,
 ובילקוט תרנ״ה רמז בילקוט הוא וכן הוא, דל כי דל תגזול לא לאו על שעובר
לאו. ממש שיש הבינו כי מדבריהם נראה ועכ״פ עכ״ד. כ״ב. משלי

כתב: סק״א( רמ״ו זזו״מ בפת״ש )הוב״ד קמ״ו סימן ב׳ חלק יעקב שבות ובשו״ת

 על המועיל אופן בכל מותו לפני שצוה עשיר טריבטש. מק״ק שאלה
 שיתן הכנסת, בבית ברבים ידרוש שאם מבניו א׳ על צוה הצוואה ותוך בניו.

אחר מה וזמן העשיר. ומת עליו. המגיעו חלקו על יתר מעזבונו מה סך לו
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הלוי ה פימן משפטי
תודה דברי עיבת

קם

 ואחיו אביו. שצוה כפי סך אותו מאחיו ובקש ברבים, הבן אותו דרש מיתתו
 שתיקתו היה ויפה לעמו, טוב דרש שלא אחד טענות, הרבה נגדו טוענין

 מפי רק מעצמו למד לא זו דרשה שאף לחוש שיש נגדו טוענין ותו מדיבורו.
 דהכי ואדעתא שלו. שאינו בטלית והתלבש הדרשה, כל מאחר למד או כתבים,

אביו. צוה לא

כתב: תשובתו ובתוך

 אחרים מפי רק מעצמו, הדרוש למד שלא שטענו השנית טענה "איברא
 למד שלא כשרים עדים פי על מבוררת זו טענה היה אם ודאי כתבים. מפי או

 אביו כוונת דודאי טובה. טענה בזו דטענתם נראה היה הדרוש. כלל מעצמו
 אבא. מזכה ברא כן ידי ועל מעצמו, לדרוש שיכול בלימודו, להתמיד כדי היה

 שאינו בטלית להתלבש לא אבל זו. במתנה פריה יאכל תאנה נוצר צוה, להכי
 כל שמשו שלא תלמידים איזה כדרך בו, שאין במה עצמו ולהחזיק שלו,

 ודאי לב. חקרי גדולי כלומדים עצמן וטחזיקין ומתגררים המתגאים צרכם
 פ״ה, דף הכותב בפרק וכדאיתא מעולם. אביו כוונת היה לא דהכי אדעתא

 אם אף ואולי רש״י. בפירוש שם יעוייץ מותו בשעת מעשיו מצדיק דאדם
 זכייה, פ״^הלכות ברמב״ם כדאיתא בו, זכה לא כך אביו כוונת היה

 בטור והובא לו. שומעין אין נכסיו עם עבירה לעשות שצוה מרע ששכיב
 חכמים קמו אשר מיום כי היא עבירה כן גם זו רנ״ו, סימן ובש״ע ח״מ

 נעדרת והאמת דארעא, כעמא ולמהוי תפרח, חכמים חכמת כאלה,
 השכירות. לקבלת ולא לעונש וראוי המעשים. ונתקלקלו הדינים ונתעוותו

עכ״ל.

 דברים לומר ואיסור עבירה כאן שיש הרי יעקב השבות לדעת גם א״כ
 הזכיר לא ואמנם אחרים. ממקורות לקחם ובאמת עצמו, של שהם הנראים
 הנו״ב וכדברי שלו. שאינה בטלית שמתכבד האיסור רק גזל, איסור בדבריו

ט׳. באות הבאתים הנ״ל

ממש בו שאין בדבר גזילה דאין כתב שיק מהר״ם

 שלא כיון גזלן, הוא שאין כתב קנ״ו סי׳ יו״ד שיק מהר״ם בשו״ת ואמנם
 משום וטעמו יצא. ותקע שופר בגזל וכמו ממש. בו שיש דבר מחבירו לקח

אין וריח מראה קול דאמרינן וכשם ממש. בו שאין דבר דהוי בקול גזל שאין
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קטא הלוי ה סימן משפטי
תורה דברי גניבת

 כתב אבל ממש. בו שאין דבר שהוא בחדו״ת כ״ש מעילה, משום בהם
 הבריות דעת שגונב משום תרחק", שקר "מדבר באיסור שעובר שיק המהר״ם
 ועי״ע כך. בשל מגיעו שאינו כבוד מקבל ואף שלו, חידושים אלו כי הסבורים

 עצמו, בשם אחרים של חדו״ת שכתב מי בענין מ״ט חו״מ חיים מחנה בתשר
סופר. להיות נפסל אם

ואהרן משה לעונש חננאל רכינו ביאור יא.

בסופו: הביא באבות למשנה בפירושו ביעב״ץ

 הזה הסלע המן שאמרו ואהרן במשה שהחטא ז״ל חננאל רבינו "כתב
 )במדבו אמר שלזה לי ונראה ע״כ. )-יוציא( יוצא אמרו ולא מים לכם נוציא

לעולם: גאולה תביאו לא אומרו בשם דבר אמרתם שלא כיון תביאו, לא כ(

 דבר שאמרו גמור חטא בזה היה חננאל רבינו לדעת כי מבואר כן אם
 ולפי הצדיקים, עם דקדוק זהו שמא לדחות יש ואולי אומרו. בשם שלא

 המנהיגות בענין שהיה משום להם נסלח לא ושאול דוד בענין לעיל המבואר
אדם. בני כשאר ואינם ישראל, בהנהגת להם שהיה והשלטון

 טכיא־גאולה אומרו כשם דבר האומר מדוע - המהר״ל כיאור יב.
 כעתיד חכם כל יאמר מה מראש כבריאה קכע שחקכ״ה - לעולם

לשרשם הדברים מחזיר אומרו כשם והאומר -

כתב: ז׳ טשנה ו׳ פרק אבות לטס׳ חיים דרך בפירושו מפראג המהר״ל

 לו יש כי מאד, לתורה שייך ג״כ זהו כי וכר, אומרו בשם דבר "האומר
 אומר הקב״ה ואף אומרו. טפי התורה יגזול ולא אומרו מפי הדבר לומר
 הוא כך בני אביתר ע״ב< )ו׳ דגיטין קמא בפר׳ כדאיתא אומרו מפי דבר

אומר."

 מפי התורה יגזול "לא ולכן גזילה כאיסור שזהו הזכיר הוא גם א״כ
 מהמדרש, מביא מכך וביותר החכמים. בשם אומר הקב״ה ואף אומרו".

 ואף שאמרו בטרם אף לומר, שעתידים מה החכמים בשם אומו שהקב״ה
וז״ל: שנולדו. בטרם
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הלויקטב ה סימן משפטי

תורה דברי גניבת

 קולו שמע למרום, משה שעלה בשעה פי״ט( >במד״ר במדרש אמרו ועוד

 אומר כך בני אליעזר ואמר אדומה פרה בפרשת ועוסק שיושב הקב״ה של

 ואתה שלך הם והתחתונים העליונים רבש״ע הקב״ה לפני אמר שתים. בת פרה

 עתיד אחד צדיק משה, הקב״ה לו אמר ודם. בשר מפי הלכה ואומר יושב

 שתים בת פרה אליעזר ר׳ תחלה, פרה בפרשת לפתוח ועתיד בעולמי, לעמוד

 הקב״ה שאמר מה למשה הקב״ה השיב תשובה מה בזה לשאול ויש וכר.

 אדומה פרה בפרשת שיתחיל שאמר זה .פירוש אבל ודם. בשר מפי הלכה

 ואחד, אחד כל לפי השכל לפי הם ההשגות כי מורה זה דבר כי ור״ל תחלה.

 ופרה שכלו, גודל לפי אליעזר רבי בה מיוחד ההשגה שזאת אמר ולפיכך

 כך ומפני הגדול. אליעזר לרבי ראוי הזאת וההשגה עמוקה השגה היא אדומה

 לכל שכל ונרנן הנמצאים סדר דהש״י שתים. בת פרה לומר תחלה בה התחיל

 כלומר אליעזר, רבי מסי הלכה אמר ולכך ראוי שהוא מה כסי ואחד אחד

 להשיג אדומה כסרה מיוחד שכלו אשר אחד וחכם צדיק בעולמי בראתי כי

 אומר הקב״ה היה כך ומפני שתים. בת פרה לומר בוריה על הזאת השגה

 אחד לכל ונתן הנבראים כל ברא יתברך שהוא כמו אליעזר, רבי בשם דבר

 האומר דעת לסי ההשגה כאשר ודעתו שכלו אדם לכל נתן כך מהותו,

 בלבד זה אצל ולא אומרה. מסי הלכה אומר הוא הגה הש״י סדר אשר

 כל מסי הלכה ואומר יושב שהקב״ה דורשיץ אין בפרק אמרו שכך אמרו

 אלישע כי ור״ל אחר. אלישע טפי תורה שלמד מסגי מר״ט חוץ החכמים

 נקרא ולכך הש״י סדר אשר הסדר מן יוצא היה הכלל מן יוצא שהיה אחר

 של מפיו הלכה לומר הש״י ראוי אין כך ומפני וחוץ, אחר שהוא אחר

אחר. אלישע מן שלמד מאחר ר״מ

 מפני דוקא ר״א מפי הלכה אומר הקב״ה שהיה במדרש שאמר ומה

 ר״א מפי זאת הלכה אומר הקב״ה והיה בלבד לר״א הזאת השגה שהיתה

 הם ורבים בלבד אחד בה מיוחד היה שלא הלכות שאר כן ולא בלבד,

 גודל לפי זה דבר רק רבים, מפי הלכה הקב״ה אומר והיה כך האומרים

 מחלציו שיצא במדרש שאמרו ר״א, בו מיוחד שהיה אדומה פרה של ההשגה

 אליך ויקחו י״ט( )במדבר כדכתיב אדומה פרה סוד עלה בלבד שאליו משה של

עכ״ל. ר״א. בזה מיוחד שהיה עד ר״א ירש וממנו

 אחד לכל הקב״ה בירר הבריאה מתחילת כי המהר״ל, בדברי המבואר

בהבנת בהם ולחדש בהם להשיג ויוכל ישכיל בהם אשר ושכלו. מהותו
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קמג• הלוי ה סימן משפטי
תורה דכרי גניבת

 בהבנת מיוחד כוחו שיהיה ר״א להיות עתיד כי מראש ידע לבן התורה.
תורה. מתן מזמן עוד דנא מקדמת בשמו הדברים ואמר אדומה. פרה פרשת

 האומר מדוע זה לפי לבאר מאוד, מופלג בפעם המהר״ל וסיים יג.
וז״ל: לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר

לעולם, גאולה מביא אומרו בשם דבר שהאומר מה עוד לדעת לך "ויש
 גם הוא אומרו בשם דבר האומר כי וזה מאוד. מופלג טעם בזה יש כי
 מי אל אחר ביד שהם הדברים מחזיר כאשר לעולם, גאולה מביא כן

 ידו, תחת שהיו אותם אחר מרשות הדברים "יצאו שלו. הם שהדברים
 כי ישראל, של הגאולה ג״כ ידו על ולכך שלו. שהדברים מי אל ומחזירם

 שלו. שהם מי אל ישראל שיחזרו ראוי ידו ועל אחרים, תחת היו ישראל
 והוא אומרו בשם דבר אומר כאשר ולפיכך בודאי, הקב״ה אל הם וישראל
 שעל ראוי ג״כ שלו, שהדברים מי רשות אל אחר מרשות הדברים מחזיר

 אין ואם שלו. שהם מי אל אחרים מרשות ישראל ויצאו הגאולה תהיה ידו
 ומיד האומות מיד הרוחה שכל הדוחה, דבר מביא הנה גמורה גאולה מביא

 לכל סדר שהשי״ת שאמרנו, זה דבר גודל ולפי הוא. גאולה הכל המושלים
 יצאו כאשר למעלה, זה שהתבאר כמו מיוחדת, וחכמה דעתו ואחד אחד

 מאוד עליונה גאולה זה דבר אמרם, אשר רשות אל אחד מרשות הדברים
 יש זה ופירוש לעולם. גאולה מביא אומרו, בשם דבר האומר ולכך היא.

עכ״ל. מאוד:" להבין לך

 העליון, ממקור יוצאים כולם הדברים בהיות כי הוא דבריו סיכום והנה
 כל בהם לחדש ה׳ מאת המיועדים ודור דור שבכל החכמים אל יצאו וממנו
 עד למקורם הדברים את מחזיר אומרו בשם דבר כשאומר א״כ בדורו. אחד

 או גאולה נעשית ידו שעל אותו מזכה שהקב״ה הוא שכרו ולכן לקב״ה.
 הם וחיסורים שהגלות כיון מידה( מגד )במרה ישראל, לעם מסוימת הרווחה
 להיותם ישראל החזרת היא והגאולה העליון, ממקור ההתרחקות מחמת

 החזיר שהוא כשם - הגאולה. וזוהי הקב״ה אל ־ שלו שהם מי אל קרובים
 גם לפיכך העליון, למקור עד השתלשולתם בסדר שלו שהם למי הדברים
אליו. ישראל עם את מחזיר ההב״ה
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הלוי ה פיטן משפטי•
תורה דברי גניבת

קמד

לזוהר חדשים כתיקונים כתב המהר״ל כדברי יד.

 מש״כ עם בעין עין הם המהר״ל דברי כי מאוד, גפלא מצאתי בס״ד והנה
ז״ל: וארבע עשרים תיקון הקדוש לזוהר חדשים בתיקונים

 דאתמרו חד מכל באוריתא, דאתמרו כלהו לעילא, רשימין מילין "דכל
 ואפילו יאות, כדקא מילין לישראל לאחזאה למשה, אתיהיב עוכלא ודאי.

 לתתא. אתמרת לא עד דמאריח בשמא לעילא אתרשים בלא תשכע״פ
 מביא אומרו כשם דבר האומר כל דא ורזא דאתמרת. כתר שכן כל

 ודאי, נשטתא כההיא דתליין איגון דכמה .0 ו, )אבות לעולם גאולה
 אתיהיכת. חולקא דלההיא מלה, כההיא מתנהרן וכלהו לה, ומשטשין

 מאלץ נהירו וגזל עלאה, קודשא מגו גזל כאלו ממרייהו מילין דגזל ומאן
 אשתלים." דלא לגהירו גרים סתם, דאמר מאן ואפילו ליה. דמצפאן

ע״כ.

 שבע״ס תורה דברי ואפילו למעלה רשומין תורה הדברי שכל - ופירושו
 שנאמרו. לאחר שכן כל למטה, שנאמרו בטרם עוד בעליהן שם על רשומים

 באותם מאירין והכל לעולם.. גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר סוד וזהו
 כאילו מבעליהם הדברים שגוזל ומי חנם( פלוני )®ל לחלקו שניתנו הדברים

 לאור גורם אומת( בשם )ולא סתם שאומר מי ואפילו עילאה... מקודשא גוזל
שלם. יהיה שלא

נ״ד: תיקון חדשים כתיקונים חוזרים והדברים

 בה לאתתקפא מאריה לההוא גרים מאריה, בשום מליה דאמר "דמאן
 דאיהו וכמה ליה. דאתחזי מאי לחולקיה חד לכל אתיהיבו מילין דכלהו ודאי.

 דא בעלה, בלא תשתכח דלא לשכינתא גרים הכי במארה, אלא מלה נטיל לא
 העולם מן בה דאתמר שכינתא, דאיהי לעולם, גאולה ודא ודאי, גואל צדיק
 אינון גאולות וכמה תתאה. ושכינתא עלאה שכינתא מת( קו )תהלים העולם, ועד

 וכלהו עקתין. מכמה לישראל למפרק דצדיק, מסטרא כלא בגלותא, אפילו
בתראה." בגאולה חדא בכללא כחד יתחברון
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קמה הלוי ה שימן משפטי
תורה דברי גניבת

 בלאו עוכר מדוע - לזוהר חדשים תיקונים עפ״י עמוק ביאור טו.
דל" תגזול "אל

 תיקונים בדברי והנה כנ״ל. המהר״ל דברי הם שהם יראה ""והמתבונן
 מבעליהם, הדברים גוזל כאילו הענין הוזכר חרדים ובספר בשל״ה וגם חדשים

 זה וענין עילאה". לקודשא גזיל "כאילו לזוהר: חדשים התיקונים כלשון או
 במדבר: בספר הפסוק על כדלעיל תנחומא במדרש לראשונה הובא גזילה של

 הוא החכם הרי לדל, זה ענין מה להבין וצריך ". הוא דל כי דל תגזול "אל
 העשיר והוא חסרת. מה קנית דיעה קנית, מה חסרת דעה שאמרו וכמו העשיר

הוא." דל "כי האיסור נימק וגם דל. קראו ולמה האמיתי.

ז״ל": נ״ד תיקון לזוהר חדשים כתיקונים עפ"י כע״ה לבאר שאפשר ונראה

 חד כל לסטרייהו. חיץ ד׳ מתפרשאן בה איהי, חרא הוי״ה חזי "ותא
 י״ב, אינון ואנפין ה׳. ישא ה׳ יאר ה׳ יברכך בג״כ אלין. ברכאן תלת אפיק
 ובהו עלייהו. דקאים רקיעא מההוא דנפקין אתוון כ״ב מתגלגלין בהו

 אתוון דכ״ב שמא דא ורזא חד. לכל ביתא אלפא ביתין אלפא י״ב מתגלגלין
אלין. בפסוקין בצירופוי דמתגלגל

 הוי״ה, קדישא דשמא צירופין בי״ב ודאי אתוון מתגלגלן הכא ת״ח
 אחרנין בי״ב מתחברן אלין י״ב לבתר שבטין. מתריסר לשבטא צירופא
 ואינון כלא על מסתחרן דרקיעא אתוון כ״ד, ואינון בשכינתא, לתתא דקיימין

 מצטרפן אתוון כ״ב איהו. רזא ת״ח ישראל. בני את תברכו כ״ה דא ברזא כ״ה.
עכ״ל. ל״ד." איהו נלא צירופין בי״ב

 של צירופין י״ב יש כי עולה אלו לזוהר חדשים התיקונים דברי מתוך
 מספר עולה התורה אותיות כ״ב עם ויחד שבטים. י״ב כנגד הוי״ה הקדוש שם

 המורכב התורה כח הוא הד״ל כי ד״ל" תגזול "אל היטב מבואר כן ואם ל״ר.
 שבטים לי״ב )המיועדים הקדוש. שמו של צרופים י״ב עם התורה, אותיות מכ״ב

 וכידוע השבטים, י״ב לתפילות בשמים שערים י״ב שיש וכמו לו, המיועד חלקו לפי אתד כל

 דברי שגוזל הרי אומרם, בשם הדברים אומר שאינו מי ולכן במהחז״ו.( מבואר
 דברי לפי או דל. תגזול אל פירוש וזהו כנ״ל, ד״ל והם שאמרם ממי תורה

כח שהוא עילאה הקודשא את גוזל כ״ד בתיקון לזוהר חדשים התיקונים
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ה סימן משפטיקטו
תורה דברי גגיגת

הלוי

 צרופי י״ב בצירוף תורה בהם שנתן אותיות מכ״ב המורכב שבו התורה
עילאה. בקודשא הוא "ד״ל" לומר אפשר ולפ״ז כנ״ל. שמותיו

 החכמים חלק עיקר כי - יתפרש הוא״ דל ״כי הפסוק בהמשך והטעם
 שאין לזוהר חדשים בתיקונים שם כמובא לוי בשבט וכמו בגשמיות, אינו
 ולכן נחלתם, הוא ה׳ אלא דל, נקרא והוא ישראל, רץבא ונחלה חלק להם

 )ואפשר לישראל". ותורתך ליעקב משפטיך "יורו יעקב כברכת הוא כוחם
 ולחלקם בישראל.( תורה להפיץ הוא שייעודו לוי, משבט נשמתם שורש הדורות שחכמי

 גוזל הוא מהם הגוזל ולכן נשמתו. שורש לפי תורה שיחדש אחד לכל ניתן
 ברוחניות מהשמים אותו זיכו זה שכנגד בגשמיות. "הדל" שהוא מי את

 פירוש שהביא לזוהר חדשים בתיקונים שם עיין ואמנם בתורה. בחלק
 אחדים. הדברים והיו ולמש״כ לוי, שבט זהו דל" תגזול "אל בהמשך!

והבן.

 משום כנ״ל והטעם - העגל בחטא נכשלו לא לוי שבט דווקא מדוע לבאר אפשר )ולפ״ז

 אל הנטיה נשמתם, בשורש הוטבע ובכך והתורני, הרוחני בחלק דנא מקדמת אותם שזיכו

 בשורש המוטבעת האמונה ולפיכך עילאה. קודשא - העליון ממקור הנובעים והרוחניות התורה

ישראל.( שאר בו שנכשלו והחטא הכפירה מחשבות מנעה הנשמה,

מעלה ובשל מטה של כישיבה בשמו ר׳׳מ דברי לומר נמנעו טז.

איתא: ע״ב יג דף הוריות בגט׳

 להם שאומר עד יושבים ואין עומדים, העם כל נכנס, כשהנשיא "ת״ר
 עד מכאן אחת ושורה מכאן אחת שורה לו עושים נכנס, ב״ד כשאב שבו,

במקומו. שישב עד יושב ואחד עומד אחד נכנס, כשחכם במקומו. שישב

נשיא, גמליאל p שמעון רבן זו, משנה נשנית רשב״ג בימי יוחנן א״ר
 עלמא כולי קיימי הוו התם רשב״ג הוה כי אב״ד. נתן רבי חכם, מאיר רבי

 אמר מקמייהו. עלמא כולי קיימי הוו נתן ורבי מאיר רבי עיילי הוו כי מקמיה,
 ההוא מתניתא. הא תקין לז־ידהו, דילי בין היכרא למיהוי בעו לא רשב״ג,

 מקמייהו קמו דלא חזו אתו, כי למחר התם. נתן ורבי מאיר רבי הוו לא יומא
ר״מ ליה אמר רשב״ג. תקין הכי להו, אמרו האי, מאי אמרי, מילתא. כדרגילא
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קמז הלוי ה הימן משפטי
תורה דברי גניבת

 נימא ליה, נעביד מאי לדידן. כי מילתא נתקין אב״ד, ואת חכם אנא נתן, לרבי
 ימלל מי קס )וזהלים ליה נימא גמר, דלא וכיון ליה. דלית עוקצים, גלי ליה

 להשמיע שיכול מי ה׳, גבורות למלל נאה למי תהלתו. כל ישמיע ה׳ גבורות
 קרשי, בן יעקב רבי נשיא-שמעינהו ואת אב״ד אנא והוי נעבריה. תהלותיו, כל

 עיליתיה אחורי יתיב אזל כיסופא. לידי מלתא אתיא ושלום חס דלמא אמר,
 ושלום חס דלמא דקמא, מאי אמר, ותנא. גרס ותנא, גרס פשט, דרשב״ג,

 וניתני מר ניתי ליה, אמרו למחר וגרסה. דעתיה יהב מידי, מדרשא בי איכא
 פקיד כסיפיתנן, גמירנא לא אי להו, אמר דאוקים, בתר ואמר. פתח בעוקצין,
 מיפריק דהוה התם, ושדו ]בפתקא[ קושייתא כתבי הוו מדרשא. מבי ואפקינהו

 מבחוץ תורה יוסי, רבי להו אמר ושדו. פירוקי כתבי מיפריק הוו דלא מיפריק,
 ניקנסינהו מיהו ניעיילינהו, גמליאל, בן[ ]שמעון רבן להן אמר מבפנים, ואנו
 יש - נתן ולר׳ אחרים, מאיר לרבי אסיקו משמייהו. שמעתא נימרו דלא

 אזל, נתן רבי ב״ג[, שמעון ]לרבן פייסוהו זילו בחלמייהו להו אחוו אומרים.
 רבי אזל כי מורידין. ולא מעלין לא חלומות דברי אמר, אזל, לא מאיר דבי
 שויניך ב״ד, אב למהוי דאבוך קמרא לך דאהני נהי רשב״ג, ליה אמר נתן,
 תמורה היה אילו אומרים, אחרים בריה, שמעון לרבן רבי ליה מתני נשיא. נמי
 אנו אין ושמותם שותים אנו שמימיהם הללו הם מי לו: אמר קרב. היה לא

 אמר אביך. בית וכבוד כבודך לעקור שבקשו אדם בני ליה: אמר מזכירים,
 )תהלים ליה, אמר אבדה. כבר קנאתם גם שנאתם גם אהבתם גם ט( )קהלת ליה,

 רבנן מעשייהו, דאהנו היכא מלי הני ליה: אמר לנצח. חרבות תמו האויב ט(
 תמורה היה אילו מאיר, רבי משום אמרו ליה, אתני הדד מעשייהו, אהנו לא
 ר״מ, משום אמרו תנא הוא, דענוותנא רבי אפילו רבא, אמר קרב. היה לא

ע״כ. אמר. לא ר״מ אמר

 דברי יאמרו שלא ור״נ ר״מ את ר״ג העניש כיצד תמוהים. הדברים והנה
 ממעיט היה ואם אומרים". ו״יש "אחרים" בשם ויזכירום משמם. תורה

 שם, להזכיר בלא דבריהם לומר איסור דבר זהו הרי אך ניחא. בלבד מכבודם
 עילאה". לקודשא גזיל "כאילו דהוי לזוהר חדשים התיקונים לדברי ובפרט

 כלפי או כלפיו שיחטאו מצדיק זה אין חוטא, אחד אם הרי שחטאו. בכך ומה
עילאה. הודשא
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הלוי סיסןה משפטי קמח
תורה דברי גניבת

 מאיר, ר׳ כשם ד״ת להזכיר שנמנעו הענץ עומק לכאר מעם יז.
אומרו כשם דכר אומר כשאין איסור הוא שלכאורה אע״ס

ע״כ מ״ו חגיגה כגם׳ מציגו דהגה לי׳טג ויש

 קאמר א״ל קב״ה, קעביד מאי א״ל לאליהו, שילא בר רבה "אשכחיה
 דגמר משום קאמר, לא מאיר דר׳ ומפומיה רבנן, דכולהו מפומייהו שמעתא
 זרק, קליפתו אכל תוכו מצא, רמון ר״מ אמאי, א״ל דאחר, מפומיה שמעתא

 הקב״ה שמע "עכשיו ופרש״י, ובו׳." אומר בני מאיר קב״ה קאמר השתא א״ל
ע״כ. מפיו." שמועה ואמר לקולך

 מה על טעם דצריך כתב יט סימן יו״ד - ו חלק אומר יביע ובשו״ת
 תורה שלמד מפני מאיר, ר׳ של משמו הלכה דבר אמר לא מתחלה שהקב״ה

 בב״ק הגמרא דברי פי על המפרשים "הסבירו וכתב: לזה, זה ענין ומה מאחר,
 אשר לחם בית מבור מים ישקני מי ויאמר דוד דיתאוה הפסוק, על ע״ב(, ם׳ )דף

 שלשת ויבקעו וכר, ליה, מבעיא קא באש טמון ליה, ממניא קא מאי בשער,
 רש״י, )פירש בשער, אשר לחם בית מבור מים וישאבו פלשתים במחנה הגבורים

 שם ובגמרא לשתותם. דוד אבה ולא נשער( אשר הקנים מהסנהדרין זה דין שלמדו
 אמרינהו דלא לשתותם, דוד אבה לא מאי ליה, דשלחו הוא גמרא א(-מכדי )סא

 עצמו המוסד כל הרמתי שמואל של דינו מבית מקובלני כך אמר, משמייהו,
 לה׳, אותם ויסך ומאי משמו, הלכה דבר אומרים אין תורה דברי על למות

דגמרא. משמא דאמרינהו

 מפי תורה הלומד של לנפשו רוחנית סכנה שיש היטב ידע מאיר ר׳ והנה
 )כמבואר מאיר ד של ענותנותו למרות אבל ח״ו, אחריו ימשך פן רשע, אדם

 בדרכי לבו ויגבה בעצמו קיים בתורה, חשקו מרוב ד(, הלכה דסוטה פ״ק בירוש׳
 ולמרות אחר, אלישע של התורה חכמת לנצל כדי לגדול, עצמו והחזיק ה׳,

 דברי על נפשו המוסר שכל רווחת והלכה והואיל שבדבר, הרוחנית הסכנה
 דבר לומר הקב״ה רצה לא כאן אף משמו, הלכה דבר אומרים אין תורה

 מאיר, ר׳ על זכות ולימד שילא בר רבה שבא עד ר״מ. של מפיו שמועה
 תוכו רמון שמוצא כאדם חכמתו, ועוצם גדולתו לרוב קל דבר היה שאצלו

 דבריו ונתקבלו כלל. רוחנית סכנה חשש אץ דידיה ולגבי זורק, וקליפתו אוכל
ר״מ. של מפיו גם הקב״ה אמר ואז למעלה,
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קטט הלוי ה סימן

תורה דברי גניבת

 דבר מקים כתוב, וז״ל: רבד( )סימן חסידים בספר מ״ש כאן להביא ויש
 לדעת מסכימים שהעליונים כס, מד )ישעיה ישלים מלאכיו ועצת עבדו

 המתינו הקב״ה אומר ראויים, וכך לכך אומרים העליונים שכאשר התחתונים,
 מאיר ר׳ של מפיו שמועה אומר הקב״ה היה לא ולכן יאמרו, שהצדיקים למה

 אליהו ואמר זרק, וקליפתו אכל תוכו מצא רמון מאיר ר׳ אמו, שהאמורא עד
 יתברך, לפניו וידוע גלוי הכל והלא מאיר, ר׳ של מפיו קב״ה אמר השתא

 למען שנאמר משפטיו, למדת ותחתונים עליונים שיסכימו חפץ היה אלא
 נשקף. משמים וצדק תצמח מארץ אמת נאמר וכן בשפטך. תזכה בדברך תצדק

עכ״ל. עכת״ד.

 כי ידע גמליאל בן שמעון שרבן היטב ליישב זה לפי נלפענ״ד והנה
 שתוכו שילא בר כרבא סבר מתחילה זה כל ועם מאחר תורה למד ר״מ
 כשראה אך בשמו. תורה דברי מלומר נמנעו לא ולכן זרק, קליפתו אכל

 רק ולא מ״קליפתר׳ גם מאלישע קיבל שר״מ הבין במידותיו. נכשל שר״מ
 לדעת כיון ובזה בשמו. תורה דברי לומר שלא החליט לכן מ״תוכו".
 בר רבא עליו שלימד עד ר״מ, ד^בשם בשמיס^ל^אמרו שגם העליונה.

 רשב״ג לאתר דורות וכמה כמה אמורא היה שילא בד רבא )ואמנם כנ״ל. זכות שילא

 בשמו, אמרו לא בשמים שעדיין ורואים נחמן, ר׳ ובתקופת חסדא דר׳ תלמיד והיה וד״ם.

כנ״ל.( זכות עליו שלימד עד

 התיקונים דברי לפי כי והסיבה נתן. לר׳ שענש במה להבין יש וכמו״ב
 למקורו הדבר מחזירים הרי אומרו שם כשאומרים והמהר״ל, לזוהר חדשים

 המידות לקלקול כשחשש לכן לכך. ראוי חכם כל ולא עילאה. לקודשא עד
 דברים לומר יהיה קטרוג ואך ראויים, שאינם הבין מאיר. ור׳ נתן ר׳ של

 הזכירו רב זמן ולאחר למקומו. והחזירו תשובה עשה נתן שר׳ עד בשמם.
 מאיר". ר׳ משם "אמרו בסגנון אלא אומר" מאיר "ר׳ בסגנון לא מאיר, ר׳

 בסגנון אין גם ושמא למקורן. הדברים החזרת בכלל אינו זה שסגנון ואפשר
 המילים בדקדוק תלוי דזהו בקבר". דובבות שפתותיו "שיהיו תועלת זה

 לא אבל בחייו. כמו דובבות שפחותיו הרי פלוני" ר׳ "אמו כשאומרים
פלוני". ר׳ בשם "אמרו באמירת
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ה סימן משפטיקג
תורה דברי גניבת

הלוי

אומרו כשם דבר תמיד כמשנה הזכירו שלא החיד״א ראיית ידו,

כתב: כ״ו אות ז׳ מערכת ספרים חלק הגדולים שם בספרו חיד״א הרב

 דלהיות הנזכר מאירות( )סגים הרב עם דהאמת נראה דבר של "ובעיקרו
 והראיה גליא. שמיא דקמי אומרו שם לזכור צריך אינו דובבות, שפתותיו

 מבלי בסתם וברייתות במשניות הנאמרות ההלכות וכל משנה מסתם לזה —
 מוכרח הדבר דובבות שפתותיו דלהיות איתא ואם אומרם. שם הזכיר

 בשם דבר כל אמרו לא ותלמידיו הקדוש רבינו אמאי אומרם, שם שתכירו
 שמות תכירו לא אם דאף מוכרח אלא וכר. שפתותיו שיהיו כדי אומרו

דובבות. שפתותיו והאומרם תעלומות. נגלו לפניו ההם, מהחדושים הבעלים
 אדם בשם שיאמרום עד בביהמ״ד הדברים יקבלו נקבלו,)-שלא דלא רק חושש ואין
 לזכור א״צ מקבלים, דודאי וברייתות במשניות להכי ואמטו שאמרם.( גדול

ועמ״ש סתם הלכות כל לכתוב הרמב״ם דעת היה וזה אומרו, בשם
עכ״ל. באגרותיו."

 מהם שרבות וברייתות ממשניות מוכחת ראיה לכאורה בדבריו כתב והנה
 שאמב יוחנן ר׳ על גם קשה וזה אומריהם. שמות מזכירים ולא בסתם מובאות

 לא וכי לעולם. גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר יוחאי בר ר״ש בשם
 אומר אינו שאם מהזוהר קשה וביותר זו. למימרא ורבי המשנה חכמי חשו
 "גרים לפחות בסתם וכשאומר עילאה". לקודשא גזיל "כאילו אומרו בשם

לכך. חשו לא ואיך אישלים". דלא לנהירו

 בסתם לימד ככר יוחנן שר׳ אחר - החיד״א ראיית לדחות ישוב יט.
שאמרום התנאים מי - וכו׳ תוספתא וסתם משנה

 מתניחין סתם יוחנן: רבי "דאטר איתא: ע״א פו סנהדרין במם׳ והנה
 ספרי סתם יהודה, רבי ספרא סתם נחמיה, רבי תוספתא סתם מאיר, רבי
" עקיבא. דרבי אליבא וכולהו שמעון, רבי

 שמועה דבר שאומרים ת״ח "כל המאמר: בעל עצמו יוחנן דר׳ חזינן וא״כ
 חיד״א. הרב קושית ליישב טרח כבר »ו:(. לבמות בקבר" דובבות שפתותיו פיו,

 במאמר נכללו שלא ברייתות יש )ואם וכו׳. תוספתא וסתם משנה סתם כללי באומרו

ואם במשניות רבי הכניסן לא זה ומטעם מקוק, ברור היה שלא משום שזה אפשר הרי הזה,
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קנא הלוי ה סימןמשפטי

תורה דברי גניבת

 רבי בי תניא דלא מתגיתא כל קמ״א חולק ועי״ע לבררן, אפשר היה השמועה בעל ידוע היה

 משנתם על מוסיפים שהיו הרבה תנאים דיש שם וברש״י היא משבשתא אושעיא ר׳ ובי חייא

 ברייתות "ויש שכתב: תעשר עשר בפסוק נ״ב( י״ד )דברים עה״ת הרמב״ן בפי׳ ועי״ע בדדמי.

 כ״ב סי׳ ת״ב מבשר קול ובס׳ כו׳". מוטעות והן לאסמכתות ובספרי כהנים בתורת שנויות

מטעות"( והן וע״ל ט״ס ברמב״ן דיש כתב

 בעל הוא מי שברור במקום כי יוחנן, לר׳ היטב מיושב זה ,_ןלפי
 יבמות בגם׳ שמבואר כמו במפורש שמו להזכיר וא״צ בכך, די המאמר

 לא תלמידו אליעזר ר׳ מדוע אבין. בר אידי רב של תשובתו שקיבל צו:
 מפני רבינו ממשה שקיבל מזכיר אינו שיהושע כפי והתשובה בשמו, הזכיר
 בעל מי שידוע מקום בכל וא״כ המובהק. תלמידו שהוא יודעים שהכל

 סתם יוחנן ר׳ שאמר מה מועיל ולזה בשמו. בפירוש לומר א״צ הההלכה
וכר. ר״מ מתניתין

ע״ב: ה׳ דף מכות טס׳ הריטכ״א שכתב מצאנו וכיו״ג

 אדכר דלא ר״א ומיהו לי. אמרת ולא נפחא דבר מיניה מילי "..שמעת
 שהוא אע״פ עדיין לזו ממנו שמע לא ]אולי אומרו, בשם דבר לומר יוחנן לר׳
 כאותן רבו, יוחנן ר׳ דברי שדבריו יודעין שהכל חשש לא אולי או[ רבו

משה". של תורתו שהיא יודעין הכל יהושע על ביבמות שאמרו

 שע״י אומרו גשם דגר כשאומר לתועלת מהחיד״א חדש טעם כ.
זבות עליו ומלמדים פנגוריא עליו נעשה זה

 בעל על לחלוק דעתו כותב הגדולים, שם בם׳ דבריו במסקנת החיד״א
 כשאינו אף בקבר דובבות שפתותיו כי לדבריו שהסכים ואף מאירות", "פנים
 זה כל עם האומר. מי גליא שמיא שכלפי משום המאמר, בעל שם מזכיר
ממש, אומרו בשם דבר להזכיר צריך כן כי אחר מטעם החיד״א, סובר

 עליו המליצים כח לעורר כדי - עמו חדש וטעם שמיא. כלפי דגליא ואע״פ
וז״ל: לטובה

 ז״ל מאירות פנים הרב שהניח דמה פירכא, דדינא דאעיקרא אכחד "-ולא
גליא, שמיא דקמי דובבות, שפתותיו להיות השם להזכיר צורך דאין כמונח
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הלוי משפטי ה סימןקנב

תורה דברי גניבת

 רואה אני עתה מיניה. דלקבלו היכי כי אלא דברים בעל מי להזכיר צורך ואץ
 בתנאים אומר אני ואץ דובבות, שפתותיו להיות השם להזכיר דצריך דאפשר

 וכר, באח צדיק אדם אץ כי יתכן רק מהפוסקים, עליונץ וקדישי ואמוראים
 וע״י המשפט. מלך והקב״ה דובבות, שפתותיו להיות מכה שלא קטרוג ויש

 מתעוררים משמו חדוש או רץ ואומרים בתורה שמו מזכירים הזה שבעולם
 ממאי לדבר וזכר דובבות. ושפתותיו עליו טובה המליצים כה ויגדל הרהטים
 ואמר לבור, שנפלה שיחין חופר נחוניא של בבתו נ׳, דף בקמא דאמרינן

 שם דאמרו וקשה זרעו. בו יכשל צדיק אותו שנצטער דבר חנינא ר׳
 תיח ישעיה ורבינו עי״ש. בתוספות שהקשו וכמו בצמא. בנו מת ואעפ״ב

 מלמד נמצא לא בבנו אבל ביתו, ניצלה חנינא רבי זה שאמר ע״י דבתחלה
 ס׳ רבה בדברים ממ״ש לדבריו סמך מצאתי בעניי ואני ע״ש. סנגותא

 כההיא ואתיא אותה. והעלה מלאך ירד כך, פנחס רבי שאמר כיון עקב.
 אמר השתא וכר, מצא דמון ד״מ ע״ב[ ט״ו, ]חגיגה דורשין אין דפרק

 דוגמא ומעץ למעלה. רושם עושה תיכף הצדיק דדבור בני. מאיר הקב״ה
 הקטרוג לבטל אהני משמו, שמועה יאמר בדורו צדיק דכשאיזה לומר, יש

 למאי ואינך ישעיה רבינו ממ״ש חילוק שיש והגם דובבות. ושפחותיו
 שמועי כלהו אתיין זה וכפי לדבר. זכר אלא אמרתי לא בעניי אני גם דקמן

 ענוותנותם לפי מקפידים היו החסידים דגם ממש, כפשטן וירושלמי דבבלי
קטרוג. שום עליהם יהא שלא

 ולשון וכר אמרינן ובתראי קמאי נ״ו דף בנזיר שאמרו אותה וגם
 כפשטייהו: אתיץ וכר השמועה לשלשל יכול אתה אם דשבת פ״ק הירושלמי

 והוא למעלה נשמתו כה לו יש צדיק דכל קנה הקדוש בספר מ״ש ולפי
 למטה צדק שכאשר אפשר כישיכה, למטה הצדק שאומר מה אומר

 כה ממעל כשמים אשר כה גם עמו, בעליו שם וזוכר חידוש אומר בישיבה
עכ״ל. דובבות. ושפתותיו המליצים ויתחזקו השפע ירבה ז ועי" יאמר,

 אם וירושלמי כבלי נחלקו - מחכם חכם שקיבלו דבר כששמע כא.
כולם להזכיר צריף

 להזכיר צריך ג״כ לכאורה איש, מפי איש שאמרו חכמים כמה יש ואם
ע״ב: ח׳ דף בנדרים מצאנו דהנה שמותם
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קנג הלוי ד, סימן משפטי
תורה דברי גניבת

 אחא ר׳ דבי אריכא חייא א״ר טבלא בר יצחק א״ר זביד בר שמעץ "א״ר
 אילעאי, בר יהודה דרבי משמיה מיאשה א״ר חנינא א״ר אלעזר א״ר זירא א״ר
 שהן אדם בני אלו מר( צדקה )שמש שמי יראי לכם וזרחה ג׳( )מלאני דכתיב מאי

ע״כ. לבטלה." שמים שם להוציא יראין

 הדברים ח׳( אות לעיל המובא כ״ב סרק במדבר וזנחומא ובמדרש
כלשונו: מפורשים

 משלישי אפילו אומרו, בשם אותו לומר דבר שומע כשהוא אדם "וצריך
 שקבל מיאשא מרבן אני מקובל הלבלר תנחום רבי אמר רבותינו ששנו הלכה,

 בשם תורה משל דבר אומר שאינו מי כל מסיני למשה הלכה הזקנים, מן
 בשם דבר האומר וכל הוא, דל כי דל תגזל אל אומר הכתוב שעליו אומרו,
ידו." על ישראל שיגאלו זוכה אומרו

 המחבר. אמד בד״ה גזל ה׳ סימן הגימל מערכת כללים בשד״ח ועי״ע
דלעיל(: התיר״א )הביאו ה״ב א׳ סרק שבת ובירושלמי

 לשלשל את יכול אם יוחנן, רבי בשם חייא רבי ירמיה רבי חזקיה "רבי
 אחרון או ראשון, ראשון או תפוש לאו ואם שלשלה, משה עד השמועה את

ע״ב. אחרון."

 שהוא שלשלת השמועה. את "לשלשל כתב: שם העדה קרבן ובפירוש
 עד מטי קיבל מי כולן השמועה כעלי יזכור כן בזה, זה ברזל חתיכות חיבור

 כי לאו, ואם בחורב. עמדת אשר יום עד וגומר והודעתם והיינו מרע״ה,
 והאמצעי והאחרון, הראשון שיאמר פי׳ ראשון... ראשון תפוס הדברים. יאריכו
ע״כ. ידלג.

 החכמים כל שמות להזכיר שיש תנחומא, ומדרש הירושלמי שיטת זו א״כ

שאומר. השמועה שהעכירו

 לפי למקורן הדברים להחזיר שצריך היטב מובן והזוהר המהר״ל ולפי
 שכאשר הקנה, ספר בשם לעיל החיד״א מש״כ עפ״י לבאר אפשר ועוד הסדר.
 בכפליים. העליונים בעולמות השפע מרבה אז חכמים, כמה א׳ במימרא מזכיר

 עילאה. לקודשא ונחת שפע ומרבים הדברים אומרים וחכמים כמה של כח כי
מעלה. של בפמליא שלום עושה תורה הלומד שכל שאמרו מה א״ש וגם
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הלוי ה סימן משפטי
תורד! דכרי גניבת

קנד

 של בפמליא שלום משים לשמה בתורה העוסק כל אלנסנדרי, רבי "אמר צם: דף )בסנהדרין

 יעשה שלום לי שלום יעשה במעזי יחזק או כ״ז( )ישעיהו שנאמר מטה, של מ^לה^פמליא

 בפיך דברי ואשים נ״א( )ישעיהו שנאמו מטה, ושל מעלה של פלטרין בנה כאילו אמר, רב לי.

 כל על מנין אף אפר[, יוחנן ]רבי לקיש( ריש )אמר ארץ וליסד שמים לנטע כסיתיך ידי ובצל

 )ישעיהו שנאמר הגאולה, את מקרב אף אמר, ולוי כסיתיך, ידי ובצל שנאמר כולו, העולם

 השפע מתרבה הלימוד שע״י מטעם הן והמעלות התועליות וכל אתה."( עמי לציק ולאמו־ נ״א(

 כח ע״י ומוכפלת שמתרבה התודה זכות ע״י ישראל לעם מועיל וממילא העליונים. בעולמות

השמועה. שאמר שמזכירים מי כל

 רק להזכיר צריך שאין בבירור וסובר שחולק בבלי בתלמוד מציגו אמנם
 דף נזיר בגט׳ שכ״ה האמצעיים. את ולא השמועה שהביאו והאחרק הראשון

שם: דאיתא ע״ב: נ״ו

 וכתראי קדמאי תלתא, בבי דמתאמרה שמעתתא כל מינה, שמע "אמרו,
 אמר תנינא, נמי אנן אף יצחק, בר נחמן רב אמר אמרינן. מציעאי^א אטריגן,

 הזוגות מן שקבל מאבא שקיבל מיאשא, מרבי מקובלני כך הלבלר, נחום
 ושלשה בשנים וחרדל שבת בזורע מסיני: למשה הלכה הנביאים, מן שקבלו

ש״מ. קחשיב, לא וכלב יהושע ואילו ואחד; אחד מכל פאה שנותן מקומות,

 דשלישי - תלתא בבי דמתאמרא שמעתתא כל ש״מ ״אמרו שם: ופרש״י
 מצטרכא לא מילתא להאי למימר רבעי מאן דהאי מראשון ושני משני שמע

 יהושע ור׳ אליעזר ר׳ במתני׳ כדתנן לא ומציעאי ובתראי קמאי אלא למימר
 מר׳ מקובלני כך הלבלר נחום אמר בהדייהו. ממל בן יהושע ר׳ קתשיב ולא

 פרחיה בן יהושע יוחנן בן ויוסי יועזר p יוסי - הזוגות מן שקיבל מיאשא
 ושמאי הלל ואבטליון שמעיה שטח בן ושמעון טבאי בן יהודה הארבלי ונתאי
 למשה הלכה קיבלו ונביאים ומלאכי זכריה חגי הנביאים מן שקיבלו וזוגות

 ובתראי דקמאי אלמא קחשיב לא מציעאי דהוו - וכלב יהושע מסיני...ואילו
 מפני כחדא כולהו קחשיב ואילך הנביאים ומן אמרינן לא ומציעאי אמרי׳
ע״כ. ואילך." שני מבית שהיו

 שמהם החכמים שטות כל להזכיר צריך *®אץ הוא׳ ורש״י מהסוגיא העולה

 קלוגר שלמה הג״ר דייק וכך והאחרון. הראשון רק אלא השמועה, השתלשלה

ז״ל: קנ״ו סי׳ או״ח לשו״ע שלמה כחכמת
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קנה הלוי סיטןה משפטי
תורה דנרי גניבת

 דמתאמרא שמעתתא מילתא כל שם דקאמר מה ע״ב נ״ו דף בנזיר "ועי׳
 דאינו בזה משמע וכר. אמרינן לא מציעאי אמרינן, ובתראי קדמאי תלתא בי

 בשם שהביא לו הקודם ס׳ דברי מכיא אחרון איזה אם וא״ב בלאו עובר
 האמצעיים. ולא והראשון, האחרון רק אח״כ להזכיר א״צ הקדמונים.

 והוכחה מימרא מזה לעשות שם חז״ל נזהרו כמה וראה ובוא עי״ש.
 וה׳ שלהם. שאינו בטלית מתלבשין להיפוך, עושין בזה״ז ובעוה״ר לדינא.
עכ״ל. ודו״ק." בעדם יכפר הטוב

 כתלמוד למעשה הלכה נקטינן וירושלמי בבלי שנחלקו שבמקום וידוע
 מיגאש הלוי הר״י כתב וכן עירובין. סוף והרא״ש הרי״ף שכתבו וכמו בבלי,

 ועוד קפ״א סי׳ ומהרי״ק צ״א סי׳ הרי״ד ותשו׳ פ״א סי׳ בתשובה
 וביעיר ב׳. אות התלמודים ב׳ כללי מלאכי ביד )ועי׳ "ו. ל סי׳ רוכל ובאבקת ראשונים,

 חלק יחו״ד שו״ת ועי״ע א׳, אות ב׳ סימן הפוסקים כללי חמד ובשדי ג׳. אות י׳ מערכת אוזן

 אמנם וכן הבבלי כדעת לנהוג אפשר למעשה ולפיכך ואמנם(. ד״ה ל סימן א
 גם שפסק נראה וכן לירושלמי(. כלל ציין שלא )למרות קלוגר שלמה הג״ר נקט

עי״ש. המחבר" "אמר ד״ה ה״ד בסוף חיים מחנה בשו״ת

 הירושלמי כוונת אלא הבבלי, על חולק הירושלמי שאין אפשר ואמנם
 להזכיר אפשר לקצר צורך וכשיש האומרים, כל להזכיר היא מצוה שלכתחילה

 כדלעיל, העדה קרבן לפי׳ הירושלמי דברי גם הם ואלו והאחרון. הראשון רק
 יזכיר אפשר שאם מסכים הבבלי וגם האמצעים. לדלג יכול אריכות יש שאם

כנ״ל: ע״ב ח׳ נדרים בבלי למעשה שמצאנו וכמו השמות כל

 ר׳ משום הלבלר נחום בשם נאמר דלעיל, תנחומא במדרש מש״כ ואמנם
 שאין ברור, נראה ולכן נזיר. במס׳ הגט׳ במאמר המימרא אותה והיא מיאשה,

 הלכה קיבל שאפילו אלא השמות, כל להזכיר שצריך תנהומא המדרש כוונת
 מרבו ששמע מאחר ששמע רק בעצמו, המאמר בעל שאינו שלישי מאדם
 בנזיר, הבבלי כדברי וזהו שמע. שממנו האחרון את להזכיר צריך אז גם וכדו׳.

שמע. שממנו האחרון ואת ההלכה, ממציא שהוא הראשון את להזכיר שצריך
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ב סימן משפטי

הפסד למניעת שקר אמירת

טא

כ סימן

הפסד למניעת שקר אמירת

שליט״א סילמן הגר״י הערות עם

שאלה:

 התקלקל המיחם לשנה. אחריות עם חשמלי מיחם קנה ראובן
 גם חבירו שמעון האחריות. תעודת את איבד וראובן השנה, תוך
 לראובן מותר האם אחריות. תעודת לו ויש מיחם לאחרונה קנה

שמעון. של אחריות בתעודת להשתמש

תשובה:

 למכשיר ותיקון שרות הכוללת כספית תמורה לראובן מגיע זה במקרה א.
 בתעודה ישתמש וכאשר האחריות. של המסמך את איבד שהוא אלא שקנה,

 של הכספי במובן גזל כאן אין ולכן לו. שמגיע התיקון את יקבל חבירו של
לו. מגיעה שאינה כספית תמורה מקבל שלא כיון הענין,

אמת, של שאינה דרך היא לו המגיע את מקבל הוא שבה הדרך אך ב.
 מבינים שבמעבדה/חברה בעוד חבירו. של אחריות תעודת מציג שהוא משום

 איסור בו אין שקר של כזה סוג אם היא השאלה שלו. האחריות תעודת שזו
תרחק. שקר מדבר

 אין ואחרונים הראשונים רוב שלדעת עולה, דלהלן ההלכה מבירור ג.
 איסור אין בי״ד בפני שלא ואילו בבי״ד, רק אלא תרחק" שקר "מדבר איסור

 הרשב״א מתשו׳ נראה וכן ותום׳, ורש״י והחינוך הרמב״ם סוברים וכך זה.
 עזרא והאבן מוולזי׳ן הגר״ח הביאו ליפמן יו״ט הג״ר וכך והגר״א. והרא״ש,

 שכן נראה ולמ״ש רבות, מסוגיות כן שהוכיח פערלא והגר״י בחיי ורבינו
 דס״ל הרי״פ. שהביאה הרשב״ץ לשיטת פרט זה וכל והסמ״ג. הלל, בית שיטת

בבי״ד. שלא אף איסור דיש
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הלוי ב סימן (משפטי טב
הפסד למניעת שקר אמירת

 שלא - שקר״. דבר לשונם ״למדו מדין משקר להימנע יש עדיין ואולם ד.
 להקל, שיש נראה הפסד, למנוע סיבה כשיש אך לשקר, הלשון להרגיל
 ובמרדכי לא. פסחים ברש״י שמוכח )וכמו זה. איסור אף יהא לא באקראי וכשהוא

נ״ז.( ס״ק ע״וז סי׳ חו״מ הש״ך הביאו והראב״ד הגר״א, הביאו המפקיד פ׳

 תקופת בתוך שלו. שאינה אחריות תעודת כשמציג דידן, בנדון זה ולפי ח.“*"*'
 את גוזל אינו וגם בי״ד, בפני טענות בכלל אינו בדין, לו שמגיע האחריות

 יפסיד שלא כדי הדין, מן לו שמגיע הממוניות הזכויות רק מקבל אלא חבירו,
 לדעת נראה ולכן תרחק". שקר "מדבר האיסור בכלל אינו ולכן לו. המגיע את
כן. לעשות לו מותר הדין שמעיקר הפוסקים, רוב

 שלא שקר, לומר היתר לעצמו יורה בטרם יתירה בזהירות לנקוט וראוי
זה. נדון כעין גדולה ובנחיצות באקראי רק ברגילות יהא

 תעודת יציג אלא בפיו, שקר יאמר שלא ראוי זה במקרה גם ואמנם ו.
 דוד במעשה שמבאר בגר״א מצינו שכן בדיבור. למעט !ישתדל האחריות
 מעשה ע״י שאול ענין את לדוד להודיע יהונתן צריך היה כאשר ויהונתן.
 כפי פנים אל פנים להפגש יכלו שהרי בפיו. אמר לא ומדוע והנער, החיצים
 דברי הם שאול על והדברים שהיות הגר״א מבאר אלא ונפרדו. נפגשו שאמנם

 ברמז הדברים להעביר עדיף ואעפ״ב דוד. את להציל כדי שהותר הרע לשון
 כאן י״ל כמו״כ יביעו"(. "טובך בס׳ )הוב״ד עכ״ד. בפיו. להוציא ולא בלבד,
 אלא אמת, של שאינם דברים בפה מלדבר לימנע להעדיף יש שאפשר במקום
הפה. דיבור בלי וכדו׳ רמז ע״י לעשות ישתדל

ונימוקים: מקורות

 תרחק שקר מדבר דין מקור א.

מצאנו: לא דף שבועות במס׳ הנה

מנה מאה לי נותנין שאם בי אתה יודע רבו, לו שאמר לתלמיד "מנין
שלא מנין אחד, עד אלא עליו לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה, איני

 נפקא, תרחק שקר מדבר האי תרחק. שקר מדבר לומר: תלמוד עמו, יצטרף
שקר, עד ברעך תענה לא כ׳< )שמות אמר: ורחמנא משקר, קא שקורי ודאי הא

תימא ולא התם קום אתה ותא לי, אית סהדא חד ודאי ליה: דאמר כגון אלא
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כ פיטןמשפטי

הפסד למניעת שקר אמירת

מגהל*

 שנאמר: משום אסור, הכי אפי׳ שקרא, מפומך מפקת לא דהא מידי, ולא
"כ. ע תרחק. שקר מדבר

 וכאשר שהלוה. כספו את לרב שמגיע הדבר אמת הרי זה במקרה והנה
 לתלמיד אסור כי וזז״ל אמרו כן ואע״פ שלו. כשר כסף הוא הכסף את יקבל

 על אחד עד לו שיש יטען רבו כאשר דין. בבית נוכח ולהיות לרבו, להתלוות
 ואע״פ בחובו. יודה כך ומתוך א׳ העד הוא שהתלמיד יבין והלוה ההלואה

 שקר, דבר מפיו מוציא אינו כלל שהתלמיד ואע״פ לרב, הכסף מגיע שבדין
 שדבר שקר. הצגת בה שנראה בדרך הכסף את להוציא איסור יש כן אע״פ

תרחק". שקר "מדבר הפסוק בכלל הוא זה

כגמרא: שם איתא ועוד

 לי שיודה כדי במאתים אטעננו יאמר: שלא מנה, בחבירו לנושה "מנין
 לומר, תלמוד אחר, ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה, לי ויתחייב במנה
 אכפרנו יאמר: שלא מאתים, וטענו מנה בחבירו לנושה מנין תרחק. שקר מדבר
 עלי יגלגל ולא שבועה לו אתחייב שלא כדי דין, לבית חוץ לו ואודה בב״ד

 שנושין לשלשה מנין תרחק. שקר מדבר לומר, תלמוד אחר, ממקום שבועה
 ויחלוקו, מנה שיוציאו כדי עדים ושנים דין בעל אחד יהא שלא באחד, מנה

ע״כ. תרחק." שקר מדבר ת״ל,

 עושה אינו ממונית שמכחינה במי מדובר הנ״ל המקרים בכל כן ואם
 פרוטה יגזול ולא לו, המגיע חובו את לקבל היא מטרתו אדרבה עוול, שום
 נאמר זה ועל שקר. אמירת אומר הוא כך שלשם אלא לו. מהמגיע יותר

תרחק." שקר "מדבר איסור

 אחריות לו שמגיע אע״פ בנדונינו, הדין הוא לומר אפשר היה ולכאורה
 לקבל כדי שקר בטענת משתמש כאשר זאת, כל עם השנה. כל חינם ותיקון

תרחק". שקר "מדבר באיסור עובר הצודקות, זכויותיו

לשקר להתרגל לא - נוסף דין ב.

 לימא לא זירא, רבי "אמר איתא: ע״ב מ״ו דף סוכה מסכת ובגמ׳
 לאגמוריה דאתי משום ליה, יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא איניש

ע״כ. שקר" דכר לשונם "למדו ט׳< )ירמיהו שנאמר שיקרא,
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כ סימןמשפטי• (מד

הפסד למניעת שקר אמירת

הלוי

 אין ולכן לשקר, הילד את להרגיל שאסור חדש דין כאן שיש והיינו
 זה ענין בביאור ת״ע סי׳ חיים שלמת בשו״ת )ועי״ע לקיים. שלא דעת על לו להבטיח

י״א( סעי׳ ר״ד סי׳ כחו״ם מועטת, במתנה אמנה מחוסרי מצד איסור אין מדוע דסוכח

א׳: עמוד ס״ג דף יבמות במם׳ בנו חייא וד׳ דרב במעשה מצאנו וכן
 עבדא - טלופחי לי עבידי לה אמר כי דביתהו, ליה מצערא הוה״קא ״רב
 לה. אפיך בדיה, חייא גדל כי טלופחי. ליה עבדא - חימצי חימצי, ליה

 אמר לה. אפיכנא דקא הוא אנא ליה: אמר אמך! לך איעליא ליה: אמר
 תעביד לא את מלפך, טעמא מינך דנפיק אינשי: אמרי דקא היינו ליה,
ע״כ. וגו׳." העוה שקר דבר לשונם למדו שנאמר: הכי,

 בנו וחייא ביקש. שבעלה ממה להיפך עושת היתה רב שאשת והיינו
 בכדי כן לעשות עליו אסר ורב אביו. רצון שתעשה כדי ההיפך וביקש התחכם

שקר. לשונו ללמד יתרגל שלא

 - אב וכיבוד בית שלום משום לשנות מותר שלכאורה במקום )אף היסוד אותו וזהו

שקר. לדבר הלשון את להרגיל שלא נוסף. דין כאן שיש מהרש״א׳( עי׳

הפסד למנוע כדי שקר ג.

 שוכר גבי דהנה להיפך. מצאנו שם ע״ב ע״ו ב״מ מגמ׳ קשה ולכאורה
 דאם ע״ב ע״ה ב״מ במשנה איתא היום בחצי בהם וחזרו הפועלים את

 אז הפסד. לו יגרם היום יסיימו לא שאם האבר, בדבר המלאכה היתה
 כדי אותם להטעות לו שמותר מטען.דהיינו או פועלים עליהם שוכר

מבואר: ע״א ע״ו ובדף המלאכה. לסיים שיסכימו

 סלע להן: אומר מטען, כיצד - מטען או עליהן שוכר - האבוד ״בדבר
שתים." וטלו באו - לכם קצצתי

 המלאכה לסיים שיסכימו כדי הפועלים את לשקר לו שמותר והיינו
 אמירת וזו שהבטיח. מה להם יתן לא ובאמת שכר, כפליים להם ומבטיח

 דידן לנדון וה״ה מהפסד. לימנע כדי לשקר שמותר ראיה ולכאורה שקר.
מהפסד. להמנע כדי אחר של אחריות תעודת להציג מותר שיהיה
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ב סימןמשפטי

הפסד למניעת שקר אסירת

מהה?ו

 על דבר שאומר שקר יש שקר. סוגי שני בין ולחלק לדחות, יש אמנם
 אין שעתה רק בעתיד, אמיתי ויהיה יקוים שהדבר ויתכן עתידי, ענין

 על סלעים ארבע להם שיתן לפועלים שמבטיח כמו לקיימו. בדעתו
 מוציא אינו שהרי יותר קל שקר וזהו להם, לתת לא ובדעתו עבודתם,

 לשעבר. על או קיימת עובדה על שהוא שקר ויש ממש. שקר דבר מפיו
 כזה חילוק ומצאנו מפיו. שקר דבר מוציא בוודאי הוי אומרו, וכאשר

 ושם עתיד, על שקר שבועת ויש לשעבר, על שבועה דיש שקר בשבועת
 מעשיו ע״י שבעתיד רק שקר, אינו עדיין מפיו מוציא כאשר כי קל יותר

 רי״ש לדע׳ להיטיב או להרע גזה״כ )לולא לשקר. דיבורו את יעשה מעשיו אי או

כ״ה( שבועות עי׳

 הביא שם ה׳ סעי׳ ל״ד סי׳ חו״מ עדות בהלכות מצאנו זה חילוק ויסוד
 בשבועה דווקא שפסול אומרים ויש לשקר, שנשבע במי עדות פסול בענין

 אכל. ולא שאוכל, שבועה כגון להבא, על נשבע אם אבל לשעבר, על
 אפשר שהרי שקר, היה לא מפיו שהוציא שבזמן משום לעדות. נפסל שאין

 בשבועת לעבור ולא לאכול היתה שעה באותה כוונתו אף ששם )ואע״פ אח״כ. שיאכל

 ולא לאכול יכול עדיין כי ממש, שקר בפיו מוציא אינו מ״מ לקייים, כוונתו אין וכאן שקר,

וריב״א. ראבי״ה בשם ומרדכי ור״ת רש״י דעת וכן שקר. שבועת יהיה

 איתא: שם כ״ז דף נדרים ממשנה ראיה להביא יש לכאורה אמנם
 תרומה. שאינו אע״פ תרומה שהיא ולמוכסין ולחרמין להרגין "נודריין

ע״כ. המלך". בית של שאינן אע״פ המלך, בית של שהיא

 הם שהפירות אומר ולכן פירותיו, יגזול שלא כדי לאנס שמשקר דהיינו
 מבואר ע״א כח דף שם ובגמ׳ המלך. של אינם שבאמת אע״פ המלך, של

 יאסרו אומר ובלבו המלך", בית של אינם אם עלי עולם פיוות "יאסרו שאומר
"היום". רק

 שמעתי זו וראיה הפסד. למנוע כדי לשקר שמותר ראיה יש שוב וא״כ
 מדובר כי לחלק יש כאן גם אולי לענ״ד אמנם שליט״א. סילמן הגר״י ממו״ר

 התירו בפניו להתגונן וכדי זה, למצב אותו הביא שהאנס אהרי לאנס, שמשקר
 בכך אשמה החברה אין דנן במקרה ואילו אמת. שאינו דבר לאנס לומר לו

 שרוצה מי כנגד רק נאמר ההיתר ואולי האחריות, תעודת את לו שאין
לו גורמים הם האבר, דבר במלאכת החוזרים בפועלים וכמו״כ להפסידו.
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הלוי ב סימן משפטי ( מו
הפסד למניעת שקר אמירת

 כעין שמצאנו תתפל" עיקש "עם כעין להטעותם, מותר כנגדם ולכן להפסד,
 אחי כי לרחל יעקב ויגד "דכתיב ע״כ: י״ג מגילה בגט׳ אבינו ביעקב זה

 לה אמר אלא הוא. אביה אחות בן והלא הוא, אביה אחי וכי הוא. אביה
 אמר ליה. יכלת ולא הוא רמאה אבא מיהו אין, ליה אמרה לי. מינסבא

 אמר ברמיותא, לסגויי לצדיקי שרי ומי ליה אמרה ברמאות, אנא אחיו לה
ע״כ. תתפל." עקש ועם תתבר נבר עם אין, לה

 לעושקו שבא במי וה״ה ברמאות. ללכת מותר רמאי שעם והיינו
 בא שאינו אחר להטעות שמותר יימר מי אבל להטעותו. שמותר ולהפסידו,
להפסידו.

 שאינו יתכן הגט׳ מסקנת שלפי משום זו בראיה להסתפק לענ״ד יש עוד
 את אומר רק המלך, של שהפירות ממש בפירוש אומר ואינו שקר, כלל אומר
 לבד מבין והאנס העולם". פירות עלי יאסרו המלך של אינם "אם הנדר

 מפיו הוציא לא אבל האנס, את הטעה אמנם א״כ המלך. של הם שהפירות
 גס. שכלם גם ובד״כ גם טבעם וניו״ב אנס כי יתכן )אמנם ממש. של שקר דבר ממש

 איידי, ובהכי המלך, של הם שהפירות בפירוש יאמר אם רק דבר, מתוך דבר יבינו שלא ויתכן

וצל״ע.( הקודמת. בסברא לדחות יש ועדיין הראיה, וחורה

 למנוע כדי לשקר מותר לרש״י מחלוקת - הפסד למניעת שקר ד.
אסור ולתום׳ הפסד,

 במחלוקת שנוי הפסד מניעת לצורך לשקר מותר אם זה שענין ונראה
 לשמעון שדה שמכר בראובן איתא ל״א. דף פסחים בגמ׳ דהנה ותוס׳. רש״י

 ומת הקונה( על מלוה והם שולמו טרם השדה )-דמי במלוה עליו תקפן באחריות
 ופייס שמעון ובא משמעון, השדה את וטרף דראובן חוב בעל ובא ראובן.

 מדינא השדה, תמורת לראובן חייב שהיה הכסף במעות חוב הבעל את
 היה שלא יטענו כי לעצמם, השדה דמי ממנו לתבוע היתומים יכולים
 לא חוב לבעל דיתמי דמטלטלי משום חוב, לבעל למוסרם רשאי

 בחובו הקרקע את ליתומים יתן שמעון פיקח אי רבא, ואמר משתעבדי.
 האחריות מחמת הקרקע את בחזרה יגבה ואח״כ השדה( דמי כסף )במקום

מאביהם." עליה שקיבל
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מז הל^ ב סיטן משפטי

הפסד למניעת שקר אמירת

 אין להם ויאמר יטעון שמעון זה פיקח "אי בזה״ל: רש״י שם ומפרש
 וחוזר בחובותם, להם ונותנה לי יש קרקע אלא לכם, לפרוע מעות לי

עכ״ל. עליו..." אביהן שקיבל מכירה אחריות בשביל מהם אותה וגובה

 חז״ל נתנו ואיך מעות. לו שאין שקר יטען איך רש״י לדברי קשה והנה
 שעלול במקום כי רש״י שהבין אלא פיקח. לו קראו ועוד זה, בדבר עצה

 מעות, לו שאין ולטעון האמת לשנות לכתחילה מותר כאן. כעין כספו להפסיד
 של חוב לבעל הכסף שנתן בכך הקרקע, על ששילם לאחר יפסיד, שלא כדי

המוכר.

 הובא צ״ב. דף כתובות במס׳ דהנה בכך רש״י על חולקים תום׳ אך
 ד״ה בתוס׳ שם וכתב וכר, שמעון" פיקח "אי רבא ודברי בגמ׳ זה אופן

וז״ל: פיקח אי

 דאע״ג להוכיח יש מכאן - וכו׳ ניהלייהו להו מגבי אידך פיקח ״אי
 ליה דאית היכא בזוזי, חוב דבעל דדינו פו.( >דף הכותב בפרק לעיל דאמרי׳

 להו מגבי דמצי הכא כגון זוזי, לו יתן לא בכך הלוה הפסיד אם מ״מ זוזי.
עכ״ל. כדין." שלא עושה ואינו קרקע.

 הדין פי על אך מעות, לו שיש האמת את אומר תוספות שלדברי והיינו
 כדי הקרקע, יתן אלא המעות, את לתת לא הפסד לו שיש זה במקרה רשאי

 כרש״י מפרש אינו ותוס׳ שקיבל. באחריות מהיתומים אותה ויגבה שיחזור
 זה ועל שקר, שיטען לתוס׳ נראה שאין מעות", לי "אין ואומר משקר שהוא
פיקח. שהוא רבא יאמר

 ז״ל: לא. פסחים במס׳ כתב שהרי התוס׳ על חולק בהכרח רש״י ואולם
 לי "אין לומר א״צ א״כ כתום׳ ס״ל ואי מעות״.ע״כ. לי אין ויאמר "יטען

 כנ״ל בקרקע לפורעו רשאי מעות, לו שיש האמת יטען אם אף כי מעות".
 על חולק בודאי אלא המעות. בנתינת להפסיד שיכול מחמת התוס׳, כדברי
התום׳.

 הפסד. למנוע כדי לשקר מותר אם בנדון מחלוקתן, שזו לבאר ויש
 תוס׳ שיטת ואילו מהפסד, לימנע כדי מהאמת לשנות שמותר רש״י ששיטת
צ״ב. וכתובות לא. דפסחים זה שבמקרה רק מהפסד. לימנע כדי לשקר שאסור
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הלוי כ סימן משפטי ( טח
הפסד למניעת שקר אמירת

 שלא כדי בחובו, הקרקע ליתן רשאי מעות, לו שיש האמת אומר אם אף
(.1יפסיד

------------------- ותשובותי - שלינז״א סילמן ,הגר־ הערות -------------------

 למנוע כדי שקר אין אז גזלן הוא - לו יש אם ששם שונה הנדון שכל נראה .1

ע״כ. לרמות. אלא הפסד,

 בסוגית מדובר כיצד למעשה נמחיש לאשורו הענק יבין הנכבד שהקורא כדי הנה א.ה.
 שאם ובאחריות ש״ח, מליץ של בסכום לשמעון שדה מכר שראובן נניח והנה הגם׳.
 עתה לעת מליון. בסך כספו על שמעון אותו יפצה השדה, יגבה ראובן של בע״ח

 בעתיד לשלם שעליו חוב הוא אלא השדה, עבור הכסף את משלם אינו שמעון
המוכר. לראובן

 עבור השדה לגבות ורוצה ראובן של בע״ח לוי ובא לב״ע. נפטר המוכר ראובן ועתה
 המליון את בכסף לשלם מעדיף שמעון ש״ח. מליון בסך ראובן על לו שיש חוב
 שמגיע הכסף את משמעון תובעים היתומים ועתה ברשותו. השדה את ולהשאיר ללוי
אחרים. ש״ח מליון בסך השדה קנית עבור ממנו

 שני ששילם ונמצא ליתומים. מליון עוד ישלם כסף לו שיש יודה שמעון אם והנה
 מליון. של בהפסד הוא וא״כ ליתומים, מליון ועוד הבע״ח ללוי א׳ מליון מליון,

 כסף, לו שאין שיאמר ע״י זה מהפסד לימנע יכול הוא פיקח אי רבא הציע ולכן
 לו התחייב הנפ׳ ראובן אביהם וגם היות וא״כ בחובם, השדה את ליתומים ויתן

 השדה את ויגבה יחזור לכן הזו, השדה - משועבד נכס כאן ויש השדה על אחריות
השדה. על האחריות חוב תמורת

 הוא מצידו, נתבונן אם זה. בענין הצדק על להתבונן אפשריות שתי לנו יש ועתה
 וישאר מליון פעמיים משלם שהיה מפסיד, היה משקר שהיה לולא כי כלל גזלן אינו

 יש האמת שע״ס היתומים, מצד שאל המשיג שהגאון אלא מליון. של גמור בהפסד
 אע״פ כלום לו חייבים אינם הם ואח״כ מליון, להם לתת צריך ולכן כסף לשמעון

 שמשועבדים נכסים השאיר לא שהאב מכיון באחריות, השדה מכר שאביהם
ורמאות. גזילה זו הרי להם מלשלם שימנע באופן יעשה ואם לאחריות.

 כתב רש״י כך שהרי רש״י, על אלא אינה המשיג הגאון של שאלתו באמת והנה
 הותר גזילה כשיש אפילו אם ק״ו, ללמוד יש המשיג לפי ואדרבה רבא. עצת בהבנת
 שלא כדי לשקר מותר שיהיה גזילה שאין במקום ק״ו יפסיד, שלא כדי לשקר לרש״י
 שאין הבין מדוע רש״י לדעת להבין צריך לשנות, אין רש״י ואת היות אבל יפסיד.

 לסי ששאל שהבאנו הגר״א בלשון גם ולדקדק להעיר ויש מהיתומים. גזילה כאן
ע״כ. יתומים." להפסיד שקר לטעון למדו דחכמים "צ״ע וז״ל: רש״י המרדכי הכנת
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( הי ב סימן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

מט

 יטען אם תרחק, שקר מדבר איסור שיש בתום׳ להבין מקום היה ולכאורה
 שהבין מהגר״א להוכיח נראה ואולם מרש״י. אחר באופן תירצו ולכן שקר

 שחכמים לתום׳ שקשה אלא תרחק" שקר "מדבר איסור אין התוס׳ לדברי אף
שקר. לטעון ילמדו

------------------- ותשובותי - שליט״א סילנזן הגר״י הערות ------------------

 לגזול מלמדים שחכמים חמורה, יותר הרבה בלשון הקשה לא הגר״א מדוע וקשה
 כלל. גזילה כאן אין אבל, ליתומים הפסד יש אמנם כי שהבין נראה אלא יתומים.

מדוע. להבין וצריך

 מצד חוב שום כלל עליהם אין היתומים האם האב, פטירת לאחר לחקור יש והנה
 או האחריות. לחוב משועבדים שיהיו שירשו נכסים כאן אין כי האב, של האחריות

 להם מגיע חוב, גבית סדר הלכות שלפי רק ושעבוד, חוב עליהם שיש נאמר שמא
 אכפת ולא מליון. שמעון יפסיד וממילא לשמעון, שיש המזומן הכסף את שיקבלו

ההר. את הדין ויקוב הדין. כך אמנם כי בהפסד שישאר לנו

 להם, חייב הוא רק היתומים, על חוב כלל שאין נאמר ראם הצדדים. בין והנפק״מ
 מחמת החוב אם אבל גזלן. הוא הרי מלשלם להתחמק "תרגיל" עושה שאם ודאי אז

 חוב יפטור הרי כסף לו שאין ויאמר יתחכם אם א״כ עליהם, קיים עדיין האב אחריות
להלן. שיבואר וכפי גזילה. למעשהו לקרא שאין ואפשר להם, ישלם ולא חוב, כנגד

 לחלוטין, נמחק לא החוב כי למסקנא מוכח הסוגיא בהמשך רש״י בלשון והנה
היתומים. כלפי וקיימת שרירה האב שנתן והאחריות

 להו מגבי - שמעון פיקח אי רבא: ״ואמר בהמשך: איתא ל״א. שם פסחים )דבגמ׳
 - אביהם בחובת קרקע שגבו יתומים נחמן, רב דאמר מינייהו. לה גבי והדר ארעא,

 להכי אמטו - גובה הוא למפרע בשלמא אמרת אי מהן. אותה וגובה חוזר חוב בעל
 מכאן אמרת אי אלא דמי. דאבוהון מחיים דגבו דכמאן מהן, אותה וגובה חוזר

 דמי, נכסי יתמי דזבין כמאן הוי הא מהן, אותה וגובה חוזר אמאי גובה הוא ולהבא
 כי להו, דאמר החם, שאני - חוב, לבעל משתעבדי קא מי נכסי, יתמי קני ואילו
 נתן. מדרבי דאבוכון, חוב לבעל נמי משתעבדנא - לאבוכון ליה דמשתעבדנא היכי

 מזה שמוציאין בחבירו, וחבירו מנה, בחכירו לנושה מנין אומר, נתן רבי דתניא,
(. ה׳( )במדבר לו. אשם לאשר ונתן לומר תלמוד - לזה ונותנין

כתב: שם וברש"י

 חוב לבעל נמי משתעבדנא לאבוכון דמשתעבדנא היכי כי להו דאמר התם "שאני
בעלמא נחמן רב דאמר ומאי גובה, הוא ולהבא מכאן לעולם - נתן מדר׳ דאבוכון
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הלוי כ סימן משפטי* ( נ
הפסד למניעת שקר אמירת

 המרדכי דברי הביא ח׳ ס״ק ס״א סי׳ חו״מ הגר״א בביאור דהנה
 שאין ?ווה לבין ברשותו, שאינה אותו שמשביעין נפקד כץ לחלק שכתב

 ר״פ המרדכי ")כתב( וז״ל: לפרוע. מזומנים לו יש אם אותו משביעין
 )ממה ממש״ש לו אין טענת על משבעינן דש״ס דמדינא לשיטתו המפקיד

כיון ספק, טענת על דמשביעין ברשותו שאינה אותו משביעין שם( שכתוב

-------------------- וחשובותי - שליט״א סילמן הגר״י הערות -------------------

 מי מכח ליתומים חוב בעל להן דאמר משום - מהן אותה וגובה חוזר חוב בעל
 לאבוכון דמשתעבדא היכי וכי אביכן, של שיעבוד מכח - זו קרקע וגביתם באתם
 אביכן, של מלוה שהייתי לדידי, נמי משתעבדא - מאביכם שלוה לוה, של זו קרקע

 אצל אפילו עליה שיעבודי קדם הלכך, נתן, מדר׳ לי, משועבד - כלום לו והמחויב

 נכסיי דהוי היכי כי ראובן, לבני להו אמר נמי ושמעון ברשותו, שהיתה לוה
 שהיה אביכן, מכה לעצמי גם משועבדין היו - חובו בשביל לאביכם משועבדין

 הלכך, אחר, לי מה אני לי דמה נתן, מדר׳ המכירה, אחריות מחמת אצלי לוה
 עצמי." אצל עליה שיעבודי חל - מחיים לאביכם קנויה היתה שלא פי על אף

עכ״ל.

 על הדדי שעבוד יש האב סטירת לאחר גם כי הגם׳, למסקנת שפירש״י לנו הרי
 של החוב בגלל היתומים כלפי משועבד שמעון שהקונה מצד הן הקנויה, הקרקע
שמעון. לקונה אביהם שנתן לאחריות משועבדת שהקרקע היתומים מצד והן הקניה,

 גם קיים אלא האב, בפטירת לחלוטין התבטל לא השדה אחריות של החוב ולפ״ז

 כשם משועבדת, קרקע כאן שיש משום קיים, אינו שאביהם אע״פ היתומים על עתה
 שמחמת רק שטר. עליהם שיש חובותיו לשלם שצריכים מאביהם קרקעות ירשו שאם
 ועתה ולהפסיד, המזומן הכסף להם לתת זה במקרה צריך היה חוב, גבית וסדרי דיני

יפסיד. שלא אליהכדי שתחזור כדי הקןרקע להם ונותן הסדר הפך הוא בפועל

 ע״י כלפיו חוב יש להם גם אם כי גזילה. נקרא אינו ודאי זה מצב רש״י ולהבנת
 למה מטרתא "אפוכי של הכלל כעין לפועל מוציא שהוא הרי המשועבדת, הקרקע

 כאן יש ואמנם לאביהם. שחייב שעבודו כנגד לטובתו, השדה שעבוד -חוב לי",
 עצה היא רבא עצת ולכן יפסיד. שהוא היתה האחרת האפשרות אך ליתומים. הפסד
 לשון מדויק וממילא כאן. אין גזילה אבל כאן יש שקר ואמנם רש״י. לדעת הוגנת
 ליתומים. הפסד שיצא בעוד לשקר אותו ילמדו שחכמים ראוי שאינו שהקשה הגר״א

 להיות לו יעצו שחכמים הקשה ולא שקר". לטעון "ילמדו כיצד בעיקר הוא והקושי
לאמיתה. תורתו להבין יזכנו והשי״ת ליבון, טעונים עדיין הדברים ואמנם ורמאי. גזלן
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ב סימןמשפטי

הפפד לטניעת שקר אטירת

נאה?ו

 בכה״ג משא״ב ה״נ. מספק, תפטרנו אל ונתחייב, ברשותו היה דמעיקרא
 בפסחים ממ״ש וראיה הפרעון, זמן כשהגיע מזומנים ה״ל לא דשמא וכו׳

 שטוען אלא מטלטליץ, דוקא רוצים אנו יאמרו ואמאי, וכר, פיקח אי ל״א,
עכ״ל. לו." אין

 לתת רוצה ולכן מזומנים, לי אין טוען לווה שאם הוכיח שהמרדכי דהיינו
 אין מזומנים, לך יש שמא אומר והמלוה החוב. בפירעון קרקע או מטלטלין

 אפשר היה אם כי מזומנים. לו שאין כך על הלווה להשביע יכול המלוה
 במקום בחוב הקרקע יתן פיקח אי רבא, שאמר מה קשה כך, על להשביע
 ראיה אלא מזומנים. מעות לו שאין לישבע אותו יתבע המלוה הרי מזומנים,

 משביעין כן בנפקד אבל בלווה, דווקא וזה זו. טענה על להשביע אפשר שאי
 צריך לכן בידו. כשהפקידו ברשותו היתה שודאי משום ברשותו, שאינה אותו

ברשותו. אין שעתה לישבע

 ילמדו דחכמים "ע צ "ודבריו הגר״א: כתב המרדכי של אלו דברים ועל
 ד״ה א׳ צ״ב שם תוס׳ תירץ כבר הנ״ל וקושיא יתומים... להפסיד שקר לטעון

עכ״ל. וכו"׳ אי

 רבא, - שחכמים יתכן וכי לגר״א, קשה בסוגיא המרדכי שהבנת והיינו
 אלא לו. יש שבאמת בעוד מזומנים, לו שאין - שקר לטעון לכתחילה ילמדו
 מדובר שאין התום׳. כפירוש אלא המרדכי כהבנת אינו דודאי הגר״א מסיק

 רשאי מזומנים, לו יש אם גם אך מזומנים, לו שיש שמודה אלא שקר, בטענת
המזומנים. ישלם אם הפסד לו שיהיה במקום בקרקע לפרוע הלווה

 לשונם "למדו משום רק הוא לאוסרים שגם מוכח מהגר״א ה.
שקר"

 "דחכמים יתכן איך ששאל מה קשה, עצמו הגר״א של לשונו ולכאורה
 דאורייתא איסור עובר שהרי חמור, יותר הרבה הענין הרי שקר". לטעון ילמדו

 "מדבר איסור שאין היא הגר״א דעת שגם מוכח אלא תרחק". שקר "מדבר
 לענין שחשש רק להלן, שנכתוב וכמו בי״ד, בפני בטענות שלא תרחק" שקר
קשה היה זה ועל וכדלעיל. סג. ביבמות כדאיתא שקר" לשונם "למדו של
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כ סימן משפטי (נב

הפסד למניעת שקר אמירת

הלוי

 דברי הביא ולכן שקר. דבר לכתחילה לטעון ילמדו שחכמים יתכן שלא לגר״א
(.2ב׳ ס״ק ק״א בסי׳ הדברים אותם הגר״א כתב וכן אחרת. שפירשו התום׳

 איסור דאין ס״ל תוס׳ וגם רש״י גם הגר״א, שלהבנת עולה ולפ״ז
בי״ד. בפני שאינה באמירה תרחק. שקר מדבר דאורייתא

הגר״א בדברי קושי ו.

כמרדכי, אינו התום׳ שאמנם כתבנו שכבר כפי הגר״א דברי על להעיר ויש
 לי "אין שיטען מדובר כי לא. בפסחים שפירש כמרדכי, כתב כן רש״י אבל

 תמיהה, לגר״א שיש ואע״ם לו. שיש שהאמת אע״פ יטען שכך ומשמע מעות",
 שטעמו וכנראה ממקומם. זזו לא רש״י דברי מיהו לשקר. ילמדו חכמים איך
 לשנות לכתחילה חכמים התירו בזה הפסד. מניעת משום הוא רש״י של

 וב״מ כ״ח נדרים וכעין בדין. לו המגיע ממונו את יפסיד שלא כדי מהאמת,
(.3ע״ו

 והרי התום׳. ע״י המרדכי דברי דוחה שהגר״א איך הבנתי לא ובעניותי
(.4המרדכי כמו ומפרש התוס׳ על חולק רש״י

------------------- ותשובותי - שליט״א סילמן הנר׳־י הערות -------------------

 דמשמע פיקח, אי הנוסח הקושיא ורק עצה, שיש הגט׳ שנדון הקושיא .2
כן. לעשות לו דמייעצים

 מדוע לדייק שיש אלא כן. לעשות דמייעצים פיקח, אי הנוסח שקשה כן אמנם א.ה..
 להקשות צריך היה יתומים" להפסיד שקר "לטעון דמייעצים כך על הגר״א הקשה

 הגר״א לדעת דייקתי ומזה תרחק". שקר "מדבר דאורייתא איסור לעבור דמייעצים על
. דאורייתא איסור כאן דאין

בעבריין. באמת מדברת שהגט׳ שלומד ואפשר .3

פיקח". "אי בלשון לעברין עצות לתת בא שרבא לומר מאוד דחוק א.ה.

רש״י. או המרדכי דוחה אי נפ״מ אין .4

 לבאר 1 בהערה מש״כ עי׳ אבל לשניהם. קשה הוא קושי יש אם כן אמנם א.ה.
ודו"?. הגר״א. תמיהת גם ליישב דיש אפשר ולפ״ז . לשיטתו רש״י
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( הי כ סימן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

גג

 אץ - לשקר רשאי האם ויפסיד, יפרעו שלא וירא הלואה, ביקשוהו ז.
 כספר דלא נראה מהראשונים ואולם לשקר, שאץ כתב חסידים בספר לי.

חסידים

 לשנות מותר שאמרו אע״פ "דע ז״ל: כתב תכ״ו סי׳ חסידים בספר
 מעות, לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי יבא אם השלום, דרכי מפני
 כי לי אץ לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן ירא כי ברצון לו מלוה ואינו

(.5עכ״ל הדבר". עבר בשכבר זהו שלום, דרכי מפני לשנות שמותר מה

 וכתב הס״ח, הב״ד ג׳ אות י״ח סי׳ חו״מ יוסף ברכי בספר והחיד״א
 והוא במסכתא, דמשנו רבנן עבידי )»:( דמציעא בפ״ב דאמרינן דאע״ג

 עתה, שהוא במה משנה הוא והרי לאו, ואומר זו מסכתא בפיו שגורה אם
 מזה ולמדנו מותר, לעצמו טובה להחזיק ושלא ענוה משום התם שאני

עכ״ל. זה. בפרט מהשלום יותר דענוה

 רבינו תירוץ לפי "והנה כתב: א׳ סי׳ חו״מ ח״ג פעלים רב ובשו״ת
 להקשות שיש מה בזה ניחא שאני, ענוה משום דהתם שכתב ז״ל חיד״א

 שהביא הזקן בהלל מעשה ת״ר כ׳, דף רביצה מהך הנד חסידים ספר על
 אמרו הזקן שמאי תלמידי עליו חברו ביו״ט, עליה לסמוך לעזרה עולתו

 הבאתיה, שלמים ולזבחי נקבה להם אמר זו, בהמה של טיבה מה לו
 נקבה. עולה שאין - נקבה רש״י ופירש להם. והלכו בזנבה להם כשכש
 מפני משנה היה הלל של ענותנותו ומרוב - הבאתיה השלמים ולזבח

 רש״י לפ״ד אך עתה, שהוא במה שינה התם והנה ע״ש. ע״כ. השלום.
 דמציעא דפ״ב מהך חיד״א רבינו למד וכבר ניחא. ענוה משום כן דעבד
עכ״ל. זה." בענין מהשלום עדיפה דענוה

------------------- ותשונותי - שליט״א סילמן הגר״י הערות -------------------

דשכיח. פסידא חשש בגדר שאינו באופן שזה מסתבר .5

 חילקו, לא שהביאוהו פוסקים שאר וגם חילק, לא חסידים בספר הדברים במקור א.ה.
 דשכיח פסידא יהיה אם וכי שקר, איסור שעובר מצד היא הבעיה שעיקר ומשמע

 יבשלו שלא להפסיד. רוצים שאינם אנשים על זכות ללמד יש ואמנם האיסור?. יבטל

דשכיח. פסידא באינו דבריו להעמיד ואפשר הס״ח. בדברי
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כ סימן משפטי (

הפסד למניעת שקר אמירת

הלוינד

 ורב כחיד״א דלא נראה והשטמ״ק הריטב״א הרי״ף מדברי ח.
חסידים ספר כדברי דלא פעלים,-וממילא

 מדברי נסתרים פעלים ורב החיד״א של קדשם דברי לכאורה והנה
 הוא השלום מפני ששינוי כתב כג: ב״מ בשטמ״ק הביאו דהרי״ף הראשונים,

 שמשנה מרבנן בצורבא דהביאו סיבות משאר ועדיף מקראי, נלמד מןן2מצוו/_
 עדיף. השלום מפני השינוי ואילו טובות, מידות רק הם שאלו וכו׳ הענוה מפני

 היפך הוא זה וכל לעיל, שהבאנו כמו בשטמ״ק נקט וכץ מהקרא. נלמד שהוא
 ולכן השלום. מפני שינוי על עדיף הענוה מפני שהשינוי החיד״א שכתב ממה
 אבל השלום, מפני אסור הווה על ששינוי חסידים הספר דברי להצדיק כתב

(.6הענוה מפני מותר

 מרקדים כיצד י״ז דף דכתובות מהך כי "ודע הנ״ל: פעלים ברב כתב ועוד
 תרחק, שקר מדבר משום חשו ולא וחסודה, נאה כלה אומרים ב״ה הכלה לפני
 העבר, על ולא שעה באותה השלום מפני משנין דבזה ואע״ג ב״ש, שחשו כמו
 נאה, זו כלה אומרים דאין חדא הנז״ל, חסידים ספר על מזה להקשות אין

 אם אפילו ועוד אחרת, כלה על בלבם שיכוונו ואפשר בסתם, אומרים אלא
עכ״ל. נאה" כלה עליה לומר יכולים טובה אחת מרה לה יש

25j*s67n,2?

כלה לומר שמותר ב״ה דעת פירש שם כתובות מם׳ בריטב״א והנה

------------------- •,ותשובות - שליט״א סילוזן הגר״י הערות -------------------

 על שלום עדיף עבר על ואולי עתיד, על השלום מחמת שינוי של״ח הנדון .6

ענווה.

 "למה הקב״ה שאמר מקראי נלמד שלום מחמת שינוי הלימוד מקור אמנם א.ה.
 העבר. על שינוי וזהו זקן". "ואדוני אמרה ובאמת זקנתי" ואנכי וכו׳ שרה צחקה

 צורבא גבי ב״מ בסוגיא הם הרי״ף דברי מקור אבל "ח. הם של טעמו כנראה וזהו
 מסכת בידך "יש כג: שם רש״י כלשון הווה על גם שמשנה מדובר ושם מרבנן

 לשנות "מותר עבר: על הוא שם תום׳ )ולפי היא." ענוה ומידת לאו, לו פלוני...יאמר
 וזהו דהווה. ענווה על עדיף ששלום הרי״ף כתב כך ועל עי״ש.( למדתי" לא ולומר
 על עדיף דענווה הר״פ כתב וע״ז הווה, על שינוי היה שם דהלל מעשה כמו בדיוק
הרי״ף. דברי נוגדים דדבריו וכתבתי שלום.
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הדין ב סימן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

נה

 ואילו עכ״ד. השלום. מפני לשנות שמותר משום אמת כשאינו גם וכו׳ נאה
 במה שקר שאינו כיון זה, לתירוץ א״צ א. קשה: פעלים הרב לדברי

 לדעת מתאים אינו הריטב״א של תירוצו ב. אחרת. כלה על בלבו שמכוון
 לדעת זה ובאופן העבר, על ולא הווה על בשינוי מדובר כי חסידים הספר

 חולק דהריטב״א מוכח א״כ השלום. משום אף לשנות אסור חסידים ספר
(.7הס״ח על

 אלא חסידים. כספר דלא והריטכ״א והשטמ״ק הרי״ף לפנינו א״כ
 ממנו כשמבקשים ולפ״ז בהווה. אף לשנות מותר שלום דרכי דמשום
שלום. דרכי משום לי, אין לומר מותר יהיה לתת, רוצה ואינו הלואה

הס״ח. סברת ס״ל דלא נראה בסופו שם״ד סי׳ לשמה תורה ובשו״ת
עליו. חלק ולא הביאו פעלים ברב אך

 כנגדו, להתיר וקשה חסידים הספר דברי להלכה הביא המג״א ט.
פנים לשתי המשתמע באופן שיאמר עצה למצוא אפשר אבל

 בעבר רק לשנות דמותר הס״ח של הכלל הביא קנ״ו סי׳ או״ח והמג״א
 שהביא ואחר להלוות. רוצה שאינו הפרטי המקרה הביא ולא אחר. באופן ולא

 שיכון באופן לא אם זה ענין לכתחילה להתיר מאוד קשה הס״ח. של כללו
 בלבו שיכון כגון אפי. לתרי שמשתמע באופן שיהיה או אחו ענין על בלבו

 למהרש״ם תורה דעת בס׳ ועי״ע וכיו״ב. בשבילך לי אין או בכיסי, לי אין
הנ״ל. חסידים הספר בדברי מש״כ קנ״ו סי׳

------------------- ותשובותי - שליט״א סילמן הגרי׳י הערות -------------------

 שעושה רק שאסור עתיד על שלום והנדון בעתיד, יהא השלום דשם ל״ק .7
 אסור. המעשה דעצם אמרינן ובזה למנוע, משקר ורק מחלוקת של סיבה כעת
התחתן. כבר חביוו הרי הכא אבל

 שהחתן העבר על החתן לבין בינו שלום א. שלום: של פנים שתי כאן יש א.ה.
 החתן בין שלום שיהיה העתיד על ב. וחסודה. נאה כוו כלה שלקח נכון מעשה עשה
הטובות. מעלותיה כ״כ שיודע אחר כלתו, לבין

החכמה אוצר תכגת ע״י !;הודפס מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב ־ הלוי משפטי



כ סימן (משפטי
הפסד לטניעת שקר אטירת

הלוינו

 שיתפשר כדי חבירו את לייגע והתחמקויות תחבולות לעשות י.
עמו

 דמי לדינא "ופשוט ז״ל: דכותב בסופו ה׳ ס״ק י״ב סי׳ כתומים ועי״ע

 תובע וחבירו בירור. לו דאין רק חבירו, על ישנה מלוה לו שיש שיודע

 נאמן. יהיה דלא אצלו, ישנה מלוה לו דיש דין בבית כשיטעון ויודע אותו.

 ולהציל עמו, שיפשר עד חבירו לייגע ותחבולות טצדקאות לעשות דיכול

 ללב. מסורים ודברים גליא שמיא דקמי עוול, כאן ואין במקצת. שלו

 להתחבל ושלום חס ישנה, מלוה טענת לו כשאין אבל וכר. ויראת ונאמר

 עכ״ל. וחמס." מדון ואיש רשע זה הרי עמו, שיפשר חבירו ולייגע ברשע

י״ב. סי׳ בנתיבות והב״ד

לקמן. ש״ו סי׳ תרוה״ד בעל דברי בזה ועי״ע

 ונה״מ תומים "ועי׳ כתב: קנ״ו סי׳ לאו״ח תורה בדעת והמהרש״ם

 רק אתו שהאמת ויודע בממון מוחזק א׳ ראם שהביאו, ]סק״ג י״ב סי׳
 ס״ח דברי מהם ונעלם ע״ש.[ וכו׳ לשנות מותר לו, יאמינו לא שהדיינים

 הוא מרובעים )בסוגריים עכ״ד. כנ״ל(. הלואה ממנו שביקשו מי בענין )האוסרים ומג״א

זצ״ל.( שבדוון הגרש״מ מנכדו ביאור

 שמותר ברור, כתב כי כדבריו. התומים בדברי הבנתי לא בעניותי ואני

 שיעשה התומים כוונת אלא ממש, לשקר שמותר כתב ולא בע״ד, את לייגע

 ויסכים מהתביעה עצמו ייאש שבע״ד עד ועיכובים, ובהתחמקויות בתואנות
 הס״ח גם ואמנם חסידים. לספר התומים בדברי סתירה אין וא״כ להתפשר.

 עד לדחותו ושוב שבוע, בעוד תשאל לו ולומר המבקש לדחות שמותר יודה

 שהקשה ראיתי ועוד כספו. ויפסיד יפרע שלא שחושש באופן ומותר שיתיאש.

 לשלום, ענווה בין לחלק פעלים, הרב תירוץ כתבתי וכבר הזקן, דהלל ממעשה

 דשלום דמוכח בשטמ״ק. המובא מהרי״ף הר״פ, דברי על הקשיתי כבר ואמנם

מענוה. ועדיף מקראי נלמד
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ה כ סימן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

נז

 האיסור - וולוזיץ הגר״ח בתשו׳ המובא לייפמן יו״ט הג״ר יסוד יא.
בי״ד בפני בטענה רק הוא תרחק שקר מדבר

 כתשובה וולוז׳ין הגר״ח ע״י דבריו הובאו ליפמן ריו״ט הגאון והנה
 דעכו״ם חוב דהפקעת דס״ל רש״י שיטת הביא ט״ו סי׳ ח״א המשולש חוט

 לומר שרי ה׳ חילול שאין במקום וממילא ה׳, חילול משום מדרבנן אסור
 שאין נאמר אפילו והקשה להדיא. רש״י וכמ״ש לאביך פרעתי אנס לכותי
 שקר מדבר משום אסור יהא לא מ״ט אבל ה׳ חילול אין וגם גזל איסור
וז״ל: ותירץ כנ״ל. ל״א בשבועות כדאמרינן תרחק

 מדבר משום דאסור הוא בי״ד בפני שקר לטעון דדוקא לומר "אפשר
 בסוף הרמב״ם מלשון יראה וכן הדין. מעוותין שבי״ד שגורם לפי תרחק שקר
כוכבים, עובד מכס בענין רש״י לשיטת כן צ״ל וע״כ ועי״ש. טוען מהל׳ פי״ו
 בי״ד לפני בתובעו לא לאביך, פרעתי אנס לכותי שיאמר רש״י מ״ש וה״נ

 דהתביעה דידן בנדון וא״כ עצמו. לבין בינו כן לו שיאמר אלא קאמר, ישראל
(.8עכ״ל תרחק." שקר מדבר משום בו אין בי״ד בפני שלא היא

 לקבל שמטרתו במקום תרחק" שקר "מדבר שאיסור עולה לדבריו כן ואם
 אבל דווקא. בי״ד בפני באמירה רק נאמר זה איסור בדין, לו שמגיע מה רק

זה. איסור אין חבירו לבין בינו רק אלא בי״ד בפני אומר כשאינו

------------------- וחשיבותי - שליט״א טילמן הגרי׳י הערות-------------------

פסידא. חשוב שוב שהפקיעו דאחרי נראה ויותר .8

הפקיעו שחז״ל מצאנו לא א. טעמים. מב׳ המשיג הגאון בס׳ לפקפק יש לענ״ד א.ה.
שהרי והראיה, מתשלום. המנעות ע״י - להפקיע ללווה שהתירו אלא הגוי, הלואת את
ה׳( אות שמ״ח רסי׳ הגולה בבאר מש״ב )עי׳ לשלם ורצוי לשלם מותר ירצה אם

תחנם", "לא על ועובר זכה הרי הפקיעו ואם ה׳. קידוש לעשות רוצה אם ובפרט
 פסידא ובכלל רווח. אלא פסידא אינו וזה להרויח, רוצה רק זכה לא עדיין ודאי אלא
 שהממון )אע״פ כבר. לו שהיה ממונו אינו וזה כבר, לו שיש מממונו שמחסר הוא

 וכגון עבירה. בכך תהיה שלא בתנאי הוא להפקיע חז״ל שהתירו מה ב. בידו(. הוא
 שקר "מדבר דאורייתא איסור שיש נאמר אם וא״ב אסור. הרי ר׳ חילול שיש במקום
 בשו״ע כדאיתא דאורייתא, איסור לעבור לא כדי ממונו כל להפסיד צריך הרי תרחק"

. עי״ש תרנ״ו. סי׳ ובאו״ח א׳. קנ״ז סי׳ יו״ד
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ב סימן (משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

הלוינח

 האנס לשקר מותר כ״ח. שם ובגמ׳ כ״ז נדרים במשנה גם מובן ולפ״ז

 במלאכת בהם בחזרו ע״ו דף ב״מ דאומנין בסוגיא וכץ בי״ד. בפני דאינו משום

 שאיסור משום שכר, כפלים להם ולהבטיח האומניץ להטעות מותר האבד, דבר

 בפני דווקא נאמר לו, מהמגיע יותר גוזל שאינו במקום תרחק שקר מדבר

בי״ד.

 כעין תרחק שקר מדבר דאיסור שמעתי, שליט״א שפרן הגר״מ ממו״ר וגם

בי״ד. בפני דווקא הוא ל״א בשבועות האמור

 להוכיח שהאריך כ״ב עשה לרס״ג המצוות לספר פערלא בגר״י ועי״ע

 קיצור והובא כללי. ואינו לדיינים. נאמר תרחק" שקר "מדבר דין כי

עיש״ב. להלן מדבריו

מהפסד להמנע כדי שקר לומר שאין והרא״ש הרשב״א דברי יב.

 שקר לטעון מותר אם נשאל פ"א סי׳ ח״ג הרשב״א כתשו׳ גם ואמנם

 ואפילו לנפשיה דינא איניש עביד שאמרו כפי לו. שמגיע כסף להוציא כדי

 תוסיף. לא על ועובר למחייה"( בפנדא פנדי "מאה כז: )ב״ק חבירו שמכה ע״י

 ליה "חס הרשב״א: והשיב כספו. לקבל כדי לשקר מותר ה״נ ואולי

 שארית דכתיב פסידא, במקום ואפילו שיקרא, דלימא דאברהם לזרעיה

 שבועת בפרק אמרו מזו וגדולה כזב, ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל

 שאמרו, דרך אותו על אינו שהדיבור אלא אמת, באומר שאפילו העדות

 במעמד בטענות שמדובר נראה הרשב״א של והמעשה ע״כ. אסרו..."

 שעוסקת שבועות מהגמ׳ הראיה והביא הרשב״א. אסר כך ועל בבי״ד,

לשקר. סתם שאסור אחרים ממקורות הביא ולא בבי״ד בטענות

 של האפוטרופוס "גם הובא: א׳ סי׳ פ״ו כלל הרא״ש כתשו׳ וכמו״כ

 שקר מדבר שנאמר כשקר לו שנראה דבר ליתומים לטעון אסור היתומים

בבי״ד. בטענות המדובר שם וגם תרחק".
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כ סימן משפטי■
הפסד למניעת שקר אמירת

נט

 להשתמט, תואנות לבקש דין לבעל אסר הדשן" "תרומת בעל יג.
פשרה עמו לעשות התובע לאלץ כדי

 תואנות של צדדים לבקש לבע״ה דאסור כתב ש״ו סי׳ בתרוה״ד והנה
 ויקחו פשרה עמו לעשות שיתרצו כדי מהם, להישמט אותו התובעים נגד

 שבועות במס׳ מהדין לאסור והוכיח השאר. על לו וימחלו סך איזה ממנו
 צדיק ובפעולת כדבריו. פסק ו׳ סעי׳ י״ב סי׳ חו״מ ובשו״ע הנ״ל. ל״א

 )מס׳ משם מוכח "נראה כתב: י״ב סי׳ ד״ה רס״ג סי׳ ח״ג צאלח להר״י
 שקר מדבר משום צדדים לבקש אסור בי״ד בפני שלא דאפילו הנ״ל( תרוה״ד

 נאמר שקר טענת של שאיסור בתרוה״ד הבין ולכאורה ע״כ. תרחק."
 שמבקש זה באופן דווקא מדובר ששם לתרץ יש מיהו בבי״ד. שלא אפילו

 וצדדים תואנות לבקש שרוצה מדובר שהרי כדין. שלא התובע את להפסיד
לו. שחייב מהכסף חלק לו וימחל עמו יתפשר דינו שבעל כדי

אופנים: בב׳ נאמר תרחק" שקר "מדבר שאיסור לומר צריך כן ואם
 שיקבל אמיתי דין פסק תהיה השקר שתוצאת באופן אפילו בבי״ד כשטוען א.
 הרין את שמעוות באופן בבי״ד שלא אף כשטוען ב. לו. המגיע את רק

 מהחוב חלק על ויוותר שיתפשר לו שגורם כגון דינו בעל את ממונית ועושק
(.9וכדו׳

 לאיים הנתבע יבול האם שבועה, בבי״ד דורש כשהתובע יד.
לישבע כדעתו כשאין "אשבע"

ם״ו: י״ב סי׳ חו״ט לשו״ע בהערות רס״ג - ג׳ צדיק בפעולת כתב ועוד

דאפי׳ משם מוכח ונר׳ ש״ו סי׳ בתה״ד כ״כ וכו׳. צדדים לבקש "אסור
 להקשות ואין תרחק שקר מדבר משום צדדים לבקש אסור ב״ד בפני שלא

 לאמתו. הדין יצא סוף סוף הא צדדים יבקש אם ליה אהני מאי ב״ד דבפני
 עמו מתפשר ועי״ז שבועה עליו שמגלגל או דינו בעל עם דמתעצם די״ל

הך הביא שמר״ן וכיון דוקא... ולאו דוגמא הוי שנגח דשור וההיא שכנגדו

------------------- ותשובותי - שליט״א סילמן הגר־׳י הערות -------------------

 )ודוחק( נכונים נתונים בי״ד לפני אין אם הדין עוות שחשוב השווה והצד .9
לקמן. מש״כ וכעין

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס75 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב - הלוי משפטי



ב ה־ם■ משפטי Iם
הפסד למניעת שקר אמירת

הלוי

 והוא לי תשבע אומר והלה חבירו עם כשטוען ומה״ט מפסקו לזוז אין דתה״ד
עכ״ל. )שם(." אשבע אנכי ולומר חברו על לאיים לו אין לישבע רוצה אינו

 אמת. שאינו בדבר בבי״ד שלא לאיים מותר אם לקמן שנכתוב מה ועי״ע
ל. ופסחים לד: וסוכה ה. דב״ב מסוגיא

ד כי" כפני דווקא הוא בטענות דין עוות שאיסור הטעם כיאור טו.

 ולא שמגיעו מה רק יקבל אם אף בבי״ד לשקר שאסור הטעם לבאר ויש
 טענות גם אלא דין, הפסק רק אינו שהדין משום. הוא חבירו, את יגזול

 שלום ומשפט "אמת מצות: מקיימים בי״ד שהרי בטענותיהם. והדיון הצדדים
 בכל גם אלא דין הפסק אמירת ברגע רק לא ח׳<. )זכריה בשעריכם" שפטו
 שקר, כדברי ונותנים נושאים הרי שקר, בטענות הוא הדיון וכאשר הדיון.

 בלשונו: הנ״ל ליפמן יו״ט הג״ר כוונת גם וזה הדין. עוות נקרא עצמו זה
 שקר מדבר משום דאסור הוא בי״ד בפני שקר לטעון דדוקא לומר "אפשר
 מעוותין שבי״ד וכוונתו ע״כ. הדין". מעוותין שבי״ד שגורם לפי -תרחק,

 מכיון אלא מהאמת, שונה יהיה לא הוא שהרי הסופי, בפס״ד לא הדין את
 ולכן הצדדים. בטענות והמו״מ הטענות. שמיעת את גם כולל שהדין

 הדין. עיוות עצמו זהו הרי בה. ונותנים ונושאים שקר טענת כששומעים
תרחק." שקר "מדבר נאמר כך ועל

כתב: ט׳ הלכה טז פרק ונטען טוען הלכות וברמב״ם

 היה כיצד לעכבו, כדי או הדין לעות כדי שקר טענת לטעון לאדם "אסור
 היה שבועה, ויתחייב במנה שיודה כדי מאתים יטעננו לא מנה בחבירו נושה
 ביני במנה לו ואודה דין בבית הכל אכפור יאמר לא מאתים וטענו מנה נושה
שבועה." לו אתחייב שלא כדי לבינו

 הוסיף כאן הרמב״ם אך ל״א, דף שבועות מגמ׳ ההלכה בדיוק זוהי ואמנם
 ולכאורה ע״כ. לעכבו" או הדין לעוות "כדי שכתב בכך בגמ׳> ממש״כ יותר
 יגזול ולא חייב שהוא מה ישלם סוף דסוף כיון עוות, זה דאין קשה היה

 טענת שומעין שבי״ד הענין שעצם שביארנו, מה לפי היטב מתורץ אך מאומה,
כל אלא הדין, הוא דין הפסק רק שלא משום הדין, עוות זהו בה, ודנין שקר
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ם« הל( כ סיטן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

 בדברי ודיון שקר טענות שמיעת יש וכאשר דין, נקרא הוא והדיון ומתן המשא
הדין. עוות זהו שקר

 שקר לטעון "דדוקא בדבריו: שכתב מוולזין הגר״ח כוונת דזהו לבאר ויש

 הרמב״ם מדברי נראה ושכן תרחק". שקר מדבר משום דאסור הוא בי״ד בפני
 שינה לא הרמב״ם הרי מובנים. לא דבריו ולכאורה ע״כ. טוען. מהל׳ פי״ו סוף

 ואודה בבי״ד אכפרנו יאמר שלא איתא: שבועות בגמ׳ גם שהרי הגם׳, מדברי
 יש אלא (בגמ׳ שמשמע ממה יותר מהרמב״ם משמע ואיך לבי״ד", חוץ לו

 והביאור הדין", ""לעוות נקרא שזהו הוסיף שהרמב״ם למש״כ, כוונתו לישב

 הסיבה וזו דין. עוות בהם ושייך דין גם הם בי״ד ומו״מ שטענות משום הוא
בבי״ד. דווקא הוא שקר לטעון שהאיסור

 וסייעתא רחמים, הוא ומשפט דין הוא צדק הזוהר לדעת טז.
בגר״ה כמובא לביאורינו

 זיע״א, דרשב״י דהילולא יומא בעומר ל״ג ביום זה דין כשלמדנו והנה
 קדושים פרשת בזוהר דהנה כדלקמן, הזוהר דברי ע״פ לבאר בס״ד הוספנו

איתא: ע״ב פ״ה דף

 תעשו לא וגו׳, במשפט עול תעשו לא ואמר, אבתריה קרא פתח חייא "ר׳
 אית ויקירין עלאין מלין דא, דפרשתא אתמר הא אבל כמשמעו. במשפט עול
 תשפוט בצדק דכתיב משמע קא מסופיה קרא האי אורייתא. בפקודי בה

 אלא להאי, האי בין מה וצדק. משפט - הכא אינון דרגין תרי ת״ח עמיתך,
 לכלא דינא דאין צדק אתער כד בדא, אתבסם ודא דינא, וחד רחמי חד

 רחמי. ביה אית משפט אתער כד וותרנותא. ולאו רחמי ביה דלית כחדא
 בגין מ״ט עמיתך. תשפוט בצדק ואמר קרא אתא במשפט, כלא יהא יכול

 כגוונא חדא. בשקולא כחדא כלהו אלא לדא, ושביק לדא דאין לאו דצדק
 בצדק חדא, בשקולא כלהו אלא גדול פני תהדר ולא דל פני תשא לא דא

 לחברא דבעי תשפוט ואמר קרא אתא בלחודוי בצדק דינא כלא יהא יכול
דדינא." שלימו והאי דא בלא דא ישתכח דלא כחדא להו

 משפט, - והב׳ דין, מידת שהוא צדק, הא׳ בחינות, שתי שיש דהיינו
 לו ואין בשתיהן, שישתמש הדיין על מקפידה והתורה רחמים. מידת שהוא

לבד. רחמים שהוא במשפט ולא גמורה הדין מידת שהוא לבד בדין לשפוט
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וי ל ה כ סימן (משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

סב

 הפסוק כוונת וזה הדין. לשלמות מגיע ובכך יחד, המידות שתי בצירוף אלא

המשפט. וגם הצדק גם כאץ שהזכיר עמיתך". תשפוט "בצדק

 בפסוק המכווץ וזהו הקב״ה, מידת גם שזו משום הוא לכך והטעם

 דף קדושים פ׳ שם הזוהר וכלשוץ פ״ט( )תהילים כסאך" מכון ומשפט "צדק

ע״ב. פ״ה

 בעי כך ובגיני תמן שכיח הוא בדיך דקודשא בגין למה, "וכ״כ
 לעילא, עביד ממש דיליה כגוונא לתתא עביד דאיהו כגוונא דינא, לאשלמא

 הוא הדא יתביץ, דדייני בשעתא דדינא כורסייא שוי הוא בדיך קודשא ות״ח
 בדיך דקודשא כורסיה אתתקן ומתמן כסאו, למשפט כונן ט( )תהלים דכתיב

 צדק דכתיב, הוא הדא ומשפט, צדק אינוץ אלין כורסיה, איהו ומאן הוא,
 בכורסיה למיתב( )ס״א למידן בעי דינא דדאין ומאן כסאך, מכון ומשפט
 קודשא וכדין דמלכא לכורסיה פגים כאלו מנייהו חד פגים ואי דמלכא,

 יב( >שם אמר ומאי בדינייהו קאים ולא דדייני מבינייהו אסתלק הוא בדיך

 השמים על רומה מ< )שם אמר דקודשא ורוחא וגר, ה׳ יאמר אקום עתה
ע״כ. אלהים"

 "לאו כך.: כתב שג״כ התפילה, לפני שאומרים אליהו בפתיחת ועי״ע
רחמי." דאיהו ידיעא משפט ולאו דין, דאיהו ידיעא צדק לך דאית

 הפסק אינו "דין" כי זה מענין עולה שהרי הרמב״ם, לשון מיושב ובזה
 העובדות בירור והיינו הדין. שבתוך הדין מידת חלק אלא הסופי, דין

 כיצד הצרופה האמת בירור אלא לרחמים שייכות שום בזה שאין האמיתיות.
 ובחלק ההלכה, בבירור דן העובדות, לדיין שנודע ולאחר העובדות. היו

 ובזה המחמירים, ודעות המקילים ריעות ולכאן, לכאן צדדים שייך ההלכה

 "אסור שכתב: הרמב״ם דברי מובן ולפיכך רחמים. שהיא "משפט" מידת שייך
 הוא הרי העובדות משנה כאשר כי הדין". לעות כדי שקר טענת לטעון לאדם

 לא והוא ישתנה, לא הסופי שפס״ד למרות ה״דין". של החלק את מעוות

 "דין הוא העובדות בירור וחלק הדיון את שעיוות הרי חבירו. את יגזול

מעוות".
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פה ב סיטן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

 בביצוע פרט כבר זה הגלגולים ענין כי וכר. שקר מדבר כבר אין הדין. ונפסק
(.10עצמו ב״דיך ולא הפס״ד

 זה פס״ד. לפני יודע איני בטענת שמדובר אע״פ הש״ך. של בנדון וכן
 מדובר כי התביעה. על התשלום את המחייבות לעובדות שייכת שאינה טענה

 הפס״ד. ביצוע של בהלכה פרט זהו רק איננו. שכבר ולווה מלוה בין בעובדות
 וזה יודע. היורש כשאין להשביע א״א או ברי, כשיודע להשביע אפשר אם
הבע״ד. ע״י העובדות בעוות העוסק דין" ל״עוות שייך לא

------------------- ותשונותי - שליט״א סילמן הגר״י הערות -------------------

 כין שהפרש .2 פחות ולא יותר לומר שקר שאיסור .1 נראה: ויותר ל״נ .10

 שיפטרו והוא דין, עוות משום האיסור שכל .3 שקר. נקרא לא לשמא ברי
 ידועה ואם בירור, אלא זה שאין עוות, ל״ה משבועה לפטור אבל לחייב, במקום

ע״כ עיקר. נראה וזה בירור, א״צ האמת

 מצינו שם עדות. בהל׳ ההלכה על סברתו סמך המעיר שהגאון נראה .2 למס׳ א.ה.
 "כיון דין בכך ואין בברי. לעדות לשנות "כ אח ויכול עדות, אינה יודע איני שאמירת

 כ״ט סי׳ חו״מ הב״י לשון הנכבד המעיין בפני ואביא ומגיד". חוזר אינו שהגיד

 פ״ג הרמב״ם ולשון רבינו מלשון "גם שם(: וכתב ד״ה ןבן א׳ אות החדש )בב״י
משמע עדותו שסותר דבר ולומר לחזור העד יכול שאינו שכתב )ה״ה( עדות מהלכות

עדותו על שאלוהו אם אבל בו לחזור יכול אינו דין בבית כבר כשהעיד דדוקא לי

 אינו שהגיד דכיון ולישנא לדבריו טעם נתן אם ולהעיד לחזור יכול יודע שאינו ואמר

שאינו שאמר כל אבל ומגיד חוזר אינו בתחלה דהעיד דהיכא משמע ומגיד חוזר
נאמן." יודע אינו אמר בתחלה למה לדבר טעם שנתן וכיון מגיד מיקרי לא יורע
 נתן אם עדות שלענין אלא שינוי. חשוב הב״י לדעת שגם יראה המתבונן והנה ע״כ.

 ברורה, הגדה צריך עדות דלענין שהגיד", "כיון בכלל שאינו כיון לו, מאמינים טעם

כלל. הגדה אינה יודע, איני ואמירת

 אפילו לתלמיד שאסור ל״א בשבועות מצאנו דהא גדול, דוחק זהו לענ״ד :3 למס׳
 אינו וזה לתביעתו, עד לרב שיש יראה שמא שתובע בעת ולשתוק רבו ליד לעמוד

 עושה שאינו אע״פ אסורה, שקר מצגת כשנראה אפי׳ בי״ד שבפני דהיינו - אמת,
 בפני נכונים שאינם דברים לדבר שאסור "ו ק ברמז. ולא בדיבור לא פעולה שום

בי״ד. בפני אסור שקר שנראה דברים הצגת שכל בי״ד,
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כ סימן משפטי (סו
הפסד למניעת שקר אמירת

הלוי

 שיוסיפו כדי יודע איני באמירת תחבולה, לעשות שרוצה דיין כא.
דיינים

 ושנים בדין, שישבו דיינים בשלשה נשאל ט״ו סי׳ יעקב בית בספר
 לומר תחבולה לעשות המחייב הדיין רשאי אם לחייב, דעתו ואחד מזכין
 דבאחד ס״א, י״ח סי׳ ח״מ בש״ע כדקי״ל דיינים, שיוסיפו כדי יודע איני

 אולי כי חושב יודע איני הדיין וכשיטען הדיינים. יוסיפו יודע איני אומר
 ולחייב להורות חביריו נגד יכריעו לדין, אותם שיצרפו מחדש הבאים אלו

 דחוששין הדיינים אותם כבוד מטעם כן, לעשות דאסור והעלה כדעתו.
ע״ש, עליהם. הוסיפו הדין ידעו שלא לפי עליהם שיאמרו לעז, משום

 מטעם לאסור כתב שלא א/ פי׳ חו״ם ח״ג פעלים ברב עליו והעיר
 יודע איני באומרו משקר והוא באמת, יודע שהרי תרחק". שקר "מדבר

הדיינים. שיוסיפו כדי

 תרחק שקר מדבר איסור דהא היטב, ליישב יש כאן לפמש״כ והנה
 דברים, של בגופן לדיון שנוגע הדין בחלק דווקא הוא ולדיינים, בבי״ד שנאמר

 כאן וה״ה הפס״ד. ולביצוע בי״ד למעשה הנוגעים חיצוניים בדברים ולא
 סדרי של צדדי לענין אלא ל״דין", שייך זה אין יודע איני הדיין כשיאמר

 שייך דאינו לעיל גם כתבנו ולכן תרחק". שקר "מדבר משום בו ואין הדין.
 במה או יודע, איני הגלגולים על לומר יכול ולכן שבועה, לגלגול תביעה גבי

 לומר מותר שלכן חוב, לגביית הנוגעים הביצועיים־טכניים לצדדים שנוגע
(.11 לשלם מעות לי אין

קרנות יושבי עם שנתמנה לדיין תחבולה כב.

 הבית על דחולק נראה לכאורה קל״דז סי׳ ח״א יעקב שבות הגאון
 מרבנן בחד דנשאל שקר, משום למיחש ליכא בכה״ג וסובר הנ״ל, יעקב
 דינם לבטל תקנה לו יש אם קרנות. יושבי שני עם לדון נתמנה אשר

 איני שיאמר או הדין מן שיסתלק ע״י ידם, מתחת יצא אשר המקולקל
דשפיר לשואל וכתב לאמיתו. הדין יצא שמא דיינים שיוסיפו כדי יודע

------------------- ■,ותשובות - שלינו״א סילמן הגר׳יי הערות -------------------

בבי״ד. הדין יתברר בהיפוך, שהאמת יבררו שאם עוות זה אין הנ״ל לפי .11
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C הל כ פיטן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

סז

לשם דכונתך כיון הדיינים, שיוסיפו כדי יודע איני לומר הכי למעבד דמי
קא דשקורי אע״ג הדיינים, שיוסיפו ע״י לאמיתו הדין להוציא שמים

 ודינא השלום, מפני לשנות מותר קי״ל הא מ״מ הדין, ידעת כי משקרת
 וכיוצא זה ועל בשעריכם, שפטו שלום ומשפט אמת דכתיב הוא שלמא

עכ״ל. פשוט נ״ל זה כל יודע, איני לומר לשונך למד אמרו בזה

 ביניהם שאין וכתב א/ סי׳ חו״ט ח״ג פעלים רב בשו״ת דבריהם והביא
 כשיושב לצאת שעלול הדין עוות םמשן הקיל יעקב בשבות אלא מחלוקת

 ז״ל דהרב י״ל "מיהו יעקב: השבות דברי על כתב וכך קרנות. יושבי עם
 הדיינים שאותם דאיירי השואל של דידיה בגונא אלא כן אמר לא

 ולמראה לדון ראויים ואינם חכמים ואינם קרנות, יושבי הם עמו שיושבים
 ההוא לשואל הותר ולהכי הדין, שורת ומקלקלים עקלקלותם מטים עיניהם
 בית הגאון מנידון הא ושניא האמת, על הדין שיעמיד כדי בכה״ג לשנות
פעלים. הרב עכ״ד הנז״ל." יעקב

 איך בבי״ד. תרחק" שקר "מדבר איסור ויש בבי״ד מדובר הרי ולכאורה
 וכי הדין, מידת בטלה בכך הרי שלום. דרכי משום בבי״ד איסור שהותר יתכן
 לרעהו עולה עשה דאם השלום, חפוש של בטענה דישקר הדעת על יעלה

 מחבירו, קפידא עליו יהיה שמא לחבירו, ידוע היה שלא מה בבי״ד ויספר
מזה. גדול דין עוות יש וכי שלום. דרכי ישקר'משום כך משום וכי

 הדיינים, דנים בהם בעובדות הוא דין דעוות כמש״ב. לתרץ צריך אלא
 של זה ענין אבל וכר. לפטור או לחייב הלכה יסיקו העובדות אותם שלאור

 מכלל אינו הדין, בסדר פרט הוא הדין לבטל כדי יודע איני שאומר הדיין
תרחק. שקר מדבר בכלל ואינו הדיון

הכלה לפני טרקדין כיצד כונית כיאור כג.

י״ז. דף כתובות מהגמ׳ הנ״ל מהלך על קשה לכאורה והנה

 כמות כלה אומרים שמאי בית הכלה, לפני מרקדין כיצד רבנן: "תנו
 הרי לב״ה: ב״ש להן אמרו וחסודה. נאה כלה אומרים, הלל ובית שהיא,

 )שמות אמרה: והתורה וחסודה, נאה כלה לה, אומרי׳ סומא, או חיגרת שהיתה
רע מקח שלקח מי לדבריכם, לב״ש: ב״ה להם אמרו תרחק! שקר מדבר כ״ג(
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כ סימן משפטי (
הפסד למניעת שקר אמירת

הלויפח

 מכאן בעיניו, ישבחנו אומר: הוי בעיניו, יגננו או בעיניו ישבחנו השוק, מן
ע״כ. הבריות." עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם חכמים: אמרו

 שאסור טוענים וב״ש כלל, בי״ד בענין מדובר אין דהרי קשה ולכאורה
 לנו הרי תרחק" שקר "מדבר משום כך, כשאינה וחסודה נאה כלה לומר

בבי״ד. שלא גם הוא זה דאיסור

 דהרי ב״ה. עליהם נחלקו בזה אבל ב״ש, דעת זה דאמנם לתרץ וחשבתי
 רע מקח שלקח ממי בשאלה טענו אלא ב״ש. טענת על כלל ענו לא ב״ה

 ב״ש, לטענת זו היא תשובה ומה בעיניו. יגננו או בעיניו ישבחנו אם בשוק,
 לסיבת וכי עליהם יקשה ועדיין תרחק." שקר "מדבר ממש איסור כאן יש הרי
 מדבר איסור שאין דסברי ע״כ אלא מהתורה. איסור לעבור מותר ארץ דרך
 דבר לומר מהראוי אינו מקום בכל שעכ״ם אלא בבי״ד. רק אלא תרחק שקר

 כדי הקונה בפני המקח לשבח ארץ דרך מסיבת תירצו, זה ועל אמת, שאינו
הבריות. עם מעורבת דעתו שתהא

 המצוות ספר על בספרו פערלא הגר״י כתב שכן בס״ד מצאתי ואח״כ
 מוכח שכן והביא לדבריו. שכוונתי וב״ה כ״ב, עשה במצות לרס״ג.

 וב״ה ב״ש במחלוקת איתא שם עשירי, פרק כלה מסכת ׳בגמ במפורש
"ל: בזה

 כי אומר וב״ה סתם. אפילו מדבר הרחק, משקר כתיב מי אומר "וב״ש
 ע״כ. דמי." שפיר לקיומי הא וצדיק, ונקי משום שקר, מדבר רחמנא אמר

 שכן בבי״ד, מדבר תרחק, שקר מדבר הפסוק כי לב״ש, עונים שב״ה והיינו
 שלא דהיינו תהרוג". אל וצדיק "ונקי לידי תבא שלא משום תרחק שקר מדבר

 מותר לבי״ד נוגע כשאין אבל הצדיק. את לחייב שיפסקו מהבי״ד מכשול יצא
הבריות.( עם מעורבת רעתו שתהא )משום לשנות.

 האמת נתיב עולם נתיבות בם׳ מפראג המהר״ל כדברי שלא זה ואמנם
וז״ל: ב״ה. בתשובת אחר ביאור שכתב

 וחסודה נאה אינה בעצמה שהכלה אע״ג שקר, דבר זה נקרא אין כי "פי׳
 לשבח באין אין ואנו בעיניו, חסודה היא בה שבחר הבעל כלפי מקום מכל

 החתן שהרי חסודה שהיא זאת בכלה דבר שנמצא מצד רק עצמה מצד אותה
ישבחנו השוק מן מקח שלקח מי שאמר וזה בעיניו. חן מצאה והיא נשאה
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הל ב סימן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

סט

 בעיניו, נאה הי׳ הרי המקח שלקה אחר שיגננו ראוי שאין כלו׳ בעיניו, יגננו או
 מצד הוא כאשר רק עצמה מצד הכלה לשבח רוצים אנו אין כלה גבי וכן

 נאה." היא החתן מצד מקום מכל נאה אינה שהכלה היא שהאמת אע״ג החתן
עי״ש. ם״ה סי׳ אה״ע בט״ז גם שהבין נראה וכן ע״כ.

 עם מעורבת אדם של דעתו תהא "לעולם הכוונה שזאת הבינו ואולי
 בעיניו, חן נשאה זו שכלה החתן דעת עם מעורבת המרקדין שדעת הבריון?-

הכל. לקלסה יכולים כך וחסודה, נאה היא שבעיניו וכפי

 אין כי זה. לביאור כלל א״צ לכאורה הנ״ל כלה מסכת בגמ׳ ולפמש״ב
 תיקון מצד גם הדברים ליישב רוצה המהר״ל אא״כ בבי״ד, שלא איסור

המידות

 דמרקדין דהא ס״ה. סי׳ העזר לאבן בטור הפרישה כתב נוסף ביאור
 שנאה שמתכוון אפי, לתרי דמשתמעא מילתא דהוי משום הוא הכלה לפני

ברור. שקר אומר שאינו כיון שמותר, טעם וזה במעשיה

 משתמעא דהוי מטעם כן, כתב כתובות למס׳ חת״ס בחידושי וגם
החדש( בטור והגהות בחידושים )הוב״ד אפי. לתרי

 מפני לשקר מותר כי והוא אחר טעם כתב י״ז. כתובות ובריטב״א
 בין שלום או לכלה, החתן בין שלום מחמת הוא אם נתבאר ולא השלום.

והכלה. החתן לבין המרקדין

הסמ״ג דברי כד.

ז״ל: כתב ק״ז עשה מצוות בסט״ג

שלום, בדבר לשנות שמותר ביארנו שם 0 בג, )שמות תרחק שקר ״מדבר
 חבירו עם אדם יבא שלא ודין כשנים, זה מאמין אני הדיין יאמר שלא ודין

גוים. של בערכאות

 העדות שבועת בפרק ודרשינן תרחק, שקר מדבר משפטים בפרשת כתוב
 ועוד תרחק. שקר מדבר שנאמר דבריו. סניגרין יעשה שלא לדיין מנין ב( )ל,

בחבירו שיודע עד וכן גזלן, שהוא בחבירו שיודע לדיין מכאן שם, דורש
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כ סימן משפטי (ע
הפסד למניעת שקר אמירת

הלוי

 יושיב שלא לדיין אזהרה וגם עמו. יצטרף ולא ממנו שיתרחק גזלן שהוא
 מעידין ועדים מרומה, שהוא בדין יודע שהוא לדיין ועוד לפניו. בור תלמיד
 שיושב תלמיד ועוד העדים. בצואר תלוי קולר ויהא אחתכנו יאמר שלא אותו.
 ממנו, דורש ועוד ישתוק. שלא לעשיר, וחובה לעני זכות וראה רבו, לפני

 עד לו אניח יאמר שלא טועה, שהוא ברבו ויודע רבו לפני שיושב שתלמיד
 יודע רבו לו שאמר ותלמיד שמי. על הדין ויקרא ואבננו, ואסתרנו שיחתכנו

 אצלו ועמוד בא אחד, עד לי ויש פלוני ביד לי יש מנה משקר, שאיני בי אתה
 יאמר שלא מנה, בחבירו ונושה כן. יעשה שלא מפיך, דבר תוציא ולא כשיעיד
 שבועה עליו ואגלגל שבועה, ויתחייב במנה לי שיודה כדי מאתים אטעננו
 אכפור יאמר לא מאתים, אותו וטוענין מנה בו שנושים מי וכן אחר. ממקום

 עלי ויגלגל שבועה אתחייב שלא כדי דין, לבית חוץ לו ואודה דין בבית
 לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד לדין, שבאו ושנים אחר. ממקום שבועה

 כמותך, הלבישהו או כמותו לבוש למכובד אומרים מנה, מאה בת איצטלא
 מותר ב( סה, )יבמות אמנם שליח. יעשה או פנים, לך שנשא לנו תגרום שלא

 הלשון רלה יראים בם׳ )ועי״ע הבריות דעת עם דעתו ולערב השלום בדבר לשנות

בדומה(.

 שמאי בית כלה לפני מרקדין כיצד ב(. )טז, שני בפרק בכתובות אמרינן
 בית אמרו וחסודה. נאה כלה אומרים הלל ובית שהיא, כמות כלה אומרים

 אומר הוי בפניו, יגננו או בפניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי הלל,
שם< יראים )עי״ע בפניו. ישבחנו

 ממני תמנע אל מאתך שאלתי שתים ז( )ל. משלי בספר שלמה אמר
 הטריפני לי תתץ אל ועשר ראש ממני הרחק כזב ודבר שוא אמות בטרם
 שם ותפשתי וגנבתי אורש ופן ה׳ מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן חוקי לחם

עכ״ד. אלהי".

 מה אבל לדיינים. נאמר שהוא אפשר בפ״ע, עשה כמצות שמנה אף והנה
 ביאר לא בי״ד, בפני שאינו הכלה". לפני מרקדין "כיצד כתובות מגמ׳ שהביא

 שהביא בכך שכוונתו או שקר, בסתם אף איסור דיש ס״ל ואם כוונתו. מה
בי״ד, בפני שלא בשקר איסור להלכה שאין שאדרבה, מדעתם להוכיח ב״ה

ויש פנים. לשני שמשתמע או שלום, דרכי משום ב״ה טעם ביאר שלא ובפרט
החכמה אוצר תכנוז ע״י הודפס86 מס עמוד יצחק הלל הלול ב הלול- משפטי



עא הי( ב סימן משפטי
הפסד לטניעת שקר אטירת

 עם מעורבת אדם של דעתו "שתהא ב״ה של טעמם הביא לא שאפילו לדקדק
(.12הבריות״

 לשבח ארץ דרך נוהג שהעולם ממה להוכיח, ב״ה שכוונת נראה ויותר
 האמת, לשנות הותר כלשהיא סיבה דמשום ורואים שקנאו. מי בפני רע מקח

 איסור דאין מוכח אלא סיבה. לשום נדחה אינו דאורייתא, איסור היה ואילו
 להתיר די ארץ דרך של כלשהיא בסיבה ולכך ראוי. דבר שאינו רק דאורייתא,

מהאמת. לשנות

 לעשה מונה לא בחינוך וכן לעשה. מונה לא לרמב״ם המצות ובספר
רכ״ז. וסמ״ק - רלה יראים ועי״ע הרמב״ם: כשיטת

לדיינים הוא תרחק שקר מדבר דאיסור פערלא הגר״י הוכחות כה.

 עשה מצות לרס״ג המצוות ספר על בביאורו הנ״ל פערלא הגר״י והנה
 בבי״ד. דווקא נאמר תרחק", שקר "מדבר האיסור כי להוכיח האריך כ״ב,

 על נאמר שהפסוק המצוות( על הרקיע זוהר )בס׳ שכתב הרשב״ץ כנגד הם ודבריו
דאורייתא. איסור והוא שקר כל

בקצרה: ראיותיו בס״ד ונביא

 משום שקר מדבר רחמנא אמר "כי ב״ה דהשיבו הנ״ל כלה ממם׳ א.
 לא תרחק שקר דמדבר מבואר דמי",הרי שפיר לקיומי הא וצדיק, ונקי

 בדיינין... דהיינו וגו׳ וצדיק ונקי דכתיב דקרא דסיפא דומיא אלא מיירי
 שפיר בצדק, שלא ולשפוט נקי להרוג שיבא חשש דאין בעלמא כלומר

 רבנן ואסרוה היא רעה דמדה אלא איתסר, לא דמדאורייתא כלומר דמי,
אסרו. לא ובכה״ג וגדר, הרחקה משום

 שמדברים המקרים כל שהובאו לעיל( )שהבאנו ל״א. שבועות מגמ׳ ב.
 ליפטר שקר וטענות בי״ד ע״ס שלא ממון שמוציאין בי״ד בעניני דווקא

 דברי על דאפילו תיפוק גווני, הני דוקא נקט ומדוע שבועה. ומגלגול משבועה
שלא דבר שום ידיהם על נעשה בעלמא,דאינו מילי פיטומי שהם שקר

------------------ ותשובותי - שליט״א סילנזן חגר״י הערות -----------------

השלום. מפני לשנות מותר אמנם שסיים. ממה לכו״ע שהוא מוכח .12

החכמה אוצר וזכנוז ע״י הודפס87 מס עמוד יצחק הלל הלוק ב - הלוי משפטי



ב סיס! משפטי (
הפסד למניעת שקר אמירת

הלויעב

 בעלמא שקר דבדברי מוכרח ע״כ אלא תרחק, שקר מדבר עובר כהוגץ.ג״כ
 שבא או מדובר דורשת שהגט׳ הדרשות כל וכן כלום. מדאורייתא עובר אינו
 שהוכחנו כמו )וזה בצדק. שלא לדון הדיין את שמכשיל או בצדק שלא דין לידי

לעיל( ג״כ

 דמשני רבנן עבידי מילי תלת בחני א״ש אר״י אמרינן כד. בב״מ ג.
 זוטרא מר אמר נפק״מ. מאי ובאושפיזא, בפוריא במסכתא במילייהו,
 בחני אלא משני דלא ביה ידעינן אי עינא. בטביעת אבידתא ליה לאהדורי

 ויש ע״כ. ליה. מהדרינן לא אחריני במילי משני ואי ליה. מהדרינן תלת
 לו מחזירים אין אחרים, בדברים משנה היה שאם שאמר מזה להוכיח
 מדאורייתא עובר אחרים בדברים שמשנה נאמר ואם עין. בטביעות אבידא
 להכותו צריך ואדרבה כלל, מרבנן צורבא אינו א״כ תרחק," שקר "מדבר

 בכך אין ודאי אלא העשה. לקיים עליו שיקבל עד או נפשו, שתצא עד
 בבי״ד הוא תרחק" שקר "מדבר שהעשה משום כלל. דאורייתא איסור
וכנ״ל. בלבד

 נראתה לוי. בן ר״י את רשב״י דשאל איתא המדיר ס״ם בכתובות ד.
 אחזיק לא סבר אלא מידי, הוי דלא היא ולא הן, א״ל בימיך, הקשת

 לא שאמנם אמת, אמר לא לוי בן שר״י דהיינו ע״כ. לנפשאי. טיבותא
הענוה, שמשום אלא הדור, על ומגין צדיק שהיה כיון בימיו קשת נראתה

 אם לשקר, דאורייתא איסור היה שאם להוכיח ויש קשת. היתה שכן אמר
ענוה. מידת בשביל דאורייתא איסור עובר ריב״ל היה לא ענווה, משום כן

 משום וריב״ל טובה. מידה רק דאורייתא איסור בכך שאין מוכח אלא
האמת. הסתיר ענותנותו

 אינו שהנשבע ישמעאל רבי דעת במשנה. ע״א כ״ה בשבועות ה.
עליו. חולק להיטיב.ור״ע או להרע שנאמר לבא העתיד על אלא חייב

תרחק" שקר "מדבר איסור יש שקר שבדיבור נאמר שאם הרי״פ ומוכיח
 שבועה כגון העתיד על דיבור ומה בק״ו. ללמוד צריך ישמעאל לר׳ הרי

 ואמרה השבועה, לקיים רוצה ואף יכול שהרי שקר שאינו שאפשר שאוכל,
 גמור שקר מפיו והוציא העבר, על בנשבע ק״ו באיסור. שעובר תורה

 מוכח אלא שבועה. באיסור שיעבור כ״ש תרחק( שקר מדבר בו )שיש החמור
תרחק". שקר "מדבר דאורייתא איסור שקר באמירת שאין

החכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס88 מס עמיד יצחק הלל הלוי, ב ־ הלוי משפטי



עג הל• כ סימן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

 הו״ל גיורא דאיסור ע״א. קמ״ט בתרא ככא גיורא דאיסור כסוגיא ו.
 "מתקיף מרי, רב לבנו הכסף יקנה היאך שם ודנו רבא, בי זוזי אלפי תריסר

 נינהו מרי דרב זוזי דהלין איסור ולודי אמאי, אמי, דרב בריה איקא רב לה
 שייך שהכסף איסור יודה איך קשה ולכאורה ע״כ. באודיתא. ולקנינהו

 תקנת הוא אודיתא שקנין להפוסקים ובפרט גמור. שקר זה הרי מרי. לרב
 "־ יתכן איך אופן, בכל דאורייתא איסור הוא תרחק" שקר "מדבר אם חז״ל.

 איסור שקר בסתם שאין מוכח אלא שקר. דבר בפיו שאומר דבר שיתקנו
דאורייתא.

 עבידי לה אמר כי דביתהו, ליה מצערא הוא רב ע״א ם״ג ביבמות ז.
 את א״ל לה. אפיך בריה חייא גדל כי וכו׳. חימצי, ליה עבדה טלופחי

 שלא כדי שימנע דהיינו שקר" דבר לשונם "למדו שנאמר הכי תעביד לא
 מדוע תרחק" שקר "מדבר איסור בשקר יש ואם ע״כ. שקר. לדבר יתרגל
 האיסור יביא הרי שקר" דבר לשונם "למדו מהפסוק לבנו רב הביא

עצמו. השקר באמירת דאורייתא

 מפני לשנות שמותר מהקב״ה שלומדים ס״ה ביבמות שמצאנו מה ח.
 "ואדוני שאמרה במקום זקנתי" "ואני שרה באמירת לאברהם ששינה השלום.

 יש פסוקים. צריך אין הגרי״ם, כדעת איסור אין אם קשה, ולכאורה זקן".
 אונאת משום איסור מקום היה שלום דרכי מפני ההיתר לולא שם כי ליישב
 רצה שלא כמו בזיון לשון והוא זקינה שהיא שרה על שאמר בוה דברים

 צריך ולכך בזיון. בדבר שיש זקן, שהוא אברהם על שאמרה מה לומר הקב״ה
וכיו״ב. השלום. משום להתיר טעם

 ע״א פה בכתובות כשיקרא, למחזי דחישינן מצאנו מקומות בכמה ט.
 בבי״ד. שלא בשקר דאורייתא איסור שאין אע״פ לומר וצריך ע״ב. כ״ו וגיטין

 לדיון להגיע שעשוי חוב בשטר צ״ל וכן בדיינים או בערים מדובר שם הרי
בבי״ד. וגביה

 בבי״ד מיניה "וקנינא שטרות בהרבה לכתוב היום נוהגים איך קשה ]ולי
 והרי כלל. בי״ד היה שלא ואע״ם ר״ז< סי׳ )עי׳ אסמכתא חסרון לסלק - חשוב״

וצל״ע[. כשיקרא, מחזי לפחות כאן ויש לבי״ד, להגיע עשוי שטר
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס89 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב - הלוי משפטי



- םןים משפטי (

הפסד ?מניעת ׳פקד אמירת

הלויעד

 לספריה רב להו "אמר כתב: ק״ח סי׳ קע״ב דף כ״ב רמ״ה ביד י.
 אע״ג בשילה כתובו בשילה קיימיתו כי לספריה הונא רב להו אמר וכן

 לכו דמסירי ואע״ג בהינו כתובו בהינו קיימתו וכי בהינו מילי לכו דמסירי
 דהודאה, או דהלואה מעשה הוה דבהינו דכתבי למימרא ולא בשילה. מילי

 הדבר שקרוב אלא עוד ולא תרחק, שקר מדבר משום אסיר ודאי דההוא
 השטר בכתיבת שעוברין שכתב הרי ע״כ. תענה." לא משום אף שעובריץ

 תרחק שקר דמדבר מדבריו נראה "גם הגרי״ם וכתב תרחק". שקר "מדבר
 ויש ז״ל. הדשב״ץ וכדעת קאי אכולהו אלא קאי בלבד דיינים על לא

 לדחות כוונתו וכנראה הגרי״ם. לשון יותר״.ע״כ בדה להאריך ואין לדחות
 יש שבבי״ד ומכיון לבי״ד, להגיע עשוי שטר כל כי דלעיל. הסברא ע״פ

(.13ושלימה גמורה באמת לכתבו יש לכן תרחק" שקר "מדבר

וסכנה נזק למניעת הטעיה כו.

ע״כ: כה דף זרה עבודה במס׳ איתא

 ירחיב - הולך להיכן בדרך...שאלו כוכבים עובד לו שנזדמן ישראל ת״ר
 עד לג< )בראשית ]דכתיב[ הרשע, לעשו אבינו יעקב שעשה כדרך הדרך, את לו

 מעשה סכותה. נסע ויעקב לג( )בראשית וכתיב שעירה, אדוני אל אבא אשר
 אתם לאן להן אמרו ליסטים, בהן פגעו לכזיב, הולכים שהיו ר״ע בתלמידי
 ]תלמידי[ להן, אמרו פירשו. לכזיב שהגיעו כיון לעכו. להן, אמרו הולכים,

 פגע שלא ותלמידיו, ר״ע אשרי להן, אמרו ר״ע. תלמידי להן, אמרו אתם, מי
 אמרו גנבי, ביה פגעו תורתא, לבי אזל הוה מנשה רב מעולם. רע אדם בהן

 אמרו פריש. תורתא לבי מטא כי לפומבדיתא. להן, אמר קאזלת, לאן ליה:
 דליהוו רעוא יהא ליה, ידעיתו להו, אמר את, רמאה דיהודה תלמידא ליה,
בשמתיה". אינשי הנהו

 פרסה עד לילך לו צריך היה אם - הדרך את לו ״ירחיב שם: וברש״י
 עד מלהכותו כוכבים העובד ימתין אולי לילך צריך אני פרסאות ב׳ לו יאמר
 שעיר. עד הלך ולא - סכותה נסע לכן. קודם ממנו יפרוש וזה שניה פרסה
- את רמאה דיהודה תלמידא מקום. - תורתא לבי מכזיב. רחוק - לעכו

------------------- ותשובותי - שליט״א סילנון הגר״י הערות -------------------

תענה. לא משום שסיים וכמו .13

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס90 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב ר;לןיה משפטי



C הל כ סימן משפטי
הפסד למניעת שקר אמירת

עה

 לרמותינו למדת ממנו כלומר רמאה ליה וקרו הוה יהודה רב של תלמידו
 אדם שהיה לפי - בשמתיה רמאי. שהוא - ליה ידעיתו היו. ישראל ליסטין

ע״כ. בשמתיה." לייטינהו חיילא ושמתיה גדול

מפגיעתו. עצמו להציל כדי הגוי את להטעות לכתחילה יש כי לנו הרי
 השני במקרה רש״י שמבאר כפי ישראל ליסטים כלפי אף נאמר זה והיתר

היו". ישראל "ליסטין

 כגרי״דו ומעשה - הסוהרים ע״י מהפסד לימנע כדי הטעיה כ.
זצ״ל זוננפלד

 כי במדרש. מצאנו המוכרים ע״י המחיר הפקעת למניעת מקורית שיטה
 מחסור בה שיש מסוימת לסחורה דווקא זקוק שהקונה יודע המוכר כאשר

 בעדשים המעונין הקונה כאשר ואילו המחיר. ולהעלות זאת לנצל עלול הוא
 את יוריד המוכר בעדשים, בדיעבד ויסתפק בנמצא, כשאינם חיטים יבקש

י״ב: פרק תהילים במדרש מצאנו וכך המחיר.

 בעיר קרוב לו והיה עלה( )-מחירם מצפצפין, עדשים שהיו יונתן בר׳ "מעשה
 מהם יש לון ]אמר מבקש, אני עדשים יונתן ר׳ ליה אמר אצלו. וירד אחת

 לימים לך. נוטל אני שתבא זמן וכל וכך, מכך לו אמר מכמה, לו אמר בעיר,
 המתין הוא, בשדה אשתו לו אמרה עליו, שאל קרובו לבית בעיר יונתן ר׳ הלך

בחטים, רצונך לאו, לו אמר עדשים, כאן יש העיר מבני לאחד שאל בא, ולא לו
 עליו והרבה וכך, מכך נוטל כאן, אין לו אמרו רוצה, אני עדשים להם אמר
 אמר השדה, מן קרובו בא הימנו, ונטל קרובו לו שאמר ממה יותר הדמים את
 ממה יותר עלי הוסיפו הרי העדשים, וכך שכך לי אמרת ולא יונתן ר׳ ליה

 חטים להם אמרת אלו ליה אמר להם, אמרת עדשים שמא ליה אמר לי, שאמרת
 אני עדשים להם שאמרת ועכשיו בעדשים, רצונך לך אומרים היו מבקש, אני

 שפת רעהו אל איש ידברו שוא נאמר לכך בחטים, רצונך לך אמרו מבקש,
 תהוי כד יונתן ליה אמר מסורא, חטים למיזבן אזיל צפוראה חייא ר׳ חלקות.

 אומר הוי שעורין, בעי תהוי וכד מבקש, אני שעורים אומר הוי חטין, בעי
רעהו. אל איש ידברו שוא אומר הוי תרעא, לך יסקון ולא מבקש, אני חטין
בלב." ואחד בפה אחד ידברו. ולב בלב בשפתותיהם. שמחליקין חלקות. שפת

 מעשה והביא קצ״ו. עמ׳ חברכם בממון הזהרו בס׳ הובא הנ״ל מדרש
אל יפנה שאם חשש שלו. מהש״ס ערובין מסכת זוננפלד לרי״ח פעם שחסרה
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הפסד למניעת שקר אמירת

הלויעו

 וישלש הסוחר יכפיל מיד ערובין, מסכת בידו יש אם וישאלהו הספרים מוכר
 ברכות מס׳ במקרה לו יש אולי ישנים, ספרים מוכר שאל לכן המחיר. את

 גמרא במקרה לי יש ברשותי. אין ברכות מס׳ מצטער אני הסוחר ענה בוררת.
(392 ת״א החומה על )האיש מוזל... במחיר למכרה מוכן שאני ערובין מס׳ בודדת

 שהשתמע רק שקר, דבר מפיו זוננפלד רי״ח הוציא לא זה במעשה אמנם
 מובאת במדרש אך מסוימת. הטעיה כאן ויש ברכות. במס׳ שמעונין מדבריו
 בעי תהוי כד יונתן ליה "אמר המדרש: כלשון ברור באופן יונתן ר׳ הוראת
 חטין אומר הוי שעורין, בעי תהוי וכד מבקש, אני שעורים אומר הוי חטין,

 הפסד. מניעת - כשמטרתן אמת. שאינן דברים אמירת בברור וזהו מבקש״. אני
 שאיסור היסוד ע״פ ל״א, דשבועות הסוגיא סותר אינו זה שמדרש לומר וצריך
ה׳. בסי׳ כנ״ל בהי״ד דווקא נאמר תרחק שקר מדבר

דידן לנדון הלכה מסקנת כדז.

 איסור אין ואחרונים ראשונים שיטות שלרוב הוא הנ״ל מכל העולה
 ותום׳, ורש״י והחינוך הרמב״ם סוברים וכך בבי״ד. שלא תרחק" שקר "מדבר

 המובא ליפמן ריו״ט הגאון וכך והגר״א. והרא״ש, הרשב״א מתשו׳ נראה וכן
 כן שהוכיח פערלא והגר״י בחיי ורבינו עזרא והאבן וולזי׳ן. הגר״ח כתשו׳

 פרט זה וכל והסמ״ג. הלל, בית שיטת שכן נראה ולמ״ש (,14רבות מסוגיות
(.15בכי״ד שלא אף איסור דיש דס״ל הרי״ם. שהביאה הרשב״ץ לשיטת

------------------- ותשובותי - שליט״א סילמן הגר״י הערות -------------------

הרשב״א משו״ח רק מוכח הדבר .14

 הארכתי והנח הענין, משמעות רק אלא ממש מפורש אינו הרשב״א בשו״ח גם א.ה.
 הביקורת שבט תחת ובארתים לאחד אחד והאחרונים הראשונים דברי במדויק להביא

 נכוחים כי בצדק, וישפוט זה בפרק דברינו ככל היטב יעיין הנכבד והקורא הנ״ל. ככל
 הראשונים בדברי ההבנה ליישב קצת דוחק בו שיש תירוץ יש כי ואם הדברים.

 ולהלכה בדבר. נפקותא אין למעשה ההלכה למסקנת הנה הראב״ד. רעת ובפרט
 בנד״ד לשקר שמותר שכתבתי כפי בע״פ סילמן הגר״י עמי הסכים ולמעשה

מהפסד. להימנע כדי

והסמ״ק. הסמ״ג דעת כן ולענ״ד .15
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הפסד למניעת שקר אמירת

 כשיש אבל שקר". דבר לשונם "למדו מדין משקר לימנע יש עדיין ואולם
 איסור אף יהא לא באקראי וכשהוא להקל, שיש נראה הפסד, למנוע סיבה

 הגר״א, הביאו המפקיד פ׳ ובמרדכי לא. פסחים ברש״י שמוכח וכמו זה,
נ״ז. ס״ק ע״ה סי׳ חו״מ הש״ך הביאו והראב״ד

 תקופת בתוך שלו. שאינה אחריות תעודת כשמציג דידן, בנדון זה ולפי
 חבירו, את גוזל אינו וגם בי״ד, בפני טענות אינו בדין, לו שמגיע האחריות

 המגיע יפסיד שלא כדי הדין, מן לו שמגיע ממוניות הזכויות רק מקבל אלא
 כנ״ל. בחז״ל שמצאנו תרחק". שקר מדבר "מטעם האיסור בכלל אינו ולכן לו.

כן. לעשות לו מותר הדין הפוסקים,שמעיקר רוב לדעת נראה ולכן

 שלא שקר, לומר היתר לעצמו יורה בטרם יתירה בזהירות לנקוט וראוי
נד״ד. כעין גדולה ובנחיצות באקראי רק ברגילות יהא

 האחריות תעודת יציג אלא בפיו, שקר יאמר שלא ראוי בנד״ד גם ואמנם
 כאשר והונתן. דוד במעשה שמבאר בגר״א מצינו שכן בדיבור. למעט וישתדל

 והנער, החיצים מעשה ע״י שאול ענין את לדוד להודיע יהונתן צריך היה
 נפגשו שאמנם כפי פנים אל פנים להפגש יכלו שהרי בפיו. אמר לא ומדוע

 הרע לשון דברי הם שאול על והדברים שהיות הגר״א מבאר אלא ונפרדו.
 ולא בלבד, ברמז הדברים להעביר עדיף זאת ועם דוד. את להציל כדי שהותר
 שאפשר במקום כאן י״ל כמו״כ יביעו"(. "טובך בס׳ )הוב״ד עכ״ד. בפיו. להוציא

 ישתדל צורך, וכשיש אמת, של שאינם דברים בפה מלדבר לימנע להעדיף יש
הפה. דיבור בלי וכדו׳ רמז ע״י לעשות

פרוטות... שבע בעוון נעולים עדן גן שערי

 תיקון לבקש ובא שנפטר מישיבתו והבחור מוולאז׳ין בגר״ח המעשה
זצ״ל. שבדרון מהגר״ש - ויגדך אביך שאל מהספר

)זצ״ל(. לאפייאן אליהו ר׳ מההגה״צ שמעתי הוה המעשה סיפור את הגר״ש: אומר
 ששמע זיסל, שמחה מר׳ שמע הירש ור׳ הירש מר׳ זאת שמע לי שאמר כפי אליהו ור׳

 זונדל ור׳ ישראל, ר׳ של רבו זונרל, מר׳ שמע סלבטר ישראל ור׳ סלנטר, ישראל מר׳
לברכה. כולם זכר וואליזינער חיים מר׳ כן שמע

 מאוד חשוב ענין כאן לנו יש כל וקודם איש. מפי איש לפנינו איפוא הוא הסיפור
 מבריסק להרב זה סיפור א׳ סיפר פעם כי איש. מפי איש של הזה הדקדוק על לעמוד

 ור׳ הירש, ר׳ בשם אמר אליהו שר׳ ואמר הנ״ל לשון על המספר חור וכאשר ז״ל,
ישראל ור׳ ולאמר להמשיך המספר והתכוון ישראל, ר׳ בשם ורש״ז רש״ז, בשם הירש
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פנינים

הלוי

 מן בודקץ אין יותר, עורך אין לא! ואמר, מבריסק הרב אותו הפסיק כב״ל וכו/ שמע
ולמעלה!." המזבח

 עד הגיעו אם הלבה! של ענין הכל היה מבריסק הרב אצל שאצלו, משמע? מאי
 שר׳ לפרט עורך עוד ואין יותר, עריך לא אליו- עד והתחקו חקרו אם ישראל, ר׳

מזה. או מזה שמע ישראל

לופיאן: אלי׳ ר׳ שסיפר הסיפור והנה

 חשוב ובחור בבחרותו, בעודו ל״ע שנפטר בחור היה מוולוז׳ין חיים ר׳ של בישיבתו
 נשמע היה וולאז׳ין בישיבת כי היה ידוע המבהיל. הסיפור מהמשך שנראה כפי היה,
 היה חיים ור׳ הפסקה. ללא ממש, שעות וארבע עשרים ובלילה, ביום - ההתורה קול

 וביעד בתוכה נשמע מה לראות כרי לישיבה נכנס לילה בכל פעמים שכמה נוהג,
 ה״שבעה" באמעע היה וזה חעות, לאחר הלילות באחד והגה לומדים. הבחורים
 רואה הוא הישיבה ובפרוזדור לישיבה, כמנהגו חיים ר׳ בא בחור, אותו של לפטירתו

הזה!". הבחור את עניו לנגד לפתע

 לבקש כדי לכאן ירדתי הבחור לו השיב פה? מעשיך מה ושאלו: לידו עער חיים ר׳
 והבחור חיים, ר׳ שוב שאל מבקש? שאתה הדבר מהו לטובתי. דבר הישיבה מראש

 לקראתו הלכו מלאכים השערים, כל לו נפתחו העליון לעולם בא כאשר כי לו, ענה
 כשהגיע אבל יפה, אותו קיבלו מקום בכל משכבו", על וינוח עדיק "יבא לפניו: והכריזו
בידו"!... גזילה "עוון מעכב? ומה ליכנס. לו נתן ולא מלאך עמד עדן גן לשערי

גזילה? עוון איזה

 מן לנסוע בדרכו היה אחת פעם היה. כך שהיה מעשה חיים, לר׳ הבחור סיפר
 התחנה ליד כשהגיעו רכבת, לתחנת אותו ליווה בישיבה מחבריו ואחד לביתו, הישיבה

 שבעה של פעוט סכום שלו האכסניה לבעלת חייב נשאר הוא כי הבחור אז נזכר
 נתנו החוב, של המטבעות סכום את מתוכו והועיא לכיסו ידו הבחור תחב "גראשן".

 הטוב שחבירו קרה אבל לה. ויחזירנו האבסניא לבעלת בבבקשה שילך וביקשו לחבירו
 שכח ענין, מזה עשה ולא פעוט סכום רק בס״ה היה הלא כי הדבר, את שכח הזה

 של חוב בעל נשאר שהבחור מאליו ומובן ממנו, ביקש שחבירו זה דבר לסדר פשוט
מאה! כדין פרוטה ודין האכסניא, לבעלת האלו הפרוטות

 גזילה "עוון כי עדן, לגן להיכנס שנפטר לבחור המלאך נתן לא הזה החוב ובשביל
 חבירו את שלח שהוא טענתו כל הועילה ולא גראשן! שבעה חייב נשאר הוא בידו",

 באמת שהוא שמכיון מעלה, של בפמליא ע״ז פסקו אמנם אך אשם, ואיננו לה להחזיר
 כן על ואשר הדבר. את ולתקן התחתון לעולם לרדת אפשרות לו נותנים לכן אשם, לא

 את עבורו לעשות הזאת הטובה את וביקשו מוואלז׳ין, חיים ר׳ הישיבה לראש בא הוא
התיקון.

 זה, את ויסדר שיתקן לו והבטיח ומקומה, הזו האשה היא מי אותו שאל חיים ר׳
נעלם. והוא ובו׳, בשלום ותנוח בשלום לך לו: באמרו

 מכך ונראה לפניו, עומד הבחור את ראה כאשר התעלף ולא נבהל לא חיים ר׳ והנה,
 הוא זה פנים, בל על ונפלא! נורא וזה ורגיל, מצוי ענין באלה דברים היו חיים ר׳ שאצל

 שבשביל מזה, ללמוד אמר והעיקר איש, מפי איש שבדרון הגר״ש שמע אותו הסיפור,
 שהיה בבחור ומדובר באשמתו, שלא לבעליהם הוחזרו שלא "גראשען" שבעה של חוב

 על וינוח צדיק "יבא של בקריאה אותו וקיבלו השערים כל בפניו נפתחו שהרי צדיק,
 עד עדן לגן להיכנס יכול היה לא חייב, שנשאר הג״ל פעוט חוב עבור ובכ״ז - משכבו״

ודעת. השכל מוסר לעצמו ויקח יזדעזע נפש בעל וכל זה! את שיתקן
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שאלות:

 מדברים לא שכנים שני משותף, בבנין ישן סכסוך בעקבות א.

 מותר האם ביניהם. שלום לעשות רוצה ואני רב. זמן כבר ביניהם

 מאוד שהוא מהשני שמעתי כי מהם א׳ לכל ולספר להמציא לי

 לבקש לו נעים ושלא לסכסוך, שגרם על מצטער והוא אותו, מעריך

 נאמרו לא שכלל בעוד בשמו, מתנצל אני ולכן כעצמו. סליחה

ב׳( אות )עי׳ אלו. דברים

 שיש בית שלום וחוסר מריבות על זוג אליו שבאים רב ב.

 לו מכינה ולא אליו, מתיחסת לא שאשתו טוען והבעל ביניהם.

 לרב מותר האם בכלל. הבית את מסדרת ולא השבוע, באמצע אוכל

 השבוע, באמצע אוכל לו עושה לא שלו אשתו שגם לבעל לומר

השלום( למען רע שם להוציא - ג׳ אות >עי׳ מטענותיו. הבעל את להרגיע כדי

ביצים, חלב כמו, מצרכים מבקשת שתמיד שכנה לי יש ג.

 יכולה ואינני עשירה לא אני מחזירה. אינה פעם ואף .,וכדו סוכר

עכשיו לי שאין לה ולומר לשקר לי מותר האם סתם. בה לתמוך

קודמת( תשו׳ ועי״ע ה׳ אות .)עי־לה לתת

 מחזיר, ולא הלואות לוקח והוא בזבזן חבר לבעלי יש ד.

כסף. לו שאין לו, לומר לבעלי מותר האם הלואה מבקש כשהוא

קורמת( תש׳ ועי״ע ה׳ אות )עי׳

 משום כלשהיא. מסיבה לכתחילה לשקר שמותר ללמוד אין זה, בפרק המובאים מהמקורות אזהרה: *

 פנים, לשתי המשתמע ובדיבור באקראי דווקא זה בי לבאר אפשר מהאמת ששינו המקרים שברוב

פ״ז. ח״א הלוי משפטי ככ״ז וע״ע זה. בפרק י״ז באות כמבואר - אחר לדבר בלבו שהתכוון או
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לשקר הכשר יש האם

הלוי

 נעים לא ממנה. מרוצה ואינני בית, במשק עוזרת העסקתי ו.

 לאמר יכולה אני האם טוב. עובדת לא שהיא האמת את לה לאמר

ח׳( אות )עי׳ עוזרת. צריכה לא כבר שאני לה

 חומר נגנב כי וגיליתי גדול. במפעל עבודה מנהל אני ז.

 מותר האם הגנב, מי יודע שלהערכתי עובד ישנו שלי. מהמחלקה

 באמת אבל הגנב. מי לי יגלה אם במשכורת העלאה לו להבטיח לי

 אצבע לנקוף מתכונן ואינני העלאה לו שמגיע חושב לא אני

ט׳( אות )עי׳ לטובתו.

 מנסה הבית שבעל מרגיש ואני גדולה, בחנות עובד אני ח.

 משלם אינו שגם לי ונראה משכורת, התלוש ברישום אותי לרמות

 שהוא אח לי שיש סיפור, להמציא לי מותר האם לאומי. ביטוח עלי

 להסתבך לו כדאי שלא יבין כבר והוא לאומי, בביטוח בכיר עובד

י׳( אות )עי׳ איתי.

 לעזור רוצה ואני דחוקה. שפרנסתו חכם תלמיד קרוב לי יש ט.

 לשקר לי מותר האם צדקה. ממני לקבל יסכים לא הוא אבל לו,

 ולמסור לאברכים. מיוחדת סיוע מקרן סכום קיבלתי כי ולספר לו

י״א( אות )עי׳ שלי. כסף לו

 ללכת לו מותר האם אוכל, לקנות כסף לו שאין רעב אדם י.

 טובים הם אם לבדוק כדי פירות טועם עצמו את ולעשות לשוק

ובסופו( י״ב אות >עי׳ מהם. לקנות כלל חושב שאינו בעוד לקנות.
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לשקר הכשר יש האם

פא

חז״ל בדברי שקר סוגי

 על לשאלה בתשובה כתב לשמה תורה בשו״ת זצ״ל חיים יוסף הרב הנה
 לכם אעשה לא היתר, בהם שיש אופנים של המותרים:־"המצאות שקר אופני

עכ״ל. מהם". תלמדו ואתם בתלמוד הנזכרים אופנים לכם אביא רק מדעתי,

 הדברים ולסדר המקורות להביא רק לחדש. בכונתנו אין כאן ואף
 חשובים, ספרים ובעוד פעלים ורב לשמה תורה בתשובת הובאו שבחלקם
ומהפוסקים. והמדרשים מהתלמוד ה׳ חנני כאשר עליהם בע״ה והוספתי

חז״ל. שהורונו כפי שקר בדברי האיסור בחומר ונקדים

שקר דברי איסור חומר א.

 שכינה פני מקבלת אינה שקרנים כת

איתא: ע״א קג דף סנהדרין במסכת

 פני מקבלות אין כיתות ארבע אבא, בר ירמיה רבי אמר חסדא רב "ואמר
 לצים כת הרע. לשון מספרי כת חניפים, כת שקרנים, כת לצים, כת שכינה,

 לא שקרים דבר דכתיב - שקרנים כת ז(. )הושע לצים את ידו משך דכתיב -
ק״א( )תהלים עיני." לנגד יכון

זרה עבודה כעובד המשקר

יח: הלכה א׳ פרק כלה במסכת

 הורג כאילו לבטלה זרע שכבת המוציא כל אומר יעקב בן אליעזר "ר׳
 סוחטי, אלא שוחטי תקרי אל בנחלים, הילדים שוחטי שנאמר הנפש, את

 עובד כאילו בדבור המחליף וכל זרה. עבודה עובד כאילו אומרים וחכמים
 מתעתע ואין כמתעתע, בעיניו והייתי אבי ימושני אולי שנאמר זרה, עבודה

תעתועים." מעשה המה הבל שנאמר זרה, עבודה אלא

 ואמת שקר במילות האותיות טעם

מבואר: ע״א קד דף שבת במסכת

שכיח, - שיקרא מיליה, מרחקא אמת מיליה, מקרבן שקר טעמא ״מאי
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הלויפב

 מלבן ואמת קאי, כרעיה אחדא שיקרא טעמא ומאי שכיח, לא - קושטא
קאי. לא - שיקרא קאי, - קושטא - לבוניה,

מפרש: שם וברש״י

ביתא. אלפא של כסדרן קרובות שלשתן קרובות, אותיות - מיליה מקרבן
 אחד בסוף. וזו באמצע, וזו בי״ת, אל״ף בתחילת זו - מיליה מרחקן אמת

אחד. רגל על עומדת שבו ואות אות כל - כרעא

 הרי דאל״ף לבינה, כמין אותיותיה תחתיה מושכבין - לבוני מלבן אמת
 רחב. השני ורגל טוב, ומושבה רגלים שתי לה יש

הקב״ה של חותמו היא אמת

ע״ב: ס״ט יומא ובמס׳ ע״א נ״ה שבת במס׳

 הקב״ה של חותמו חנינא ר׳ דאמר הקב״ה של חותמו סוף "תיו
ע״כ. אמת".

א׳: פרק האמת נתיב עולם נתיבות בס׳ המהר״ל וביאר

 מדות שאר ולא אמת הקב״ה של חותמו למה ביאור צריך זה "ודבר
 הקב״ה של חותמו לכך כי לפרש ויש הש״י. אל יתוארו אשר תוארים משאר

 כי אמת, הקב״ה של חותמו ולפיכך שני ואין אחד יתברך שהוא מפני אמת
 שאם שנים האמת שיהיה אפשר ואי אחד, הוא האמת רק אחד שהוא דבר אין

 עוף או חיה או בהמה שהוא אומר אתה אם הנה זה, מה האדם על תשאל
 קץ שאין עד רבים והם שקר, הוא הכל עליו אומר אתה אשר הדברים וכל
 א״כ ד״א, ולא אדם הוא שהרי אחד הוא האמת ואלו השקר, אל תכלית ואין

 אחד." הוא והאמת הרבה הוא שקר דבר כל וכן אחד, הוא האמת

מהשקר להרחיק בלשונו דקדק רבינו משה

 בתוך יוצא אני הלילה כחצות ה׳ אמר כה א׳< ס־׳. דברכות קמא ובפרק
 אצטגניני יטעו שמא משה אמר אלא הלילה. בחצי לומר לי׳ הוי מצרים.
 ותאחז. תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למד מר, דאמר והיינו פרעה.

השקר. הוא שמגונה השקר מדת מן עצמו האדם להרחיק יש כ״כ פירוש, ע״כ,
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פג

 נגלה יהיה שבסוף אף כי ביותר, זה דבר על מדקדק משה שהיה תמצא כי
 זה ועל בדאי, שעה חצי כמו בעיניהם יהיה מ״מ המכה, תבא כאשר הדבר

 אמר כאלו ותאחז שאמר ומה יודע, איני לומר לשונו ילמד ולכן מדקדק. היה
 האמת גונב המשקר כך בגניבתו. שנתפש גנב כמו בשקרו, נתפש שיהיה

ומשקר. אותו ומעלים

>שם( מהאמת ששינה על ילדיו שני איבד טביומי רב

בעלמא. קושטא ליכא הו״א מריש רבא אמר א׳(. צ״ז, )סנהדרין חלק "ובפרק
 הוה דאי שמיה, טביומי רב לה ואמרי שמיה טבות ורב מרבנן ההוא לי אמר
 לאתרא אקלע חרא זמנא בדיבוריה. משני הוי לא דעלמא חללי כל ליה יהבי

 מנהון אתתא נסיב זימניה. בלא מהתם איניש מיית הוה ולא קושטא, רשמיה
 שיבבתא אתת רישה. חייפא וקא דביתהו יתבה חד יומא בנין, תרתין ליה והוי

 בנין. תרתין ליה שכיבו הכא. ליתה א״ל ארעא. אורח לאו סבר אדשא, טרפא
 מעשה. הוי הכי להו אמר האי. מאי ליה, אמרו לקמיה, דאתרא אינשי אתו

 אנשי. בהנך מותנא בהו תיגרי ולא מאתרין פוק מינך במטותא ליה אמרו
 שהיא לירושלים ראוי היה יותר הזה. המקום ענין מה מאוד. קשה הזה מאמר

 הזה. המקום מצאנו לא גם אחרת. לעיר זאת מדריגה היה ולמה הצדק. עיר
 לרב גרם לא למה כן אם האמת, האדם ישנה שלא גורם המקום אם ועוד

 מעלת על להודיע בא הזה המאמר עיקר כי לדעת ויש משנה. יהיה שלא טבות
 חכמים שאמרו וכמו הקיום. אליו שראוי האמת, אחר נמשך אשר שכל האמת.
 אליו ראוי והשקר המציאות, אליו ראוי האמת כי קאי, לא שקרא קאי קושטא
נמצא. יהיה שלא - ההעדר

טביומי רב שמו שנקרא טעם

שמיה, טביומי רב לה ואמרי שמיה טבות ורב מרבנן ההוא כי "ואמר
 רב שמו נקרא אשר עד עליונה שלו מדריגה אשר מרבנן צורבא יש כי ר״ל

 פחיתות בו שיש מי כי החמרי. הפחיתות מן מסולק טוב שהוא ר״ל טבות,
 רב שמו כי דאמרי ואיכא טבות. רב שמו כי אמר ולפיכך הרע. בו דבק

 שהוא הראשונה מעלה כי הראשונה. המעלה מן מעלה יותר זה דבר טביומי,
 טביומי, נקרא דאמרי ולאיכא עצמו, מצד טוב שהוא עד הפחיתות מן מסולק

 גמור, טוב שנקרא האור בו יש היום כי היום. של הטוב בו שיש טביומי ופי׳
והיינו טוב. בכי ויכנס טוב בכי אדם יצא לעולם א׳< ב׳, )פסחים שאז״ל וכמו
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 כי החומר. מן נבדל שכלית מדריגה לו שהיה בכאן ר״ל וכך יום, הוא כאשר
 נך כן אצל בהקדמה בארנו זה ודבר החומר. מן נבדלת מדריגה לו יש האור
 על מורה האור כי הרבה. במקומות זה דבר בארנו ועוד אור, ותורה מצוה
 גשמיים. הם מאירים שאינם הדברים כל כי ותראה הגשמי. מן נבדלת מעלה
 מסולק שהוא על מורה והבהירות הזכות ולפיכך הרבה, פעמים שבארנו וכמו

 וכדכתיב האור שבו היום שם על שנקרא שמיה טביומי שאמר וזה הגשמי. מן
 נוטה שהוא עד הגשמי מן לגמרי נבדל הת״ח כי ור״ל יום. לאור ה׳ ויקרא

 אלו בין שיש ההפרש והבן יומי. טוב שנקרא עד לגמרי הנבדלת המדריגה אל
 מן מסולק טוב שהוא דהיינו שמיה, טבות רב קמא ללישנא כי לשונות, שני

 החכמה בו שיש ומי הרע. שבו הגשמי מן מסולק לישנא ולאידך הרע.
ברור." זה פירוש כי יודע והתבונה

הצניעות מפני ששינה אע״פ טגיומי, רב שנענש טעם

 האמת אחר להמשך ראוי אין כי ר״ל כר רישה חייפא דביתהו "דהוה
 מילי תלת בהני א׳( )כ״ג, מציעא בבא במסכת שאמרו וכמו הצניעות. במרת
 בשבילו הצניעות, כי בפוריא. מהם ואחד במילי, דמשני מרבנן צורבא עבידי
 ראוי אין האמת מצד כי זה. כנגד זה והאמת והצניעות האמת. שישנה ראוי

 הצניעות. מפני לשנות שמותר עד האמת דוחה הצניעות אך כלל, לשנות
 שמותר ובודאי הצניעות, בו שראוי דבר אל שהגיע דקאמר, רישא וחייפא
 בשביל לו שנתן דבר כי בניו. שני שמתו גורם זה היה ומ״מ בשבילו. לשנות

 מן אחד דבר יוצא היה ולא כסדר, הכל לו היה ולכך באמת. היו דבריו שכל
 לו, שבא מה ממנו נטל אז האמת, ומחליף משנה היה וכאשר הראוי. הסדר

בניו. ומתו האמת, אחר נמשך דבריו כל שהיו בשביל

 עניינו שכל האמת. מקומו יהיה לא עתה כי כלו׳ מאתרן, צא ליה ואמרו
 מחליף שהיה עתה עד האמת, שהיא קושטא מקומו והיה האמת, כסדר היה

 דבר סוף מ״מ לעשות, צריך וכך הצניעות בשביל עושה היה כי אף האמת.
 מאתרן. צא אמרו לכך האמת. מצד לו שנתנו ממנו בניו ונטלו אמת, אינו זה

 האמת, שהוא זאת מדריגה כי כלומר, מותנא, בו תיגרי דלא שאמרו ומה
 שיהיה ראוי אין ולפיכך כסדר. ואינו ראוי שאינו ההעדר, מן לגמרי מסולק

 שייך ולא ההעדר, זאת במדריגה דבק היה כך שאם זאת. במדריגה דבק עתה
המאמר ועיקר האמת. נותן שאין מה כסדר שלא העדר כלל זאת במדריגה זה

החכמה אוצר תכות ע״י הודפס100 מס עמוד יצחק הלל הלוי, ב - וזלוי משפטי



ג פימןמשפטי

לשקר הכשר יש האם
פה7”

 עניינו שכל האמת, אחר נמשך האדם שכאשר האמת. מעלת להודיע שבא הזה
 כל בדיבורו, משנה הוא וכאשר וכסדר, כראוי הוא הכל אליו, שייכים שהם
 המהר״ל. מלשון העתקתי עכ״ל הראוי. הסדר מן יוצא לו שייך אשר

שקר כענין חנוך

 וכזב ושבועה קללה "על הבנים: חנוך בענין לבנו כתב הגר״א באגרת
 יענשו הבנים בקלקול ושלום חס כי כלל, עליהם תרחם ולא אותם תכה
עכ״ל. מאוד." ואם אב

אמת. ערך יועץ פלא בספר עי״ע

ומחלוקת סכסוך למנוע - שלום דרכי משום האמת שינוי ב.

איתא: ע״ב פה דף יבמות מסכת כגט׳

 בדבר לשנות לאדם לו מותר :שמעון בר׳ אלעזר רבי משום אילעא "וא״ר
 וגו׳. נא שא אנא ליוסף תאמרו כה וגו׳ צוה אביך נ׳( )בראשית שנאמר השלום,

 ושמע אלך איך שמואל ויאמר ט״ז( א׳ )שמואל שנאמר מצוה, אומר: נתן ר׳
 ברוך הקדוש שאף השלום, גדול תנא, ישמעאל רבי דבי וגו׳. והרגני שאול
 ואני כתיב, ולבסוף זקן, ואדוני י״ח( )בראשית כתיב: דמעיקרא בו, שינה הוא

ע״כ. זקנתי."

 ששינה הקב״ה בכולן וגדול השלום. מפני לשנות מותר כי לפנינו הרי
זקנתי". "ואני בשמה אמר והקב״ה זקן" "ואדוני שאמרה שרה דברי

דברים בג׳ משנה דת״ח פוגיא ביאור

 מרבנן צורבא בענין ע״ב. כג דף מציעא בבא מסכת מקובצת וכשיטה
 שאלת הביא ובאושפיזא. בפוריא במסכתא דברים, בשלושה שמשנה
 מפני ששינוי ותירץ השלום, מפני לשנות שמותר הוזכר לא מדוע הרי״ף,
וז״ל: מצוה. הוא השלום

 הדין והוא לשונו, וזה הריא״ף כתב וכר. רבנן עבידי מילי תלת "כהני
 דההיא משום תלת הנך בהדי הא חשיב דלא והאי וכו׳ שלום בדברי דמשני

עכ״ל. וכו׳." היא דמצוה ליה איצטריך לא
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מעצמו: שם אח״כ כתב ביאור וביתר

 יבמתו על הבא בפרק דאמרינן הא חשיב לא דאמאי בתוספות הקשו ־י^׳עוד
 דלא זו, קושיא נמי ניחא דפרישנא ולמאי שלום. דרכי מפני לשנות מותר
 לשנות דמותר הא אבל אקרא, סמיכי דלא טובות מדות אלא הבא חשיב
עכ״ל. אשכנזי." בצלאל מקרא".. להו מייתי השלום מפני

 שנתיחדו טובה מידה של ענין הם כג: בב״מ שהוזכרו דברים שג׳ והיינו
 לכך יש שהרי טובה, מידה רק ואינו מצוה הוא שלום של עניץ אבל ת״ח. בה

בתורה. המקרא מן ראיות

 כפירוש ורש״י הרטב״ם נחלקו כי כתב רס״ב סי׳ חו״מ הטור על והפרישה
 דברים בג׳ משנה חכם שתלמיד מה הרמכ״ם ולדעת הנ״ל, כ״ג ב״מ הסוגיא

 וצניעות מצוה צד אלו דכרים כג׳ יש לרש״י ואילו ארץ, דרך מצד רשות הוא
 "יש אותו שאלו אם וכתב בלשונו דקדק רש״י ולכן ישנה. שכך וצריך לשנות

 לו, יאמר לו, היא שסדורה ואע״ג לאו, או בגירסא סדורה פלוני מסכת בידך
 הרי עכ״ל. היא" צניעות מידת לאו, יאמר מיטתך, שימשת בפוריא לאו."

 ואינו לעשות. צריך שכך דהיינו הוראה, לשון וזו :"יאמר" לשון נקט שרש״י
 שלדעת "אושפיזא" כביאור ורש״י הרמב״ם נחלקו ועוד טובה. מידה רק

 שלא איתו יתארח אדם שעוד וחושש ראובן אצל מתארח כשהוא הרמב״ם
 מתארח אני אומר לכן אחת, בבת אנשים ב׳ לארח הבית בעל על טורח יהיה
שמעון. אצל

כ״ד: פרק כ׳ נוס׳ נתן דרבי אבות ובמסכת

ישראל, בוגדי בשלום שואל אהרן שהיה מלמד אהרן, של מתלמידיו "הוי
 יבא מחר לי ]אוי[ )הוא( אומר והיה עבירה לעשות מבקש מהם אחד והיה
 איש וכן סורח. היה ולא בוש והיה משיבו, אני היאך בשלומי וישאל אהרן
 למה בני לו, ואומר אצלו הולך אהרן היה חבירו עם )במריבה( צוהב שהיה
 עם שצהבתי לי אוי ואומר ומתחרט, בוכה אצלי בא עכשיו ריעך, את צהבת
 והולך זה מניח ממנו. לי ובקש לך בשוק עומד הריני ממגי. גדול שהוא חבירי

 כיון וכו׳. אצלי בא עכשיו חבירך עם צהבת למה בני לו ואומר אחר אצל
 וכך זה. את זה ומנשקים זה את זה מגפפין היו בזה זה ופגעו לשוק שיצאו

לחבירו. אדם בין שלום מטיל שהיה עד הימים כל עושה אהרן היה
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פז

 אצלו הולך אהרן והיה מביתו ומשלחה אשתו עם צהוב שהיה איש וכן
 אני הרי א״ל עלי. שסרחה על לו אומר אשתך. עם צהבת למה בני לו ואומר
 ואומר אשתו אצל לו הולך מעתה. עליך עוד סורחת שאינה עליה( )ערב עורכה

 עורכו הריני לה אמר וקללני. שהכני לו אמרה בעליך. את צהבת למה בתי לה
 שהיה עד ימיו כל עושה אהרן וכך מעתה. עוד מקללך ולא מכך שאינו

 הזה הבן לי נתן לא ואמרה בן. ויולדת מתעברת והיתד, ביתו לתוך מכניסה
 אהרן. שמם היה מישראל אלפים מג׳ יותר אומרים ויש אהרן. בזכות אם כי

 ויבכו נאמר לכך בנים. ובני בנים אלפים מכ״ד יותר מטתו על חלצו וכשמת
ע״כ. כ״ט(" כ׳ )במדבר ישראל בית כל יום שלשים אהרן את

 א׳ דברים: ב׳ ללמוד יש אבות, בס׳ חז״ל פי על אהרן של ממעשיו
 שפגע על ומתחרט בוכה היה חבירו כי מהיריבים א׳ לכל וסיפר ששינה
 - מחילה. לבקש שליחו שהוא אהרן, סיפר וכן ממנו, גדול שהוא בחבירו
 ב. אמת. אינם הללו הדברים וכל ". ממנו לי ובקש לך בשוק עומד "הריני

 ויש יתכן נבראו, ולא היו לא שבאמת אלו דברים מספר אהרן כאשר לכאורה
 מחבירו, גדול וגם הצודק באמת שהוא יתכן כי אדם, אותו של בכבודו פגיעה
 חברי שהכעסתי לי "אוי ואומר ומתחרט בוכה היה אם עבורו גדולה ובושה
 להלן וראה השלום. למען בשמו אהרן זאת אמר כן ואע״פ ממני". גדול שהוא
 בשו״ת במש״כ שלום, השכנת למען פלוני על רע שם בהוצאת דומה בנדון

י״א. סי׳ הרמ״א

איתא: "א ע יכו דף ביצה נוסכת במשנה

עולות. לא אבל עליהן, סומכין ואין שלמים מביאין אומרים, שמאי בית
עליהן. וסומכין ועולות, שלמים מביאין אומרים, הלל ובית

 עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה רבנן, תנו ע״א: כ דף ביצה שם ובגט׳
 מה לו: אמרו הזקן, שמאי תלמידי עליו חברו טוב. ביום עליה לסמוך לעזרה
 כשכש הבאתיה. שלמים ולזבחי היא, נקבה להם: אמר זו, בהמה של טיבה
להם. והלכו בזנבה, להם

 שלמים ולזבחי נקבה. עולה שאין - היא ״נקבה כתב: שם וברש״י
 להם כשכש השלום. מפני משנה היה הלל של ענותנותו מרוב - הבאתיה

נקבה." שהיא סבורים שיהיו להטעותן, כדי - בזנבה
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 תלמידי עם להתקוטט שלא כדי השלום מפני שינה הזקן שהלל לנו הרי
אמת. אינו זה וכל לשלמים, ומיועדת נקבה היא זו בהמה ואמר הזקן. שמאי

ע״ב: כ״ז דף דברנות בגמרא מצינו עוד

 תפלת לו: אמר יהושע, רבי לפני שבא אחד בתלמיד מעשה רבנן: "תנו
 לו: אמר גמליאל, רבן לפני בא רשות. ליה: אמר חובה, או רשות ערבית
 יהושע רבי והלא לו: אמר חובה. לו: אמר חובה, או רשות ערבית תפלת

 המדרש. לבית תריסין בעלי שיכנסו עד המתן לו: אמר רשות. לי אמר
 חובה. או רשות ערבית תפלת ושאל: השואל עמד תריסין, בעלי כשנכנסו

 אדם יש כלום לחכמים: גמליאל רבן להם אמר חובה. גמליאל: רבן לו אמר
 לי אמרו משמך והלא לו: אמר לאו. יהושע: רבי ליה אמר זה, בדבר שחולק
 על יהושע רבי עמד בך. ויעידו רגליך על עמוד יהושע, ליה: אמר רשות.
 ועכשיו המת, את להכחיש החי יכול - מת והוא חי אני אלמלא ואמר: רגליו
ע״כ. החי." את להכחיש החי יכול היאך - חי והוא חי שאני

 מתחילה דבריו הפך רשות, ערבית תפילת שאמר יהושע שר׳ הרי
 כשאמר אח״כ ורק חובה. שהיא חולק שאין ואמר גמליאל. רבן ע״י כשנשאל

 להיות רצה שלא וכנראה להודות. נאלץ רשות, שהיא אמרו בשמך ר״ג, לו
האמת. על הודה לא מתחילה לכן וחכמים, ר״ג עם ומחלוקת בויכוח

השלום למען אחר על רע שם להוציא ג.

 בפניה שאומרים ע״ב ז׳ דף סוטה ממס׳ מובא י״א סי׳ הרמ״א בשו״ת
 להשקותה הקדוש השם למחות וימנע שתודה, כדי ראשונים כתובים מעשה

 תמר במעשה בוש ולא הודה יהודה לפניה, שמזכירים ומפרש״י המרים. מי
 שם הוצאת וזו חטא, שיהודה בפניה אומרים זה ולפי ממני". "צדקה שאמר

 אלא אינו חטא יהודה האומר "כל איתא: ע״ב נ״ה שבת במס׳ שהרי רע
 וא״כ השם. מחיקת למנוע כדי יהודה על רע שם שמוציאים נמצא טועה".

 הבאת א״כ רע. שם הוצאת איסור דוחה השם מחיקת שהרי ק״ו, ללמוד יש
 רע. שם הוצאת שתדחה שכן כל השם, מחיקת שדוחה לאשתו איש בין שלום

 ק״ו לאשתו, איש בין שלום לעשות כדי רע שם להוציא שמותר ללמוד ויש
עכ״ד. וכרך. בעיר או שלימה במשפחה שלום שעושים במקום
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פטז^יי

 ויש הרמ״א. בחתימת מסתיים ואינו ברור אינו התשובה נוסח אמנם
אלו. דברים כתב מי להסתפק

 "מדבר שאיסור לשיטתו כתב כ״ב. עשה לרס״ג בפירושו פערלא והגר״י
 להוכיח הביאו ס״ג יבמות בגמ׳ מדוע לבאר צריך בבי״ד, רק הוא תרחק" שקר

 באמירה ולא אסור בבי״ד דווקא מדאורייתא הרי השלום, משום לשקר שמותר
 בדברים זקנתי״.יש שרה״ואני בשם ואמר ששינה הקב״ה כי ותירץ בעלמא.

 מהפסוקים שלמדים ולולא זקנה, שהיא שרה על גנאי ואמירת זלזול קצת אלו
עכ״ד. שרה. על גנאי אמירת בזה שיש מצד לאסור סברא היה שמותר,

 במקצת גנאי שאמירת מהפסוקים לומדים זה שדבר דעתו לפי לנו הרי
שלום. עשיית למען מותרת הזולת, על

 שהיה אהרן במעשה לעיל כלה ממס׳ המדרש מדברי גם ללמוד יש ואמנם
 חבירו איך אחד לכל שסיפר ע״י לחבירו, אדם בין שלום ועשה שלום רודף
 גם ולכאורה ממני. גדול שהוא בחבירי פגעתי איך ואומר ומתחרט, בוכה היה
 שהרי ממנו, גדול שחבירו ואומר ומתחרט בוכה שהוא בזה זילותא, יש בכך
 למען אהרן כן עשה ואיך בחבירו. שפגע עוולה ובעל האשם שהוא מודה בכך

 כן לעשות מותר כי ללמוד שיש אלא במקצת, דופי של דברים לומר השלום
לאשתו. איש ובין לחבירו אדם בין שלום לעשות כדי השלום, למען

מהטרדה להיפטר - שלום דרכי ד.

 שטר מותו לפני שכתב מי גבי מצאנו ע״א, קנג דף בתרא בבא ובמסכת
זכה, אם לאחרים מתנה

 עבד דרבא, לקמיה דאתאי ההיא קנה... מחיים בה כתב ואי רבא, "אמר
 חנן דרב בריה פפא לרב ליה אמר ליה, טרדא קא הוה כשמעתיה, רבא לה

 ליטבע אמרה: מטען. או עליהן שוכר בה וכתוב לה, כתוב זיל ספריה:
 לא הכי ואפי׳ במיא, דרבא למניה אמשינהו לי? מטעית קא אטעויי ארביה!
ע״כ. מטיבעא." איפרק

 השטר בעל וקנה מחיים ביה כתיב דהוה - כשמעתיה :שם רשב״ם ופירש
 כתוב זיל לספריה א״ל דנתני. יפה לא לומר - ליה וקטרדא הפסידה. והאשה

את בהשוכר בב״מ השנויה משנה השטר בסוף וכתוב עמה שהדין - לה
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הלוי

 שלדחות השטר בתוך היה וסימן מטען. או עליהן שוכר עה:( )דף האומנין
וקללתו. בדברים הבינה והיא ממחלוקתה להיפטר נתכוין ולהטעותה האשה
 אמשינהו בתמיה. - ליה קמטעית אטעויי ספינתו. תיטבע - ארביה ליטבע
 דאל - מעונשה איתפרק לא בכך. קללתה להתקיים במים שראום - למניה

ע״ב. בעיניך. קלה הדיוט קללת תהי

 בנוסח לאחר שכתב מחמת הנכסים שהפסידה לאשה שפסק דהיינו
לטובתה, שיפסוק כדי אותו הטרידה והאשה זכה. רבא שלדעת "מחיים"

 כך שכתב השטר בסוף ולרמז כרצונה, לכתוב לסופר הורה הטרדתה ולסלק
מטען". או פועלים עליהן "שוכר עו: בב״מ מש״כ כעין להטעותה כדי

 להיפטר ומטרתו האמת, כפי שלא לכתוב הורה כי מוכח זה ולפי
 לו היה מותר עמה וקטטה ויכוח מחלוקת ולמנוע והטרדתה. ממחלוקתה

מהאמת. לשנות

דיבור. ע״י שקר בדברי מדובר אין זה במקרה כי קצת לדחות יש .."•■אמנם
 הכתב שבתוך כיון הש?ןר, של שוברו גם נמצא הכתב ובתוך כתיבה, ע״י אלא
 I ut׳- עליהן ״שוכר עה: ב״מ המשנה לשון שהביא להטעותה, כדי שזהו רמז כבר

־ ‘ בפיו. שקר לדובר דומה דאינו ואפשר מטען״. או

) מצאנו: ע״ב ל דף מציעא כבא בגט׳

 הוה גברא, ההוא ביה פגע באורחא, קאזיל הוה יוסי ברבי ישמעאל "רבי
 כמה ליה, אמר לי. דלי ליה, אמר מיתפח, וקא אותבינהו דאופי, פתכא דרי

 זכה הדר ואפקרה. דזוזא, פלגא ליה יהיב דזוזא. פלגא ליה, אמר - שוין,
 למזכיה למיהדר בעי קא דהוה חזייה ואפקרה. דזוזא פלגא ליה יהיב הדר בהו,
 כי הפקר הוי ומי - אפקרנהו. לא ולך אפקרנהו עלמא לכולי ליה, אמר בהו,
 הלל ובית הפקר, - לעניים הפקר אומרים: שמאי בית והתנן, גוונא, האי

 רבי אלא - כשמיטה. ולעשירים לעניים הפקר שיהא עד הפקר, אינו אומרים,
דאוקמיה. הוא בעלמא ובמלתא אפקרינהו, עלמא לכולי יוסי ברבי ישמעאל

 ברבי ישמעאל רבי - !הוה כבודו לפי ואינו זקן יוסי ברבי ישמעאל רבי והא
ע״ב. דעבד." הוא הדין משורת לפנים יוסי

 - מיתפח וקא עצים. של משאוי - דאופי ״פתכא פירש: שם וברש״י
בהן והחזיק ההוא האיש חזר - בהו זכה הדר הטעינני. - לי דלי לפוש. עומד
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לשקר הכשר יש האם
-rצא

 לעניים אלא הפקירו שלא גב על אף - הסקר הוי לעניים הפקר ההפקר. מן
ע״כ. המעשר. מן למפטר הפקר, הוי

 תעזב עזוב ממצות ליפטר הדין משורת לפנים רצה ישמעאל שר׳ והיינו
 שוב זכה האיש אבל והפקירו. העצים משאוי את מהאיש קנה ולכן עמו.

 האיש לאותו והודיע והפקירו המשאוי את ישמעאל ר׳ קנה ושוב במשאוי,
 הפקירו ישמעאל ר׳ שבאמת ואע״ס האיש. מאותו חוץ העולם לכל שהפקירו

 כדי האיש אותו את להטעות התכוון עכ״ם ההפקר, חל לא שאל״ב לכו״ע,
תעזוב. עזוב במצות ישמעאל ר׳ את ויטריח שוב יזכה שלא

 שוב יוטרד שלא כדי בדיבורו, ושינה האיש הטעה ישמעאל שר׳ לנו הרי
האיש. אותו של העצים משאוי ע״י

 לומר רשאי האם להלוות, רוצה ואינו הלואה ממנו ביקשו ה.

לי. אין

 מפני לשנות מותר שאמרו אע״פ "דע ז״ל: כתב תכ״ו סי׳ חסידים בספר
 מלוה ואינו מעות, לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי יבא אם השלום, דרכי

 לשנות שמותר מה כי לי אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן ירא כי ברצון לו
עכ״ל. הדבר. עבר בשכבר זהו שלום, דרכי מפני

 דאמרינן דאע״ג כתב ג׳ אות י״ח סי׳ חו״מ יוסף ברכי בספר והחיד״א
 בפיו שגורה אם והוא במסכתא, דמשנו רבנן עבידי )»:( דמציעא בפ״ב

 משום התם שאני עתה, שהוא במה משנה הוא והרי לאו, ואומר זו מסכתא
 מהשלום יותר דענוה מזה ולמדנו מותר, לעצמו טובה להחזיק ושלא ענוה

עכ״ל. זה. בפרט

 חיד״א רבינו תירוץ לפי "והנה כתב: א׳ סי׳ חו״מ ח״ג פעלים רב ובשו״ת
 ספר על להקשות שיש מה בזה ניחא שאני, ענוה משום דהתם שכתב ז״ל

 לעזרה עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה ת״ר כ׳, דף דביצה מהך הנז׳ חסידים
 של טיבה מה לו אמרו הזקן שמאי תלמידי עליו חברו ביו״ט, עליה לסמוך
 והלכו בזנבה להם כשכש הבאתיה, שלמים ולזבחי נקבה להם אמר זו, בהמה

 ומרוב הבאתיה השלמים ולזבח נקבה עולה שאין נקבה רש״י ופירש להם
במה שינה התם והנה ע״ש, ע״כ השלום מפני משנה היה הלל של ענותנותו
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לשקר הכשר יש האם

 רבינו למד וכבר ניחא, ענוה משום כן דעבד רש״י לפ״ד אך עתה, שהוא
עכ״ל. זה." בענין מהשלום עדיפה דענוה דמציעא דפ״ב מהך חיד״א

 מדברי נסתרים פעלים ורב החיד״א של קדשם דברי לכאורה והנה
 מפני ששינוי כתב כג: ב״מ בשטמ״ק הביאו דהרי״ף לעיל, שהבאנו הראשונים

 בצורבא דהביאו סיבות משאר ועדיף מקראי, נלמד שכן מצוה הוא השלום
 השינוי ואילו טובות, מידות רק הם שאלו וכו׳ הענוה מפני שמשנה מרבנן
לעיל, שהבאנו כמו בשטמ״ק נקט וכן מהקרא. נלמד שהוא עדיף. השלום מפני
 שינוי על עדיף הענוה מפני שהשינוי החיד״א שכתב ממה היפך הוא זה וכל

 אסור הווה על ששינוי חסידים הספר דברי להצדיק כתב ולכן השלום. מפני
הענוה. מפני מותר אבל השלום, מפני

 מרקדים כיצד י״ז דף דכתובות מהך כי "ודע הנ״ל: פעלים ברב כתב ועוד
תרחק, שקר מדבר משום חשו ולא וחסודה, נאה כלה אומרים ב״ה הכלה לפני
העבר, על ולא שעה באותה השלום מפני משנין דבזה ואע״ג ב״ש, שחשו כמו
נאה, זו כלה אומרים דאין חדא הנז״ל, חסידים ספר על מזה להקשות אין

 אם אפילו ועוד אחרת, כלה על בלבם שיכוונו ואפשר בסתם, אומרים אלא
עכ״ל. נאה" כלה עליה לומר יכולים טובה אחת מדה לה יש

 נאה כלה לומר שמותר ב״ה דעת פירש שם כתובות מס׳ בריטב״א והנה
 לדברי ואילו עכ״ד. השלום. מפני לשנות שמותר משום אמת כשאינו גם וכו׳
 בלבו שמכוון במה שקר שאינו כיון זה, לתירוץ א״צ א. קשה: פעלים הרב
 מדובר כי חסידים הספר לדעת אינו הריטב״א של תירוצו ב. אחרת. כלה על

 לשנות אסור חסידים ספר לדעת זה ובאופן העבר, על ולא הווה על בשינוי
השלום. משום אף

 דמשום אלא חסידים. כספר דלא והריטב״א והשטמ״ק הרי״ף לפנינו א״כ
 ואינו הלואה ממנו כשמבקשים ולפ״ז בהווה. אף לשנות מותר שלום דרכי
שלום. דרכי משום לי, אין לומר מותר יהיה לתת, רוצה

 אך הס״ח. סברת ס״ל דלא נראה בסופו שס״ד סי׳ לשמה תורה ובשו״ת
עליו. חלק ולא הביאו פעלים ברב

 בעבר רק לשנות דמותר הס״ח של הכלל הביא קנ״ו סי׳ או״ח והמג״א
להלוות. רוצה שאינו הפרטי המקרה הביא ולא בצ״ע. וסיים אחר, באופן ולא
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לשקר הכשר יש האם

 לא אם זה ענין לכתחילה להתיר מאוד קשה הס״ח. של כללו שהביא ואחר
 כגון אפי. לתרי שמשתמע באופן שיהיה או אחר ענין על בלבו שיכון באופן
 תורה דעת בס׳ ועי״ע וכיו״ב. בשבילך לי אין או בכיסי, לי אין בלבו שיכון

הנ״ל. חסידים הספר בדברי מש״כ קנ״ו סי׳ למהרש״ם

 עם לדון נתמנה כאשר או יודע, איני באמירת תחבולה לעשות שרוצה דיין ו.
כ״ב כ׳א אות הקודם בסי׳ עיין קרנות יושבי

לעצמו בושה למנוע כדי מהאמת שינוי ז.

 שמא יודע איני לומר לשונך למד מר אמר איתא: ד׳ דף ברכות בגט׳
ותיאחז. תתבדה

בדבריך" ונכשל נאחז תהא )שמא( ותיאחז. פירש: שם וברש״י

 בושה לו יהיה שלא כדי יודע, איני ואומר יודע, כן שאדם באופן והיינו
לשונך." "למד שאמרו כמו כן לעשות וראוי ומותר בדבריו. יכשל אם

שקר. אין יודע איני באמירת כי אחר( )בענין כתב ג-א׳ פעלים ברב מיהו
 אינו נקרא יודע, שהוא אע״פ אחד וכל מדרגות, כמה יש הידיעה בשיעור כי

 יודע איני אומר אם וא״כ יותר, ידיעה בה לו שיש ממנו הגדול לגבי יודע
עכ״ד. יודע. שאיני אני נחשב ממני, הגדול פלוני לגבי כוונתו

איתא: ע״ב מ״ג כרכות ובגט׳

 השמן על מברך אומרים, שמאי בית והדס, שמן לפניו הביאו רבנן, תנו
 מברך כך ואחר ההדס על מברך אומרים, הלל ובית ההדס, על מברך כך ואחר

 לסיכתו, וזכינו לריחו זכינו - שמן אכריע. אני גמליאל, רבן אמר השמן. על
 המכריע. כדברי הלכה יוחנן, רבי אמר זכינו. לא לסיכתו זכינו, לריחו - הדס

 והדס, שמן לקמייהו אייתו איקא, דרב בריה הונא רב לבי איקלע פפא רב
 לה סבר לא ליה, אמר אשמן. כריך והדר ברישא אהרם בריך פפא רב שקל

 ולא הלל. כבית הלכה רבא, אמר הכי ליה, אמר - המכריע, כדברי הלכה מר
דעבד. הוא נפשיה לאשתמוטי היא,

 להעביר ידיו לסוך - שמן הסעודה, בסוף - והדס שמן פירש: שם וברש״י
שמאי. בית לצד - אכריע אני שאמרנו. כמו להריח, - והדס האוכלים, זוהמת
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לשקר הכשר יש האם
הלויצד

 לא - היא ולא עדיף. שמן הלכך כבישא, משחא כגון - ולסיכתו לריחו זכינו
 עצמו והשמיט שטעה, לפי אכסיף פפא רב אלא הלל, כבית הלכתא רבא אמר
בכך.

מבושה. עצמו למנוע כדי אמת שאינו דבר אמר רבא פרש״י לפי כן אם

 הלל כבית הלכה בלבו התכון שרבא שאפשר ח״ג-א׳ פעלים ברב וכתב
בכורך"( בנך עשיו "אנכי, שאמר יעקב )כעין גמור שקר היה ולא אחרים, במקומות

 שלא נראה ולפירושו זו, לגירסא אחר פירוש הביא שם בשטמ״ק אמנם
 הלכה בזה סבר עצמו שהוא אלא מבושה עצמו למנוע צריך היה ולא טעה,
 אמר הכי להו אמר המכריע כדברי הלכה מר לה סבר לא וז״ל: הלל. כבית
 הוא נפשיה לשמוטי היא ולא דגרסי נוסחי ואיכא הלל. כבית הלכה רבא

ליה. סבירא הלל כבית איהו אבל רבא דאמרה היא ולא ופירושו דעביד.
 אחד לצד מכריע כשהוא כלומר מקרי הכרעה לאו גוונא דבכהאי ומשום
 ליה תיחא אלא ליה חביב הוה דהדס למימר יכול דהוה הדין והוא לגמרי.
ודו״ק. ע״כ. הלל: כבית דהלכה דמלתא קושטא למימר

 הוא ממש מכריע לאו האי - המכריע כדברי ״הלכה ז״ל: רא״ש ובתום שם בתום׳ )וכ״ה

 דלא ומשמע אלפס, רב פסק וכן - כב״ה הלכה רבא אמר הכי ב״ש: לדברי טעם שנתן אלא

 וגם אותו, פי׳ רש״י וגם דעביד הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא בספרים שכתוב כמו גרסי׳

ע״כ( היא." הכרעה דלאו כיון כב״ה דהלכה מסתבר

 מסברא פפא "ורב ז״ל: ה׳ ס״ס מפאנו הרמ״ע בשו״ת כתב וכמו״כ
 אלא לאשתמוטי, דבעא הוא כיסופא מחמת ולא יוחנן, ר׳ על פליג דנפשיה
 לא הלכתא דהכי ליה דקים לאו ואי ברבו. הגדולה ותלה חסידות. ממידת

עכ״ל ". רב מעשה דוכתא בכל קי״ל והכי כנפשיה, עובדא עבד

כנ״ל. אחרים מטעמים אלא הבושה מחמת שינה לא אלו שיטות ולפי

מאחרים נעימות ואי בושה למנוע כדי האמת שינוי ח.

איתא: ע״ב נג דף עירובין מסכת בגט׳

 תינוק מאשה חוץ אדם נצחני לא מימי חנניה, בן יהושע רבי אמר
לי עשתה אחת. אכסניא אצל נתארחתי אחת פעם היא, מאי אשה ותינוקת.
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לשקר הכשר יש האם
■rצה

 מהן שיירתי ולא שנייה כלום, מהן שיירתי ולא אכלתים ראשון ביום פולין.
 אמרה מהן. ידי משכתי - שטעמתי כיון במלח. הקדיחתן שלישי ביום כלום.

 לי, אמרה יום. מבעוד סעדתי כבר לה, אמרתי סועד, אינך מה מפני רבי, לי,
 פאה הנחת לא שמא רבי, לי: אמרה - הפת! מן ידיך למשוך לך היה

 משיירין אבל באילפס, פאה משיירין אין חכמים: אמרו כך ולא בראשונים,
בקערה. פאה

פירש: שם וברש״י

 )דברים קדחה אש כי כמו שרפתו - הקדיחתו בדברים. - אדם נצחני לא

 כשהשמש - באילפס פאה משיירין אין מדאי. יותר מלח בו נתנה כלומר: לב(
 אבל לצורכו, כלום באילפס להניח דרך אין - הקערה לתוך האילפס מן מערה

ע״כ. שמש. מאכל והוא לשמש, ומחזירה בקערה פאה מניח אחד כל

 התבשיל שהקדיחה האשה, לבייש רצה לא חנניה בן יהושע ר׳ זה ולפי
עוד. לאכול יכול ואינו אכל, שכבר לה אמר ולכן במלח.

 "סעדתי באמירתו כי ממש משקר שאינו לבאר אפשר בזה גם אמנם
אחר. ביום שסעד לכוון יכול יום" מבעוד

איתא: ע״א י״א דף סנהדרין בגט׳

 ומצא השכים לעלייה, שבעה לי השכימו שאמר: גמליאל ברבן מעשה
 ואמר: הקטן שמואל עמד ירד. ברשות. שלא שעלה הוא מי אמר: שמונה.

 הלכה ללמוד אלא עליתי, השנה לעבר ולא ברשות, שלא שעליתי הוא אני
 על להתעבר כולן השנים כל ראויות שב. בני, שב לו: אמר הוצרכתי. למעשה

 שמואל ולא לה. במזומנין אלא השנה את מעברין אין חכמים: אמרו אלא ידך,
דעבד. הוא כיסופא ומחמת אחרינא, איניש אלא הוה, הקטן

 - שום שאכל מי אמר: שום, ריח והריח דריש, וקא רבי דיתיב הא כי
 ברבי שמעון רבי מצאו בשחר ויצאו. כולן עמדו ויצא. חייא רבי עמד יצא,
 כזאת תהא לא לו, אמר לאבא. שציערת הוא אתה ליה: אמר חייא, לרבי

 אחת באשה מעשה דתניא, מאיר. מרבי - לה גמיר מהיכא חייא ורבי בישראל,
בביאה. קדשני מכם אחד רבי, לו: אמרה מאיר, רבי של מדרשו לבית שבאתה
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הלוי ג סימן משפטי ) צו
לשקר הכשר יש האם

 לה. ונתנו כולם כתבו עמדו לה, ונתן כריתות, גט לה וכתב מאיר רבי עמד
 ע״כ. הקטן." משמואל - לה גמיר מהיכא מאיר ורבי

שם: וברש״י

 ולא דין. בית בה לישב המיוחדת, לעלייה שבעה מחר - לי ״השכימו
 היאך מכם, תורה - ללמוד אלא עכשיו. עמכם להצטרף - עליתי שנה לעבר

 ברשות שלא העולה היה מי יכירו שלא - דעבר הוא כיסופא מחמת תעשו.
 שאוכל - ושלום חס הריח. וגדף השום שאכלת - לאבא שציערת פניו. וילבינו
 יצאתי, השום אוכל של פניו להלבין שלא כדי אלא מדרשו, לבית בבואו השום

כדאמרן." - הקטן משמואל הוא. מי יבינו ולא כולם שיצאו כדי

 שעלה מי יתבייש שלא כדי אמת שאינו דבר אמר הקטן ששמואל והיינו
ברשות. שלא לעליה

שום, שאכל מי במקום שיצא חייא בר׳ שם המובא השני במעשה ואמנם
 דיבר לא אבל שום. אכל שהוא הבינו וממילא יצא. אלא ממש. שקר אמר לא

 בפיו דיבר לא הוא שגם מאיר דר׳ ממעשה כן למד ואמנם כלום. בפיו שקר
 ר׳ שלמד אלא מעולם. קידשה שלא למי גט שנתן מעשה עשה אלא שקר
 שבכך אף מבושה, אחרים להציל טצדקי, כל לעשות שיש מאיר מר׳ חייא

עצמו. את מבייש

הודאה ממנו להוציא במטרה לחשוד שקר ־'הבטחת ־׳ ט.

איתא: ע״ב מג דף סנהדרין מסכת בגט׳

 אמר ישראל, חטא ז׳( )יהושע ליהושע הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה
גורלות. הפל לך אני, דילטור וכי ליה, אמר חטא, מי עולם, של רבונו לפניו,

 בא אתה בגורל יהושע, לו: אמר עכן, על הגורל ונפל גורלות, והפיל הלך
 - גורל עליכם מפיל אני אם אתם, הדור גדולי שני הכהן ואלעזר אתה עלי,
 הגורלות, על לעז תוציא אל ממך, בבקשה לו: אמר נופל. הוא מכם אחד על

 את יחלק בגורל אך כ״ס )במדבר שנאמר בגורל שתתחלק ישראל pא שעתידה
 אלא ממך נבקש כלום במילי: שחדיה שחודי רבינא, אמר תודה. תן הארץ.

 אנכי אמנה ויאמר יהשע את עכן ויען מיד, והיפטר. תודה לו תן הודאה,
ע״כ. עשיתי. וכזאת וכזאת ישראל אלהי לה׳ חטאתי
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חייםלהלבנה דרר&רדצדקה

ינג

 נעמיס כיס לסרס הואלתי נא האמור'/גת »ן ^י

חקחו נר ומשאת דל על כושסנס יען ס׳ סימן

 חמר נרחי כה .תשנו ולא נניתם טית נחי סמנו,

 תתיופ׳ט סי' f מ הס' יעיין יינם תשתי ולא !ר»תס
 הפה׳ח .דניי דעפיי ולעדין קראי לאני סעי׳ סס

 אצני נאי כט רה$ נטן־וסיא גגה לפעלה "סונרט
 לעניים צרר,' לקק מוחי יותר עלייסי אסיוה לחל גזית

 יחצן אין הנטא פל תמיהתי יזס לספן עשו. וסם

 טית כחי ונן עניים שיד אנלתס לע?י לאח דכחקים
 ניאת עשיתם ואין כציקה להיטח לכס וסיס כנוקם

 ולא יטעו נרם ישכי ולא יכנו רניח מקללם '.נא לק
 לזלגת יאכלו רצא מירס כנגד חירס ועונשם היין ישת׳י

5 ורוק שלהם . . .  רחק שלגם הצרקה מעשה והיה ס!כיט ונמרא.
תחיל צהקרים אני אומר טוני .דבי לכי י

 את וירינו ט' קי׳ כירמיה האמורים הנתונים לערש
 מרע׳ כי כאין גנרי לאקלנס ולק שקר קנתם לשונס

 כרעמו ואיש 'ח׳ נאים ייעל לא ואיתי יצאץ רעם אל•

 כמרקת מרמס כתץ- .$כחן יוצרן לא וא׳מוו יהתלו
 רעהו אק .שללם בפיו ו?וי יק' נאלם אותי דעת מאם

 נאיכז כם אפקד לא אלה העל ארצו ישים וצקדט ייני

 וכמעט ע״נ נפט תתנקם .לא כזה אשר כגוי. אם '9
 קראי כהני לרקרק שיש מם ראיתי מהם שעברתי

 שקי קשחם 'לשינס אח וידריט כאומרו מי תחילתו
 לרבי שהזיגלו כשטל היא סלא הנביא אליטת יכל וני

 הרי קעידא אק ורגיל כטס טס רלא סקר.הלא״ס

 ועור אסיר אחר ריטר אפי' תרחק שקר מדני
 המיטי! פי' ירעט לא כאק גכיו לאמונה ולא אומרו

 האמיל עם מארן על מתנצרים להיות טין סס ט
 כקי׳ הוא דחם יצאו רעה אל מיעה כי אומרו עוד

 יעה כלי הנא אמקיס למס לעטרם סעכירס רש״י
 אומת גם • לפשע מעון או עין אל מחטא אמר ולא

 שלא דבשניל הניתנת היא וראי היי ירעו לא ואותי

 כאין הארס רעת רבה כן כל עשו ק׳ את ידעי
 ידברו צא ואמת יהתלו כיעהי ואיש אומרו קשה תו

 ענק מס טעו אטפט המחמם ופי' נלאו העוה ונוי

 ומכופל נטל זה רנל ועור • כוס וטעות טשטח
 האי טלי להארין לסנכיא צו ומה טטח כמילות

 אלן שעה ונעיר תוור דיטר בדי יתיך אלא עיר ולא

 רעת מאני נמרחה מימס הטן שכחך אחרים ירכיים
 אמר ככר וכן כמרמה מרמס דמאי ה׳ נאום אותי

 בקרא הפעם עור חזי ואין ל נאום לא'ירעו ואותו
 חור ועור ס׳ גאים אוחי רעת מאט לומר של'אתריו

 ירנר רעהו את שלים כפיו ובר מימה פם1סן עור
 את שלים בפיו המרמס היא מה דמעיש רר*ק וטי

 נטל כפיהם אין ני רעתק כל אקר והיי ע'כ !*?גתו

 המימי זאת לגו צקאר רכריהס. לכל וקנים שקי והצל .

• M נכתר דלא הגס בפה אחר נשית לחצאין מיהא 
שהזכיר קקתורוק איט ענ׳ז ומר !יופנמו'רע

אחר

 מאי לסניא אקימה אמיתי זה כל ליש'כ י דמדי
בסט יאודס ר’א פה רכ.ג בכ״מ דאיחא

 כמקכתא נריטיייהו רמשט רננן מכירי מילי תלחא
 סנא רלא־חטכ יקא החיה' ואק' ’ צקגל"ידכאושפיזא

 מעני נמי רסני _משוס שלום ׳דרכי העט יעקר:לשטת

 ייחתם ר׳ ש'יהרכ’יע ־מאתיים ייקר 'ורגיליםto פ י

ולא דעתו לא ־יסער׳ ן*לא כיויהפתא ׳k׳ לכ ,ך ?יז?

הכתיכים ניצת לביר נכא ברכיים אלה כל
 הינס נשתישי הדור שכאיחי רישיאל והיא

 נטנונק עצמן מטהרי! והיו יחיה ילשין שקי כשפת
 ענירי נחלחא יען עיקים טי הדין עפ״י כי שיא

 מה • וחציזיייסו ואינהו י כייט*ייהו רמשצי רכנן
 כשאט אעני יאין כייכיריט משנים ואצו אתט .שנמצא

 כא זה. יעל מגן על יכול מוקלט' שקר ליכי כנפש

 ולהוכיחם כינים לגליק'קלונם ע״ון ירמיס קנכיא

 פחחא לס יפחת הקיים מלאים רטלם פיו כשבט
 ישיל כתכי והיי שקי קשהק לשינה את וי!יט לומר

 הגילוי! נתמירות אכל כעצמאי כאקראי חכו .וסי״א

 לשיגם אח ויורנו סיואו-ק עינינו הכא והלא הוקי לא
 ונילי שקר מינרים ולעולם רש׳י ,ונפי שקי’ קשתם

 פיזת וימצאו סמט חח על ואנניקרא היתר סינן האי .
 כמ״שהיבנאר האמת להעתיר יחיא אלא חיט היתר

 ציי שקי ליכי מנייני{ אינן לאמונה וצא א לוי סכע
 כמי ופחי תירא מטם תאמי מה * יתאמת לחעמיי

 K0 יגברו היואיח עיניכם יהי' יוסף צב? חת ואחיו
 ר יוגה* טין וחמיייפחיו טלם על יייסתקיפא

 מדמים כלננן"יכאוסעיוא קאמרי ט1 תאק יועם

PP־־®

 התית׳ מרצח נפק״ל יהא ספק ואין יע״ס טוכחי

 מט היה אורח ראחחנן ממאי שש תקט דחתית'
 וכדעתו יסער רנטינתו לחלק מקים הים והרי אותר
 לאורחים טיכס שהיא אפי׳'. יסער לא לו ישאלו אשי׳

 כעט בין ’התיש חרתי' אן לתיקש להם יסיס שלא ׳

 יגלם לא הישן דנכל מ’ש מטגנים pre ל מטגנים
 לשם .,נחי יעקה עיין וחיכי • וקרוי מאישעיוא דנר
 יסמסנתא וו־ומר בתור׳ שילמיד קרי צשטת דמותי למד
 שילך כ־י טונים סם ותאושעווא וספוריא קלס היא

 רג״ן יהיסף עין הרב זקני ומין זת*ר תור ללמור

 מעני ונן לשניח מותר הסטת קיום רמפט נתב עיא
 ויש אמקיים לכטר קטין רסיקשו או״א כיטד מצות

 החטת תילעש רמי רג״ן כניכית ממיש לוס ראיה
 כהסיא לשקר מיקרי שאכל כמקים .לנון כתיקונה

 ליקה. למטחי הרין והוא יעיש ררסכא יונס דאשנק

 טנג׳ע• ישןלים ונייוש׳ כהי ס׳ כמייי בקיש וג״ח
 דהאלית פצ״ז . כתוספתא סתייא ארכיון קוה וכיוצא

 לשקר ,מיתר לתלמידים צורו רנרי שםכמ*ד ים והי

 יכרו שם ו״ל .רש״י ובפי' •וקי״א כחילין איתא ונס״ג
 וכמ״ש לשקר מיתר נעיון קררך האילת. על לעמוד

 איתא לזה. ודוגמא זיל שטל כאי ־הרה צסיייא שם
 לפחית גרי לשקר מיתי רהדיין ע״ב רל'כ כסנהדרין

 לשקר שחוחי אקים ?כיל ומיהי ניע׳ש תחילה מטת

 ט’ד נהוטה ציאיתא כיכר ת': שם .לסיביר ?טן לא
 אלוי לט .כל את לה הגיר כי ולילה וקיא ע*פ

 שמים שם מעיק ילא ציוק כאוקי כיס ירעה אמר

 קי כיכמית‘ ניש׳ש צמוהיש״ל וחיינא • ע*נ לנעלה

 היינו שלים וירגי מפני לשניה דיזןתר יסיז מ׳ו

 M אליט יד היה פיגיליתיצ'כ לא כעלמא כאקויאי
 מת ואחיו ע"פ ייגש ם' רשיי• ח״ם נ’ע • ס*כ קי'

 כרמו ולפייז כ’ע מעיי שקי סיציא היראה דחפני

 סימן נתט רחנמים יש*כ ,קי מ’כח הפרישה שנתה
 ׳תשקיש 'מס»זא 'איקפיזא את״ין ר׳ת רהס אלס כג׳

 הירא' רמשט מצעי הנס אח* כענין ישקיו שלא כרי
 גימר ש דבי לן דאין אני ק רזה וצ׳ל לשקי מיתי נמי

 זקו וכלא׳ה כלבי בשקי תלוי ואיני גשש מיקוח כפני
וקרוי בעלמא סייוגא

אלה
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חיים להדגמה דררשלד צדקה
 כעמוס כ׳ה צפיש הואלתי נא הנה מאסור מן □*

ת?ט כר ומשאין רל על טשסנס יען ה־ סימן
 המר כימי כס חשכו ילא כגיתס טית כתי סמני

 סתקש׳ע סי' ן’» נס' יעיין יינם תשחי ולא *י־עחס
 ממס׳ס יכרי רעפ״י ולער׳ן קיאי כסני שעי' סס

 אמי כתי כני דמם וסיא נכון הנס למעלה שזכינו
 לעניים צרק' לחח ויוסי ייחי עלייהי מסיוג ותל נזיח
 יתכן איך הנכיא של תמיהתי וזס לחשך עשי והס

 גזית כתי יכן עניים שוד אכלתם מןי5 לתת יני׳קיס
 טאת עשיתם ואין כצדקה להרמת לכם יהיה נלחם

 ולא יטעו כיס ישס ולא ינט רכית הקללה נא לק
הזמת יאכלו ולא מירס מנר חיית ועונשם כיין ישתי

:ותק שלהם
 יתש שלים הציקה מעשה יהיה שזכינו בקרא1

תחיל' נסקרים אני אומי טוכ רני לכי י
 אח וידינו ט' סי' כירמיה האמורים הנתינים לשיש
 סיע' כי כאין נכרי לאמונם ולא שקר קנחס לשינם

 כיעהו ואיש ס* נאים ירעו לא ואיתי יצאי רעם אל
 כמרמס מרמס כחין שכחך יונת לא ואמת יהתלו
 יעהי אח שלום כפיי וטי ס' נאים אותי רעת קאנו
 נאים כס קר אפ לא אלם העל ארכי ישים ונקיט ירכי

 ונסענו *נ ע נפשי תתנקם לא טה אשי כנוי אם ק׳
 קיאי כהני ליקרק ששי עת ראיתי מסם #עכרתי
 שקי קשתם לטס את וירייט כאיסיי סי יוחילט

 לרכר שהויגלו כשציל היא תלא סנכיא הלימת נל וני
 מיי קפידא ירן ירגיל נמס היה רלא הלילה שקר

 ועוז אסיד אסר ריכיי אשי' חי־חק שקי סוכר
 העילות ’מי ייענו לא פארן נכיו לאסונה ולא אוסרו

 סאסזנ• עם האק על סתנכיים להיות שיין סס כי
 כמו' היא ראם יצאי רעה אל מיעס גי אוסרי עור
 רעם כלי הנא אפקיס למס לעניים מעכירס רש״י
 איסיו נם י לפשע מעין אי עק אל מתטא אמר ולא

 שלא רבשטל הניתנת היא וואי היי ירעו לא ואיתי
 כאין הארס רעת רכס p כל עשו ה' אח ירעו

ייכרו לא וא״ת יהתלו ניעסי ואיש אומיי קשה חי
K- • י־

 האי טל' להאריך לסנכיא לו ומס שיטח כסילות
 אסא שקם ונעיר חוזי ריכיי כרי יתיך אלא עיר ולא

 רעת מאט כמיסת מימה נתיך שכחך אחרים ירכיים
 אמר נכר וכן כמרמה מרסס דמאי ה' נאום אוחי

 כקרא השעם עיר חזי יאק• ס' גאים ירעו לא יאיתי
 חזר ועיר ס' נאים אותי רעת מאט לומר אתריו של

 ייכר רעהו את שלים כפיו רכר מימס תפעם עוד
 אק שלום כפיי המיסה היא מת רמשרש רי*ק יעי׳

 נניג׳ כפיהם אק ני יעתם כל אחי וטי ע'נ רעתו
 המרע' זאת לט נשאי יכריחם לנל ומכיס שקי והכל
 נכתר רלא כגם כפה אחד כטס לתצאק סיסא יהא

5 pnשחזניר כחמיתח אינו עניו ומר רע מי
5 מקידס

 מאי לסניא אקימה אמרתי זה כל לישכ לכרי
 מני יאירה איר כ’ע רכ*נ נכ״מ ראיתא

 כססנתא כד׳יכייייהו רסשט יננן עכירי תיל• י,לתא
 סנא חשיב יצא והא החיס' 'pi ’ כאושפיוא נפירייא

 ממני נמו רסני משום שלים דרכי מפני לשנית מותי
 ירוחם S יהיכ יעיש תאחי־ים 'יתי ורגילים הם י׳ש

ולא ועט לא יספרי דלא נאושעיזא פי' כ’מ ןי ןיןיכ

 כתיק• מיניי נפק״ל יהא סמק יאק יע׳ש מונחי
 מהו 5טי אירס ראסרינן ממאי שם תקשי רהתיס'

 עמו וסד יסער רנטיכתי לחלק מקים הים והרי איתר
 לאירתיס טיכה שהיא אמי' יספר לא לי ישאלי אפי'
 כמני כין סת־ח' מיתי' מן ש לחיק לכם יהיס שלא

 ינלס לא מימן יככל ש׳ס מהינגים לשאינן ססינרם
 tt ל כחיי יעקב עייז יט־כ ונדוי• מאישעיזא רכר
 יהמסכחא ויזמר נחיר• שיצסיר נרי לשנות רמיתר למר
 שילך כיי מינים הם וסאישפיזא יהעיייא קלס היא

 רנ*ן יהיסף עין הי־כ וקני ימי־[ «*י חיי ללחיי
 משט ונן לשכיח חיתי תמצית קיום רמפני כתב ע׳א

 רס תסקים צנכיי כטרן דהיקשו א’ט נימי קצות
 הממס לעשית ,רכר יג׳ן כני־כיח ממיש לוס ראיס

 כחהי-ן לשקר מיתי ש־נל כמקים לנדן ניזקינה
 ציקס לעשיח כיי! וכוא יעיש ררהכא יינה ראשנח

 ניע׳ש* ישקלים יניריש' כהי ס׳ כמייי־ יש ז נ ינ׳ח
 יאהליח פשיו כתושפאא התייא אשמק מה וכיוצא
 לשקר מיתי לתלמיריס לזרו וכרי כת׳ר שם וסי׳ש
 ינרי שש ז*צ י’רש וכמי' רקי׳א כחילק תיחא ונס׳ג

 וכמ׳ש לשקי מיתי נסיק כרין כאמת »ל לעמיר
 איחא לוס ודיגמא ל ז שכע כאי סיכ לסיייא סס

 לשקית כרי לשקר מותי דה׳ייין ע*כ ול*כ כהנהדיין
 לשקר שתיתי מקים ככל וחיכי ניעיש תחילה מנית

 ריע נסיטש כיאיתא כרכר '0 שם להיכיי ננק לא
 אטי לט כל אח לה הניר ני רלילה יחיא ע*פ
 שמים שם מפיק ילא צייק כאימי טס ידעם אסר

 סי' טנחית ?ישיש למיהיש׳ל יחיינא • עיג לכטלס
 היינו שלים דרכי מפני לשטח ימוחי יסא מ*ו

 ל1 אליט יד סי־כ וכ'נ כיגיציח לא כעלמא כאקראי
 חח ואיזו ע*פ ייגש ס' רש'י ש’ס »*> • ס"כ סי'

 כרמו ילפי׳ו כ’ע מטו שקר סיצייא היראה רספני
 סימן נסט רסכמים כ’יש סי' כח׳ס הפרישם סנתכ

 'תשמיש '"סנתא 'אישפיזא אס׳ת י׳ת יסס אלס כג'
 הירא• ימשני סלינו כנת אה־ כענין ישקיי סלא כרי
 שטמר דני לן רטן שאני וזת יציל לשקר מיתי נמי

 והו ונלאיס כלכי כשי,י תליי וזיט נשש פיקיח כפנו
: וכייר נעלסא סימנא

 הכתיטם טנח לב־ר נכא כרכייס אלס כל אחר
כינס נשהרשי היוד שנאוט יישיאל יטא

 נטענת עצמן ממניין וטי ימיה ולשין סקי נשפת
 עטוי נתיתז יען עושים טי הרק עפ׳י כי שיא
 מיז • ותטזיייהו וטנסי • כריטיייט ימשני יכנן

 כשאט איזנו ואין נריכיייט משנים דאט אתט שנמצא
 נא וה ועל מג! על יטל סימלם סקר ציני כנפש

 ולהוכיחם נינים קלונם לגלית ע*ה ירסיה תנכיא
 פחחא לס יפחת שקיים מלאים רנילס פיו ex כ

 יש׳ל כתט והיי שקי שאם ק לטס אח ויריט לומר
 ומילות נחאייית אכל כעלסא נ־קראי »n יט׳א

 לטגט אא וירדנו הייאות עיניט סנא והלא כיתי לא
 יכיל' שקר סינרים רלעולם יש׳י ,ונפי שקר קשתם

 פתח יימלט החני תה על ואעיקרא טיק■ טנן סט
 ,נמ׳שהרכנאר חאמיז להעתיר יטא אלא טט טתי
 נרי שקר לדכי סכיינק אינן לזמינה ולא א'1ל שכע

 נמר יפתי מייא מטס תאמי מס * סאמח לסעסיר
 נ^ יגכיו סייאיח עיניכם היי •יסף נכי מת ואחיו

 י׳ חנט־ טין יפחיי ומחי טלם על מיסתקיפא
סונדס נאישפיזא נלננן תאמי וט כאין יישט

שקק
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 לוי שהיה דעמרם הרא״ם פירש לו? שבט על גזרה נגזרה לא
עמרם דהא ביה דק ולא אותו. ראה ואחיה הארץ מבאי היה

כי ממצרים, שיצאו קודם נפטר פנים כל וא״כ״על יעקב את ראה י החכמה; אוויר י

 נשארו יעקב שם שחיה י״ז מהם צא במצרים[ ]ישבו רד״ו כמנין
 העיקר אלא שנה. נקל״ז[ )קל״ג( חיה עמרם ואילו קצ״ג

 בדברי מפורש וכן היה, לוי השילוני דאחיה רשב״ם כדפירש
האלהים: בית אוצרות על אחיה והלוים כ( נו, )א׳ הימים

ע״א קכב דף
 וסניא לשופרא או פירוש בגליל. סאים חטש שוה ביהודה סאה

דירושלים: ורוחקה לקורבה או

איו‘

טפי ליה ימי

J
 על יעליזו שלא כדי פירוש ואוטר. הקודש ברוח מכרן והיה

יוצא: הגורל שיהא קודם כן אומר היה הגורל

 שדה לו אין לבן שדה לבן שדה לו אין פרדס שדה לו שיש אדם
כל לך שאין ע״ב( )פ״א במרובה דאמרינן הא וק״ל פרדס.

 וסעו פנו דכתיב ובנגב ובשפלה בהר לו היה שלא ואחד אחד
ושבט שבט כל לענין מיירי דהתם בתוספות ותירצו וכו׳. לכם

ובנגב: ובשפלה בהר שנטל

ע״ב קכב דף
 ניזונות ואינן האב מנכסי ]ניזונות[ )נוטלות( שהבנות דתנן הא

דאמרינן דניזונות דלישנא נר״ו מורי אומר האם. מנכסי
 פרנסת ובין גופן פרנסת בין לפרנסה אף הוא כולל הכא

 התם דתנן דאלמנה וכן נוקבן דבנן כתובה דתנאי נישואיהן,
 אף וכו׳ נוקבן ובנן וכו׳ בביתי יתבא תהא את. ע״בן נ״ב )כתובות
 עובדא גבי ע״א< )ס״ה בכתובות וכדמוכח בכלל, גופן פרנסת

 הבת פרנסת וגם שיראי. לי פסוק דאמרה יוסף דרב דאחתיה
 האב, מנכסי אלא אינ]ו[ נכסים ועישור לנשואין חכמים שחייבו

 לאנשים תנו בנותיכם ואת ו( כט, )ירמיהו קרא כתיב ||כדידיה
 ע״ב(, )נ״ב בכתובות כדאיתא הבת לפרנסת חכמים משם שסמכו

 נמי אי לכולם, כולל לשץ דהוא[ ]מזונות נקט תנא הכא הילכך
 נקט, מינייהו וחדא ומלבוש דמאכל גופן פרנסת משום דמזונות

 ז״ל לרמ״ה ראיתי אבל בנו]ת[. פרנסת לענין הדין הוא אבל
 נישואין דפרנסת ש״מ מזונות אלא הכא קתני דלא דכיון שכתב

 אינם כתובה תנאי שהם מזונות דבשלמא היא, האם מנכסי אף
 היא שוה כתובה מתנאי שאינה נישואין פרנסת אבל האם מנכסי

האב: כנכסי האם בנכסי

Tljn* והיה שכלל. הראשון כעגין משמע דאלא כלומר אלא מאי 
:ובמוחזק בראוי דבר שום למעט לו

 קי״ל אנן ואילו פירוש כסתם. הלכה אין מחלוקת ואח״כ וסתם
אין שהרי פרכינן דהו כל וקושיא כריב״ב. דהלכה

 הרוב, על אלא נאמרו ולא ע״א( כ״ז )עירובין הכללות מן למדין
 נמצא כזה והרבה קושיין. עיקר והיא ועוד דקאמר והיינו

ע״ב( )פ״ה דכתובות ]דחסא[ )דאסא( עובדא כההוא בתלמוד

וודא(: )בד״ה בס״ד התם דברירנא

, ׳ ע״א קכג דף

בגזירה כה״ג גמרינן[. ]לא )ואמרינן( מבכורתו בכורה תימא וכי*
ד דליכא היכא כל עבדינן ודאי )ז־(הא שוה,

 לאו דהכא אלא דוכתי, ובכמה ע״ב( כ״ב )נדה נדה במסכת כדאיתא
 המפורש, מן סתום ילמד וכעין מילתא גילוי אלא היא גז״ש

 למיעוטא )מ(בכורתו התם כתיב להכי דאדרבא קאמר ולהכי
בו: כיוצא לאחרים ולא שלו בכורתו

 ן רחמנא להו דשרי פירוש וכו׳. תתבר נבר עם ]אין[ )אנן(
 מרמאותא לאזדהורי להו דאפשר טצדקי למעבד לצדיקי
אסור[: ]נ״א: ח״ו אחרינא במידי לרמויינהו אבל דרמאי,

ע״ב קכג דף

 מקום בשום הזה המקרא אין וישעי. חפר מנשה וכני כדכתיב
מונה הימים דבדברי נקטיה, מקוצר מקרא אלא

 ופעמים בפסוקים לקצר התלמוד ודרך מנשה. בני בתוך לישעי
 אחרית להם לתת ע״ב( )כ״ט תענית דמסכת כההיא שמוסיף

 ענינו שזה לפי המקרא על בגולה שהוסיף בגולה, ותקוה
 להם לתת אלא המקרא בעיקר אין אבל מקרא מאותו למעלה

מידי: לא ותו ותקוה אחרית

 מיתת לאחר נכסים ששכחו ונשכח וכו׳ שנים נוטל הככור ת״ר
ונראין כרבי. אוקימנא ע״א( )קנ״ד ולקמן וכו׳. כיצד אביהם

 לא ואפילו קאמר מאליהן נכסים ששבחו שבח כל דלרבי דברים
 או אילני בה דקדחו כגון האב, כשמת שבח מאותו כלום היה

 ע״בן )קכ״ד לקמן ממעטינן דלא ותדע פרי. האילנות שהוציאו

 שהשביחו שבח אלא לו ימצא אשר דבכל מקרא דרבי אליבא
 בתים קנו אבל קתני נמי מתניתא דהא ובסיפא בלבד. יורשין
 מאליהן שבחו הא שנים, פי נוטל הבכור אין כרמים ונטעו
 נוטל בכור כרמים, דנטעו דומיא לגמרי מחודש שבח הוא אפילו

 דרבי פלוגתא ע״א( )קכ״ד לקמן דאוקימנא והא לרבי. שנים פי
 היא רבנן משום תמרי, והוו שלפופי שבילי והוו בחפירה ורבנן

ועיקר: מאיר רבינו דעת וכן פליגי, בהא דאפילו

 ומוחכרת למעות, מושכרת פירוש וכו׳. אביהם להם חניה מצד
ושבחה לפחתיה לבעלים שיתן שדה חכירות כעין

 ולרביע, ולשליש למחצה שיחלוקו או ידוע, דבר וולדותיה
בבהמה: דשייך חכירות דהיינו

 רשב״ם פירש שנים. פי נוטל ככור וילדה באפר רועה שהיתה או
לומר קאי, ומושכרת אמוחכרת אפילו וילדה קתני דכי

 מוכח וכן דרבי. אליבא כולדות שנים פי בכור נוטל ילדה שאם
 רועה תני אמאי ומושכרת מוחכרת דתני כיון מדפרכינן לפנינו
 מנא לן קשיא ומיהו תרוייהו. איירי גוונא בחדא אלמא באפר,

 לענין מיירי ומושכרת מוחכרת דילמא הא, לתלמודא ליה
 קתני ]וכי שנים, פי הבכור בו שיטול והחכירות השכירות

 אמאי דא״כ י״ל קאי. בלחוד באפר )ורועה( ארועה[ וילדה
 ושבחא בפיטמא דשקיל משום אי ומושכרת, )ו(מוחכרת קתני

בזוזי ואי ואלים, כדיקלא דה״ל מודו ונמיז רבנז דבהמה

החכמ אוצר תכנת ע״י הורפס)205 מס עמוד )ריטב״א( אשבילי אברהם בן טוב יום מכות( )ב״ב, ז - החכמה< >אור הריטב״א חידושי



איגר עקיבא הרמכ״ם חגהות רבי חמשי
 במדות והכא עיי״ש, צדק שלך הן שיהא צדק הין כתג (7)ס״ בסהת״צ אולם זה, שיעור איננו שמוחזק

וברור: הרמב״ס איירי __ וצ״ע: מדאי יותר נאמר ולא לנסות, שלא סתם שם

יוד( )דף דנדריס דבפר״ק אע״ג בלח״ת ה״א, פ״ג
הרשב״א תשובת עי׳ )נע״ג( עיי״ש. כו׳ ——---------

עיי״ש: ע״ז שנשאל תל״א( סימן רנ״ה )אלף
דנות גז ן כ ל גז

 בכל לקאל הנביאים קראו זו דרך ועל ה״ו, פ״א
בארונה מבואר )נע״ג( הפנויים. אותן
עיי״ש: הסביר ויפה נ״ד( )פרק בחורה

 בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש ה״ג, פ״ב
עד האחד הקצה מן יתרחק אלא בבינונית

 שיהא הטובה דרך שאין לב גובה והוא האחר, קצה
 רוחו ותהיה רוח שפל שיהי׳ אלא בלבד עניו אדם

 בפ״ד להרמנ״ס פהמ״ש עי׳ )נע״ג( לתאד. נמוכה
 ונאמן כפוף נאמן ע״א( ק״ד )דף שבת ועי׳ דאבות,

 להיות צריך כשר אדם כפוף נאמן רש״י וכתב פשוט
 הבא, ^לס וזקוף פשוט להיות וסופו ועניו כפוף

 לענין כפיפתו על כפיפה לך הוסיף שם ובמהרש״א
 רות שפל הוי מאד מאד שאמרו וע״ד למטה עיניו
 דמשמע א׳( )פרשה רבה ובמדרש עיי״ש, כפול בלשון

עיי״ש: רבינו ומשה הקב״ה על דקאי שם

 להתרחק צוו לפיכך חיים חייהם אין כעס ובעלי שם,
אפילו ירגיש שלא עצמו שינהיג עד הכעס מן

)נע״ג( הטובה. הדרך היא וזו המכעיסים לדברים
ע׳ )דף גיטין עי׳ גס הגשמים, בימות כאן אוהנף־־^החמה הקב״ה שלשה ע״ב( קי״ג )דף פסחים עי׳

'rfi־

 מעמיד שאינו ומי משתכר שאינו ומי כועס שאינו מי
 אינם חייהן שלשה רבנן תנו שם עוד מדותיו, על

 ובתוס׳ עיי״ש הדעת ואניני והרתחנין הרחמנין חיים
 תניא ע״א( ל״ב )דף דנביצה תימה כו׳ שלשה ד״ה

 שאשתו ומי חבירו לשלחן המצפה חיים אינם חייהן ג׳
 לא ואמאי בגופו תושלין שיסורין ומי עליו מושלת

עיי״ש: כו׳ לכולהו תנו לא

 חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור ה״ו, שם
אלא בלב ואחד בפה אחד יהי׳ ולא ופיתוי

 ע״ב( קי״ג )דף פסחים עי׳ )נע״ג( כברו. תוכו
 בלב, ואחד בפה אחד המדבר שונאן הקב״ה שלשה

 דבר והרואה לו, מעיד ואינו לחבירו עדות והיודע
 )דף בב״ת דאיתא והא עיי״ש, לו ותעיד יחידי ערוה
 בפה אחד ידבר שלא ההוא אביי אמר ע״א( מ״ט
 צדק שלך ולאו צדק שלך הן דכתיב וזהו בלב ואחד
 נע״ח ופריעת וכדומה בקנין אמונות בעניני היינו

 כתב מצוה בע״ח פריעת ע״א( פ״ו )דף כתובות עי׳
דכתיב דבריו ולאמת חובו לפרוע עליו חצוה רש״י

שם: רש״יועי׳

 )נע״ג( כו׳. הרפואה פי על עצתו המנהיג ה״ג, שם
פרקים בשמנה נתבאר אלו ענינים כל

__ עיי״ש: ה׳( )פרק להרמב״ס

 ישתה ולא רעב כשהוא אלא יאכל לא ה״א, פ״ד
רגע אפילו נקביו ישהא ואל צמא כשהוא אלא

 דכפכת עד ע״ב( ס״ב )דף ברכות עי׳- )נע״ג( אחד.
 תאות ממך תעבור תשהה שאס רש״י וכתב אכול

 עד שתי דצחית עד מועיל, המאכל ואין: המאכל
 זה הוא משל שתצטנן קודם שפוך קדרך דרתחא
עיי״ש: אותם תשהא ואל שפוך לנקביך צריך כשאתה

 יפה יפה עצמו שיבדק עד יאכל ולא ה״ב, שם
)דף ברקות )נע״ג( לנקביו. צריך יהי׳ שמא

 מהלך קבע לסעודת ליכנוס .הרוצה ת״ר ע״ב( כ״ג
 עשר פעמים ארבע או אמות ארבע פעמים עשרה

נכנס: .כך ואחר אמות,.ויפנה

 לאדם ראוי אין הם רעים מאכלים אלו כל ה״ט, שם
ובימות מאד עד מעט אלא מאלו לאכול

 כלל. מהן יאכל לא התמה בימות אבל הגשמים,
בימות כאן ע״א( נ״ו )דף עירובין עי׳ )נע״ג(

 שקשה כשם תנא בזמנה שלא וכשות הגודגניות ע״ב(
 תמוז זמנה פפא רב אמר בזמנה יפה כך בזמנה שלא
 ולא תעלו לא תשרי ויומי ניסן יומי טבת בזמנה שלא
 רב אמר ע״א( מ׳ )דף ברכות עי׳ גס עיי״ש, קשו
 יום לשלשיס אחת בעדשים הרגיל יוחנן ר׳ אמר מרי

 מ״ט לא יומא כל אבל ביתו מתוך אסכרה מונע
 יוחנן א״ר מרי רב ואמר הפה, לריח דקשה משום
 מתוך חלאים מונע יום ים לש לש אחת בחרדל הרגיל

לחולשא דקשה משום מ״ט לא יומא כל אבל ביתו

 לעוה״ב. חלק לו אין חבירו בקלון והמתכבד ה״ג, פ״ו
הלכה תשובה מהל׳ )פ״ג כ״מ עי׳ )נע״ג(

 בכינוי לחבירו קורא רבינו שמנה ומה שכתב י״ד(
 יאמרו שבו מקום ידעתי לא חבירו, בקלון ומתכבד

 ע״א( כ״ח )דף במגילה רק לעוה״ב חלק להם שאין
 מהדברים אחד הקנה בן נחוניא ר׳ שאמר אמרו

 חבירו בקלון נתכבד שלא הוא ימים האריך שבשבילם
הוא ימים האריך שבשבילם מהדברים אמר ור״ג

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס8 מס עמוד משה בן עקיבא איגר, רמב״ם - איגר עקיבא רבי חידושי



איגר עקיבא פ־״פחי ?ל ™י" רבי חרושי
 גדולות אלא הגדול ולא גדולה ולא גדול לא אומר תה ימים האריך ואולי עיי״ש, בכנויו להכירו קרא שלא

עיי״ש: גדולות הדברת לשון הלקות שפתי כל ה׳ יכרת ארוך: שכולו ליום לעוה״ב, הכוונה

 לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה ה״ז, שם
שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה

 בריש ע״א( ע״ה )דף סנהדרין עי׳ )נע״ג( חוטא.
 לא השם קדושת על הוזהר נח דבן איתא ואם העמוד

 דלהוכיתו נהי לו דהודה דמשמע לשלום לך ליה נימא
כתיב עמיתך את תוכיח דהוכח מצווה הי׳ לא

עיי״ש: תושב גר ולא י״ט( )ויקרא

 ברכות עי׳ )נע״ג( טונה. לא בדרך הלך ואס שם,
לרואה מכאן אלעזר ר׳ אמר ל״א( )דף

 דבר ובתוס׳ להוכיחו, צריך הגון שאינו דבר בחבירו
דאורייתא איסורא דליכא אע״ג פירוש הגון שאינו

 כתיב תוכיח הוכית פשיטא דאו' איסורא איכא דאי ■׳- *
דהא דרבנן, איסור אינו אס גס לומר צריך עיי״ש,

וצ״ע: תוכחה חיוב יש דרבנן באיסור
5 ' • י ■. -.״׳■ץי« ■י־ ‘:א‘-. ׳ר.

 כך ואומר שיושב זה הרע .לשין בעל אבל ה״ב, פ״ז
כו׳ אבותיו היו וכך רכך פלוני. עשה וכך ■•.•׳;־

 כל ה׳ יכרת הכתוב אמר ע״ז גנאי דברים־של ואמר
 א״א הראב״ד וכתב גדולות, מדברת לשון חלקו שפתי

 תליתאי הוא שהראשון השני תן הראשון קשה אלא לא
עצתו, את אלא הורג ואינו תנין והשני נפשות והורג

)נע״ג( והראב״ד. דהרמב״ס בפלוגתא האריך והכ״ת
)סי׳ הרמב״ס של בלשונותיו א׳ חלק רדב״ז עאתשו׳
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 ולא חוטא שהשני לפי אצלי והנכון וז״ל שכתב א׳(

 עון יש הרב אמר ולפיכך כלל הנאה בזה לו ואין לו
לאיזהו לזה מזה דברים טוען הראשון דאלו תזה גדול

 מקוה היה האדומי דואג ”שהר* גדולה או תגמול "י .
 דוד אמר ועליו רכילתו על וכבוד גדולה ’■ משאול

 גדול יותר לשה״ר בעל אבל הגבור ברעה תתהלל מה
ע״ש: הלשון לנעל יתרון מה שנא׳ הנאה לו שאין כיון

׳‘י* יתחי'י. ר מילו׳רק יעמא יריד ׳'•..■■;'ד
מן נפרעין עבירות שלש חכמים יאמרו ה״ג, שם
 ע״ז לעוה״ב, חלק לו ואין בעוה״ז להאדס ..
 הגהות עי׳ כולם, כבגד ־־ ולשה״ר ושפ״ד, ג״ע

 הזה העם חטא ע״ז גדולה, בכולהונאמר מייתוניות
הגדולה, הרעה ג״ע עוני, .גדול שפ״ד גדולה, חטאה
עי׳ )נע״ג( עיי״ש. גדולות מדברת הרע ובלשון

 דברים ארבעה וכנגדן דפאה קתא פרק ירושלמי
 לו קיימת והקרן בעוה״ז האדם מן נפרעין שהן

 כנגד הרע ולשון שפ״ד ג״ע ע״ז הן ואלו לעוה״ב
 עובה ההוא הנפש תכרת הכרת מניין ע״ז כולן,

 ועונה נכרתת שהנפש מלמד בה עונה־ ת״ל תה בה
 אעשה ואיך מנין ג״ע גדולה, חטאה אנא וכתיב בה

לשה״ר אצל מנשוא, עוני גדול ש״ד הגדולה, הרעה

mm גזלגזוד גזלכגת

 כך בנו את ללמד אדם שחייב כשם ה״ב, פ״א
והודעתם שנאמר בנו בן את ללמד חייב הוא

 זלותר ואפשר כ״מ עי׳ )נע״ג( בניך. ולבבי לבניך
 בן ובן תלמד, לשכור חייב בנו לבן גס רנינו דלדעת

 והה״ד בנו בן דנקט חבירו לבן דקודם פשוט נ״ל בנו
 דהא דליתא דבריו על שכתב סת״ק ועי' בנו, בן לבן

 כזבולון ללמדו חייב היכן עד דקידושין בפ״ק מבואר
עיי״ש: דורות כמה עד רש״י וכתב דן בן

 לזרעך והודעתם למכתב מצי הוי ולא כ״מ,3 שם
מעשה שו״ת עי׳ )נע״ג( נכלל. בבות דהו״א

 בזה לי' מספקא דספוקי י״ג( )סי׳ בתשובה תייא
עיי״ש: דבריהם שהביא אשה קרבן בס׳ ועי׳

 חייב ואינו ללמדו לבנו מלמד ■לשכור ׳וחייב ה״ג, שם
לתם עי׳ )נע״ג( בחנם. אלא חבירו בן ללמד

 דתסברא כתב ומהרי״ק מפורש, מצאתי לא זה תשנה
 דחותר דכיון להרמב״ס ליה ותשמע שכתב ליה ידע

עיי״ש: בשכר ללמדו חייב א״כ המקרא על שכר ליטול

 אבל שכר לה יש תורה שלמדה אשה הי״ג, שם
ואע״פ נצטוות שלא מפני האיש, כשכר אינו

 תורה, בתו את ילתוד שלא חכמים צוו שכר לה שיש
 ור׳ עזאי דנן פלוגתא נוטל הי׳ פרק סוטה כ״מ עי׳

 ג׳ )דף בחגיגה ועי׳ )נע״ג( כר״א. ופסק אליעזר
 דלא בירושלמי אמר לשמוע נשים ד״ה תוס׳ ע״א(

עיי״ש: תורה לבתו ללמד אדם חייב דאמר עזאי כבן

 לכהן קודם ת״ח ממזר חכמים אמרו ה״ב, פ״ג
מפנינים. היא יקרה שבאתר הארץ עם גדול

 מהכתיב ודרשינן מפנייס, היא דהכתיב )נע״ג(
 משני ולפנים, לפני שבכנס מכה״ג התורה דיקרה

 הוריות ע״ב( ד׳ )דף סוטה מפנייס, וזהו פנים
ע״א(: י״ג )דף
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 :שהיא כולן המצות בכל מצוה לך אין ה״ג, שם
תורה תלמוד אלא תורה, תלמוד כנגד שקולה

 דקרא מסיפא דרשינן דזהו )נע״ג( המצות. כל כנגד
 עי׳ בה, ישוו לא חפציך וכל מפניים היא יקרה

 ברכיה רבי ות״ת ע״א( ,ד דף דפאה )פ״א ירושלמי
העולם כל אפילו אמר חד דתומין דכפר חייא ור׳

r . 7 ־ ו ׳:׳*:־! י־
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 קעא סימן — ברכות ראב״ן ספרלה
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I

 גמליאל דרבן כבודו משום ערבית לתפילת
 היא כאילו ערבית לתפילת ועשו נשיא שהוא
 ערבית בתפילת קדושה תקינו ומדלא חובה
 שהוא ש״מ תפילות ובשאר בשחרית כמו

 שתיקנו שבת בערב ואפי׳ יהושע. כר׳ רשות
 תיקנו לא שבע, מעין אחת ברכה לומר לש״צ
היא. דרשות קדושה לומר

 בתלמיד מעשה רבנן תנו .“’]בפר״דז[ מצאתי
 תפילת רבי לו אמר יהושע ר׳ לפני שבא אחד

 מרבותינו נקטינן וכו׳. חובה או רשות ערבית
 כמקונן )בפר״ח( רשות יהושע ר׳ שאמר שמה
 הוא תלמיד ואותו כלל להתפלל נהגו שלא
 כלום גמליאל )ל(רבן וכששאל דיקדק. שלא

 לאו, יהושע ר׳ השיבו זה ־בדבר חולק אדם יש
 1גמליאי רבן שגם בדעתו מפגי^שהיהיאומ׳נדף

 לוכיששמע וכיון רשות, שהיא כמותו מודה
 8שאמרו^ בזה וסמך בו חזר לחובה $ד<ורה

 גמליאל רבן אחר ׳אצו'לדון אין5 ^(יאם’^•
 מימות שעמד ב״ד כל אחל לדון אנו צרלכין
 הורה לא יהושע שר׳ אלא עוד ולא משה.
 תפלת להתפלל נהגו שלא במקום אלא רשות

I שהוא אמר שלא ייהושע יא׳׳ר י]ולפיכך ^ערב 
I ;רשווז Wn שלא אמר )דעתו( אל^ ;בו שצפר 

 שנהגו במקום אפילו לגמרי אמרת^לדידלזות" ן
 והתלמיד )כלל נעשית שנהגו כיהכ^במקום /
 ץהאידנ<רפשטחובה\ עליהן דיקדק( שלא לוא/

דהא חובה ונעשית ישראל כל ונהגו זהי דבר ,

f■ ׳ר ׳■j ■’""4 **׳•»/*

 אינו אבל הירושלמי שמסיים שמה• מראבי״ה'משמע
 ר׳ משום ואינו עצמו בפני דבר זה וכר, קדושה אומר

 הוא הש״ץ חזרת שאין שזה הוסיף ולעו״ז יהושע,
 ורבינו קדושה. אמירת אי רק ולא יהושע, ר׳ משום

 לצרב לגאולה בערב, ותיקנוה שניהם: מנה בחרוזיו
 האומר ולכבוד ליקרא, לנשיא לקרב, לחובה ]=לצרף[,

 לשנותה אמרו ולא קדושתא, לה תיקנו .לא רשותא,
 מצוי בפר״ח׳ ׳מצאתי הסגנון יט. דציבורא. לשליחא

 במקומו, שלא בודאי הוא שלהלן וכיון בספרנו, הרבה
 זה בדיבור שבסוגריים ההגהות ]כל מקומו. שכאן נראה

 עפ״י חלקם שינויים כמה עם שהם אבני עפ״י הן
 שהשיב בשעה בדעתו אמד שכך ר״ל כ. כתה״י[.

 הגליון שעל הגירסא כפי בסוגיין, כא. תלמיד. לאותו
 ל בדף בג. ע״ב. ד דף ובתוס׳ כאן בתוס׳ וככתוב

 פג סי׳ בראבי״ה גם ר״ח( בשם )כנראה זו וראיה ע״ב.
 שגם לרבינו דס״ל משמע כג. בסוגיין. שא״ר וכ״ב
ודלא קבלה. הויא בטעות ציבור קבלת מלאכה לעניז

 טעותדגןםלהיםהז׳ז^ך בלא קיבל מדעתו אם
בטק־ת בין ציבורול5א ‘במלאכה*?

 בערב! שבת של:והמתפללרגמורה;7קבלו הויא
הכוס על נמי מקדש; מדעת, מבע״י שבת

אלא
ד•???

ע מדכדיום מבעוד

 שלא יהושע ר׳ אמר )ולפיכך כמאן דאסיק רב
 כבאמר ,כארשות[ ]דאמר רשות( שהוא אמר
 מחזירין אין ערבית ר״ח של הזכיר ולא טעה
 )רשות החודש את מקדשין שאין לפי אותו
 ביום, אלא בלילה על( אלא בו שכפר וח״ו
 בשבתות כגון ר״ח בזולתי טעה דאי ש״מ

 בתפילת כמו אותו מחזירין טובים וימים
חובה.

קע
 בעבים שמים בקשירת שטעה ויחיד ע״ב[ ]כז ;

 קבלה השמש, וזרחה שבת תפילת והתפלל
אבל במלאכה. ומותר היא קבלה לאו בטעות

v־בתפילה יום מבעוד שבת לקדש נהגו מכאן 
 שמוס*|ין י ועודו יום םבעוד י הכוס על־ ולקדש
 מתשבתו כהלן דנפקא הקודש על מחול

שבתכם.

כערךז■ שמיס -.■׳^"^יממי׳״^פעקעאדשירח :
ת v’ד ׳־ז*ץיי«: « y.* ר* ל ד* ״ל

 בשבת שבת מוצאי של המתפלל נמי וכן
 אמר נחמן רב דאמר הכוס. על הבדלה' אומר

שבת בערב שבת של אדם מתפלל שמואל

י גל׳־א זעה
 אבל להו מטרחינן לא תפלה לענין דרק כאן כהרא״ש
 רסג[, סי׳ בשו״ע ופסקו הב״י ]והביאו נעתרים במלאכה

 למשפט בעינים הובאו ראשונים, הרבה כ״ד רבינו וכד׳
 רבינו בדברי שדייק קיז סי׳ רב מעשה עי׳ כד. כאן.

 בפעולת ועי״ש לקדש. יכול אז תהילה שהתפלל דדוקא
 הבא סימן ובתחילת כאן רבינו בלשון שכיר..והמתבונן

 כצורתה: הגמרא לשון כאן העתיק שרבינו יראה
 על קדושה ואומר וכו׳ בע״ש שבת של אדם ׳מתפלל

 על הבדלה ואומר וכו׳ מוצ״ש של אדם מתפלל הכוס,
 זו( מגמרא )כלומר מכאן רבינו אומר אח״כ ]ורק הכוס׳
 הכוס על ולקדש בתפילה מבעו״י שבת לקדש נהגו

 קאמר. דדוקא מלשונו לדייק א״א וממילא מבעו״י[.
 בריש לישנא כהאי רבינו כתב הבדלה לגבי גם הא ועוד
 בהתפלל דוקא בהבדלה דגם נימא אטו הבא, סימן

 יומא מס׳ בספרנו ]ולקמן ע״ב פא יומא כה. מבעו״י.
 ועו״ר והרמב״ן והרא״ש הרי״ף וכשיטת ב[ סי׳ ולעיל
תוספת דין שאין כהרמב״ם ודלא שבת. לעניו דגם דס״ל

אוצר תכנת ע״י הודפס26 מס עמוד )עורך( שריה בן דוד דבליצקי, ־ )ראב״ן( נתן בן אליעזר ב - דבליצקי< מהדורת >השלם, - ראב״ן



l£2ר
"ל הרדראשק פרק הגדול רר׳יא פרקיביאיר

 ר״א היינו ר׳יא דהאי צ׳יל , אמיתית הנתונה הגי' ואם , במ״א(
 נהרג ר׳יע הקרי , גי^זו לע שק״ק אלא , ר״ע תלמיד שמוע כן

 שהי' נאמר אם אפי' ,־יא״כ יט פ לימש דרשכמ כדאי' כיו״הנם
כו חתענין שהרי  ט מיתרת הבכיי' מ״מ , כשכת שחל יוה"ב

 דככיי' לחלק )ודוחק ומתוודין
 מ״מ(, בו אסור יהי' לצערו מת על

 ל צ" ו הוא שטייס נראה ע׳'כ
 נוכה ר׳יע הי' ר״א כשמת איפכא
 ספ׳יז למ״ש מטוין וה״ז ,אחריו

 , נשכת מת שר״א דסנהדחן
 שר׳יע משת' שם שלנו דכש״ם אלא

 רק בשנת מיתתו הי'בשעת לא
 קיסרי בין בארונו פגע בחוצ״ש

 כו׳,ובאדר"! בבשרו והי׳מכה ללוד
 עליו בכה שראכ׳יע איתא פנ״ה

 וקרע ג״כ אי׳ )ושם שחת מיד
 נשב', אסור ודאי ,וזה בגדיו את

 דווקא לאו מיד דהאי ועכצ״ל
ובירושלמי , במיצ״ש( ר״ל אלא

 ובכה יצא שהורקגוס אי׳ ושם ושם ,עליו בכה שר״י אי׳ דשבת ספ״ב
 ע״כ[ :ע"ש( עדיין שבת ליל חשכה כשלא שהי׳ משמע שזה )אלא
מתעניתו עינג לו הי' , לקורה חשקו שמרוב י׳יל גמי כאן וא״כ
)לין דשבת דפ״ב ההיאב יל יכה'ג , מבאכילתו יוקר׳ עלי'
 לו שנאמר שכיון ) דשבתא יומא כול• גרים שהי' כדוד

חחה״מ מצילו הי׳ ולימודו תמית בשבת

 כבוד מפני או היינו אצלי לסעוד ריב׳יו כשא״ל לאכיל רצה שלא
 אוכל אדם שאין •( )ט ובמנחות •( )סג בזבחים כח"ש רבו ומורא

בזה בזיון להם יהי' שלא אכסגיא כבוד מפני ־או1, רבו במקום
 י )סג בזבחים

אכסגיא כבוד מפני *או
העני! פשט • פיו ריח שעלה עד )כד( : לאכיל לו הס נתנו

 עצמן התעניות שמן משמע
 בתענית )ואף הריח זה שהי׳ הוא
)כ:( שמות בזוהר אמרו א' יום

 הב׳יר ולדברי , מפיו( ריח שעולה
שא' אדמה קזזית אוכל שהי'

 אס ,מלקה שהוא )שם( בשבת
 שחיה י״ל ,כמיעיו מלקה פי'

 מפיו רע ריח שעלה הוא
 פירש״י :( )לא דע"ג )ובפ׳יב

 שגורס , שמלקה מפני לשון
, באדמה( כאן יי׳ל וכן ,חולי

 אבן שנתן אחרו שם ובאדר׳(
 לתוך וי״אגלליבמר )»( שדימה

החח שענה הוא שמזה •וי׳יל פיו ח'
: מפיו רע

 ואשפתות, שדמות מלשון לפרש יש , שדימה ]ופי׳אבן הגה״ה )•(
שמעלה עפר גוף והוא שדה שדמות לשון לפרשו ויש

 ואס , בפירש״י ע״ש •( )פא דשבת נבליותא כרשיני וכמו המחרישה
 דאל׳יכ , מאשפה שהוא ר״א בו ידע שלא צ"ל אשפה מלשון נפרשו

 אסורין שודאי בקר גללי להי״א וכן ,תשקצו בל משום אסור יהי'
 ועיין ,רגלים במי סק׳יג פ׳יא סי׳ ט׳יד הש״ך וכמ׳יש ב״ת משום

 :ב׳ית[ איכא דבהמה במ״ר שאף תשל"ט ס״ס ח׳יב הרדב״ז בתשובת
 פנים הלבנת משים בכי״ב שאין נראה • מלפניו והעמידו )כה(

 (,)יא ספייקדסגהדחן יכי״ב ,מלפניו ולהרחיקו להעמידו ורשאי־
 ריחו לסבול יכיל רבי הי' שלא מפגי יצא שים שאכל מי רבי אמר

שמעמיד : וייצא( להאיכל בזיון בזה שהיי דמשמע יע׳יש)
 בדד לישב )שחייב מצורע שאינו שחק מוכה שאפי' • שחין מוכה מלפניו
 לפני פיך שעל'ריח כשם )כז( :אמותיו מד' ממנו מרחיקק בכ׳יז מה"ת(

 התורה על פיך ריח שהבאיש כשם הלשון שם ובב״ר , כצ"ל כו׳י
 בפשיטות מיושב ,בלימודו שיצליח תענית לשם זה שהי' ולפמש״ל

 מה לו הי׳ שלא מפני זה שהי' הב׳יר לפי ואף , התורה על לשון
 אביו בית עזב תורה ללמוד חשקו בסיבת הי' שזה כיון ,לאכול
 ריח יעלה כך )כח( : התורה על לקרותו שייך ,רעבון וסבל
 הולך תלמודך ריח הגי'יהא שם בב״ר » לשמים מפיך תורה חוקי

 להגר״א, המיוחסות בהגהות כאן הוגה ,וכן סופו עד העולם מסוף
 שלגו ספרים גי' ואס • כד׳ית טוב שם לך יצא כך הגי' ובאדר'(
 ללמוד לחן ומים צר לחם האוכל כתב רצ״ה סי' )וברוקח דייקנית

 הורקטם בן כר׳יא ולבונה ממור ניחוח ריח המצות ולקיים תורה
 חח שיעלה דידן כגי' גורם שהי' משמע עכ״ל, , ר״א פרקי בריש
 כמור ניחוח לחח שיעלו מפרשו והי' , לשמים מפיו תורה 'חוקי

 ז ריב' רמז חוקי״תיורה שבלשון , לפרשה יש . קטרת( של ולבונה
 י להקב״ה משה שמצאו אדומה פרה של התורה חוקת על ברו׳יהק

 ,חוקת בבמ״ר כמ"ש ט׳ ב' בת פרה ר׳יא כשם הלכה ואומר יושב
 פרה הלטת ע״י שיתגלו שיזכה ריב׳יז וברט , דפרה ופסיקתא

 דקאמרשמעתא:(וכמ"שבחגיגה)טו הלכהמפיו, שיאמרו בשמים
 הראה שר״א א' אות שה״א בקונטרס בס"ד )ועמ"ש כו' דרבנן מפומיי'

 א'( )ע״ט הגדול ובקנה ע״ש( התנאים מכל יותר בפרה כחו
 )שהי' הכירו בראשונה( מלפניו שהעמידו לאחר )ר״ל שני׳ שבפעם

 , בתורה גדול ונעשה עליו רחמים וביקש לפניו והושיבו מוכן( כלי
 תורה חוקי ריח שיעלה מ׳יש דהיינו נראה שהזכיר זה רחמים ובקשת

ונכבד הי׳ גדול עשיר שהורקטם «עולם גדולי בן )כט( :לשמים מפיו
-TD )ל^מג־ד״לי_L בס"ד בזק שה"א בקונטרס ועמ׳יש ,בדורו
 באדר׳( • שלי אכסניא אצל סעדתי כבר א״ל :/)לא( כצ"ל היום•

 הנה דהכא ולגי' , סעד אם ריב״ז כששאלו ר״א ששתק אי' שם
 תעניותו לפרסם שלא ל2 , תעניות לשם הי' אכל שלא מה אם

 עלי בת במרים ה׳יב פ"ב דחגיגה בירושלמי כדאי׳ הוא )שאסור
 ציימא דהות על באזנה הביע דניהנם תרעא דהוי בצלים

 המג״א סעד שכבר ולומר לשנות לי הותר (ומסרסמא
 כמי ראי' והביא ,מתענה איני ולומר לכזב שיטל תקלה ססי'

 כ' תתרס״א סי' חסידים ס')וב למד לא לומר שיטל במסכתא
 אמת איש אס למדתי לא יכול"לוחר פלוני מסכת למדת ט' אע״פ

 ומההיא ט׳(" הן לאו חן לומר יתכן לא שקר מדבר שאינו הוא
 דלא בימיו הקשת שנראתה לרשב״י שאמר המדיר דס״ס דריב״ל

 זה ליישב )וצ״ע נראתה לא שבאמת אע״ג לנפשי' טיכיתא לאחזוקי
 לאכסניא בזיון יהי' שלא שמפני כ״ג אות ילפמש׳יל , הס"ח( לפ״ד

 מיתר שודאי השלים מפגי משנה כמו שז? י״ל א"כ ,כן אמר שלו
 ב׳/וכמ״ש כ*ז )ברכית כראשונה לרייג כיחש יהושע ר׳ וכן , לכזב

דברו

שלא

 כ״ן ר״י לפגי פיו ריח שעלה ער )כד( כלום טעם ולא )כג(
 מה מפני לו אמר בוכה והיה ישב • מלפניו והעמידו זכה(
 שמעמיד )ט( כאדם מפניך שהעמדועי מפני לו אמר טבה אתה

 פיך ריח שעלה כשם )כז( בני לו אמר • שחין מוכה מלפניו
 כן כני א״ל לשמי' מפיך תורה חקי ריח יעלה כך )כח( מלפני

 עולם גדולי בן )פט( והלא אייל • אני הורקנוס כן אייל אתה מ־
 אצלי סועד אתה היום חייך א׳יל לי מניד )ל( הייה ולא אתה
 אכסניא הוא ומי א״ל שלי אכסניא אצל סעדתי ככר א״ל )לא(
 אכסניא ושאל שלח הכהן יוסי ור' חנניה בן יהושע רכי א׳יל שלך
לו לש והלא לאו אייל היום אליעור סעד אצלכם להם אמר שלו

שנאמר שכיון
עונג לו הי' ודאי

 : נפש( פיקוח כענק הי' זה )יאפשר מבאנילחו יותר בתעניתו
 ,טעם שלא היא תענית שלשם משמע • כלום טעם ולא )כג(
 אצל סעדתי כבר לו השיב אצלו שיסעוד ריב״ז כשאייל ולכן

 כמשית״ל תעניתו לפרסם רצה )ולא מיל׳ לאישתמוטי כדי אכסני'
 עד אדמה קזזית איכל והי׳ נרם'׳ י פמ׳יב בב״ר אבל , אי׳יה( שם
 ודאי וכ״מ , לאטל מה לו הי שלא מפני המ"כ ופי' , כוי

 ,מתענה הי׳ שלא לפיו נתנן אכילה שלשם ט׳ אוכל והי׳ לשון
 פיו לתוך ונתנה ונטלה שדימה אכן ראה שבדרך שם ובאדר׳(

 שנתנן הוא קצת רעבונו דלהשקיט ודאי משמע , בקר גללי ויי׳א
 לא ודאי נראה וכן , בס׳יד בזה נייד אות ועמש"ל , בפיו

 הדחק עיים לאכילה ראוין אדחה שקזזות נאחר אס חינעיא
דשבת אדמה וכמו עכ״פ

 בס״ד בחידושי עמש׳יש :()קיג
 , )*( (1כא בהגה׳יה )וחועתק

 ביום לאוכלן אסור ודאי דא״כ
 נאחר אפי' אלא , התענית

 וכמו כלל לאכילה ראוין שאין
 )שבהגה״ה( דשבועות עפר
 תיקשי אכתי מ״מ

 דתנן דהא הפוסקים
 שאינן אוכלק אכל •( )פא

 אבל היינו פטור לאכילה ראוק
 מ׳ יחיד בתענית )מי׳ אסור

תקס״ז ססי' בא׳יח בהגה׳יה

מהו)״(

הגתה

 שם בחידושי וז״ל
, ט' בשבת אדמה לאכול

 בה גזרו אס לי' דמכעיא פירש׳יי
 כשאר סממנים שחיקת משום

דבאוכלו ור״ל לא או רפואה
 תנן הא דאל׳יה ,קמבע״ל לרפואה לפ״י
 מי שותה :()קט י׳יד ס״פ לעיל טימא

 עיקרין שמן וסך לצמאו דקרים
אפי' אדמה וה׳יג , לרפואה שלא

 מ״מ לרפואה כ״א ראוי הי׳ לא
למה לרפואה שלא אוכלה אם

 קמב׳יל לרפואה אלא , יאסור שאתן ,כאוכלי! מותר דלכ״ע
• עי״ש החאירי הרב בהדי' וכ"כ
 אוכל השיב אי לי' דמספחא וצ״ל

 אותה אוכלק שנפעמים כיון גמור
:( )ס בכתובת )וכדחשחע ב״א

 הרעים בדברים שם למטת שהוצרכו
 שם אמרו וכן , אדמה לחלב

, כו' כני הו׳יל גרגישתא דאכלה
 היינו )וגרגישתא גרנישתא אכלה תומא אכלה :()קו טבחית וכן

 ט' גרגישתא דאכל ההו' עלה דמייתי כסוגיין כדמשמע דהכא אדמה
 אמרו פמ״ב ובב׳יר , קצת לאכילה ראוי שהוא משמע ,כו׳ן וקדמו
 בטונה אותה אוכלן אפי' וא״כ , אדחה קזזית אוכל שהי' בר״א

 , לרפואה אדם אוכל האוכלין כל שם ספי׳יד כדתנן שרי, לרפואה
 כשבועות דאמרי׳ עפר וכמו כלל אוכל ■חשיב לא דילחא או

 לי' אכלי' דלא שם ואמרי' פטור עפר ואכל אוכל שלא )»:(
 )ואפי' כלל הוא אכילה כר לאו דעפר אמרי׳ שם ובמסקנא ,אינשי

 בחידושיהם והר"! והריטבי׳א הרא׳ייש שהביאו ספרד ספרי לני'
 , שם ז״ל הס פי' ככר , פטור עפר ואכל שאוכל דגרסי שם

 , עי׳יש( באכילתו דאחשבי' אלא . הוא אכילה דבר משוס דלאו
 שהיא מיוחדת אדמה מין הוא דהכא וגרגישתא אדמה אפשר מי׳

 ראוי שאינו דשבועוח עפר כסתם יה ואי! , קצת לאכילה ראוי'
ע׳'כ • כלל לאכילה

 שלא ודאי אלא , עי״ש( ראויין
 לו הי' שלא רק מתענה הי'
 , המ״כ כדברי לאכול מה

אם דפר״א בברייתא וכאן
דמה צ׳יל , כן לפרש נדחק

שלא



תרנו הריטב״א חידושי תרנה

 בהמה במה בפ׳ דאמרינן והא בערכין. כדאמרינן
 גלותא, ריש דבי להני מר לוכחינהו ‘90יוצאה

 דלא אע״ג א״ל מנאי, *191שמעי׳ לא א״ל

 כלל, הוכיחם כשלא התם לוכחינהו. מקבלי

 אולי כי ישמעו, שלא בהם שמכיר אלא

 ,‘”פה פתחון להם יהא שלא כדי ועוד ישמעו,

 שמעו ולא *194אחת פעם שהוכיחם אחר אבל

 לומר שלא מצוה עוד, ישמעו שלא בהם ומכיר

כלום להם

׳1׳׳

 איך עצה שואל היה פי׳ שאול. ושמע אלך איך

 אינם מצוה דשלוחי גב על ואף משאול, מתנצל

 כדאמרינן שאני, היזקא דשכיח היכא נזוקים,

 בידך תקח בקר עגלת .195דפסחים בפ״ק עלה

 החטא הרהורי על לכפר קרבן כלומר ,196וגו׳

 הליכתו, עיקר זה אין ומ״מ ,197בכשרים שחושד

 מפני הולך, לבד זה כי לומר משנה שהוא אלא

הוא. ונכון כשר שלום בדברי לשנות שמותר

 ואני כתיב ולבסוף זקן ואדוני אמר *198דמעיקרא

אחרי '99כתיב מעיקרא והא מקשים יש זקנתי.

 דאיתא דמה יפרש השל״ה ואולי הרמ״א. מיירי דבכה״ג
 רדוד חביבותה משום עצמו על החמיר דיונתן בש״ס
 דדוקא נרדף להצלת לחבירו אדם בין במצות דשאני

 הרמ״א מקור ברור והנה עצמו[. על להחמיר מותר אז
 בערכין דאמרינן מהא והקשו וז״ל: בסוגיין מהנ״י היינו

 וכו׳ ביחיד התם יקללנו" או "שיכנו עד להוכיחו שחייב
 היינו זה לשון דנקט דהנ״י פירש דהרמ״א והיינו עכ״ל.
 או שרד, הלבושי וכמש״כ ההלכה. איך דמסופק משום

 דנקט אלא קללה כשמואל דהלכה סובר הדין דבעיקר
 ראה מיהו כהמחצה״ש. עצמו על להחמיר דיכול משום

 דלהלכה דיתכן כ סימן במילואים שכתבתי מה
 ולדינא היטב. ע״ש לשונו א״ש ומ״מ מסופק, הנ״י אין

 עד דפסקו הדעות על לסמוך דיש יג אות שם בשעה״צ
 )נה, שבת 190 יקבל. שלא לו דברור היכי נזיפה

וקרובה בנ״י. והועתק מקבל, לא לפנינו: *191 א(.
 והנ״י מרבינו מבואר 193 שם. והמאירי התום׳ לדברי

 אחת פעם רבים להוכיחן דין יש ישמע לא בודאי דאף
 וגם ד״ז. יסוד וצ״ב פה פתחון להם יהיה שלא כדי

 הראשונה הסברא דהרי לזה, רבינו הוצרך דלמה צע״ק
 התוס׳ )וכמש״ב בהמשך שם בגם׳ הוזכר ישמע דאולי

 השניה סברא הוזכר לא ובש״ר גלוי" מי "לפניהם שם(
 דודאי דהיכי איתא שם בתוס׳ ואדרבה והנ״י. רבינו של
 מיהו מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב מקבלי לא
 בנד׳: אך כתי״ד *194 כרבינו. משמע מהרמ״א גם

 שמואל הפסוק סוף 196 ב(. )ח, 195 אחרת. פעם
תקח בקר עגלת לו דאמר פי׳ להך 197 ב(. )טז, א

 דהמכון ונמצא בכשרים, חושד משום הרהור על לכפר
בפי׳ ורלב״ג דברד״ק בש״ר, חבר לה ל״מ כעת לעולה,

 ה״ק קרא דההוא וליתא, עדנה, לי היתה ־לותי

 בשר, עדון עדנה, לי היתה בלותי אחרי {ני

 הרי כנשים, אורח בתחלה ממנה שחדל >עפ״י

פירסה יום ראותו בהשוכר 200כדאמרן אליה זזו־

 .201זקן ואדוני נעשה מה אבל 'נידה,

 והוזרשאין" !.לכתא, וכן כפינן. ודאי הא כי אמר
 לה ביש דאפילו וי״א חד. ואפילו ולד שום לה

 לידה חוטרא *203לה דאית חשיב נמי 202בת

*]וצ״ת[.204 לקבורה ומרא

 סכנה, בלא צער פי׳ לידה. *]צער[205 לה הויא

 לך אין ורביה אפריה מפקדה אפילו לאו, דאי

 לגבי מינה ונפקא נפש, פקוח בפני שעומד דבר

 דמפקד כיון עצמו, את לעקר אסור שהוא האיש

 לעקר לו אין תשמיש צער דמשום ורביה, אפריה

.206מותר סכנה לו יש אבל סם, ע״י עצמו את

 הלכה כך וכי כלומר *.206מיפקדא ולא א[ ]סו,

 ואל וכו׳ *207חנינא ר׳ אמר והא מפקדא, דלא

חנינא. לנו יתן שדי

]בס״ד[. *208פירקא ]לן[ *2°8 סליק ]ובהכי[208

 בפי׳ ברלב״ג וע״ש שלמים. זבח לזבוח שלקחה כתבו א׳
 יתבונן כך דבתוך ערופה לעגלה בקר עגלת שהכתה ב׳

 לפנינו * 198 ע״ש. דמים שפיכת איסור בחומר שאול
 ב״מ 260 יב(. )יח, בראשית 199 כתיב. בש״ס:

זקנים בדעת א׳ כפי׳ הוא רבינו פי׳ 201 א(. )פז,
 בתו״י|בסוגיין ]וראה ע״ש יג׳ פסוק על שם תוספות מבעלי
 חלילה שאומר מי יש הביא הדע״ז מיהו שם[. ובמגיה
 וגם ע|יו, לנגד יכון לא שקרי דובר שהרי המקום שישנה

 סתמיה, וגי׳ בלותי אחרי פי׳ והיא זקנתי ואני אמרה היא
 קצתם, אלא דבריה כל סיפר שלא השלום מפני ושינה

 זה ]כפי׳ ע״ש לגמרי לשנות מותר אדם בני שאר וכל
 מחלוקת ובאמת שם[, עזרא ואבן וברמב״ן בסוגיין מבואר

 עדנה וי דהיתה כרבינו משמע מ״ח דבמד״ר במדרשים הוא
 אמרה דבתמיהלז מבואר שם תנחומא במדרש אך בניחותא,

 י׳ ס״ק קנד סימן בב״ש וראה הנ״י. כ״כ 202 ע״ש.
 :להגיה ונראה בב״י, כעת ]ול״מ וכו׳ כתב״ ״ב״י דאיתא

 אך כתי״ד, *203 ובערוה״ש. בבאה״ט פסק ובנ״יןוכן
 חלמוו־. וצריך = בכתי״ד[ ]נוסף *204 ליה. בנד׳:

 ראשון הדפוס בתוך 205 בכתי״ד. נוסף *205
 בספרו הי״ר הדור מופת אדמ״ו כתב המגיה אמר איתא:
 #במקום וז״ל יב׳ אות ה׳ סי׳ עזר אבן יוסף ברכי הבהיר
 וכ״כ הבע״י שלהי בחי׳ הריטב״א לשתות. מותר סכנה
 א׳ סי׳ א״ה אברהם זרע הרב הביאו שרצים שמונה פי׳ בחי׳
 ע״ש. דנפשיה מסברא כג׳ סי׳ קודש אדמת בס׳ וכ״כ
 כלפנינו 207 מפקדי. לפני: אך כבדק״ס *206

 בדק״ס ]וראה קטינא רב בר חנינא רב א( )לח, בגיטין
 ובסוגיין קטינא בר הונא רב ב( )מג, שם אך [4 ציון

בכתי״ד. נוסף *208 קטינא. רב בר אחא רב לפנינו:



ירושלים מכון - ח״ג הרשב"א שות

הוא והיי שואל הוא סורסו ־נוי חקי ־רישא מיגיאי ,ך־׳יי לי|ילא ין דאידאא רוגא1 <6פד מרונא דפריש ןנל נינ

 רשמוהו השמים מן ממנו וניצל רבות פעמים נס לו שנעשה
נסא. מתרחיש ושעתא שעחא כל ולאו

פג סימן
 יהודי של לביתו סמוך ישראל בשכונת שנמצא קבר שאלת

אס ישראל אם נודע ולא מבחוץ הבית מפתן אצל
 ורוב ,הרבים רשות שהוא מפני טהור לספקו נדון גוי,

 שלושה, שנים אם כי מישראל בה נשארו שלא גויס העיר אנשי
 לא ט באמת נודע מתים פגרים נמצאו טת לאותו וסמוך

הוחזק שכבר עליו מוטח הטח נאמר או המה, מבנ^שראל
חולה. אחד זקן שם שהיה שידענו ישראל ט—

 ברשות ואפילו טהור ספקו לעולם גונא האי ט כל תשובה
אלא הרטס ורשות היחיד רשות אמרו שלא היחיד,

 טניהס אחד ושרץ צפרדעים תשע כגון איסורא בדאיתחזק
 נמי אי ,2נגע מהם באיזה יודע ואינו מהם באחד ונגע

 כדאיתא ונסתרה לה קנא שהד כסוטה לדבר רגלים בדאיכא
 והוא איתתזק דלא אע״ג נמי ואי ,3דנדה קמא סרק בטש

אלא תלוי הדבר אין כאן אבל מרובא, דסריש למימר דליכא

 כלום בכך אין ישראל של לטתו דקרוב גב על ואף לחומרא,
 דמוכח בקורבא ואפילו הרוב אחר הולטן וקרוב דרוב

 בטהרות, טן כאיסוטן וטן ,5יחפור לא בסרק וכדאיחא
 הנמצא דם חייא רט תני 6יחפור לא בפרק התם דאמרינן

 את עליו ושורפין מקדש טאת על עליו חייטם בפרוזדור
 מינה שמע תלת חייא מדר׳ מינה שמע רבא ואמר התרומה

 ושמע דאוטתא רובא מינה ושמע הרוב אחר הלך וקרוב רוב
 נעולות מדנה שדלתות אע״ס דאמר 7חייא לדרט אימא מינה
 קא הכי ואפילו דמיא נעולות מדינה כדלתות אשה דהא

 טמא ספקו בפרוזדור הנמצא דם ותנינא® רובא, במר אזלינן
 וא״ח דמקרבא. עליה דאיכא ואע״ג המקור, מן שחזקתו

 על כמחצה קבוע וכל להו חשטנן כקבועין העיר אנשי והלא
  * * * *9יוחסין עשרה סרק בקדושין וכדאמטנן דמי, מחצה

 כמחצה קבוע כל לגטהו איהי דאזלא אי ,0ראשון פרק ובכחוטח
 פטש. מרובא דסטש וכל לגבה אינהו דאזלי אלא דמי מחצה על
 נמצא מהם לאחד ונבעלה לגטהו איהי בדאזלא דהתס היא לא

 מאחד ולקח חנויות כחשע לה והויא הקבוע מן קבלה שהיא
 שהפטשוהו הזה המת על דנין שאגו כאן אבל מהם",

ליה. חשטנן הרוב מן בא בודאי וקברוהו כאן והטאוהו

 טומאת איסור לענין דאף מכאן מוכח 1 שעא. יו״ד הבית בדק פג.
 ח״ג והאחיעזר יט ברכות כהצל״ח ודלא טהור, ברה״ר ספקו אמרי׳ כהן,

א. ג, 3 א. טו, כתובות 2 בזה. שנסתפק רסג מנ״ח ועי׳ ו. אות סה סי׳
א. יח, בנדה לה ומייתו ה״ב פ״ו טהרות בתוספתא להדיא איתא וכן 4
 צ״ל 7 ע״ש. א, כד, 6 ע״ב. ד״ה שם רבינו חי׳ עי׳ ב. כג, ב״ב 5

שם, בב״ב ומובא ב, יז, נדה 8 וש״מ. ד״ה שם רבינו בחי׳ וכ״ה זירא,
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס {3(}3) )רשב״א( אברהם בן שלמה אבן־אדרת, :א 64 מס עמוד ירושלים< >מכון הרשב״א שו״ת

פד סימן
 לאודועי לאיניש ליה שט רבא אמר דאמטגן* הא עוד שאלת

ירא ועבדך 2דכתיב ליה ידעין דלא באחרא נפשיה
 צורבא למימר מרבנן לצורבא ליה שט רנא' ואמר וגומר,
 החמירו מקומות ובכמה בטשא. תיגראי לי שרו אנא מרבנן
 עטרה תעשם אל 3כאמרם תורה בכבוד ליהנות שלא זה בדבר

 שלא עמרם בן טונתן 4ואמרו וכר, קרדום ולא בהם להתגדר
 על ימיו כל שנצטער טרסון ’ור׳ תורה בכבוד להתפרנס רצה

תורתו. בכבוד עצמו שהציל

 תורה לכבוד נוהגין חכמים שתלמידי דברים יש תשובה
שמוותר חכם תלמיד וכל לומטה, כבוד מחקי והם

 הוא וחקיו עצמו כבוד על שלא תורה כבוד כמוותר עליהם
 חכם תלמיד שצטך 6אמרו כן ועל מורה, כבוד על אלא מוותר
 הקלו או אותו בזו אס כלומר כנחש ונוטר נוקם להיות

 על למחול לו ואסור תורה בכבוד מקל בכבודו שהמקל בכבודו,
 תורתו, לכבוד המחילה ממנו בקשו כן אס אלא תורתו כבוד
 להיות התורה מחקי כי שתמצא, אותן כל הן הזה הצד ומן

שרו האומר חכם ותלמיד ,7בראש חלק ליטול ככהניס לומדיה

 שרי אוחו מטטן שאין ובמקום ונחלתו, ירושתו חלק כשואל
 לאודועי חייב אמרו לא איך תמה ואני נסשיה. לאודועי ליה

 כדינו יכבדוהו לא אותו מטטן שאין במקום שאילו נסשיה
 או כשוגגין ועובטן מדעת שלא תורתו בכבוד מקילין ונמצאו
 שלא כדי להודיעם עצמו חכם תלמיד וחייב כאנוסין, תאמר

 דאמרו והיינו תורתו, ויכבדו מהם אונסם להסיר או ישגו
 כתיבי והא ושאלו ססא רב א״ל שמך מה ססא לרב 8ליה

 הני כל והיינו פיך. זר אין והא ,0ואמרו פיך ולא זר יהללך
 ואין הן חורה כבוד חקי שכולן בתרא" דבבא קמא פרק דטש
 הראוי במקום שלא בהם להתגדר אבל עליהם, לוותר ראוי

כולם. תמצאם וכן אסור, התורה _לחקי ______

 למימר מרבנן לצורבא ליה שט ,2בנדטם שאמרו ואותה
טעמא מאי כרגא יהיבנא לא אנא דנורא עבדא

 דנורא עבדא ופרשו דאמרת קאמר, מיניה אטא לאברוחי
 לא ושלום וחס לך, נזדמן מוטעה פירוש האש, לעובדי כומר
 צד מאותו כולו וזה נורא, לכומרי אני עבד אלא קאמר כומר

 מנדה ,3דכמיב כרגא נותן אינו מרבנן דצורבא לך, שאמרתי
 ממנו ליטול שבאין ואלו עליהון, למירמא שליט לא והלך בלו

לי הניחו להם לומר לו ומותר נכסיו על הבא כארי כרגא

וש״נ. שם, כתובות 11 ע״ש. א, טו, 10 ע״ש. א, עג, 9
ע״ש. מ״ה, פ״ד אבות 3 יב. יח, א מלכים 2 ע״ש. א, סב, נדרים 1 פד.

ב, כב, יומא 6 ע״ש. שם, בנדרים והוא ובר׳, צ״ל 5 א. ח, ב״ב 4
סוד״ד, מד פרק ופרח בכפתור גם הביא כן 8 שם. נדרים 7 א. כג,

 ראה 10 ד. כז, משלי 9 שבידינו. חז״ל בדברי כז נמצא ולא ם.ואינ
כד. ז. עזרא 13 ע״ש. ב. סב. 12 ?מדנלחדא. בלק פרשת זוהר



 מן טנכס פטורין ואנשיהן שהן האש לכומרי איש שאני המס

 שכתוב יתברך לשם עבד דנורא עבדא מסרשין ויש .14המס

 ממנו שומעין שהן לשון להוציא ליה ושרי הוא, אכלה אש 16 15 בו

 14 הגמון לאותו אליעזר רבי שאמר מה כענין וזה שלהם, נורא

 ושהאמינו אומר הוא שעליו ההגמון וסבור הדיין עלי נאמן

אליעזר רבי השיט ולא אמה סטור דימוס האמנתני לו ואמר
 האמתי הדיין שהוא יתברך השם על אלא אומר אני עליך לא \

יתברך לשם מתכוון זה וכן עצמו את הטעה שההגמון לפי \

.17עצמן את מטעין המס וגבאי

פה סימן
לאו, אס כפיו את לישא מותר אס פנוי כהן עוד שאלת

ז״לי יהודה בר׳ יצחק ר׳ הרב בשס שמצאת לסי

 לברך צריך שהמברך הכהנים אחיו עם כפיו את נושא שאינו

שמחה? בלא שרוי אשה בלא והשרוי 2השמחה מתוך—<

 ולא מעולם ז״ל מרבוחי לאחד שמעתיו לא זה דבר תשובה

הגדה מדרש ואולי הספרים ממחברי לאחד ראיתיו

מקום. בשום זה הוזכר שלא כן נראה אינו גמרתנו לסי אבל ,4 הוא

פו סימן
,1בשבח להיות שחל טוב יום בפרק בבריתא שנינו עוד שאלת

מועד של בחולו או חדש בראש להיות שחל שבח

 המאורע מעין ואומר שבע מתפלל ומנחה שחרית ערטת

 ואומר שבת בשל ומסיים שבת בשל מתחיל ובמוספין בעבודה

 ישמעאל ור׳ גמליאל בן שמעון רבן באמצע היום קדושת

 ומסיים שבח בשל מתחיל לשבע זקוק שהוא מקום כל אמרו

 אין הונא רב אמר באמצע, היום קדושת ואומר שבת בשל

 הלכה אין 2בתוספות מצאת ט ואמרת הזוג, כאותו הלכה

 שחרית מזכירי שאין שאמר ממה כת״ק אלא הזוג כאותו

 וישראל השבת מקדש בחותם אבל ויבא, יעלה אלא ומנחה

 קאמר לא ולהט הזוג כאותו אלא כח״ק הלכה אין והזמנים

 ואמרת לגמד. כותיה הלכתא משמע דהוה כת״ק הלכה

אבל ומנחה שחרית בערטת אלא נחלקו לא שהם לך שהוקשה

נחלקו. לא במוססין

 וכך תוספות, באותן לך נזדמנה משובשת גירסא תשובה

וישראל השבת מקדש בחומם אבל שם להיות ראוי

דמוכח כרגא, יהיבנא לא שאומר כיון דדוקא שם נדרים רבינו חי׳ עי׳ 14

 קאמר, לרבותא מרבנן שצורבא שב׳ עוד ע״ש כן. אומר מהמס שלהפטר

כד. ד, דברים 15 וצ״ע. דוקא, ת״ח כאן ולמש״ב אדם, שאר וכ״ש

עיקר. נראה והראשון כ׳, שם בנדריםו 17 ב. ז,ט ״זע 16

במרדכי הובא 1 בהג״ה. ושו״עיסמ״ד"וע״ש קכח סי׳ או״ח ב״י פה.

 סק״פ. שם ביה״ג עי׳ 2 בג. סי׳ הלקט ובשבלי תתטו סי׳ מגילה

 הגר״א בי׳ ראה ב. קמה, נשא סרשת בזוהר כ״כ 4 ב. סב, יבמות 3

סקפ״ב. שם
החכמה אוצר תמת ע״י הודפס {3J) {3 )רשב״א( אברהם p שלמה אבן־־אדרת, :א 65 מס עמוד ירושלים< >ממן הרשב״א שו״ת



נז הרשב״א פב—פ :ן

פא^ סימן
טוליטולה

 מאה״פנדי הכד* אח המניח כפרק רכנן דאמור הא שאלת

איניש עכיד לא דאמר למאן ואפילו למחיה, כפנדא

 דאמר נחמן ולרב עדד, פסידא דאיכא כמקום לנפשיה דינא

 שקר לטעון שיוכל זה ככלל יש פסידא, דליכא כמקום אפילו

 נחמף לרכ דלחיש2 חזקת דפרק ההוא כי לאמחו דין להוציא

 לי הוה מעליא שטרא ומיהו הוא דיפא שטרא אין ליה ואמר

 4נחמן רב והימניה דהו כל מיהא כידי אנקוט ואמיגא וארכס
 הא כזוזי כוחיה הלכחא דלית 2דאסיקנא גכ על ואף מיגו, משוס

 כשקרו, עמד אי נאמן היה נמי וכזוזי כארעא, כוחיה 2לן קיימא

 היכי כי זוזי לאפוקי שקר לטעון מומר אס אני שואל כן על

.5 יוסיף פן יוסיף לא על דעכר אע״ג מכריה למיממי ליה דשרי

 ואפילו שיקרא דלימא דאכרהס לזרעיה ליה חס תשובה
יעשו לא ישראל שארית 6דכתיב פסידא, כמקום

 7העדות שטעת כפרק אמרו מזו וגדולה כזב ידכרו ולא עולה
 שאמרו דרך אוחו על אינו שהדטר אלא אמת כאומר שאפילו

 וכפר אחד אצל שהפקידו לשלשה מנין החס וכדאמרינן אסרו,

 לומר תלמוד מעידים ושנים חוכע אחד יהא שלא מנין כהן

 שהממון אלו שמעידין כמו אמח ודאי וזה תרחק, שקר מדכר

 כמורת אומרין שהן כיון הכי ואפילו כפניהם, טדו הופקד

 שהאמח מאמינין אנו מיגו שיש מקום שכל אלא אסור. עדות

 כשקר אחרת טענה לטעון לו היה לשקר כא שאלו שטוען כמו

 שיהא אמרו לא 2הבתים חזקת דפרק וההוא בה. נאמן שהיה

 אותו מאמינין שטען כל אלא כן ולטעון לעשות לו מותר

 דאי לך ותדע ליה, כדאית ולמר ליה כדאית למר מגו משוס

 לנו וחס התם כי זייפא שטרא למיעכד נמי דשרי נימא מהתם

 תמורתו ואין האמת ואהוכ השקר שנוי ודאי אלא כן, לומר

פז. כלי

פב סימן
לארדה

 היא רגילים שהיו בשם אח לה והיה שמלתה האשה שאלת

פתק האח אל הבעל ושלח ממנו, לקנות ובעלה

 ושוב ושלח, הרפואות אומן לו לשלוח אנוספא הנקרא זכירה

 סמנין אחרים בחולאים או החולי כאותו האשה הוצרכה

 נפרע שלא עד האשה ממה ולבסוף ושלש, לו ושלחה אחרים
על יותר צוהו שלא הכעל וטען הכעל, את לחכוע וכא אחיה.

 הלכה ג״כ שלו שאינה בה דהכיר דבההיא מד״ר להדיא דמשמע צ״ע
 סקכ״ה. ובנתה״מ סקמ״ה ביה״ג סקי״ז ש״ך וע״ע כשמואל.

לרבה. צ״ל 3 ב לב, ב״ב 2 ב. כז, ב״ק 1 פא.
 שבועות 7 יג. ג, צפניה 6 א. לג, כתובות 5 רבה. צ״ל 4

א. לא.
החכמה אוצר וגכנת ע״י הודפס )רשב״א( אברהם בן שלמה אבן־אדרוג, ג 57 מס עמוד ירושלים< >מכון הרשב״א שו״וג



1_נררים חידושי !94
 קבוע זמני שאין כמי זמן לאחר ולעשות לדחותו שיכול מאחר או קבוע שזמנו כמי

:אזלינן אולחימר ?חס ששנויה ולא____________________
 יהיבנא* דנוראיאנאלא למימרעבדא מרבנן לצורבא רבאשרי אמר גמר׳ סבע״ב דף

עבד לומר קאמרפי׳ מיניה ארי לאברוחי מ״ע כרגא
 כן אמר דלא מלתא מוכחא כרגא יהיננא לא אומר שהוא דכיון ס׳ ע״ז של הכומרים

 ממנו פטורין ואנשיהם הכומרים שהיו המכס מן להסער אלא למעשיהם דמודה משוס
 מרבנן בצורבא דאפי׳ אחר אדם וכ״ש קאמר מרבנן צורבא אפי' דקאמר מרבנן וצורבא

 אש דכחיב לשמים לבו מכוין דנורא עבדא שאומר שפירש מי ויש ה׳ חילול משום ליכא
־ הירא דכל צמידק איכא מהכא ניחנו להסקה עצים רוב.:! מיקר נראה והא' הוא אוכלה
 בנין לצורך מעות להלוות דאסור ללמוד יש דמכאן בתום׳ וכתבו תלינן למיתלי ^דאיכא

 הארכתי דע״ז ובפ״א מכשול התן לא עור לפני משום משמשיה או הכשיעיה לצורך או ע״ז
 לצורך אלא מותר ע״ז בתי בנין לצורך כי נראה ושם .בס״ד מקימות בכצוה אלו בדברים

 מוהר משמשיה משמשי אסור ע״ז דמשמשי ממנה ידו מסלק ע״ז שס’שמעמידין כיפה
 : ברכה עליו תבא והמחמיר ממנה ירחק נפשו שומר ומ״מ :בס״ד יותר כתבתי ושם

 אבל שתגיע או שתרד עד בעינן אי פליגי דאז הגשמים עד דאמר מחלוקת זירא ר' אמר
והיינו קאמר הגשם זמן שיגיע עד אלא שתרד בעינן לא דכ״ע הגשם עד אמר

 ביה דאית חדא זירא ור׳ כותיה דהלכתא יוסי כר׳ במרחשון י״ז דהיינו ראשונה רביעה
פי׳ והרמב״ם זמנה שיגיע עד אלא שתרד ולא ראשינה רביעה רעד כלומר קאמר תרתי

 בא״י אלא אינו זה וכל כסלו ר״ח עד דהיינו אחרונה רביעה דהיינו גשמים זמן עד
 קאמר גשמים זמן עד שפירש מי ויש :בתקיפה ששים עד ובגולה בבל אבל וסביבותיה

 דא״כ בעיני מחוור ואינו שיגיע עד ולמר שתרד עד למר ומיהו ראשונה רביעה דהיינו
 דמשמע קאמר גשמים זמן עד הגשם עד אמר אבל הגשמים עד דאמר מחלוקת קא׳ היכי

 זמנו יגיע או הגשם תרד באס בזמן פליגי בגשם הא פליגי לא ונגשם פליגי דבגשמים
:עיקר אינו ודאי אלא מחלוקת היא ועדיין פליגי בהא נמי והכא

ראשונה רביעה בהם מונה זה אחר זה ימים שבעה שירדו גשמים אומר רשב״ג סג דף
 דעד במתני׳ אמר איהו הא שירדו רשב״ג נקע אמאי וא״ת ושניה

 תירצו " גשמים ירדו שלא שניהואע״פ רביעה שתגיע עד אלא אסור אינו הגשמים
 דהותרו הרשות בשבילי להלך לענין מינה ונפקא ראשונה רביעה משום הכי דנקע בתוס׳
 אליבא דרשב״ג עי״ל : דתענית בפ״ק התם וכדאית׳ הותרו לא וודאי ירידה דבלא כשירד
 זיר׳ לדר' ליתא בשלמא אמרת אי פריך קא הכי והכא קאמר דידיה דמהני׳ דת״ק

 זירא לדר' איתא אמרת אי אלא קאמר דמתני׳ דת״ק אליבא דרשב״ג להא לה משכחת
 נכון: יותר וזה כמאן דרשב״ג הא שתרד עד בעינן דלא דפליג מאן ליכא הגשם עד דאמר
 השנה דאמר ודוקא ובעיבורה בה אסור השנה ונתעברה לשנה עועס שאני יין קונם

אחת שנה באומר ^ל איפשיעא בגמ׳ולא להו וכדאיסתפקא שנה דאמר א״נ
 שהרמב״ם ואע״ם 1C, מע, שאינם השנים כרוב חדש י״ב אלא אסור דאינו לי מסתברא

לעולם מדאמרי׳ בעיני מחוור אינו העיבור בחדש אסיר שהוא אחת שנה באומר כתב ז״ל

שמיני פרק
 אלא מונה אינו אחת שנה אמר ואי ר״ה עד אלא לו אין שנה או השנה ליה אמר דאי לא
 פרק דאמרי׳ הא לך קשיא יאי שאמרנו וכמו אחת שנה מהיום באומר ואפי׳ חדש י״ב

 ממל בר אבא א״ר העיבור חדש את להביא תמימה שנה גבי היובל בשעת שדהו המוכר
 שהגיע כיון השני באדר באחד ואחר הראשון באדר בע״ו אחד חומה ערי בתי שני מכר
 לו עלת׳ לא הראשון באדר בע״ו לו שמכר וזה שנה לו עלת' הבאה שנה של באדר אחד
 שיהא לומר תמימ׳ הכתוב בו שכתב התם שאני י הבא׳ שנה של באדר ע״ו עד שנה

 ראיה נ״ל ועוד בעיבור פגע ואפי׳ הבא׳ שנה של השנה לתקופת שיגיע עד לעולם פודה
 קחני ולא חדש י״ב מונה לשנה מחברו הנא׳ המודר ר״ה דמסכת בפ״ק דתניא מהא
 ואי . ליום מיום חדש י״ב אלא מונה אינו אלמא דידן במתני׳ כדקתני ליום מיום מונה
 דיניה שנה דאלמ׳ ליום מיום מונה לשנה מדקתני בריית׳ מההיא אשמעתין לך קשיא
 ,רכל אחת שנה באומר אלא לשנה באומר דוקא לאו דהתם וי״ל כהשנ׳ ולא אחת כשנה
 השג׳ דראש חרא תרתי ולאשמועינן סיפא משום אלא אינו ברייתא דההיא צריכות' עיקר

 אמר אם באלול בכ״ע עמד לאשמועינן ועוד • אדם בני כלהון מנינן מתשרי לנדרים
 שלשי׳ אסור אחד חדש באומר אבל כנ״ל שנה לו עלת' בתשרי באחד שהגיע כיון זו לשנה

 שלשים עד אסור זה הרי להחמיר נדרים וסתם מלאים חדשים דאיכ׳ דכיון יום
 אדר ראש עד גורסים הספרים מקצת ־ הרמב״ם פסק וכן כנ״ל מלא חדש כמדת יום
 כי דמ״ש מחוור זו גירסא ואין השני אדר סוף עד אדר סוף עד הראשון אדר ראש עד

 דאס לי קשיא ועוד קאמר סתם אדר והכא דהכא סוף עד אמר מכי ראש עד אמר
 אלא תלוי אינו דהא הוא ראשון דקאמר דאדר ׳סתמ אלמא בגמ׳ קאמר היכי איתא

 משמע׳ השני אדר סוף עד אמר אם סתם אדר באומר סוףדאפי' באומר או ראש באומר
 ר׳ דהא ליתא יהודה ר' אפי׳ איתא ואס הוא יהודה ר׳ מתני׳ ליה דקאמר ועוד

 ראש עד היא הכין הנכונה הגיר׳ אלא סוף לאומר ראש אומר בין חילק לא יהודה
 הספרי׳ במקצת היא וכן הראשון אדר סוף עד אדר סוף עד הראשין אדר ראש עד אדר

 פסקי ברוב היא וכן זו לגירסא הסכים ז״ל והראב״ד ־ בירושלמי שנוי׳ היא וכן
: ז״ל הראשונים

 והלכך יהוד׳ כרבי והלכ׳ ידע דלא הא שתא דמיעבר׳ ליה דפשיט׳ הא ש״מ אלא ע״ב
דמיעבוי׳ ידע ואפי' ראשון אדר היינו סתם אדר לכ״ע דמיעברא ידע לא אי

 כדין שערות דדין ש״מ דשערות הא בנדרים ומדמייתינן יהודה כר׳ ראשון אדר היינו
 וכיון מקום בכל הס אדם בני כלשון חוב דשערי ודאי הדין וכן ־ בתוס׳ כתבו וכן נדרים

 הבא החדש מכלל נחשב הראשון החדש דיום לעיל דאמרי׳ נמי חסר חדש לענין שכן
 ירחא ריש אינשי ליה דקרו כיון שעבר החדש של יום שלשים לתשלום שהוא אע״ס

 מוקדם זה הרי השני החדש מיום מנו ואס ראשון ליום ומונין כותבין שערות כשכותבין
 הראשון החדש ראש ביום שערות שאר או כתובה וכשכותבין • בכך ליזהר צריך ולפיכך
 שיהא בין שנססלין בגעין אבל ל׳ ביום לכתוב צריך ואין ר״ח שהוא פלוני ביום כותבין
 כדי מרחשין ר״ח שהוא תשרי לחדש ל׳ לכי־^ביוס צריך מאוחר שיהא בין מוקדם

לילי עד אלא אסור אינו הפסח שיהא עד עועם שאני יין קונם :בתוס׳ וכ״כ להחמיר
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> ועפרג המשבר על הערכה דברי
מאת

^n11234״M7n

שליט״א יוסח עובדיה הרה״ג '"הראש״ל
לישראל הראשי הרב

ס

לפ״ק. ציון שערי ה׳ אוהב חשל״ו, אייר ט״ז ירושלים ב״ה,

 וח״ג, ה״ב יוסף! שארית ויקירא רבה ספרא האי ראו אתם ^זדור
 בוצינא ומגדול, מעוז הגדול, הגאון הרב ברבה אחריו השאיר מאשר

 הבא דאורייתא, דרופתקא דמשפטים סבא ופרישא, חסידא קדישא,
 זך לו, יאמר קדוש הנבונים, ונזר השקדנים, מופת נהורייתא, תרגימו

 בעיר מקודש ראב״ד זצ״ל, הלוי ידיד יוסף כמהר״ר כקש״ת פעלו,. וישר
תובב״א. ירושלים ותפארתינו קדשינו

 ספרי יקרות אור נגלות בהגלות כבודי ויגל לבי שמח מאד מה
 על מעלה, של בישיבה שנתבקש אחר לאור שיצאו זצ״ל, המחבר הגאון

 פריו פעלים, רב מחמדים, וכולו ממתקים הכו דרבינא, כריה מר ידי
 רבי הרבים, מזכה קדושים, של בנן שמו, תורק שמן הלולים, קודש

 ולהיות עולם לאור להוציא השי״ת זיכהו אשר שליט״א, הלוי ידיד שלמה
 יצאו וכבר זצ״ל. הגדול אביו מר של הקדש בכתבי בקדשים מתעסק

 יוסף ימי שו״ת בתרא, יוסף ימי שו״ת ח״ג, יוסף ברכת ידו על לאור

 החדש מן להביא ידו הניח וכעת ה״א. יוסף שארית ושו״ת ה״ב,
 האיש נשאל נשאול מאשר יחזה, שדי מחזה אשר הזה, הנוכחי בחיבור

 יחפצון, אלקים קרבת צדק משפטי ישאלוהו תבל קצות מכל הארץ אדוני
 בכל ערוכה תשובה, גדולה ידיו תריץ רבה בקבא ליה דכיילי ומר

 גלייה ענין, באותו לענין מענין המתגבר, כמעיין יגבר, וחיילים ושמורה,
 ישים ליה, אניס לא רז וכל ליה, גליין דמטמרן נהורא, ונפל לדרעיה

לבקעה. והרכסים למישור המעקשים

 שקידתו גודל דדהבא בירושלים בהלכה המצויינים בשערים נודע
 כאורה. כחשכה יאיר כיום לילה זצ״ל, המחבר הגאון של ערכו וחן

 המפורסם הגאון הגדול ורבינו מורינו וביחוד לנו, סיפרו רבותינו כאשר
 תהלות מלא היה ופיו מקרוב, הכירו אשר זצ״ל, ,עטייה עזרא ר׳

 שרמז }וכמו שבמועט במועט והסתפקותו הנפלאה שקידתו על ותשבחות
 מוקף היה ותמיד ה״א(. יוסף ימי לשו״ת בהסכמתו הרידב״ז הגאון ג״כ

 האחרונים. אחרוני עד הראשונים מראשוני דרי, דרי רב, דבי בספרי
 אותיות, כתרי דורש מרגליות, מפיק ופיו כותבת, והיד פתוח והפנקס

5
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 צולל רבנן. מלכי מאן יתיצב, מלכים לפני מלאכתו מהיר איש הזית

אלה. כל ראתה עין אשרי פנינים. ומעלה אדירים במים

 דרב מניה בר היקר ידידנו ויראיו ה׳ לידיד טובה ונחזיק בואו
 הנ״ל, שליט״א הלוי ידיד שלמה רבי חביבאי ורב רחומאי רב ניהו הוא

 זצ״ל, הגאון אביו מר חיבורי עולם לאור להוציא כחו בכל יגע אשר
 ולהאדירה. תורה ולהגדיל בקבר, דובבות צדיק של שפתותיו יהיו למען

 מידי מכל ישראל, אלקי ה׳ מעם שלמה משכורתו ותהי פעלו ה׳ ישלם
 שלוה בביתו, ועושר הון ורעננים, דשנים ושנים, ימים באורך דמיטב,

יצליח. יעשה אשר וכל מנוחות, מי על שמחות, ושובע בארמנותיו.

 להביא למען קדושה בקריאה פונה הנני ישראל בית ולאחינו
 ולשלם חמדה, כלי מכל כבוד זהב, בוזו כסך בוזו ביתם, אל ברכה

 ותשרה הזה. התורה הספר את לקוח נדיבה, וברוח יפה בעין במיטבא,
 וכבוד, ולעושר ימים לאורך ויזכו והונם. באונם ויתברכו במעונם. ברכה

 בבוא תחזינה ועינינו וכבוד. עושר בשמאלה בימינה ימים אורך כי
 ישמח יעקב יגל ואריאל. אפריון ויבנה לישראל. משיח הן גואל. לציון

ישראל.

המחבר הגאון ולכבוד תוה״ק לכבוד וחותם הכותב

יגנגף >וגבדיגז
לישראל הראשי הרב לציון, ראשון
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11 ה הקדם

 קיצור הענינים" ותוכן המפתחות "לוח צירפתי גם זה לספר לפניו. אשר
 אחת, רגל על המסקנה את לדעת הרוצים ולאלה לבעה״ב התשובות

 שיקראו ע״י כ״א למעשה, הלכה מזה לפסוק וראוי כשר הדבר אין אך
 ומפז מזהב נבחר היקר ידידי לי עזר זו בעבודה בעצמו. הפסק את

 ותהי פעלו ה׳ ישלם: לו. תודות רב הי״ו. רפול יוסף־הררי כמוהר״ר
 עליו תגן ז״ל המחבר וזכות דמיטב, מילי בכל ה׳ מעם שלמה משכורתו

אמן. ב״ב, כל ועל
 דברים הערכה, דברי מכתב את בקבלי בגורלי נפלה גדולה זכות

 יוסף עובדיה הרה״ג הראש״ל טו״ר מאת צופים, ונופת מדבש מתוקים
 בתרגומוהאנגלי והן במקורו הן הספר, בראש כעטרה ושמתים שליט״א

 השבחים מכל בעצמי אני מתבייש אך אחריו(. שיבא בזה )גם
 בפי אין תרבני. וענותו הגז׳ מכל קטונתי עלי, שנכתבו האלה והתוארים

 ה׳ את אחלה שליט״א. הראש״ל להגאון תודתי את להביע מלים
 אכי״ר. מעליא ונהורא והנפש הגוף בריאות וש״ח, או״י לו שיתן

 אחד לכל והמעשים העושים כל זו, קודש בעבודת העוזרים לכל ואברך
 טובה בשיבה ינוכו לבם, מאוויי כל להם יתן וה׳ למצוות שיזכו ואחד,
 תגן ז״ל מו״א וזכות אמן. ובנעימים בטוב יחיו יהיו, ורעננים דשנים

 בוראי, לעבודת וכח בריאות חיים לי ויתן רפו״ש לי ישלח שה׳ בעדי
 בעד ותגן החסרתי. אשר את את ולהשלים עיוותי אשר את לתקן

אמן. וברה״ג ושגו״ח באו״י שיחיו ב״ב כל
ז״ל, המחבר חיי בתולדות עוד להוסיף יעצוני מהקוראים כמה

 אהה אכתוב כאן לכן ח״ג. יוסף ברכת בספר שכתבתי מה על נוסף
אחרים. מפי ששמעתי וממה אני מזכרוני ז״ל, אליו ביחס קצרים ספורים

נולדתי(. אני )ושם צפת״ו* רבעי ם*לפני גרנו שאנו כידוע א(
 הילולת עבור ^צפת הארצות מכל לרוב תיירים באים היו שנה ובכל

 יוצאים היו ההילולא, יום הוא בעומר, ל״ג חג ובערב הקדוש. רשב״י
 התורה, ספרי את נושאים עם, רבת בתהלוכה לטירון, בדרך מצפת״ו
 הקדוש. רשב״י מצבת מקום מירון, הכפר אל ופניהם ובזמרה, בשירה

 מו״א העיר. מחו״ר .גם ובתוכם צפת״ו העיר מבני הרבה הלכו אתם
 כל זיע״א רשב״י במדרש ישבו כידוע ושם האלה. ההולכים בין ג״ב היה

 ג״ב רציתי אני קטן, ילד בהיותי אחת, בשנה הק׳. בזוהר לקרא הלילה
 בתהלוכה בדרך אחריו רצתי להילולא. לטירון ז״ל מו״א עם ללכת

 הוא לשוא, אך אתו. אותי שיקח בכדי ומתיפח בוכה מצפת״ו, היוצאת
 אוכל בלי ישנתי נפש, בפחי הביתה חזרתי אתו. לקחתני רצה לא

 אסון קרה חצות כאחר לילה ובאותו וצער. בכי מרוב שחליתי וכמעט
 להדליק כידוע, היו רגילים זיע״א. רשב״י בהילולת מירון בכפר ל״ע גדול

 היו אנשים חרבה ז״ל. רשב״י מצבת שבו חבית כנין גג על משואות
 משי של בגדים מיני כל הלהבות תוך אל זורקים והיו הגג על עולים
 הדרך את מאירוח כמעט היו ,ההן המשואות אורות וכו׳. .וכסף וזהב

זה, את זה דחפו הגג, על שהיו• אדם בני מרוב שנה, באותה לצפת״ו. עד
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הקדמה ) 12
 אדם, בני עשרות כמה מתו החצר. אל רבים ל״ע ונפלו הגג נדר נפרצה

 בצפת לאבל. נהפכה ל״ע והשמחה פצועים. במה והיו וטף נשים אנשים,
 זכוכית חתיכת לקח החג ערב יום, ובאותו "רוח", בשם אחד משוגע היה

 ישחט הקדוש שרשב״י לאנשים אומר והיה ברחוב הסתובב בידו,
 נבואה ניתנה בהמ״ק שחרב מיום' ;רז״ל מ״ש כידוע זו. בזכוכית אותם

 רצה לא ולכן ככתבם, רז״ל דברי בכל האמין מו״א היה. וכך לשוטים,
 כילד היטב, במירון שם עלי לשמור יוכל שלא מחשש אתו, לקחתני

 אמרו )בא״ז הנולד את ראה הוא השאר. עם אסון לי קורה היה וח״ו קטן
 האסון קרה הפריצות ובעון הגונות, א7 נשים החוגגים בין שהסתובבו

ל״ע(.
 בדברי תמיד שקוע ורובו ראשו כלו היה ז״ל מו״א כידוע ב(

 מהלך וכשהיה אכילתו בעת אפילו בהם. רק מחשבותיו וכל תורה,
 ולילה". יומם בו "והגית הפסוק את שקיים כמעט דרכו. היתד. כך ברחוב,
 תורה(. של באהלה עצמו מטית שהיה הדור לאותו שידוע גם מה )מלבד

 כשהיה וא״כ תורה. מדברי מוחו את שפינה מקום או זמן היה לא
 את לבסוף לו שגרמה הקיבה, עצירת לו היתה )ול״ע לביה״ש נכנם

 ובכדי מה, זמן בביה״ש לשהות צריך והיה הארורה(, הממארת המחלה
 אתו לוקח היה טהור, לא במקום בד״ת מחשבות במוחו לו תבאנה שלא
 יחשוב שלא הן מטרות, לשתי וזה בו. מעלעל והיה הברה״ח ספר את

 דרכו היתד. כך לאפיקורוס. להשיב מה שידע בכדי והן תורה בדברי
קרובות. לעתים

 מפי ששמעתי ז״ל אודותיו על פרטים שני אכתוב ולבסוף ג(
 זצ״ל. עטיא עזרא הרה״ג רבו מפי ששמע הי״ו שרבאגי יוסף הרה״ג

 ופלפלו שלמדו rto ולמדו זצ״ל ומו״א רידב״ז הגאון כשישבו אחת, פעם
 זמן כעבור אחרי להם. להאיר שמן של נר היה ולפניהם בד״ת, בלילה

 להם היה לא זוכר( )אינו מד. ומשום הנר. ונכבה בנר השמן נגמר מה
 רידב״ז והגאון הביתה. ללכת עמד ז״ל מו״א אז בנר. לשים שטן עוד

 אור אין כי לו ענה ז״ל ומו״א ללכת? קם הוא שלמה לו, אמר זצ״ל
 ישבו כי לטו״א, לו אמר זצ״ל רידב״ז והגאון בספר. לקרא להם להאיר

 בע״פ. יפרש ג״ב ז״ל ומו״א בע״פ יקרא זצ״ל הגאון הוא אור, בלי גם
מאוחרת. שעה עד בחושך גם בע״פ בד״ת המשיכו כך

 בעוני וחיו קשים בארץ טלפנים הת״ח חיי היו כמה כידוע ד(
 על הרבה חשב לא ז״ל הוא כי ז״ל. מו״א ובפרט בצפת״ו, ובפרט רב,
 ביותר והרגיל הזול המאכל ובצפת״ו שבמועט. במועט והסתפק הגוף חיי

 ביתנו אל נכנם אחת בלילה הידועה. הצפתית הגבינה היתד. זמן באותו
 לחם חתיכת כ״א מצא לא אך לגנוב, חשוב משהו למצוא בחושבו גנב

 "אל רעב. היה שהגנב )כנראה לו. והלך אותם גנב גבינה, וחתיכת
 הראשונים למדו וכך חיו כך ירעב"(. כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב תבוזו

חלקם. ואשרי אשריהם בידם. תורתם ונתקיימה מעוני כמלאכים
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רנטחחוי״מכ׳ חלק יופף שארית

ו׳ סימן
לנכרי אבדה השבת =בענין

 בא ואח״ב אחד, יהודי בחנות מעות כים ששכח בנכרי נשאלתי
 לדבר ליה שרי אם בחנותך. הכיס שכחתי אם הנ״ל, ליהודי ושאל הנכרי
לא. או להחזיר מצוה איזו איכא ואם לא. או מצאתי, לא לומר שקר

 חייב אינו הוא, ושלו זכה הדין דמן כיון שרי, דודאי נראה תשובה.
 תרחק, שקר מדבר משום וליכא יחזיר, אם בזה פסידא איכא א״ב להחזיר,

 ולשקר לשנות מזה גדול שלום לך אין השלום, מפני משנים רז״ל דאמרו כיון
 מן בו זכה שכבר ממש ממונו דהיינו ממנו, אותו יקח שלא כדי הנכרי, על

 עשה נמי ואיכא תשקרו, דלא לאו בזה דאיכא כיון דלכאורה אלא ההפקר.
 באו״ח רמ״א שכתב מה וידוע ועשה. בלאו לעבור יתיר מי תרחק שקר דמדבר

יעו״ש. שיעבור קודם ממונו כל יתן תעשה לא דמצות תרכ״ז סי׳

 תורה של עבירה איסורי שאר כלל דומה אינו דודאי אינו, דזה אלא
 הרי ואדרבא מעשה, בו שאין דשקר איסורא בהך כן לא מעשה, בהם שיש

 שיהיה תורה איסור בשום מציגו ולא השלום, מפני לשנות שמותר מצינו
 שמותר דמצינו אף השלום. עבור התורה מן איסור שום על לעבור מותר

 שמי ז״ל שאמרו כמו לאשתו, איש בין שלום לעשות כדי המפורש שם למחוק
 לאשתו. איש בין שלום לשים כדי י.( ש. — )ע״ז — ימחה בקדושה שנכתב

 בבא התום׳ וכתבו דכהנים, ועשר, לאו ודחי דמצורע עשה דאתי מצינו ועוד
 בכדי השלום דגדול הבי שאני יעו״ש, השלום דגדול משום ע״ב ל׳ דף מציעא
 מצינו לא לחבירו אדם בין משא״ב טפי, דחמיר לאשתו איש בין שלום לעשות

 מפני לשנות שהתירו זה דבר אלא השלום מפני שידחה תורה של איסור שום
 הדיין לפני שבאו בענין קס״ג סי׳ בח״א יעקב שבות לד,רב בזה ועיין השלום,

 היזק בשביל הדין מן עצמו לסלק יכול שאין שם שכתב קשה ואחד רך אחד
 ב״ח הרב על בזה שחלק יעו״ש, איש מפני תגורו דלא אלאו ולעבור ממון

 בזד, ויעבור הדין מן יסתלק הדיין אם והתם להפך שכתב י״ב סי׳ בחו״מ
 ס״ל ועכ״ז מעשה, שום עושה שאינו תעשה ולא בשב הוא תגורו דלא אלאו

 ואף ממון. היזק משום תגורו דלא אלאו לעבור לו שאין יעקב שבות לה,רב
 מן להסתלק יכול ממון היזק משום דאפילו וס״ל שחולק ב״ה הרב לדעת
 משום היינו פסידא דאיכא במקום תגורו דלא אלאו בכד,"ג עובר ואין הדין
 כו״ע ודאי עשר, בקום שהוא איסורא אבל תעשה ואל בשב אלא הוי דלא

 לו לתת דחייב ממון, הפסד משום דאורייתא איסור שום שרינן דלא מודים
במצות ודוקא הגדל. הרמ״א ובמ״ש תעשה, אלא לעבור שלא כדי ממונו כל

 תעשה. לא במצות לא ממון, להיזק לחוש איכא אם חיוב, דאיכא הוא עשה
 רמ״א בדברי ועוד שם, רמ״א בדברי מ״ח בסעיף של״ד סי׳ ביו״ד עוד ועיין

יעו״ש. ה׳ ס״ק שם תשובה ובפתחי א׳ סעיף קנ״ז סי׳ ביו״ד

 השלום מפני שקר לדבר שהתירו דמצינו כיון למימר איכא עכ״פ וא״כ
ואינו שקר, לדבר לו מותר שיהיה דאורייתא איסור שום בשאר מצינו מדלא

וזוזכמה אוצר תכנת ע״י הת־פס267 מס עמוד הלוי מרדכי בן יוסף ידיד, ב - יוסף שארית



דודוו״מ — כ׳ חלק יוסח שארית שו״ת רם

 אאיסורא לעבור ולא ממונו כל להפסיד שחייב תורה איסורי לשאר דומה
 ולשקר לשנות שהתירו מצינו ועוד שאגי. דאורייתא איסורי דשאר דאורייתא,

עבידי מילי תלת בהני ע״ב כ״ג דף מציעא דבבא בש״ם כדאמר מילי בתלת.
’ :1234547 אח״ח

 בטור ועיק יעו״ש. ובאושפיזא במסכתא בפוריא בדיבורייהו, דמשגו רבנן
יעו״ש. כ״א סעיף רס״ב סי׳ חו״מ ובשו״ע

 משם שם שכתב ס״ג בסי׳ אומץ יוסף להרב בזה עוד ראיתי וראה
 מהפך האמורא דלפעמים י״א בדף לעין קלורית בספר שכתב אלגזי מהר״ש

 לפסוק שרוצה לפי רבים בלשון להם אותה ושנה יחיד סברת לתלמידו
 דבריו דלתקבלו היכי כי רבים, בלשון לאומרה מפיו ח״ו שקר ומוציא כיחיד

 קא בעלמא אימא בעית ואי ע״א. כ״ז דף דפסחים הש״ם מדברי והביא_ראיה
 ועוד בזה. שהאריך במה יעו״ש איפכא אתנייה וקסבר וכו׳ שמואל סבר

 כמו כיסופא, משום מפיו שקר הוציא פפא דרב מברכין כיצד בפרק מצינו
הנ״ל. אומץ יוסף הרב בדברי שם שמובא

 אוף א״כ מילי, לכמה מכללו הותר שהשקר שמצינו כיון שיהיה איך
 דלאו אולי ועוד ממון. להפסיד שלא כדי שקר מפיו להוציא דשרי נימא אנן
 איש תשקרו ולא תכחשו דלא בנכרי, שייך לא תשקרו ולא תכחשו דלא זה

 את איש שור יגח כי כה״ג, רז״ל דדרשו במו נכרי, למעוטי כתיב בעמיתו
 אונאה וגבי רעיהו, היינו ועמיתו נכרי, ולא רעיהו ז״ל דדרשי רעיהו, שור

 בתורה שאתך עם נ״ט דף במציעא ז״ל ודרשו עמיתו, את איש תונו לא כתיב
 הכי נימא נמי אנן אוף וא״כ הנכרי. נתמעט ומזה יעו״ש. תוניהו אל ובמצוות

 בזה ליכא וא״כ מותר, נכרי אבל בו תשקר אל ובמצוות בתורה שאתך דעם
 עשה להך איכא בנכרי אף דודאי עשה דאיהו תרחק, שקר מדבר משום אלא

 לנכרי לי ומה שקר לשון מפיו יוציא שלא המצוד, שעיקר תרחק, שקר דמדבר
 אינו הוא עשה אלא לאו בזה, דליכא כיון דעכ״ז אלא לישראל. לי ומה
וכנ״ל. להפסיד שלא בדי לעבור ליה ושרי זה, בשביל ממון להפסיד חייב

 שאמת סובר הנכרי שהרי דעת, גניבת משום בזה איכא דעכ״ם ואע״ג
 אסורה דעת וגניבת יצא, לא דעת גניבת ומכלל מצא, שלא שמדבר הוא כן

 איסור עכ״פ יעו״ש. רכ״ח סי׳ חו״מ בשו״ע מרן שפסק וכמו בנכרי, אפילו
 דאיכא ואף שם, הב״ח וכמ״ש מדרבנן, אלא אינה י.( ש. — )דעת גניבת

 מצאתי שכן וכמו מדאורייתא, אסורה בנכרי ואפילו דעת דגניבת דס״ל מאן
 מצוי זה ספר אין וכעת אשכנזי. מחבר גאון לאחד מוהרא״ף בספר רב מזמן

 להפסיד חייב אינו בכה״ג וא״ב לחוד. איסורא אלא לאו בזה ליכא עכ״ז תח״י,
 דגניבת דעת, גניבת כלל שייך לא דבכה״ג ועוד שקר, לדבר ושרי ממון
 ולא שחוטה, שהיא בחזקת נבלה בשר לו שמוכר כגון אלא שייך לא דעת

 דגורם בזה, כיוצא וכל סועד שאינו בו יודע והוא עמו שיסעוד בו יסרהב
 ואע״ג ח״ל! שם שכתב שם הב״ח מדברי נראה כן בחינם, טובה לו להחזיק
 הנכרי התם מדרבנן אפילו כלל איסור דאין רב״ז בסי׳ ומשמע הוא, דנכרי

 אבל מחיל, תבעו מדלא מחיל אח״ב לו נודע אם ואף אותו, דמאנה ידע לא
משום לא בזה ליכא א״כ יעו״ש. אסור בחינם. טובה לו דמחזיק דגורם הבא
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דוקא. תרחק שקר דמדבד עשה אם כי תשקרו" דבל לאו ולא דעת גניבת
ממון. להפסיד שלא בכדי לשקר ליה שרי ובכה״ג

 הם כי מדעתינו, דרשות לדרוש לנו אין התלמוד שנסתם דאחר ואע״ג
בתלמוד, דכוותה יש דלא דרשה לדרוש אלא נאמר לא דזה אנו, ולא רשאים

 נמי אנן אף ואונאה ושומרים שור גבי הש״ם בעלי כן דדרשי בחד אבל
מדעתינו. דרשות נקרא זה ואין הכי, דרשינן

 V מהלכות ז׳ בפרק ז״ל הר״מ על המלך שלחן בספר בזה ראיתי וראה
. ישראל לתועלת הנכרי נגד שמעיד דאף ע״ב, בדף שם שכתב א׳ הלכה עדות

 י vj שם המגיה והרב שקר. עד ברעך תענה לא שוםמ בזה עובר שקר עדות חבירו
^'7J חיים שנות הרב והביאו בלולה, מנחה מספר לזה ראיה הביא הרב של נכדו

למימר שהו״ל שדקדק ברעך תענה אל פסוק על ע״ד פ׳ :דף שני יתר 'בספר
 להעיד אסור הכותי נגד שגם להורות שהוא וכתב שקר, עד באחיך תענה לא ■} ,ן

 רעהו מאת איש וישאלו במצרים דכתיב רע, נקראו אחה שג״כ מצינו שכן שקר
 היפך רזה שם, הנ״ל בהגהה שתמה וכמו דבריו, על מאוד גדול והתימה עכ״ל.
כיעו״ש. נכרי ולא רעך דדרשינן דוכתא בכל הש״ם

 שהתורה דמצינו כיון עדות גבי דשאני קצת דבריו על להשיב יש ואולי
 ענה שקר שקר עד והגה הכתוב: שאמר כמו אחוה, בלשון אפקיד, אחר במקום
 קמא בבא התו׳ כתבו שכן וכמו לעדות, דפסול נכרי ממעטין דמניה באחיו,
 שקר עד והנה מדכתיב טעמא מהך לעדות פסול דנכרי פ״ח, דף החובל בפרק
 דמצינו כיון וא״ב שיעחש. במו הוא אתיו לאו ונכרי באחיו, ענה שקר העד
 עדות גבי ה״נ א״כ נכרי, למעט אחוד, בלשון רחמנא דאפקיה עדות גבי
 בלשון ג״כ לכתוב לו היה שם וגם בזה, שינה למה שקר עד ברעך תענה לא

 נגד שגם להורות שבא ודאי אלא שקר, עד באחיך תענה לא דהיינו אחיו.
 דרשינן ודאי הכתוב שינה דלא היכא בעלמא אבל שקר, להעיד אסור הכותי

נכרי. ולא רעך

 דלאו מידי וכל רעך דוקא משמעותו דהוי רעך דנכתב מקום דכל י״ל או
נכרי, למעט בש״ס הכתוב רעהו דכל נמי הקדש בגון ליה ממעטינן רעהו
 הקדש נמי ממעטינן רעהו דממשמעות ל״ח דף קמא בבא שנגח שור גבי כגון

 קמא ובבא ע״ב נ״ז דף מציעא בבא וחמשה וארבעה וכפל שומרים גבי כן
נכרי, נמי אמעיט הקדש למעט הש״ם דדריש רעהו כולהו ע״ב ס״ב דף

 ולא נכרי לא אין רעהו דמשמעות הקדש, נמי ממעיט נכרי שממעט ומה
 מותר ריעך מקרי דלא להקדש אטו שקר עד ברעך תענה דלא משא״ב הקדש,
 הקדש לענין זה דריעהו כיון וא״ב יאמר. ולא ישתקע ודאי דזה שקר, להעיד

 דגם למימר איכא א״כ רעהו, ממשמעות הקדש ממעטיגן דלא הוא דוקא לאו
שקר, עד באחיך תענה לא כתב ומדלא נכרי. למעט דרשינן לא נכרי לענין
אחיו, מקרי לא הקדש לגבי גם שהרי דז״א, )אלא אחיו חשיב הקדש דלגבי

 אחיו מקרי לא גברי ולגבי יעו״ש(. ע״ב כ״ו דף מציעא דבבא בש״ם כדאמר
 הקדש דלענין כמו וא״ב ונכרי. הקדש שניהם למעט דמשמעותו רעך וכתב
לגבי גם א״כ כבד,"ג, הקדש למעט כלל מסתבר דלא ליה דרשינן לא ודאי
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 הרב דברי לישב כנ״ל הוא, דוקא לאו דריעהו ואמרינן ליה דרשינן לא נכרי
הש״ס. הפך יהא שלא בלולה מנחה

מדעתינו, לדרוש מולידים שאנו דרש דרך אלא זה אין דאבתי אלא
 ומה בהפך. שדורש הש״ס דברי פשט נגד מדעתינו דרשות לדרוש לנו ואין

 זה אין ריעהו, מאת איש וישאלו מדכתיב רע נקראו דאוה״ע ראיה שהביא
 בני דין להם יש התורה קבלת קודם דישראל דס״ל למ״ד דמלבד כלל, ראיה

 יש ואילך דמאבות למ״ד אף אלא המצרים של רעיהם נקראים שפיר א״כ נח,
 קבלו שלא כ״ז נכרים, של רעיהם נקראו זה לענין עכ״ז ישראל, דין להם
 אף אלו מה כדאמרינן גילולים עובדי במצרים כשהיו ומכ״ש התורה, את

 רעהו, ליה קרי שפיר וא״ב דבריו, לכל כנכרי ע״ז שעבד וישראל אלו,
 ודאי קדוש עם לו להיות ה׳ לנחלת ישראל והפרשו תורה שניתנה אחר אבל

פשוט. וזה לאוה״ע, רע נקראו לא

 דרך ובכה״ג התורה, מדיני ודיני ציווי שום שאינו התם דשאני ועוד
 ודיני למצוות נ״מ דאיכא היכא משא״ב רעהו, בלשון לאוה״ע לקרוא הוא

 חייב אם דינא לענין בזה נ״מ דאיכא וכפל ושומרים שור גבי כמו התורה
 לישראל. להשוותו התורה לדיני רעהו ליה קרי דלא ודאי בכה״ג פטור או

 הוא, אחיך כי אדומי תתעב לא דכתיב אחיך, ליה קרי נמי אדום גבי והרי
 דבבא בש״ס הנזכר עדות ולענין בושת לענין כגון התורה דיני לענין ועכ״ז
 אדומי גם אחיו, דכתיב משום לכו״ע נכרי דממעטינן הנ״ל פ״ח דף קמא

 אחיו שיהיה דבעינן משום עדותו מהגי ולא בושת לו שאין ודאי ממעטינן
דבר. ובכל במצוות ממש

 אי ואף נכרי, למעט רעהו דרשינן מקום בכל ודאי עכ״פ שיהיה איך
 כן, האמת שאין מה בכורות( עיין לדחות )ויש נכרי. ממעט לא דרעהו נימא
 בש״ם רז״ל שדרשו כמו נכרי, למעט משמעותו טפי יותר עמיתך לשון עכ״ז

 שם ליה דריש ולר״ל במשיכה, ולנכרי בכסף קנינו לעמיתך י״ג דף דבכורות
 עמיתך ולשון להקדש. אונאה מחזיר אתה ואי אונאה מחזיר אתה לעמיתך

 דעם במציעא רז״ל שדרשו וכמו ובמצוות, בתורה שאתך עם משמעותו הוא
 דהא נמי ומשמע ע״א. נ״ט בדף יעו״ש תוניהו אל ובמצוות בתורה שאתך

 שאתך דעם הוא, הכי נמי היינו לעמיתך מלשון בבכורות נכרי דממעטינן
 התום׳ מדברי משמע וכן שרי, דנכרי הא תוניהו דאל הוא ובמצוות בתורה

 עם היינו מעמיתך ממעיט נכרי דאונאת עליו לעבור ד״ה ס״א דף במציעא
וכנ״ל. ובמצוות בתורה שאתך

 היינו בבכורות שם בש״ם דדריש הדרשה דזה קשה דלכאורה אלא
 דמשיכה דס״ל שם דאמימר ואליבא במשיכה לעמיתך דס״ל דר״ל אליבא
 איש תונו ואל נכרי, אונאת למעט הפסוק לדרוש נוכל לא א״כ קונה, בנכרי

 בכסף. לעמיתך דס״ל לן קיימא והכי לר״י אלא הקדש, למעט אחיו את
 אתי ולא במשיכה, ולנכרי בכסף לעמיתך ליה דרשינן לעמיתך האי וא״כ

 תונו מאל ליה ממעטינן דשרי נכרי אונאת לר״י ובודאי נכרי, אונאת למעוטי
לדברי קשה וא״כ אחיו. ממשמעות נפקי קרא מחד ונכרי והקדש אחיו, את איש
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רסג חחו״מ — כ׳ חלק יוסף שארית )"ו״ת

 לן דקיימא לר״י נכרי אונאת למעט דלעמיתך דרשה הך נקט דאיך התום׳,
 דברי על שציין רכ״ז סי׳ בחו״מ בב״י מרן ובאמת מאחיו. ליה דממעט כוותיה

 דמייתי דבכורות סוגיא הך זה על ציין אונאה לו אין דהנכרי שם שפסק הטור
 לומר ז״ל מרן דייק קא ושפיר יעו״ש. אחיו את איש תונו אל מדכתיב לה

 משום הש״ס בדאמר מעמיתך, ולא אחיו את איש תונו מאל ליה ממעט דקא
 הקדש בין נכרי בין כוותיה לן דקיימא לר״י אבל לר״ל, שם קאי דהש״ם

קשה. התום׳ לדברי אבל אחיה את איש תונו מאל תרווייהו

 הדרשה נקט מידי נ״מ לא דינא דלענין כיון קושיא כ״כ זה דאין אלא
 דלפעמים ז״ל, הר״מ בדברי טובא כה״ג ומציגו נכרי. למעט פשוטה היותר
 אלא אחר. מפסוק דרשה אותה מפיק והש״ס אחד מפסוק דרשה מביא

 אלא התוספות. בדברי כן נימא ה״ג פשוטה היותר דרשה מביא ז״ל שהר״מ
 אי בין דרשות בהני טובא נ״מ איכא שהרי התום׳ בדברי כן לומר דא״א

 אי ובין ובמצוות בתורה שאתך עם ליה דדרשינן עמיתך מיעוט דרשינן
 לאו ובמצוות בתורה שאתך עם עמיתך דרשינן דאי אחיה ממשמעות ממעטינן

 עבירות ובעל רשע שהוא גמור ישראל אפילו אלא מזה דממעיט הוא נכרי דוקא—
 הא ודאי שהרי ובמצוות. בתורה אתך אינו שהרי טעמא, מהך ליד. ממעטינן

 באונאת מיירי שהוא תוניהו, אל ובמצוות בתורה אתך שהוא עם דדרשו
 שאינו עבירות ובעל רשע שהוא ישראל אפילו נמעט מזה ודאי דברים,
 הזהב בפרק יוסף בנמוקי בהדיא כתב שכן וכמו דברים, באונאת עליו מוזהר
בש״ם ואמרינן וכו׳, השם יראי אלא דברים באונאת הכתוב הזהיר שלא

יעו״ש. וש׳ בג׳ לבזוייה שרי שומעניה דסאנו מאן האי דמגילה

 ואע״ג ע״ז, חולק נמצא שלא מוסכמים שהם נראה הנ״ל הנ״י ודברי
 וי״א בשם הג״ל הג״י דברי כתב א׳ סעיף כ״ח סי׳ חו״מ בשו״ע דרמ״א

 אלא זה חילוק הזכיר שלא אלא בזה מחלוקת דאיכא ראיה זה אין כיעו״ש,
 דכמה ז״ל מרן בדברי ג״כ ליה אמרינן זה וכלל י״א בלשון כתבו ג״י הרב

 בשביל אך חולק, שום בו שאין אעפ״י שאומר, מי ויש בשם דין מביא פעמים
 בכמה הסמ״ע כ״כ שאומר, מי יש בלשון כתבו הפוסקים בשאר נזכר שאינו
 כלל שכתב י״ב באות השו״ע בכללי זה כלל מלאכי יד הרב וכ״כ דוכתי

יעו״ש. כן רמ״א דרך שגם שם וכתב פוסקים, כמה ומשם הסמ״ע משם זה

 שאתך עם :וז״ל נ״ט בדף שם מוהרש״א באגדות שכ״כ ראיתי ראה וכן
 עם עמיתו מילת דברים באונאת כאן מדשינה לפרש נראה ובמצוות, בתורה
 בדברים, להונותו לבייש מצוד, עבירה לבעל אבל ובמצוות, בתורה שאתך

 נכרי, אלא עבירה בעל אמעיט לא ממון אונאת גבי דכתיב מאחיו אבל
 חילוק דאיכא בהדיא הרי יעו״ש. עכ״ד רבית גבי דכתיב באחיך כשאמרינן

 דאז ובמצוות, בתורה שאתך עם שהוא עמיתך מלשון נן ממעטי אי בין בזה
 מאחיך, ממעטינן אי בין עבירות ובעל רשע שהוא ישראל אפילו מזה ממעטין

 עבירות ובעל רשע שהוא אעפ״י ישראל, אבל דוקא נכרי אלא אמעיט דלא
הוא. אחיך בכלל

מהך ממון אונאת גבי גם דרשי דקא הנ״ל התום׳ דברי לפי וא״כ
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חחו״ט — כ׳ חלק יוסף שארית שו"ת רטד

 לפ״ז א״כ תוניהו אל ובמצוות בתורה שאתך עם ליה ומפרשי דעמיתך קרא
 דמדברי אינו, וזה לאנותו. שמותר עבירות ובעל רשע ישראל אפילו ממעטינן

 ולא אונאתו, על שפטור נכרי אלא נזכר שלא הפוסקים וכל והשו״ע הש״ם
 לו אין עבירות ובעל דרשע הכי דנימא אחרון או ראשון פוסק שום אשתמיט

 התום׳ בשם דנימא פוסק או מחבר שום אשתמיט לא וגם ממון. אונאת דין
 הדרא וא״כ ממון. באונאת עליו מוזהר אינו עבירות בעל שהוא דישראל הכי

 נולד ויהיה האמת, לפי שאינה זו דרשה התום׳ נקטי אמאי לדוכתא קושיא
 בבכורות שם דדריש דר״ל אליבא אמימר לדעת אפילו גם ומה חדש, דין מזה
 בלשון ליה דרשינן לא מעמיתך מאונאה נכרי למעט שם דדריש הנ״ל, י״ג דף
 אלא דברים, אונאת גבי ליה דדרשינן כמו ובמצוות, בתורה שאתך עם זה,

 וזאת עבירות. בעל ישראל ולא דוקא נכרי ולמעט ריעך מלשון הוא עמיתך
 בתורה שאתך עם עמיתך ממון, אונאת גבי לדרוש התום׳ דכתבו הדרשה

 לפי ומכ״ש דר״ל, אליבא לאמימר אפילו בש״ס כלל נזכר לא זה ובמצוות,
 מרן וכמ״ש אחיו, את איש תונו מאל הכל דרשינן כר״י לן דקיימא האמת
 מקום, בשום מרן כן כתב שלא מה שם, בהדיא בשו״ע כתב וכן בב״י.

 2בם שם והרי הדין. זה רז״ל הוציאו מהיכן הדרשה כותב אינו הדין כשכותב
 ושטרות עבדים אונאה, להם שאין דברים שם שפסק כ״ט סעיף הנ״ל רב״ז

 ובסעיף למעוטינהו, דרשה מאיזה הוציאו מאין כתב ולא והקדשות, -וקרקעות
בשום כן עשה שלא מה בצידו, הדרשה כתב אונאה לו שאין נכרי גבי כ״ו

עמיתך. מלשון לדרוש תטעה שלא לאוריי שבא ודאי אלא מקום,

 נכרי למעט שכתבו מה הם קשים התום׳ דברי לכאורה שיהיה איך
 אף עמיתך, מלשון דגם ס״ל דהתום׳ והג״ל עמיתך. ממילת ממון אונאת גבי
למעט אין עכ״ז תוניהו, אל ובמצוות בתורה שאתך עם ליה דרשינן אם

בכלל עבירות ובעל רשע שהוא דאף עבירות. ובעל רשע שהוא ישראל מזה
 הוא. ובמצוות בתורה שאתך מעם הוא שהרי הוא, ובמצוות בתורה שאתך עם

 מהמולים נדר שאם מ״ב סעיף רי״ז סי׳ יו״ד בשו״ע מרן שפסק מה וכעין
 נקרא מולים דשם והיינו יעו״ש. אוה״ע במולי ומותר ישראל בערלי אסור

 שהם ישראל מכלל יצא לא ערל ישראל וא״כ דוקא, ישראלית אומה על
 שאתך עם מכלל יצא לא עבירות ובעל רשע ישראל הכא ה״ג מולין נקראים
 במה ויש הקושי, מן יצאו לא הנ״ל התום׳ דברי דאבתי אלא ובמצוות. בתורה
אכמ״ל. לנ״ד נוגע הדבר שאין כיון אך בזה. וליתן לישא

נכרי. למעט מיעוט משמע טפי לעמיתך ודאי הא עכ״פ שיהיה איך
 יכחש שלא דמוזהר הוא עמיתו בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו לא ודרשינן

 בעלמא, עשה אלא בזה לאו דליכא וכיון שרי. נכרי הא בו, ישקר ולא בו
וכנ״ל. שרי ממון הפסד בשביל תרחק שקר דמדבר

 למעט דדרשינן הגי כל דשאני לדחות, נטויה הדוחה יד דעדיין אלא
 דממעטין הני וכל ופקדון ואונאה שהזיק שור כגון בממון, התלוי דבר נכרי
 לכתוב דקדקה שהתורה כיון דאמרינן הוא כן על בממון, מילתא תליא בהני נכרי
 לית ע״כ הפקר, שממונו כיון נכרי, למעט בא ודאי עמיתך או רעך או אחיך
שאינו דבר אבל בזה, וכיוצא .ממונו שמירת משום ולא אונאה משום לא. ביה
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רסר. 1 Iחחו״ט — ב׳ חלק יוסף שארית ו״ת

 האיש על תורה שאסרה הוא גברא איסור זה שאיסור שקר כגון בממון תלוי
 לי ומה לישראל לשקר לי ומה כזב, ודבר שקר מפיו להוציא שלא הישראלי

 דכתב דמאי אמרינן ודאי ובכה״ג כזב, ודבר שקר הוציא עכ״פ הרי לנכרי,
 עסק דסתם בהווה, הכתוב דבר בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו לא קרא

 עמו ורגיל חבירו, ישאל עם הוא ומתן משא בעסק ונותן ונושא מתעסק שאדם
 חבירו עם וכזב שקר ידבר שלא לומר הכתוב הוצרך כן על עסק, מין בכל
 שקר לדבר אסור הנכרי עם גם ודאי אבל חבירו, עם שמתעסק עסק מין בכל

וכזב.

 לעמיתך דקאמר הנ״ל י״ג דף בבכורות הש״ם מדברי באונאה גם והרי
 כבר אם דוקא משמע לנכרי, אונאה מהזיר אתה ואי אונאה מחזיר אתה

 לכתחילה אבל האונאה להחזיר חייב אתה אי בדיעבד לנכרי אותו אינית
 תליא תונו דלא האיסור דזה ביון תונו, דלא בלאו ועובר להונות דאסור נראה

 ורמאות. אונאה שום לעשות שאסור זה איסור קאי גופו שעל גברא באיסור
 באיסור תלוי הדבר אין רמאות עושה שהוא משום זה אסרה שהתורה וכיון

לנכרי. בין לישראל בין אסור רמאות מין כל הממון, דהיינו חפצא,

הכי, דלימא פוסק שום אשתמיט לא בזה גם דודאי אינו. זר. דגם אלא
 ואינהו. עבר אם האונאה, לו להחזיר היינו לנכרי אונאה אין דאמרינן דהא
 גנבת באיסור מדמצינו ואדרבא שמענו. לא זה להונותו, אסור לכתחילה אבל
 דנכרי, אפילו דעת גניבת לאסור רכ״ח סי׳ חו״מ בשו״ע מרן שכתב דעת
 בחזקת נבילה בשר ימכור לא וכן להודיעו, שצריך במקחו מום יש אם וכגון

 יש אם וכן שחוטה, בחזקת נבילה לו שמוכר בכה״ג דוקא מזה דמשמע שחוטה,
 מום, מכל שלם שהוא חפץ קונה דסתם משום לאודעי צריך במקחו מום

 הדבר אלא לוקח אינו סתם הלוקח דכל ז׳, סעיף רל״ב סי׳ בחו״מ מרן וכמ״ש
 לגמרי, המקח מתבטל מום בו נמצא אם כן ועל יעו״ש. מום מכל שלם
 בחזקת לו דמוכר בהדיא לו פירש כאילו החל לחבירז סתם חפץ במוכר ולכך
 בכה״ג ואפילו דעת, גניבת הוי הודיעו לא אם בכה״ג וא״כ מום, בו שאין
 דעת גניבת משום אלא איסור אין בפירוש הטעהו וכאילו לו כמפרש דהוי

 אונאה שיעור בחפץ יש אם דבכה״ג משמע פוסקים, כמה לדעת מדרבנן, שהיא
 דעת גניבת משום ואפילו איסור, שום בזה ליכא בנכרי שרי, ממון דמשום
 לו מכרו כאילו דהוי דנימא עד אונאה כדי בו אין בסתמו החפץ דאין ליכא,

 קוניהו, דהכי ואדעתא לו מפרש כאילו והוי החפץ בזה מאנהו שאין בחזקת
 זה דודאי דעתו, וגנב כמטעהו הוי אונאה שיעור בו שיש לו יפרש לא ואם

 בעקיפין, עליו ובאין לנכרי להטעותו שמותר לה משכחת איך דא״כ אינו,
 בעמוד בהדיא שם אמרינן והכי ע״א, קי״ג דף קמא דבבא בש״ם שנזכר וכמו

 במר דדהבא לקנא מכותי זבן דשמואל הא כי מותר. טעותו שמואל דאמר ב׳
 ליכא דכה״ג בהדיא הרי בחשבון, זוזא חד ליה ואיבלע זוזי בד׳ דפרזילא

 דאטעי דאיהו משום והיינו מדרבנן, אלא איסורו שאין דעת גניבת משום אפילו
 אם כה״ג מרן דנקט דמאי ונימא לדחות יש הנ״ל מרן שמדברי אף נפשיה.

 גניבת משום בזה איכא הודיעו לא ואם להודיעו, צריך במקחו מום בו יש
למימר דאיכא ליבא, דעת גניבת אפילו אונאה בו יש דאם מזה תידוק לא דעת
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 לא אם אפ״ה כלל, ממון אונאת בו שאין עפ״י שאף להשמיענו הכי דנקט
 משם שם הבא״ה כתב והכי דעת גניבת משום בזה איכא המום מענין הודיע

כיעו״ש. הסמ״ע

 דאסור דעת דגניבת דאיכא מלבד ממון באונאת דלעולם למימר ואיכא
 אסור דלכתחילה תונו, דלא לאו איסור ג״ב איכא אלא ברמאות, להתנהג
 ••־משטע ■ל חג קמא בבא הש״ס דמדברי אלא נכרי. אפילו ולרמות לאנות
 שום בזה וליכא לאנותו, וה״ה לבתחילד. אפילו הגברי את להטעות דשרי

 כמוכר הוי ולא אנפשיה, דאטעי דאיהו בזה, >יכא דעת גניבת ואפילר איסורא
 והוי מום, מכל שלם חפץ קונה סתם דהתם מום, בו שיש חפץ לו

 דליכא הפוסקים כל מסתימת משמע והכי וכנז״ל. באונאה משא״כ כמפרש,
.< - .... וכנ״ל. נכדי באונאת איסורא שום

 צריך במקח מום יש אם כגון מרן דנקט דמאי למימר איכא ועוד
 דמרן דלישנא מריהטא נראה והכי לישראל, כשמוכר קאי זה ללוקח להודיעו

 וכר, נבילה בשר לו ימכור לא כוכבים עובד הוא אם אף אח״ב, שכתב ז״ל
 הוא ואז שחוטה, בחזקת נבילה בפירוש לו שמוכר לנכרי קאי דוקא דזה משמע
 הוא אם ואף לומר, למרן הו״ל הכי דאל״כ לנכרי, דעת גניבת משום 'דאיכא
 משמע הוי דאז שחוטה, בחזקת נבילה בשר לו ימכור לא וגם כוכבים, עובד
 שלא וגם להודיעו צריך במקחו מום יש דאם אתרווייהו, קאי הנכרי דדין

 לא נכרי הוא אם אף שכתב כעת אבל שחוטה, בחזקת נבילה בשר לו ימכור
 אהא הנכרי דעת גניבת שדין משמע שחוטה בחזקת נבילה בשר לו ימכור
 יש דאם ארישא, ולא שחוטה, בחזקת נבילה בשר לו ימכור שלא קאי דוקא
 בנכרי דעת גניבת איסור דליכא טעמא והיינו להודיעו, דצריך במקחו מום
 בשר שהוא לו ואומר נבילה בשר לו שמוכר והיינו בהדיא, לו כשמפרש אלא

 מוכח והכי בהדיא, הכי לו שמפרש היינו דאמר שחוטה ובחזקת שחוטה,
 לגברי במוכר וכן יעו״ש. טריפה ד״ה ע״א צ״ד דף בחולין שם התום׳ מדברי

 נמי התם דעת גניבת משום בזה דאיכא שם דאמר ומנוקדת חתוכה בשר
 בשבילו טרח שהוא ממש בהדיא לו מפרש כאילו הוי ניכר דהחיתוך ביון

חינם. טובה לו ומחזיק נטלו לא והוא הגיד ליטול

ס״ל, דלא נראה מרן אותו פסק לא ממש במפרש דהוי זה באופן ואף
 להודיעו חייב שאין נראה מום בו שיש מקח לנכרי במוכר עכ״פ מיהא הא

 ממש כמפרש אינו מיהא הא ממום, שלם חפץ לוקח דסתם אע״ג לנכרי,
 חושב והנכרי הודיעו לא ואם מוכר, הוא מום בו יהיה שלא דאדעתא בהדיא

 ואיהו בהדיא לו פירש דלא כיון נכרי לגבי דעת גניבת זה אין מום בו שאין
 בנכרי, דעת גניבת ליכא דכה״ג מרן מדברי עוד משמע וכן אנפשיה. דאטעי
 סועד, שאינו יודע והוא עמו שיסעוד בחבירו יסרהב לא שם נקט מרן שהרי

 אף דינא, להך שייך חבירו שהוא בישראל דוקא משמע בחבירו לשון מדנקט
 וידוע נכרי, גבי לא אבל ישראל גבי דעת גניבת בו שייך בסתם שהוא דבר

 מרן בהדיא כתב והכי ישראל, חבירו הוא והפוסקים הש״ס דנקט דחבירו
וכתב לחבירו, עדות שיודע מי כל שם הטור אמ״ש כ״ח סי׳ בחו״מ בב״י
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רכז חחו״ט — כ׳ חלק יוסף שארית ״ת ן

 לאפוקי לחבירו עדות שיודע מי כל רבינו וכתב :שם וז״ל ע״ז בב״י מרן
 והפוסקים הש״ם דנקט חבירו דלשון להדיא הרי יזוו״ש. וכר נכרי עדות
 נמי נראה בחבירו רהב ים לא מרן דנקט נימא הכא וא״ב בכדי, למעוטי היא

 שלא שם שכתב הא כי אלא בנכרי, דעת גניבת ש׳יך ולא נכדי «5י»ן ע׳זרא
 באיסור גווני שאר כל אבל שחוטה, שהיא בהדיא לו ויאמר נבילה לו ימכור
בנכרי. ולא בישראל אלא אינם שכתב דעת גניבת

 כדאמר חבירו, בלשון הש״ם ליה קארי לנכרי דאפילו דמצינו ואע״ג
 מ״ש פשיטא הש״ם ע״ז ומקשה פועלים, אדם ישכור לא גבי ק״ן דף בשבת

 ליד. קארי לנכרי דאף בהדיא הרי נכרי. חבר פפא רב ואמר חבירו, ומ״ש הוא
 דבריו על אשי רב הקשה וכבר הכי דאמר הוא פפא דרב דזה חבירו, בלשון

 מטעם ולא שבות, לנכרי דאמירה משום עליו דהקשה הוא אחר דמטעם אף
 אלא הכי, לאקשוי מצי דהוי דה״ה למימר איכא חבירו מקרי לא דנכרי

 אחרת פירכא למפרך מצי דהוי בש״ם טובא איכא וכה״ג שפיר פריך דבלא״ה
 הוכרח קושיא מכת אלא הכי אמר לא פפא רב אפילו ועוד פריך. ולא ג״כ

 הוא שם הנזכר חבירו דהך הענין מתוך שמוכח כמו והוי המשנה להעמיד
 דנקט היכא דכל פפא רב מודה ודאי בסתמא אבל הוא, הזרות צד ועל נכרי,

נכרי. ולמעט דוקא ישראל על לאוריי חבירו

 חבר לגבי ע״ה דאפילו ע״א ט״ל דף בסוכה ז״ל לרש״י ס״ל מזה ויותר
 הלוקח בד״ה שם שהתו׳ ואע״ג יעו״ש. חבירו בלשון התנא ליה קארי לא

 מהך דבריו לסתור ג״כ ראיה והביאו רש״י דברי על בזה השיגו לולנ^מחבירו
 מתוך דמוכח התם דשאני כלל, קושיא אין שכתבתי מה לפי דשבת, סוגיא
 התום׳ שכתבו דוכתי הבי כל וכן וכנ״ל. קושיא מכח נכרי בחבירו דאיירי הענין

 משא״ב השביעית, על החשודה ע״ה אשת בחברתה דאיירי הענין מתוך מוכח ג״ב
 נכרי, ולא ישראל כפירושו סתמו ודאי העניו מתוך מוכיח שאינו חבירו סתם

 בהדיא ראיתי מצאתי והכי ז״ל. רש״י כדברי חבירו, בכלל אינו ע״ה ואפילו
 דברי לתרץ בהדיא כתב שכן שם לסוכה בשיטתו יהושע פני הגאון להרב
יעו״ש. רש״י

חבירו, את לאנות אסור שכתב רכ״ז סי׳ בריש מרן מדברי גם ולפ״ז
 בהדיא שכתב הרי ע״ב. בלאו עובר מוכר בין לוקח בין שאינה מהם ואיזה
 נקט ועכ״ז אינהו, אם בלאו ועובר לכתחילה חבירו את לאנות שאסור בדין

 אלא הוא אונאה בתורת דלאו בכה״ג דאפילו לאוריי חבירו בלשון מרן לה
 לנכרי הא דאסור הוא ישראל שהוא לחבירו ואפ״ה תונו, דלא לאו באיסור

 לגבי כלל איסורא שום בזה וליכא לאנותו, שרי דנכרי בהדיא משמע שרי,
 אונאה להם שאין קרקעות אמעיטו דלא התורה על ז״ל דהרמב״ן ואע״ג נכרי.
 לא ממון אונאת גבי דכתיב תונו דאל מלאו אבל אונאה, חזרת מדין אלא

 אבל שם, שמבואר וכמו קרקע, אונאת גבי אלא כן כתב לא יעו״ש. אמעיטו
 חזרת לא אימעיט לגמרי אחיו את איש תונו מאל נכרי דממעטינן מאי ודאי
תונו. דאל איסורא ולא ממון

עמיתך מאת קנה מאו נתמעטו הם דקרקעות בזה טעם לתת ויש
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 דאל לומר אתנח בטעם עמיתך מאת המאמר והפסיק ליד מיד הנקנה דבר
 תונו דאל אלא במטלטלין. דוקא דאיירי דקרא לרישא דוקא חוזר אינו תונו

 איסורא בכלל שהוא מכר דבר אכל קאי תונו דאל דלאו לרמוז לעצמו מוכרח
 דאו קרא להאי תונו דלא זה לאו עכ״פ נסמך בי יען אך תונו, דאל זה דלאו
 אבל אונאה׳ חזרת דין בו אית ליד מיד הנקנה דבדבר לומר עמיתך מיד קנה
 לומר אתנח בטעם קרא פסקיה עמיתך דאת כיון דבר, בכל שייך תונו דאל לאו
דוקא. קנה אאו לגמרי חוזר לא תונו דאל

 קג״ה אות נזיקין של לאוין בסדר להסמ״ג ראיתי ראה ממש זה וכעין
 אתנח בטעם שהוא דניגון משום אבעמיתו קאי לא תגנובו דלא ע״ב ל״ט דף

 משמע טעמים פסוקי אלו שכל משום ל״ז דף בנדרים כדאמרינן מפסיקו, הוא
 בכרי באונאת אבל הכי נימא וה״ב יעו״ש. התורה מן הם טעמים ד׳פסוקי

 דלאו האיסור מגוף גם שנתמעט ודאי אחיו את איש תונו מלא דנתמעט
תונו. דלא

 משם הסמ״ע בשם שם שכתב כ״א ס״ק תשובה בפתחי ראיתי וראה
 דברים מאונאת גרעי לא מ״מ אונאה מדין דאמעיטו הגי דכל מוהרש״ל

 א״כ יעו״ש. הנ״ל הרמב״ן דברי והביא וכו/ תונו לא ובכלל דעת וגניבת
 בנכרי, כה״ג ליכא דעת גניבת וגם דברים מאונאת גם שנתמעט דנכרי נראה
 שנתמעטו וכיוצא ושטרות דבקרקעות מוהרש״ל שכתב טעמי הגי לפי משמע א״כ

 לפ״ז א״כ דברים, ואונאת דעת דגניבת איסורא עכ״פ בהו אית אונאה מדין
 שרי משרא א״כ דכה״ג דעת גניבת וגם דברים אונאת ביה דלית בנכרי

 הרועים משכבות בספר וע״ע הנכרי. לאנות איסורא שום וליכא לגמרי,
 משם שכתב הסמ״ע דברי העתיק שם הוא שגם ל״ח אות א׳ במערכת
חולק. שום בלתי מוהרש״ל

 וליכא אונאה מדין לגמרי נתמעט שהנכרי נראה עכ״פ שיהיה איך
 בממון תלוי ואינו אגברא דקאי אונאה באיסור אפילו כלל איסורא שום

 דלא זה באיסור ה״ה וא״כ בנכרי, דשרי תוכיח דברים אונאת שהרי שרי,
 דלא זה לאו ביה דלית נכרי נימא נמעט בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו
 ולא תכחשו דלא זה לאו דגם ועוד כתיב, בעמיתו דאיש עכ״פ תשקרו,
 מפיו, שקר דבר שום מפיו יוציא שלא להזהיר בא לא בישראל אפילו תשקרו

 היא אזהרה תשקרו לא וגם חבירו בממון לכחש שלא אזהרה תכחשו לא אלא
 ל״ת במצוות הסמ״ג וכמ״ש בידו, לחבירו שיש בממון בשקר ישבע שלא

 מפורשת סוגיא והיא יעו״ש, ורמ״א ר״מ בסי׳ שם נזיקין של לאוין בסדר
 לאו איסור ליכא ישראל לגבי אפילו לפ״ז וא״כ ע״ב. ק״ה דף קמא בבבא

 הוא ממון בשבועת ומשקר בממון במכחש אלא לחוד מפיו שקר במוציא
קרא. מזהיר דקא

 של בחותמו משקר שהוא טובא חמיר שקר ועוון איסור שבאמת ואף
 ואפילו שכינה פני מקבלים אינם שקרנים שכת ז״ל ואמרו אמת, שהוא הקב״ה
 גבי ע״א ל׳ דף בורר זה בפרק כדאיתא רז״ל, חששו כשקרא מחזי בשביל
היכי מכתב שם דאמר המחייבין או המזכין של הרוב עפ״י דין פסק כתיבת
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רסט חחו״ט — כ׳ חלק יוסף שארית

 המזכין ופלוני פלוני אמר ר״ל רכיל׳ תלך לא משום זכאי, אמר ר״י ,כתבינו
 באחד, זיכו דכולם דמשמע זכאי, סתמא כתבי אי כשקרא דמחזי משום וכר,
 דבריהם ומתוך בניהם, מחלוקת דיש דמשמע פלוני, נזדכה מדבריהם אמר ר״א
 וקיימא יעו״ש, רכיל הולך משום ולא כשקרא דמחזי משום ליכא והשתא זכה,

 והכי כשקרא, מיחזי משום ג״כ וחושש כתרווייהו ליה דאית כר״א הלכה לן
 פסק והכי יעו״ש. כר״א הלכה דפסקו ז״ל והר״מ הר״ש משם בב״י מרן כתב

 לשון כותבין אין אחת בדיעה השוו דאם שם בסמ״ע עוד ועיין יעו״ש. בשו״ע
יעו״ש. כשקרא ומיחזי מחלוקת ביניהן היה דמשמע וקדבךיהם,

 דלא שם דאמר ע״ב כ״ה דף דגיטין בש״ם דאמרינן מאי לפי ואף
 דמכתבא דדייני אשדתא דהאי דרבא, משמיה דאמר פפי רב לדברי חיישינן

 דליתא הש״ס דמסיק כשיקרא מיחזי משום דפסולה אחת מהדי דליסהדי מקמי
 באשפה מצאו אפילו ר״מ היה אומר דאמר נחמן מדרב הנ״ל פפי לדרב
 דבעינן נשים בגיטי אלא ל״פ ע״כ דפליגי רבנן ואפילו כשר לה ונתנו התמו

 חיישינן לא שיקרא משום אבל עד וכו׳ לא שטרות בשאר אבל לשמה בתיבה
 חיישינן לא כשיקרא דלמיחזי שם הש״ם דמסיק דהא לומר מוכרח יעו״ש.

 כשקרא, מיחזי משום בכה״ג והשטר האשרתא לפסול שאין בדיעבד היינו
 כשקרא, למיחזי בו לחוש דיש ענין לכתוב שלא לחוש יש ודאי לכתחילה אבל

 לא כשיקרא דלמיחזי לן קיימא שהרי אהילכתא, הילכתי קשה יהיה דאל״ב
 להך הפוסקים כל פסקו ואיך הנ״ל, בגיטין הש״ם”שמסיק" וכמו חיישינן,

 דחיישינן מזה דמשמע פלוני, זכה מדבריהם לכתוב דצריך אלעזר דרבי דיגא
 משמע וכן לדיעבד. לכתחילה בין לחלק דיש ע״כ אלא כשיקרא למיחזי
 כשת לה ונתנו חתמו באשפה מצאו אפילו ר״מ היה אומר ר״נ דאמר הלשון

 ונתן חתם כבר אם בדיעבד דוקא מזה משמע לה וגותנו חותמו קאמר ולא
 למחזי דחיישיגן כו״ע דלכתחילה לה, ולתת לחתום אין לכתחילה אבל כשר,

כשיקרא.

 דאפילו משמע כ״ד סעיף מ״ו סי׳ חו״מ בשו״ע מרן מדברי דלכאורה אלא
 בשטר הקיום לכתוב ומותר שכתב כשיקרא למיחזי חיישינן לא לכתחילה

 אע״ג הרי ע״כ. החתימה אלא עיקר הכתיבה שאין השטר שיתקיים קודם
 דסהדי חת״י הוי דדא ואשתמודעא הוינא כחדא תלתא במותב בקיום שכותבין

 מרן כתב ועכ״ז שלשתן, ידעו לא שכתבוהו בשעה שהרי כשיקרא, ומיחזי
 פ״ק הסמ״ע שהרי אינו, זה דגם אלא לכתוב. מותר לכתחילה שאפילו

 גם שיודיע דאחר כיון בכה״ג חיישינן לא כשיקרא דלמיחזי שם כתב נ״ו
 ממשמעות ואדרבה יעו״ש. כשיקרא מיחזי עוד לא עמהן ויחתום להשלישי

 כן דעל מזה בהדיא משמע החתימה אלא עיקר הכתיבה שאין ז״ל מרן דברי
 החתימה ובשעת החתימה דעיקר ביון כה״ג כשיקרא למיחזי חיישינן דלא הוא
 עוד מיחזי החתימה אחל שגם בעלמא אבל כשיקרא, מיחזי עוד יהיה לא

 שם דהש״ך ואע״ג לכתחילה. כשיקרא למיחזי חיישינן דלכו״ע נראה כשיקרא
 כשיקרא למחזי חיישינן לא בחתימה דאפילו וס״ל בזה הסמ״ע דברי על פליג

 בפניהם העדים שיעידו קודם הקיום על ולחתום לכתוב הדיינים ויכולים
ושוב ויחתמו עדות שנים יסבלו שלא אלא לאפוקי בא ולא לכתחילה, ואפילו
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חחו״מ — כ׳ חלק יוסף שארית שו״ת ער

 פשט עלינו נאמניו עכ״ז כיעו״ש, מהני לא דאז ויחתום השלישי בפני יעידו
 בעצמו והוא הסמ״ע, כדברי דבריהם פשט מורין שהם ז״ל והר״מ מרן דברי

ז״ל. הר״מ בלשון קצת דוחק זה שפירוש וכתב בזה הרגיש

י.( ש־ _ ך ן״ל )הר״מ בדברי זה להלום הרבה שדוחק נראה לדידי והמחבר
 כותבין שאין דינא אהך שם שהקשה ט״ל בסי׳ בהדיא דעתו גילה בעצמו מרן וגם

 עד בידכם ויהיה וחתמוהו השטר כתבו לעדים המלוה שאומר אעפ״י למלוה שטר
 דפרק מהך שם בב״י מרן זה על והקשה לו, שומעין אין ממנו להקנות הלוה שיבא

 שנחתם דבשעה התם דשאני ותירץ חיישינן, לא כשיקרא דלמיחזי הגט כל
 הקפדה דעיקר ז״ל מרן למור דס״ל בהדיא הרי יעו״ש. וכו׳ כשיקרא מיחזי לא

 מיהא החתימה ובשעת חתימה, בשעת הוא כשיקרא מיחזי יהיה שלא דבעינן
 בין החילוק דעיקר הנ״ל, ב״י מרן מדברי משמע כן כשיקרא, למיחזי חיישינן

חתימה. שעת בין חתימה קודם

כמו, מידם יפול דשמא מערים שהוא למיחש ואיכא שם בב״י מרן ומ״ש
 והש״ך ברור. וזה נוסף אחר טעם דזה יערים, שמא למיחש דאיכא ועוד

 להפך, דבריו מפרש פה ואיך ט״ל, בסי׳ שם הנ״ל מרן דברי הביא בעצמו
אינו. וזה כשיקרא למיחזי חיישינן לא החתימה בשעת דאפילו מרן דסובר

 דשאני מ״ש על הב״י מרן דברי על הנ״ל ש״ך הרב שהשיג ומה
 דאינו ע״ז הש״ך וכתב וכו׳, כשיקרא מיחזי הוי לא שנחתם דבשעה התם
 התם לה דייקינן דהא חיישיגן, לא נחתם דאפילו התם משמע דד,א נכון

 טעמא שעבודו, שנמחל משום בו, ולוה חוזר דאינו ופרעו, בו שלוה משטר
 נפלאתי ונוראות עכ״ד. חיישינן לא כשיקרא למיחזי הא שעבודו, שנמחל משום

 לשון מדיוק הב״י מרן דברי לסתור ראיה שמביא הנ״ל הש״ך הגאון על
 נראה חיישינן, לא כשיקרא למיחזי הא שעבודו דנמחל טעמא דאמר הש״ם

 הש״ם מדיוק הב״י למרן מגיד הוא וחדשות החדש מן להביא שרוצה מדבריו
 קושית עיקר והלא חיישינן, לא כשיקרא "דלמיחזי ופרעו, בו דלוה מהא דדייק

 דשאני שמתרץ הוא וע״ז הנ״ל, הש״ם דברי מדיוק בעצמו הוא מזה הב״י מרן
כשיקרא. מיחזי הוי לא שנחתם שבשעה התם

 על כלום תירץ שלא לומר לו היה כך כלום תירץ שלא לדעתו ואם
 דייקיגן דהא חיישינן, לא נחתם דאפילו התם משמע דהא לומר ולא שהקשה, מה
 איהו ומרן בזה. חדש דבר מביא כאילו ופרעו בו שלוה משטר התם לה

 מאוד נכון הוא מרן שכתב התירוץ וגם ולתרץ, להקשות ע״ז קאי גופיה
 שעבודו שנמחל מטעם לא אם בו, ולוה חוזר ואפ״ה נחתם, שכבר אמת שהן
 שנחתם בשעה מיהא הא חתום כשכבר אפילו חיישינן לא כשיקרא למיחזי אבל
 הכא אבל כלל, כשיקרא מיחזי היה לא החתימה בשעת ראשונה הלואר, על

 דעתו לסוף ירדתי לא הם. פשוטים ודברים כשיקרא, מיחזי שנחתם בשעה
בזה. הב״י מרן על שמשיג זו בהשגה הש״ך הרב של

 חתימה לאחר דאפילו דס״ל הנ״ל הש״ך הרב דעת לפי אף ולע״ד
קודם הקיום על ולחתום לכתוב הדיינין ויבולין כשיקרא למיחזי חיישינן לא
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רעא חחו״ם — כ׳ חלק יוסף שארית ■ו״ת

 דבשום לומר מזה נראה אין עכ״ז לכתחילה, ואפילו בפניהם, העדים שיעידו
 מהך יקשה שהרי לכתחילה, ואפילו כשיקרא למיחזי כלל חיישינן לא דוכתא
 שראיתי כמו בזה לחלק דיש כג״ל, פלוני זכה מדבריהם גבי י״ט סי׳ דחו״ט

 הרשב״א משם הביא הנ״ל ט״ל בסי׳ ש״ך הרב וגם הגט, כל בפרק להריטב״א
 שהביא ת״ם באות הדינין בכלל מלאכי יד להרב ועיין הגט. כל בפרק והר״ן
 דלעולם מרובה ופרק פשוט גט דפרק הך דשאני לחלק וכתבו הג״ל הר״ן דברי
 מועט לזמן אלא כן מיחזי דלא היכא אבל אמת, אינו למפרע ואף שקר, הוא

שיעידו שאחר לפניהם העדים שיעידו קודם הקיום על הדייגים דחת״י הך כי
 שעה לפי אלא לעולם כשיקרא מיחזי שאינו כה״ג כשיקרא למיחזי עוד ליכא—י

 הוא דלעולם היכא אבל לכתחילה, ואפילו כלל כשיקרא למיחזי חיישינן לא
 ועכ״ם בדעבד, ואפילו כשיקרא, למיחזי חוששין כה״ג אולי כשיקרא מיחזי

כה״ג. כשיקרא למיחזי חיישינן ודאי לכתחילה

 שכתבו פפי רב דאמר ד״ה ע״ב כ״א דף כתובות בתום׳ ראיתי וראה
 לא־ל ותהילות יעו״ש. לדיעבד לכתחילה בין לחלק מדנפיר ר״י משם שם

 בזה שתמה וכמו תמוה, זה חילוק לכאורה אך גדולים. לדעת בזה שכיוונתי
 לדרב דליתא דאמר שם בגיטין שהרי שם, בכתובות יהושע פגי הרב הגאון

 חתמו באשפה מצאו אפילו ר״מ היה אומר ר״נ דאמר ר״נ, דאמר מהא פפי
 אינו כשר והאי כשיקרא, למיחזי חיישינן דלא מוכח רמזה כשר, לה ונתנו

 כ״כ ולחתום, לכתוב כשר לכתחילה אפילו אלא ונחתם, נכתב שכבר בדעבד
 משמע הרי יעו״ש. וחתמו ד״ה תום׳ ע״א ד׳ דף בגיטין בהדיא התום׳

 דמחלק מדנפיר דר״י צ״ל וע״כ כשיקרא למיחזי חיישינן לא לכתחילה דאפילו
הנ״ל. ד׳ דף דגיטין התום׳ אדברי בזה חולק לדיעבד לכתחילה בין בהכי

 ואפילו טובא שקר עוון באיסור שהחמירו ראינו ראה עכ״פ שיהיה איך
 שקר מדבר קרא דאמר הכתוב דקדוק משמע והכי חששו, כשיקרא למיחזי
 גמור שקר שאינו אפילו ומשמע העבירה, מן האדם את מרחיקין כמו תרחק
 ועיין הרחקה. לשון ביה מקריה לא גמור שקר שאם ממנו להתרחק צריך ממש

 בע״ד דברי לשמוע לדיין שאסור המקרא מזה דדרשו ל״א דף דשבועות בש״ם
 וגם י״ז, סי׳ חו״מ ושו״ע בטור ועיין יעו״ש. חבירו בע״ד שיבא קודם האחד
 ולא האחד העד עם ועמוד בא רבו לו אמר אם שאפילו מזה שם עוד דרשו
 לא ויודה עדים שני לו שיש שיסבור ויפחד הלוה שיראה כדי אלא תעיד
יעו״ש. כ״ח סי׳ חו״מ ובשו״ע בטור ועיין לו. ישמע

 משום ואיכא כלל שקר דבר שום מפיו מוציא שאינו דאפילו בהדיא הרי
 ממילא הדבר שנעשה שנים עפ״י דין לפסוק שגורם כיון עכ״ז רבו, כבוד

 ועוד תרחק. שקר דמדבר קרא מהך אסור עכ״ז ע״א, אלא כאן שאין בשקר,
 להעיד לו אסור רשע שהוא בחבירו יודע דאפילו מזה דריש ע״ב ל׳ בד׳ שם

שם. ל״ד סי׳ חו״מ וב״י ובטור יעו״ש. אמת עדות שהוא יודע שהוא אעפ״י עמו,

 דף ע״ד אות ואבידה גזילה בהלכות הסמ״ג שכתב ממה ולמד וצא
 גלויות ולשאר בספרד אשר ירושלים לגלות דרשתי כבר שם וז״ל: ע״ב ס״ד

העולם מהבלי להבדיל לישראל יש מדי יותר הגלות שהאריך עתה כי אדום
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חחו״כו — כ׳ חלק יוסף שארית שו״ת רעב

 לגוים ולא לישראל לא לשקר׳ ושלא אמת שהוא הקב״ה של בחותמו ולאחוז
 שארית שנאמר להם. במותר אף עצמם ולקדש ענין בשום להטעותם ולא

 וכשיבא תרמית, לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל
 אמת ותורת אמת אנשי הם כי עשה בדין הגוים יאמרו להושיעם הקב״ה
 שבחר הקב״ה עשה מה ראו יאמרו ברמאות הגוים עם יתנהגו אם אבל בפיהם.
 אחד כור אדם זורע כלום בארץ, וזרעתיה כתוב ועוד ורמאים. גנבים לחלקו

 ע״ג ח׳ דף מציאות אלו דפרק מהירושלמי ראיה מביא אני עוד וכו׳.
 צררא ביה ואשכחו מגוים דחטים כרי חד זבנין סבוראי רבנן שם: שאומר

 מספר בזה וביוצא דיהודאי. אלהון הוא בדיך הגוים ואמרו להם, והחזירום דזוזי
 יעו״ש. עכ״ד השם קידוש מפני שהחזירום, הגוים מאבידת הרבה מעשיות שם

ורמאות. השקר מן להתרחק ראוי שכמה הנ״ל הסמ״ג מדברי לדעת הראת

 אומץ יוסף בספר חיד״א הרב עוזיגו גאון שכתב מה חזי פוק ועוד
 מה רק לקנות, רוצה ואינו המצוד. על להוסיף דאפילו שם שכתב נ״ז סי׳

 דהוי בזה לאסור וכתב להקהל, שירויח וכוונתו המצוד. להעלות בכדי שמוסיף
 שלא מאוד להזהר שצריך שם וכתב לקה. ובשלושתן ושקר ותחבולה מרמה
 רב ס״ג: דף יבמתו על הבא בפרק דאמריגן מהא ראיה והביא שקר, לדבר

 גדל כי חימצי, ליה עבדא טלפוחי לי עבידי אמר כי דביתהו, ליה קמצערא
את ומיהו וכו׳, לה מהפכנא אנא א״ל אמך איעליא א״ל לה, אפיך בריר. חייא

 בין שלום לשים דאפילו הרי שקר. דבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד לא *״״
 דבר לשונם למדו משום הכי תעביד לא א״ל ואמו אביו שהם לאשתו איש

 יראה הרואה הרי יעו״ש. וכו׳ ושקר דעת גניבת דיש בנ״ד וכ״ש שקר,
 בזה להזהר ראוי מאוד במאוד שכמה הנ״ל ז״ל חיד״א והרב הסמ״ג מדברי
קשת. כמטחווי הרחק כזב ודבר ותרמית משקר

הנ״ל, דיבמות הש״ם מדברי ראיה להביא הנ״ל חיד״א הרב מ״ש אך
 שנאמר משום שקר לדבר אסור אפ״ה לאשתו איש בין שלום לשום דאפילו

 אפילו שקר לדבר שאסור כן לומר הוא פלא ודבר שקר. לשון לשונם למדו
השלום, מפני לשגות שמותר ז״ל אמרו שהרי לאשתו, איש בין שלום לשים בכדי
 על שמי ימחה אמר כביכול שאפילו לאשתו איש שבין השלום בשביל וכ״ש
 קשה לא הש״ס דברי על ובשלמא לאשתו. איש בין שלום לשים כדי המים
 זה בשביל אשתו עם מחלוקת שום עושה היה לא דרב למימר איכא מידי,

 בזה דליכא הכי, תעביד לא ואת ליה אמר כן על דבריו, על עוברת שהיתר.
 נימא אי ואפילו זה, בשביל מחלוקת עושה אינו דבלא״ה בית, שלום משום

 מכאן ועכ״ז בזד- מחלוקת עושה והיה ע״ז רב מקפיד היד. דנא דמקדמת
 להבא על הכי, תעביד לא ואת קאמר כן ועל ע״ז, ומוחל מקפיד אינו ולהבא
 השלום מפני ששינה עבד שפיר שקר דבר שעבר מה על אבל מוחל, שאני

 הבין שהוא חיד״א רב לדברי אבל הש״ם, בכוונת כנ״ל ואמו, אביו של
 אסור אפ״ה לאשתו איש בין שלום דאיכא במקום דאפילו הנ״ל הש״ם בדברי
 מפני לשנות דמותר אמרו דעלמא לאינשי שלום לשים דאפילו קשה, לשנות
הכי. תעביד לא ואת דאמר דמאי לומר יש ועוד לאשתו. איש בין כ״ש השלום

לא ואת בלשון אמר כן על בחסידות, להתנהג ראוי גדולים בן שאתה ר״ל
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 שרי, דעלמא אינשי לשאר אבל הכי תעביד דלא הוא דאת משמע הכי, תעביד
 אסור דמדינא משמע חיד״א הרב דמדברי אלא ל״ל, דקאמר ואת מילת דאל״ב
 אינשי לשאר ואפילו לאשתו, איש בין שלום לשים כדי בכה״ג אף לשקר

הכי. ליה דאמר הוא דוקא בדיה ולחייא היא, חסידות מידת ולא אסור, דעלמא

 בלשון אמר ולבך ליה, דאסר הוא בדיה לחייא דדוקא לומר יש ועוד
 במקום אפילו שקר לדבר למסרך ואתי קטן בריר, דחייא ׳טעמא והיינו ואח,

 קצת גדל אלא קאמר ממש גדול גדול לא בריה חייא גדל כי צריך, שאינו
 חשש שייך דלא גדולים לשאר אבל כזה, ושקר שינוי לעשות להשכיל שידע

השלום. מפני לשנות להר שרי למסרך אתי דילמא

 שבת לחלל דשרי אהא שכתבו הפוסקים מן לקצת מצאתי זה וכעין
 בשו״ע שנזכר וכמו גדולים, ע״י זה דבר לעשות דראוי נפשות סכנת משום
 הוא גדול ע״י דוקא מהפוסקים—קצת ע״ז וכתבו יעו״ש. שכ״ח סי׳ או״ח

למסרך. דאתי משום אסור קטן ע״י אבל דשרי,

 שבכל בקבע תמיד ר״ל הכי תעביד לא ואתה שאמר דמה י״ל ועוד
 היינו השלום מפגי לשנות שהתירו ומה אמו, על ולשקר להחליף צריך יום

 תמיד עצמו לקבוע אבל השלום, מפני לשנות שרי לפעמים במקרה הבא דבר
 מדוקדק וזה השלום. מפני אפילו לשנות התירו לא כה״ג לשקר לשונו ללמד

 משה בתורת הכתוב מן ראיה הביא ולא שקר, לשון לשונם למדו לו שאמר
 שקר לשון לשונם למדו קרא דאמר הבא אלא תרחק, שקר מדבר ע״ה רבינו
 בשביל אפילו רב בר דחייא כה״ג שקר, לדבר תמיד עצמו לקבוע דהיינו
 מביא ואינו הג״ל, אומץ יוסף הרב בדברי כ״ז להעמיס ואפשר אסור. השלום

והרמאות. השקר עוון חמור שכמה לומר בא אלא דידיה לנדון ראיה

השקר, מן להתרחק מאוד במאוד ראוי שבאמת אף דידן לנדון ונחזור
 במקרה הדבר שבא היבא מפיו שקר להוציא מותר הגמור הדין מן עכ״פ אבל

 להפסיד שלא שינה והצדיקים החסידים אב הקדוש ואבינו ממון. הפסד במקום
 עשו אבל שאני, מה אנכי שדרשו ואף בכורך. עשו אנכי ואמר הברכות
 בבא דאמר מהא לזה וראיה פשוטו. מידי יוצא מקרא אין עכ״ז בכורך,
 לההוא דזוזא פלגא שנתן יוסי ברבי ישמעאל רבי גבי ע״ב ל׳ דף מציעא
 להטעינו, בר״י ר״י יצטרך שלא כדי עצים של משאוי להפקיר כדי גברא
 וחזיה ואפקיריה דזוזא פלגא עוד ליה יהיב והדר בזה וזכה גברא ההוא והדר
 אפקירינהו, לא ולך אפקרינהו לכו״ע וא״ל בהו למזכי למיהדר בעי קא דהוה

 בעלמא במילתא אך הפקיר, לכו״ע באמת ישמעאל דרבי שם הש״ס ומסיק
הסוגיא. כל יעו״ש דאוקמיה הוא

 שאין מה אפקיריה, דלכו״ע מפיו, שקר הוציא בר״י שר״י בהדיא הרי
 ולזכות לחזור גברא ההוא יוכל שלא כדי והיינו לכו״ע הפקיר שהוא בן האמת

 חיובו שכל ואף דזוזא. פלגא עוד לו לתת או להטעינו בר״י ר״י יצטרך ואז בו
 כבודו, לפי ואינו זקן הוא כי הדין, משורת לפנים אלא אינו ישמעאל ר׳ של
מ״ו לשקר הוצרך הדין משורת לפנים לעשות כדי ועכ״ז שם, שמבואר במו
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 ויזכה יחזור שלא כדי כן, האמת שאין מה הפקרתי, לא דידך דאדעתא ולומר
גברא. ההוא בה

 למוכסים שנודרים לן דקיימא מהא מזאת גדולה ראיה יש ויותר
 שכתב י״ד סעיף רל״ב סי׳ יו״ד בשו״ע מרן שפסק וכמו ולחרמים, להרגין

 דיות ממנו ליטול שכא או המלך ציווי בלא העומד מוכס הוא שאם שם
 פירות כל עלי יאסרו ואומר ממנו ליפטר כדי לישבע או לידור יכול מקצבתו
 בלבו וחושב המכס, מן ליפטר המלך מבית מביא שאני מה אם שבעולם

 איגם שבלב דברים לן וקיימא סתם, מפיו שמוציא אעפ״י היום, רק יאסרו
 ליה שרינן ממון הפסד דבשביל בהדיא הרי ע״כ. שרי אונם גבי דברים

 ליה שרינן טפי המירי שהם ושבועה נדר ואפילו מפיו, שקר להוציא
 שבעולם פירות כל שיאסרו נשבע או נודר הוא שהרי ממונו, הפסד משום
 גודר שהוא מה וגם גמור, שקר וזה המלך, מבית מביא שהוא מה אין אם עליו

 הפסד משום אך דברים, אינם שבלב דברים היום בלבו דחושב ואע״ג בשקר,
 הפסד משום ליה דשרינן לחוד בשקר מכ״ש וא״כ התירו. אונם דהוי ממונו,
ממון.

 הרא״ש תשובת בשם הב״י מרן מדברי שם רמ״א כתב מזו וגדולה
 ראובן של הממון ליקח רוצה וההגמון שמעון ביד ממון הפקיד ראובן שאם
 בלבו שיבטל ובלבד ראובן, משל לו שאין לישבע הנפקד יוכל כדין שלא

 חטוא לאדם אומרים שאין לן דקיימא חבירו, ממון בשביל דאפילו הרי יעו״ש.
 בלב ביטול ע״י ושבועה שקר להוציא לו התירו עכ״ז חבירו, שיזכה בשביל

 בו ואין עצמו׳ ממון הפסד בשביל כ״ש ממונו, את לחבירו יפסיד שלא כדי
מפיו. שקר להוציא ליה דשרינן לבד שקר הוצאת אלא

 מממונו מפסיד שהוא התם דשאני לדחות, נטויה הדוחה יד דעדיין אלא
 ההפקר מן בו שזכה נכרי של מממונו לו בא הריוח שזה בג״ד משא״ב ממש,

 כמו הוי כה״ג אולי גדלו, ולא בו עמל לא אשר ממון ואבידה מציאה כמו
 אפילו לא בכה״ג אולי ומממונו מכיסו ממש הפסד חשיב ולא הריוח מניעת
 באיזה ולישבע לידור שלא וכ״ש הריוח, מניעת לו יהיה שלא כדי שקר, לדבר
 בוזו״ה האבד דבר שהתירו מלאכה לענין מצינו והרי בלבו, שיבטל ע״י ערמה

 התירו. לא הריוח מניעת בשביל אבל הקרן מן הפסד יש אם אלא התירו לא
בהכי. לחלק אפשר לנ״ד ה״ה וא״ב

 י״א סעיף שפ״ח סי׳ בחו״מ רמ״א דכתב מהא לזה ראיה להביא ויש
 דין לו אין הדבר גילה ואחר שחייב מה לגוי לשלם ולא לברוח שרוצה דמי

 ברעה מ״מ חייב, שהוא מה לשלם שהוצרך דבר הפסידו לא שהרי מסור,
 שגרם מה לו לשלם חייב היזק לו גרם ואם לגוי, אבידה כמשיב דהוי עשה

 מזה ומנעו ריוח דבר להפסידו רוצה שאם משמע לכאורה הרי יעו״ש. ע״כ לו
 מוסר מדין לשלם חייב ואינו מוסר דין לו אין להרויח רוצה שהיה הריוח

 בהכי לחלק איכא לנ״ד ה״ה וא״כ ממש. שלו שהוא דבר שמפסידו הכא אלא
 בדבר אלא מפיו שקר ולהוציא למוכס ולישבע לידור דשרי שמענו לא דע״כ
לא בו שטרח ממש ממונו זה שאין בנ״ד כן לא ממש, מממונו מפסיד שהוא
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 מהך דפטור יוכיח חבירו של כיסו ומבטל מפיו, שקר להוציא ליה שרינן
 ובחו״מ פ״א סי׳ סוף חו״מ בשו״ע עיין הריוח. מניעת אלא הוי דלא טעמא
יעו״ש. שם רמ״א בדברי רצ״ב בסי׳

 מן בו זכה שבבר דבנ״ד לנ״ד, כלל ראיה זה מכל אין שבאמת אלא
 אותה קונה הדין שמן מציאה מצא אחד אם דאטו ממש, כשלו ונעשה ההפקר

 מוסר דין לו אין שמצא ממון אותו הפסיד כך וע״י אותו ומסר אחד בא אם
 רמ״א שכתב שפ״ח דסי׳ ההיא דשאגי אלא חייב. ודאי הא לו לשלם׳ חייב ואין

 בכדי לברוח שרוצה זה הישראל שעדיין משום טעמו התם לו לשלם חייב שאין
 שהרי לגוי, שחייב חוב באותו זכה לא ברח שלא כ״ז הגוי, מן חובו להפקיע

 מן הגוי בממון עדיין זכה שלא וכיון בע״כ, ממנו ומוציא ותובעו בא הגוי
 ע״י ובזה הנכרי, מן שיברח ע״י בזה ולהרויח לזכות שרוצה אלא ההפקר
 בדבר משא׳־כ ריוח, מניעת דמקרי הוא ובכה״ג הריוח, מן מנעו אותו שמסר
 בכה״ג מותרת שהיא הגוי בשכחת בנ״ד כמו ההפקר מן ■לגמרי בו זכה שכבר

 אינו הנכרי מן שיברח לאחר אפילו רמ״א בנדון שם וגם ממש ממונו הוי
 פרעו ולא שברח וכשידע מהחוב יודע הנכרי שהרי הדין, מן החוב באותו זוכה

 מפגי בו זכה ולא לנכרי החוב לפרוע חייב הדין מן וא״ב בזה. ה׳ חילול איכא
 דלא לשלם, לחייבו בזה מוסר נקרא אינו בזה שמסרו מי וע״כ ה׳. חילול

 נקרא שזה דנ״ד כה״ג כן לא שחייב. מה לשלם שהוצרך רק כלל, מידי הפסידו
 חייב ודאי ממון אותו והפסיד אותו ומסר אחר בא אם בו, וזכה ממש ממונו
 מניעת כמו זה ואין הקרן מן פסידא מקרי וא״כ ממש, ממונו כשאר לשלם
למוכסין. דנודרין הך כמו ממש והוי הריוח

 צ״ו אות הטור בהגהת ע״ב סי׳ בחו״מ שמעון מטה להרב בזה ועיין
 זה לשלם חייב לכו״ע לגוי והלשינו ישראל ובא הגוי אבידת שמצא שישראל
 בהדיא הרי עכ״ד. ממונו ונעשה בו זכה כבר שהישראל מאחר המלשין

 הנ״ל, רמ״א דברי על חולק אינו הנ״ל שמעון מטה הרב דבודאי כדכתיבנא
 עליו, ולחלוק דבריו להביא לו היה רמ״א דברי על חולק היה אם דבודאי

וכנז״ל. החוב באותו כלל זכה דלא דרמ״א בהך דשאני ודאי אלא

 שם הרב שהביא כ״ג בסי׳ ליעקב משפטיך יורו בשו״ת ראיתי וראה
 שמעון מטה הרב בנדון דשאני לחלק בזה שם והרגיש הנ״ל שמעון מטה דברי

 לגוי חייב שהיה זה אבל לשלם, חייב המוסרו ע״ב לידו באה גמור דבהיתר
 שחילקנו החילוק וזה ע״כ. מלשלם פטור המוסרו לו לשלם שלא לגוזלו ורצה
ונכון. ברור והוא

וז״ל. שם שכתב כלל מובנים שאינם בדברים החילוק זה שסתר עקא דא אך
 זה, חילוק לעשות מניחנו אינו שנתן דהטעם בהכי, לחלק אמרת מצית דלא

 מה לשלם שהוצרך רק הפסידו שלא משום פטור דהכא הוא טעמא שהרי
 הוצרך רק כלום, משלו הפסידו. דלא באבידה גם נמי טעמא והיינו שחייב

עכ״ד. לאבירה חוב בין חילוק אין זה ולטעם שמצא, מה להחזיר

 שגם דאמר זה דמה בלל, הבנה להם אין הרב שכתב הללו ודברים
זכה שכבר אחר: מקרי משלו הפסידו דודאי בלום, משלו הפסידו שלא באבידה
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חחו״ט — כ׳ חלק יוסף שארית שו"ת רעו

 מאוד. הם פשוטים ודברים כלל. בו זכה שלא בחוב משא״כ הדין, מן באבידה
 רס״ו סי׳ בחו״מ הגולה באר בספר מ״ש עפ״י שם הנז׳ הרב עוד וכתב
 מחזיק שהוא מפני ז״ל הר״מ כמ״ש לנכרי אבידה מחזיר איסור טעם שכתב

 שבזה״ז בנכרים ולא ע״ז, עובדים שהם בגוים אלא זה ואין עבירה, עוברי ידי
 על וסיים הגולה. באר עכ״ל אבידה להחזיר ונימוסיהם עולם בבורא שמודים

 אינו לגוי המחזירה לפ״ז נמצא וז״ל: הנ״ל ליעקב משפטיך יורו הרב זה
 ידי מחזיק שהוא ז״ל הר״מ וטעם מלשלם. פטור עליו המלשין וא״כ עובר,
עכ״ד. מלשלם פטור המלשין לכן מרן, נקט עבירה עוברי

 בזה איסורא וליכא כעובר שאינו דנהי קאמר, מאי ידעתי לא בזה וגם3£
 וא״כ זכה, הדין ומן להחזיר חייב אינו עכ״פ אבל לנכרי אבידה מחזיר אם

 פשוט. וזה ההפקר, מן בו שזכה ממון דאפסדיה ספק בלי חייב המלשין ודאי
 מצאתי, לא ולומר מפיו שקר להוציא ליה דשרי לנ״ד הדרן שיהיה איך
וכגז״ל. שכתבתי הראיות מן

 שנשאל חו״מ מחלק מ״ה בסי׳ יצחק אהל בשו״ת ראיתי ראה ואח״ב
 ומסיק בזה, והאריך למוכסין דנודרין מהך ראיה והביא ממש נ״ד כעין שם

 מילתא שקר ולומר יעו״ש. כלום ממנו גזל שלא בכה״ג לישבע אפילו ליה דשרי
 סי׳ חו״מ בשו״ע מבואר זה גם להחזיר מצור. איכא ואם דשרי, דפשיטא

 ישראל את שיפארו כדי ה׳ את לקדש החזיר שאם שם שכתב הנ״ל רס״ו
 הסמ״ג דברי הבאתי וכבר יעו״ש. משובח זה הרי אמנה, בעלי שהם וידעו
 ויפארו ה׳ קידוש איכא אם בזה ספק ליה איתא אם ואפילו לעיל, בזה מ״ש
 ז״ל, הר״מ לדעת משובח זה הרי בכה״ג אף המחזיר אפ״ה לא, או ישראל את

 עוברי יד מחזיק שהוא משום לנכרי אבידה להחזיר האיסור דטעם דס״ל
 דליכא כיון וא״כ באה״ג. משם וכנ״ל, להחזיר שרי שבזה״ז ולנכרים עבירה,
 ישראל את מפארים שאינם ה׳ קידוש דליכא במקום אף יחזיר, אם איסורא

 בספק בכה״ג והמחזיר בזה מצוד, איכא ודאי לא או יפארו אם מספק וא״כ בזה
משובח.- ה״ז

 שמראה משום לנכרי האבידה להחזיר דאיסור שסובר רש״י לטעם אך
 מחזיר. הוא לגוי שאף בוראו מצות לו חשובה אינה אבידה שהשבת בעצמו

 היכא וא״כ אבידה. להם להחזיר אסור שבזה״ז לנכרים אפילו זה טעם ולפי
 לא, או ישראל את יפאר אם בזה ה׳ קידוש איכא אי בחזרה בזה ספק דאיכא
 טוען הל׳ חו״מ בחלק הארץ שדה בשו״ת )ועיין להחזיר, בזה שבח אין בכה״ג
 איכא יפארו לא דאם כיון יעו״ש(. לדעתו זה בדין וזכיתי י׳ שאלה ונטען

 תעשה ואל דשב נימא ודאי ועשה בקום לנכרי אבידה שמחזיר בזה איסורא
 ואין בעלמא, שבח אלא אינו ישראל את יפארו בודאי דאפילו דכיון עדיף,

 שיפארו, בודאי אם אף בכה״ג וא״כ ממש, ה׳ דקידוש עשה מצות קיום זה
 תעשה ואל דשב אמרינן דודאי יפארו, אם בספק כ״ש איסורא ספק היה אם

יחזיר. ולא עדיף

 ישראל את יפארו שלא מבעיא לא לא, דאדרבא ספק בזה איכא ואי
הישראל בלב נתן שהוא בזה נביאם ואת אלוהיהם את מפארים אלא בזה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס284 מס עמוד הלוי מרדכי בן יוסף ידיד, ב - יוסף שארית



י

יעזחחו״ט — כ׳ חלק יוסף שארית ו״ת

 ע״ז, מם׳ בריש הנזכר ומודה אזיל דילמא חשש והיינו אבידתם להם להחזיר
 שמא ס׳ דאיכא רק בזה ישראל את יפארו לא בודאי אם מבעיא לא וא״כ

 לדעת אפילו לכו״ע יחזיר לא ודאי דכה״ג בזה נביאם ואת אלוהיהם את יפארו
 אלוהיהם, את או ישראל את יפארו אם ספק דאיכא• אפילו אלא ז״ל, הר״מ
ז״ל. הר״מ לדעת אף להחזיר אסור אפ״ה

 לא אם כוותיה לן דקיימא ז״ל, הר״מ לדעת אף יחזיר לא לפ״ז וא״כ
 בלב נתן שהוא נביאם ואת אלוהיהם את בזה יפארו שלא בודאי לן שידוע

 אף רש״י לדעת ומכ״ש להחזיר, דשרי הוא ואז אבידתם, להחזיר הישראל
 איבא דבסתמא לישראל, שמפארים ג״ב וברור שידוע אם יחזיר לא בכה״ג

 ומפארים מודים שמחזיר ע״י דאולי להחזיר, שלא רש״י לדעת ם״ם כעין
 לאלוהיהם מודים שאינם ואת״ל לכו״ע. להחזיר אסור ודאי ואז לאלוהיהם,

ז״ל. רש״י לדעת להחזיר אסור ובכה״ג לישראל יפארו לא אולי

 דאיכא לנו שיתברר עד לכו״ע, להחזיר אין בסתמא עב״פ שיהיה איך
 שידוע אך לישראל, יפארו אם בס׳ אפילו או לישראל, שיפארו- ה׳ קידוש

 וכן יחזירו. לא בסתמא עכ״פ ז״ל, ד,ר״מ לדעת לאלוהיהם, יפארו שלא
 דדהבא לקנא מגוי זבן דשמואל הא בגבי הגוזל בפרק הש״ם מדברי משמע

 ולא מעצמו שטעה ומשמע יער׳ש. זוזא חד ליה ואיבלע זוזי בד׳ דפרזלא במר
 ואי ז״ל. הר״מ לדעת אסור, הדין מן ודאי דלהטעותו נתכוון, להטעותו

 שמואל ודאי בעלמא חסידות הויא אי ואף להחזיר מצוה בזה דאיכא איתא
 שום בסתמא דליכא נראה ודאי אלא דחסידותא, מילי מלקיים נמנע היה לא

כלל. מצוד,

 הרב משם שכתב נ״ד אות בהגב״י קפ״ג סי׳ בחו״ט להכנה״ג בזה ועיין
 עליו חלק כנד,"ג והרב טעותו, להחזיר מישראל אחד לכל דיש זאב בנימין

 בעצמו, שטעה הגוי שטעות בעיני מחוור ואינו וז״ל! שם שכתב שם בזה
 היה ואם ה׳. קידוש משום להחזיר חייב ואינו מותר, לכו״ע היהודי הטעהו ולא

 ה׳ קידוש מפני טעותו לו מחזירין חסדא ורב שמואל היו ה׳ קידוש בדבר
 שיש ברור אם אבל איירי, בסתמא הבנה,"ג שהרב נימא ובודאי יעו״ש. וכו׳

 בזה, מצוד. דאיכא מודה הכגה״ג הרב גם לישראל שיפארו בזה ה׳ קידוש
 משום להחזיר מצור. דאיכא בזד, מרן דפסק אבידה השבת דגבי מד,ך דמ״ש
 דאפילו אלא הכי, משמע לא ד,כנד,"ג הרב דברי דמסתימת אלא ה׳, קידוש

להחזיר. צריך אינו עכ״ז ה׳, קידוש ואיכא לישראל יפארו דבודאי

 דאי אמרינן וע״ב עדיין. בה זכה שלא דאיירי אבידה גבי דשאני וצ״ל
 ד,ישראל שכבר דנ״ד כד,"ג הגוי בטעות משא״ב להחזיר, ראוי ה׳ קידוש איכא

כנ״ל. כלל להחזיר חייב אינו הגוי בטעות זכה

 ואפילו מצאתי, לא ולומר לשקר דשרי בנ״ד העולה הכלל שיהיה איך
כנ״ל. בזה ליכא להחזיר מצוד,

♦
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הקהתי* עניגיס^שזגיםשבטרעח

 אופן במום לקיים רוצה אינו דאם כפשוטו הוא
דוקא. לאו הוא נפשו שתצא דעד או אותו, הורגים

 כפשוטו דגקטו משמע אחרונים מכמה א( תשוכה:
 נחיבות במשובב עי׳ ממש. מיתה היינו נפשו שתצא עד

 עיי״ש, משמע דהורגין דס״ל דמשמע ג׳( )סי׳ חו״מ
 נקט כן דנם ע״ב( י״ז דף ח׳ )מצוה במנ״ח ג״כ ועי׳

 סי׳ או״ח בפר״ח ג״כ ועי׳ ממש. דהורגין בפשיטות
 )רס״י יור״ד בט״ז ועי׳ שלמה. בכרס ועיי״ש תצ״ו
 מ״מ אבל עיי״ש, מועטת וכסי׳ גדולה כפייה דיש ר״מ(

 בנמוקי ]ועי׳ נפשו. שתצא היינו גדולה דכסי׳ ראי׳ אין
 דמי )קל״ב( בחולין דאי׳ הא על שהק׳ כ״ד( )סי׳ או״ח
 והקשה נפשו שתצא עד אותו כופק ציצית עושה שאינו

 עד כוסין אמאי וא״כ חיובית‘ אינה ציצית מצות הא
 להם הי׳ א״כ והצילו העדה ושפטו כ׳ הא אותו שהורגין

 ולא ציצית עליו שאין כנסות ד׳ של הבגד מעליו שיסשיטו■
בצע״ג. שנשאר ועיי״ש להמיתו יצטרכו

 הברירה לו יש בעצמו דהנידון דכיק ל<׳ק ברם
 וכיון עושה ואינו מעליו הבגד להפשיט או ציצית לעשות
 יותר חייו על אנחנו נחוס אין חייו על חס לא שהוא

 הבדולחיס מעיניהם נעלם איך בעיני לפלא אבל ממנו[.
 בשם ע״א( )ס״ו כתובות במס׳ השטמ״ק שר מה

 שיחליש עד הוא הכונה נפשו שחצא דעד דר״י תלמידי
 )סי׳ המנהגוח בכללי גבוה השולחן כ׳ וכה״ג כחו.

 ]מובא שימוח עד הכהות דמכין דוקא דלאו קס״ה(
 חורה בטל הביא וכן ג׳[ ס״ק מ״ד סי׳ חיים בהחפץ
 מיתה הפי׳ דאין יאיר חות השו״ת בשם פ״ו כתובות

 שכופין כמ״ס מובא בש״ע והנה כחו. להחליש אלא ממש
 כגון כוסין סתם אלא נפשו שתצא עד כ׳ ולא מ״ע לקיים

 לבנו מלמד לשכור האב דכוסין ס״ד[ רמ״ה ]סי׳ ביור״ד
 לגבי ס״א[ ]רס״א ובסי׳ צדקה לגבי ס״א[ ]רמ״ה ובסי׳
 ובא״ע אביהם חוב לפרוע ס״א[ ק״ז ]סי׳ ובחו״מ מילה.

 שתצא עד תני לא המקומות אלו ובכל ס"?[ קס״ה ]סי׳
 קצוצה רבית לגבי ס״ה[ קס״א ]סי׳ ביור״ד אלא נפשו
 הטעם וצ״ע נפשו שתצא עד אותו ומכין שכוסין איתא

וחידותס. חכמים דברי להבין עינינו יאיר והשי״ת

שע״ז סימן
 אותה ושואלין לטכילה ההולכת אשה שאלה:

לשקר. מותרת אי הולכת איפה

 יור״ד בש״ע דאי׳ טון לשגות דמותרת נראה תשובה:
בה. ירגישו שלא בצניעות לטבילה תלן דאשה ]קצ״ח[

 יפוריא לשנות דמותר ע״ב[ ]כ״ג ב״מ במס׳ ועי׳
 הוא, צניעות מדת 'לאו, יאמר מטתך שימשת ופירש״י

 בזה מודי התוס׳ "מ מ אבל א׳ פירוש שפי׳ בתוס׳ ועיי״ש
לשנות. מותר צניעות דבשביל לרש״י

 טביומא רב גם "א[ ע "ז ]צ סנהדרין במס׳ ג״כ ועי׳
 חייפת שאשתו לומר ארעא אורח דלאו דסבר משום
 ע״ז דנענש ואע״ג עיי״ש, בבית דאינה אמר ראשה

 קוטשא שמי׳ הי׳ אתרא דההוא משוס היינו עיי״ש,
 שיקר ר״ט מ״מ אבל אופן בשום משקרי דלא משוס
 הוי אי התם הש״ס קאמר ר״ט דעל אע״ג צניעות בשביל

משקר. הוי לא דעלמא חללי כל ליה יהבי

 חתרס״א[ גסי׳ בס״ח דאי׳ עפ״י ר״ט דנענש א״נ
 אמת«.י איש הוא אס וכו׳ במסכתא לשנות דמותר דאע״ס

 הן ומלאו לאו הן מן לומר יתכן לא שקר מדבר שאינו
 לומר שמומר או אחרים בדברים יפליגס או ישתוק אלא

 עולם, חסדי בהגהות עיי״ש מרי, לאפי דמשתמע מילתא
 דמדינא אע״ג נענש שסיר שיקר לא דמעולם ר״ט וע״כ

 דמשתמע מילתא לומר לו הי׳ דעכ״ס לשקר מותר הי׳
חרי. לאפי

 מילמא להשיבה , יכולה אם להלכה: העולה
 מותרת יכולה אינה ואס עדיף, טפי חרי לאפי דמשתמע

- ’ v צניעות. בשביל /לשנות

שע״ח סימן
 למלמדים מותר אי דנו האחרונים הפוסקים

 גשו״ת עיין שכרם לשלם כשמאחרים שכיתה לעשות
 כמנחת ועיין ע״ד< סימן )ח״ג דעה יורה משה אגרות
.0ם״ )סימן שלמה

 מינן מהר״ס בשו״ת זה כעין שאלה מצאתי והנה
 בחורים קיבוץ לו ויש ישיבה תופס דמלמד מ״ח( )סי׳

 להעבוטו הישיבה מן עמו הבחורים לדחות בדעתו ונקט
 שהשיב ועיי״ש עליהן לו שיש ממון תביעת מחמת בזה

 שאינו ואע״ס תורה, מהם לבטל אופן בשום דאסור
 להם אין כי המלמדים טוענים דבני״ד דידן לנידן דומה
 מ״מ בזמנם משכורת מקבלין כשאין ללמוד צלולה דעת.
 לימודם לנטל הדבר חומר משובה מהן למישמע איכא

וז״ל. הק׳ תשובתו אעתיק כן ועל ממון תביעת בשביל

פלו׳ מהר״ר ה״ה לשארי רווחי ומזוני אריכי חיי
שאתה שי׳ יעקב הג׳ שארי׳ צעק׳ לפני בא הנה שי׳
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ענינים שבט

 אזהרות מקום בשום מצינו דלא שם כתב וכן

 דבר לקבל ביקש דאס בהלואה או במתנה אלו לאוין

 ואח״כ רצה לא והשני הלואה או מתנה דרך מהשני

 בהלואה או במתנה דבר ממנו וביקא השני חזר

אזהרות דאין משוס היינו לו, ולנטור .לנקום דאסור.
• ׳ ft*!5‘7 •*?מ׳.

 ובמעט בעינא דהדרי בשכירות או בשאלה’ רק אלו

 בנ״א רגילין לחבירו אדם בין אשר בטחון או אמונה

אחד ואם לזה זה ולהשכיר ולהשאיל איטה זה להאמין
I החכמה[ אוצר

 אמונה מחסרון זה אין ושכירות שאלה מחבירו מונע

 דהוחלט במתנה משא״ב וכו׳, לבב רוע אס כי ובטחון

 גגנע אס אז ניתנה להוצאה מלוה וגס המקבל אצל

 עדיין אין ומכירו עמו דרגיל אע״פ מחבירו אלו שמי

ואף כנגדו הלב רוע מצד הוא שהמניעה בזה הוראה
 כעס לאתה כי בדעתו ידמה מאמו מגע אשר זה ^ס

 להיות יכול זאת בכל מאתו זאת מנע נגדו אחרת ורוח

 או מלוהו הי׳ לא ג״כ ממנו שמנע מבלעדי דגם

 וההלואה מתנה במניעת דיש וכיון, במתנה נומנו,

 אס אף ולכן זאת גרמו אשר אחרות אמתלאות כמה

 ונוטר נוקם הוא והלואה המתנה ממנו מגע אשר זה

 ולחוץ השפה מן אלא הנטירה אין המונע זה נגד

 הלב רוע מחמת ולא דברים פטפוטי רק ואינם

 נקימה אופן בכל נכון, דהדבר אמנם ואס ומסיק

 בכל מהם, ירחק נפשו שומר הוא רעה מידה ונטירה

ושכירות בשאלה אלא אינו תקום לא אזהרות זאת

~r,..׳:neעיי״ש.

 יי׳ *

לקי  * ) V! .'Mi.,

רעטהקהתישונים

 דאינו לתלות יכול דאס מחדש המלך היד והנה

 אין לנקום כונתו דבאמת אע״פ נקמה משוס מונע

 דבכה״ג נותן והדעת חידוש זה הלאו על עובר

 כונתו באין עכ״פ אבל הלאו, על עובר לנקום דכונתו

דאין ודאי לעיל שכ׳ כמו סיבה לו יש אלא לנקום

 בו נשמתו עדיין דאז אפשר ט״ז( ד׳ )סי׳ טוא״ח

ע״ב(. ר״ז ויגש בזוה״ק )ועי׳ קבע, משינת יותר
• י• "־.

,.re׳־־*‘

עובר.
m5־

שב״ו סימן
 בביתו הוא אם שישן אחד על שואלין אם שאלה:

 שאינו לומר מותר האם שישן, לומר רוצה ואינו
כביתו.

 פירושו דאדס בזה איסור דאין נראה תשובה:

בזוה״ק כדאי׳ האדם עיהר הוא דזה בו כשנשממו

 בשר איקרי דהגוף יסך לא אדם בשר על ב( כ׳, )ח״א

 הקדושה שער ספר בריש ועי׳ האדם. הוא והנשמה

 ר׳ מהגה״ק הארץ פרי בספר ועי׳ ז״ל ויטל חיים לר׳

 ועי׳ ח׳( )במכתב תצוה ס׳ ז״ל מויטפסק מ׳׳מ

 ישן דאס הטעם סקי״ב( קט״ז )סי׳ יור״ד בפרישה

 דרק נחש. שתיית מחשש מציל אינו מגולה משקה אצל

 כל וגו׳, וחתכם ואימתכס וכמ״ש עליהן החי אימת

 כאילו להו דמחשב ישן כשהוא לאפוקי חי שהוא זמן

 למעלה עולה נשמתו ישן כשאדם וכיון עכ״ל. חי אינו

 לומר איסור דאין נראה דחיותא, קסטא רק בו ונשאר

 שם. ואינו נשמתו, הרי האדם דעיקר שם, דאינו

 נשמת בס׳ ועי׳ סק״ד( נ״ה )סי׳ או״ח בטו״ז ]ועי׳

 א׳ בפרק ז״ל( מקרעמניץ שמואל אהרן )לר׳ אדם

הגלגולים. שער ספר בריש ועי׳ בזה. שהאריך מה

 מבני אחד על שואל אחד דאס עצה עוד ]ושמעתי

 יכול לקראתו, לצאת לו וא״א בבית הוא אם הבית

 מוציא אינו דבכה״ג מאוחר בזמן בבית שיהי׳ לומר

מפיו[. שקר
?׳ יוכו•/1תתכם1יאימתכט- . ’ ... ,

 כדאי׳ כער, דינו מתנמנם רק סוא .אס אכן

וכו׳. נתנמנם ה״ד ב( )ק״כ, בפסחים

 כיון נשמין משיחין פחות ישן אם להסתפק יש וכן

עי׳ מיתה טעם טעם שלא ונקרא ארעי שינת דהוי

שכ״ז סימן
 ברא אשר דאף וי״א ס״ז( ס״ב )סי׳ בא״ע עי׳ א(
 אוכל אם אבל אחרים כשמזמנין אלא ז׳ כל מברך אין

 מיקרי ביתו דנני ונראה מברכין. אין ביתו בגי עם

 על שסמוך אביו אצל כגון תדיר עמס שאוכל הני

 דרך דאין וכדומה זקנו או דודו אצל אבל שולחנו,

 עם דאוכל מיקרי לא אומו שיקראו מבלי עמס לאכול

 בשם כתובות ריש בר״ן הדין במקור משמע וכן ב״ב.
 עם הסועד חתן אלא אדם זימן לא אם שכ׳ הרמב״ן

 דרך אס דתלוי דמשמע ע״כ, כלל, מברך אינו ב״ב

 אין דב״ב ב״ב מיקרי לא לאסלה אנשים הני לזמן

מזמנין.
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חר״מ שבט

 הלואות להשיג א׳ כל משחדל מעיקרא אם אבל
הוא משיג המיוהד הפרטי מצבו וע״י והנחות,

 כנ״ל נוטה הדבר אחר משיג אין הרגיל שבדרך מה
הוא. לבדו לו שהרווח

 היום וכרגיל הנ״ל ע״ד שות׳ הס באם כ״ז והנה
כל על התקשרות בחבלי קשורים שאינם

 עצמן שעבדו הס אם אבל בשית׳ שיהיו פעולותיהם
 שגם לשמוע קרוב לאמצע יהי׳ שירויחו מה שכל זל״ז

 ס״י קע״ו סי׳ חו״מ ,ועיין השות׳ לאמצע הרוח בנ״ד

 סי״ב שם ברמ״א ועיין — ובכנה״ג שם ובפוסקים
 שגם הרויח ועי״ז מהשותפים א׳ וגזל גנב אי לענין

 כ״ז ם׳׳ק שם הש״ך פליג בזה ואמנם לאמצע זה
 סי׳ דקיי״ל מהשותפים א׳ שמצא כמציאה הו״ל דכה״ג

שלכם שהמציאות לי נדמה אמנם לעצמו, שהוא ס״ב
נמענה. גמש״כ יותר ודומה כן אינו

ה׳ לרחמי מצפה — וטובתכם דו״ש הרני

הלוירד סימן

רה סימן
 בנש״ק וכו׳ בתו״י המופלג הבח׳ כבוד
הי״ו. כהנא יוסף
 מתוך עכ״ז אכנהו מדעתי לא כי אס אחדשה״ט

חשקה שנפשו ראיתי מכתבו כותלי
 המ״ב ובדעת בגוי קנק"חצר בענין ומש״כ וכו׳ בתורה
 חולקים ומג״א יהב״ש שלימות יש לגוי דמגוי והש״ך

 דכבר — בזה כעת הנלענ״ד אמנם ידועים והדברים
 דיש התם דמשמע ע״ב ע״א ע״ז ממס׳ כולם הקשו

 דגם נראה והי׳ —חצר מטעם דכלים בגוי חצר קנין
 שלימות אין לעכו״ס מעכו״ם דגם הסוברים לדעת
 דריבחה דהא דמילתא וטעמא חצר קנין לו יש מ״מ

 חצר הכניסה דהתורה הפירוש אין קונה דחצר תורה
 שליחות ־בעינן דהיכא דפשיט — ממש שליחות בתורת

 אלא — חצר אנא שליח הוי דלא מהני לא חצר ממש
 אלא עצמי, קנין יהיא קונה דחצר לן גילה דהתורה
 )במקום לשליחות או ליד אי לדמותו בידינו הדינים

 עשית בגדר שהיא ובמי — לו הוא בזכות כגון דשייך
 יד משום דהוא ומסקנא גדול( כגון מעשיו ע״י שליח

 ע״א ז׳ קידושין אמרם כעין זה והרי משליחית גרע ולא
 מנה הילך — ערבות מטעם וכו׳ לפלוני מנה תן

 — יע״ש שניהם מדין או כנעני עבד מדין וכו׳ לפלוני
 הקנין צורת מ׳׳מ כנעני עבד ולא ערב לא הוי דלא אך

 עבד דין או מרב דין מקבל לו דימה שהוא מטעם
 הדינים מקבל חצר קנין ה״נ שניהם דין או כנעני

 — ממש שליח דיהי׳ לא אבל — שלוחו או ידו של
 לדבר שליח אין בדין הגמ׳ מסקנת לפי היא כן וה״נ

 בגדרי נכנם זה דאין כזה ע״ב יו״ד ״מ3 יע״ש עבירה
 הי׳ ע״ב ע״א בב״מ הא והשתא — שליחות הלכות

לגוי שליחות אין תרומה לענין דדוקא אשי ר׳ ר״ל

 ילפיצן דכה״ת הוא ברותא אשי הש״סדר׳ דאסיק ונהי
 דומיא אלא מתרומה ילפינן לא מ״מ — מתרומה
 )מ׳ר׳ שליח ר״ל דעת בר בשליח בה איירי דהתורה דתרומה

 ברית בני אתם מה בתרומה צריך דזה ממש
 שליח דבעינן התורה בכל וה״נ — ברית בני שלוחכם

 דבעינן במקום שליח חוי דלא אבלחצר — ממש
 כעין קונה הוא קונה שהוא דבמקום אלא — שליחות

 נכנם לא זה עכ״פ אבל — שליח מדין ורק שליח
 בני שליחכה אך ברית בני אתם דמה הדרשה בכלל

 כזה הראוני ]וכעת לגוי חצר קנין יש וממילא ברית,
 ר׳ לסי׳ בפתיחה נה״מ3 ועיין קצ״ד, סי׳ בקצה״ח

 הפוסקים רוב דמשמעית צונא כנלענ״ד בזה[ מש״כ
 כהלכה עולים דברינו מ״מ — חצר קנין לו דאין

 בכ״ד בזה לפלפל ויש — חצר לו דיש להסוברים
אכמ״ל.

 התורה במעלות לעלות יזכה אותו מברך והריני
— הק׳ אבותיו בזכות והיראה

ה׳ לחסדי מצפה

A

רו סימן
לפ״ק תשל״ח וירא פר׳ ה׳ יום

 צבי ר׳ בנש״ק הה״ג המכיבד ידידינו כביד
 חסידים קרית רב שליט״א, אברמוביץ יצחק

יצ״ו. בגניל חצור
באהבה, וש״ת אחדשה״ט

 קבלן סופר חזרת בעני! שאל ואשר קבלתי יקרתו
נתיקר הקלך הבעה״ב נו נתן שלא מחמת

 דעות בשני תלוי והדבר הרבה, המלאכה של השער
 משום בו יש אם תרעא בתרי ר״ד סיס״י חי״מ בשו״ע
 מה וע״פ — קנין שום הי׳ כשלא אמנה מחוסר
 כה״ג פועלים חזרת כל״ג סי׳ ריש בסמ״ע שדימה
 לצרך צידד וכ״ת — אמנה מחוסר לענין מקח לחזרת

 דמצד היכא אלא שייך לא אמנה דמחיסר סניך עוד
 או במלאכה מיד להתחיל יכול הי׳ שכירות או הקני!

 ועומד תלוי שהי׳ בדהכא אבל מיד סחורה ליתן
 שכיח שאינו קלך בגודל ישן ס״ת הי׳ כי הקלך בהשגת

 הקלך שהושג עד האיחור טעם באמת הי׳ וזה לקבל
 כשבא דלכו״ע י״ל בזה הקבלן מצד אינו והעכוב
 בו ואי! היוקר השער לדרוש יכול במלאכה להתחיל

אמנה, מחוסר משום
 גלוי זה שהי׳ או בדבור דעתו מגלה הי׳ אם הנה

שיתחיל ע״מ רק זה מחיר שעשה ומפורסם
 להשתנות השערים יכולים בינתיים כי מיד במלאכה

 דרק דמוכח דאומדנא כ״ת כמש״כ לצדד מקום הי׳
 בחו״מ למבואר ובדומה הזול מחיר לו עשה כן ע״מ
 כיון אבל שבלב דברים כה״ג הוי דלא ס״ג ר״ז סי׳

בידו אינו שהקלך ידע המחיר שעשה בשעה דהסופר
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הללי רו סימן חו״מ שבט רפב
 בדעת תולה שהוא וידע הקלף להשיג עליו והוטל

 במחיר נעבוד עכ״פ בדביר עצמו שעבד ואעפ״כ אחרים

 מחשש יוצא אינו בכזה העני׳ דעתי לפי — הנ״ל

 בתרי דגם נימא אם אמנה, מחוסר בהם שיש דברים

כן. אמרינן תרעא

 בשיפור השער נשתנה אם בזה לצדד שיש מה אבל

חשב לא כזה דעל לתלות יכולים שאנו גדול

 חו״מ אפרים בית בתשובת מש״כ פ״פ והוא אדם

 הניאה בשעת דאס המטבעות שינוי לענין ד׳ סוס״י

 המטבעות ירדו או שיפלו בספק הי׳ ג״כ מקח או

 אם בפירוש, להתנות להם והי׳ מהריפותה ידעו א״כ

 גדול שינוי״השערים היה בי״ד עיני ראות שלפי לא

 כזה שינוי שיהי׳ האדם לב על יסול שלא באופן מאד

 י״נ ונפלאה רחוקה סיבה שהיא וכיון הלז, זמן במשך

 בתשי׳ כמש״כ אדעתא לאסוקי הוי לא דל״ש דאונסא

 דמיון וע״ד — אפרים, בביתי יעש״ה וט׳ מהרשד״ם

 נהתנוה לנו הי׳ קטן הבדל הי׳ דאם שלנו בנדון ה״נ

 שכיה. דלא אונסא דהוא גדול בהשתנות משא״כ

שמצאתי ע״פ הוא בנ״ד להקל לצדד שיש מה אבל

 בפשיטות שכתב ק״ב סי׳ חו״מ ח״ס בתשובת

 שהרמ״א ואע״פ לחזור, יטלים תרעא דבתרי להלכה

 פג בזה סמך שהח״ס כנראה להחמיר נוטה עצמו

 דבלא נימא דאם והגם שם, והש״ך הב״ח של ספיקו

 לעמוד דעתו הי׳ לא מעיקרא רק השער נשתנה

 וגו׳ צדק הין של תורה איסור סרך בו יש בדבורו

 רק בדבורו לעמוד כשרצה מ״מ צדק, שלך הן שיהי׳

 רש״י )ועיין לחזור ונאנס השער שינוי נולד אמ״כ

 יש למ״ד בכה״ג שלא( ד״ה ע״א מ״ט דב״מ בסוגיא

 איסור סרך רק הו״ל לא אמנה מחוסר משום בו

 — בספיקו, להקל ראוי וא״כ פשוט, וזה דרבנן

 אחר באופן שם החת״ס לשון לפרש בידי שהי׳ ואע״פ

 תרעא, בתרי באמת להקל שפסק ממנו ישחמע שלא

 מקינ דלי״א ק״ו דרך אלא ראי׳ מביא הח״ס ואין

 הח״ם בנדון מכ״ש תרפא בתרי בשינוי אפי׳ רמ״א

 כאשר תרפא מתרי דפדיף דכו״ע אליבא לחזור דמותר

משמע לא הח״ס לשון ריהטת מ״מ שם, המעיין יראה

להקל. נראה ודעתו כן,

 דגה מיני׳ דמשמע מה שם ח״ס בלשון קשה אמנם

נסתר וזה תרעא בתרי מקיל שפרע מי לענין

 כיתנא דאייקר בטיבדא ע״א מ״ט ב״מ מפורש מש״ם

 ובכל ע״ב ע״ד ב״מ ובש״ס דשומשמי ובעובדא

 שי ערך בם׳ בזה שהעיר ראיתי וכבר הפוסקים,

 מאבי כ״ז נעלם שלא הנושא ולחומר ר״ד, סו״ם חו״מ

 אלא קצת שם לתקן צריך הח״ס דלשון יראה הפוסקים

 להקל מהח״ם הנשמע מ״מ — להאריך ברצוני דאין

 למעלה שצדדנו מה על נוסף למעשה תרעא בתרי

 סי׳ חו״מ עה״ש בס׳ ראיתי וכה כן, יראה להלכה

חסידות. מדת רק הוי נא לכו״ע תרעא דבתרי כ׳ ר״ד

ה׳ לחסדי מצפה דוש״ת ידידו הרני

רז סימן
 בנש״ק הצדיק הגאון הרב המכובד ידידנו כבוד

 שרגא יחזקאל שלום מוה״ר כש״ת המפורסם

יצ״ו. בברוקלין אדמו״ר שציט״א ה״ש רביו

באה״ר, וש״ת אחדפה״ע

 בגד שעשה מי בענין שאל אשר ע״ד בקצור אשיב

והוא בחופה שלובשים קלייד( )כלה כלה

 ב׳ והיו נצרך, לכל להשאילו עצמו על וקבל יקר דבר

 והבטיח לחודש בט׳ שהופתה עשירים בת האחת כלות

 עניים בת שני׳ לכלה הבטיח ושוב לה להשאיל

 היות שניהם לקיים ואפשר לחודש בכ״ו תהי׳ שמופתה

 נדחה ושוב שבינתיס, בימים ולנקותו לתקנו ואפשר

 יעמוד ואם לחודש כ״ה ניום הראשונה של חופתה יום

 לשני׳. שהבטיח מה עי״ז יתבטל לראשונה בדבורו

 מלראשונה יותר לשני׳ התחייבות בעצמו מרגיש והנותן

דינא. להאי נדיין האיך

 דליום חדא השני׳, עם דהדין פשוט בעניותי הנה

וגם הבטיח, לא לחודש לכ״ה הבטיח לחודש ט׳

 מחוסרי משום בה דיש קטנה למתנה זה נדון אם

 מ״מ ס״ו, ר״ד סי׳ ובחו״מ כ״א מ״ע בב״מ אמנה

 לכמה בזאח״ז להשאיג ורגיל שאלה של דבר שהוא כיון

 בכלל אין מסוים יום על לה כשהבטיח א״כ אנשים

 עשירים בת דהראשונה דכיון ועוד אחר, יום ההבטחה

 עניים בת היא והפני׳ לה, לעשות להוריה ביכולת שיש

 כמבואר לראשונה ולא לשני׳ צדקה משום בזה יש א״כ

 נדר, מדין מהשני׳ לחזור ואסור סי״ב רנ״ח סי׳ ביו״ד

 מחלוקת שיש כידוע לגבוה אמירה דין גם בזה יש ואם

 הגרעק״א ובחי׳ רי״ב סי׳ בקצה״ח עיין בזה גדולה

 דמותר לפלפל מקום הי׳ ואמנם שם, רנ״ח סי׳ יו״ד

 הבטחת קיום יבטל דעי״ז ואע״פ להראשונה לתת

 רמ״ח סי׳ או״ח להמבואר דומה *וה״ז להשני׳ נדרו

 נחלל צריכים שיהי׳ דיודעים בשיירא יוצא לענין ס״ד

 פק״נ ואח״כ התחיל בהיתר דהשתא אמרינן מ״מ שבת

 הלוי שבט הקטן בספרי זה מכלל ודברתי דדוחה הוא

 לשם לדמות נוחה דעתי אין מכ״מ ר״ה פי׳ יו״ד

ואכמ״ל. השני׳, עם דהדין ניעה ולבי טעמים מכמה

קרובה לישועה מצפה באה״ר, דוש״ת והרני

רח סימן
 חו״מ שו״ע — וע״ב ע״א ט״ז בגם׳

ס״ה ור״ט — ס׳א רי״א סי׳

 שאינו דבר — מרמב״ם והוא השו״ע בלשון א(

הוא והרי נקנה אינו מקנה של ברשותו

 לך קנוי׳ שאקחנה זו שדה וכו׳ לעולם בא שלא כדבר

להבין זכיתי )לא — כיו״ב כל וכן כלום אמר לא

__________ V............ ..... ,
החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס289 מס עמוד הלוי שמואל ,ואזנו* ד - הלוי שבט



תרצא דינים אסיפת אנינות מערכת חמד שדי
 ד* צמר שלמי גם׳ מגא יו״ד גבדכ״י חיד״א פרן מלשון כי ועם

 שהגן הצבי נאק ממנהג .אופי/ ארטש מייני פומ ובים קפ״ה

 ממה דאינו למנהג סמך ויש קבורה קודם החזן מם קדיש אומר

 עם אלא קדיש יאמר f}i לבדו מאונן משמע ע״כ לאביו ויועיל לנדנה

 דוקא ואולי .לבדו סאונן ואומר מנהגם לשמת ,רצי® לא «״מ הש״ן

 סי׳ אש עמודי וגשו״ם .החזן פה לומר מר דאמר הוא בניהכ״ג לומר

 לו דנראה ס״ז ד׳ מגדים נעם בס׳ הפרמ״ג בשם ל מ״ו אוח י״»
 משחיל הקבורה דמיום רב זמן לקבורה נשן ולא מש לו שמש דפי פשוס

 המחבר ופמ״ש בידי אין זה )ס׳ גיהנס דיני נשטוררו דאז קדים לומר

 דשנרחו ע״ל וכשב הסישה( מיום וצ׳ל גרס שיש ניכר דבריו על נרו

 השהם ואבן סע״ו(. סי' גיו״ד )צ״ל סק״ד ש״א סי׳ המ״ז לדעת רק ישכן

 יאמר דמ״מ לקברו וא״א בשבש שמם דפי קל״ג סי׳ רבא ואליהו כ״ז סי׳

 ס״ב סי׳ וסמה״ג להנה״כ אך הקבורה קודם יש דינים קדישדכמה
 עד קדיש יאמר לא הסרמ״ג בנדון גס לשימחס עלהס״ז כחולקים

 הפוסקים דנרי שהניא אמר ג׳ סי' מדברי אזוב אגודש ובשו׳ם הקבורה

 לא בשבח גם אומרים ויש גמול ולא יאמר דבשבם אומרים דיש בזה

 אפילו קדים האוק יאמר אחרים אבלים שאין דנמקום מסיק יאמר

 בביש שאומרים הקדיש אבל השפלה שבזמן הקדיש על סובבים ודבריו

לנמל ואין בזה סיימם אבלים לשאר אין מ״ל הספד שעש המס

:גב״א לנצח הטוס ובלט למונה סלינו ישקיף אשר עד מנהגם

מיבש לו נחון והיה אונן נעשה שפלין ©שב שבעודו סופר »
 דג דמם הדנות פ*פ כמבואר להפסיק רצה ולא השפלין

 קט״דד״הוהנם נ׳מ״דסי׳ טהדורא ומשיב שואל בשו״ח הובא אמד
 קשירה בר לאו מקרי המצות מכל סטור דאוכן וכו׳ השנה ראש ערב

 המחבר וסג׳ חליצה למטן לאוק ומין מוהרימ״ס הגאונים דקרי והביא

 ונין וכו׳ גטצוה עוסק ממצום( אונן )ממור לסמם דבין ע״ד כשב

 לחליצה ול״ד יסירה בר לאו הכי משום מקרי לא מש של כבודו למעה

וכ״נ ז׳ סי׳ בשבויי כמ״ש להפסיק צריך היה לא הדין שעש"' וקפרש ו©׳

: מי״ש סק״ב סי׳ע״א גבירים. _נטגן

לא מיו ופאר בקבורסו דוקאימפל שהוא מבניו שצוה^אחד כך מ
 המפורסם הרב בדורנו גדול מיז נשאל כלל נקבור© יטפלו

 דפמירים דאף ומסקגשי ז״ך סי׳ מיו״ד אברהם ויפן בס׳ פלאג״י מוהר״א
©ון המצות מכל וסמיכים אומים דין להם יש קבורשו מהשפסקבצר©

:עי״ש וס׳ פנויה דעשם כאין

 אוריין בר הכן אם ואם אב לו שמם דמי שנהגו מקומות יא£ טז
מיז ונשאל ואמו אביו לכבוד אונן בעודו ברבים יורש

 לערער דאין ומשיק ל״אישקו״מקצש סי׳ אברהם ויען ׳05 הרבהנ״ל
:טי׳ש יכו' דורש קנט במה המת לנפש רוח נסם דיש המנהג על

מערכת
 יו״ד נפנה״ג המבי״ב מק כשב בזה״ז בשר אכילש למטן אכילה א

ורין אדרי סמכינן דהאידנא ז״ל רש־ל נשם כ״ח סי׳
 שאל בסיים חיד׳א ומק ו©׳ כלל יסגף ולא טפו חיזוק כדי ויאכל

 דבר באיזה אם אדה שהוא מה לפי והכל באותו׳ גיסכ׳פ״ז סי׳

 עי״ש מוב מס סנה ו©׳ אדם אין כי עומסיו לכפרם עצמו לסגף יוכל
 מלממש רגו עונותינו כזה יסום בדור בשרים נענה מה גדיק ואגן

 ע״ג ס״ו ד׳ היא־לעולם אום הרב כ׳ כך יכפר הטוב ה׳ הסבל פח וכשל

 שנים כמה שזה נר״ו ופקיע מומשה מנן לחד וסמך ספד למדנו מזה

 ואשרי מליו ללגלג וחלילה כללי בשר לאסל שלא פרישות בעצמו נהג

 עמל כל © רדוע מצוה יין זולש מרובה פרו״ש היא היין מן גם © מלקו

 מושם יין והרבה א©לה מרוב נמשכים איסורים וכפה לפיהו אדם

 כל לפרוש לו שאפשר למי אשרי האר״י הרב בשה כתבו וכבר רמ״ל

 שלמה יקהיל בס׳ ומיין קל״ד סי׳ א״ח מ’באה מיץ ויין מבשר השבוע
 אמ׳ש .שמשו מי בל הררי דברי שהביא ס"ב שקלט סי' א״ח

 שהרי חובה ולא רשים דהייט יין ושוסה בשר ואוכל מיסב ובשבש
 ובראשים .אש״ם סי' ביו״ד הד״מ וכ״כ ו©׳ חול שנסוך עשה אמרו

 מוסר ובשכמ .חי בעל שום לאטל שלא הארץ מ״ב קלע ד׳ חכמה

 שכ״ז ועם עי״ש ו©׳ גמור לצדיק אלא בשר הושר דלא כסב קצ״ב ד׳

 למדנו מ״ע .בשר אכילם אדם לכל לאסור וחלילה הוא חסידים משנש

 עוד ועיין לו יאמר קדוש מסין עצמו לסגף שיוכל למי הדבר נטן כי

 לאדם חוב שאין להניא שהאריך סי'א׳ יו״ד על )מאאס( שלמה בכרס
 לרנינו קומה שיעור ס׳ גד״מ ועסה ויו״ט בשבח אשי' ויין בשר לאסל

 בענין מ״ג סיד הי׳ומ״שבד׳ לנצ״ח המגיב תלמידי והראני כדמ״ק
 שאפשר מבשרה יסרמק נפש ובעל שה ול מהורה נהמה בנפש הגלגול

 המוס מד מלפסו שהיא ופעמים ההוא הרשע מ יחרכב נשרה שמיי

 אליו שנגלה למי אם בשר© לאכול אין לסי״ז מהפגים שם וכשוב ו©׳

 הארי הרב הזהרס וזהו טון מחמס מטלגל בה שאין ממי ה׳ הוד
לב כלל לאכול ואין מה'מ בשר באכילת להרבות שלא עקב ס׳ נסה׳ימ

: מ״כ החיוח מיקר שם © ומוח שיה בהמה סוס________ מביסו מוץ מקום בשום לאכול מצפושלא על המחמיר אכילה ב
 בזה יש אם הכלים על וחושש איסור שוס משש משום

 ח״א אליהו קול להרבטס עיין וחכמיה העיר לאנשי זילזול פקפוק שום

 ישרי נס׳ מוהרד״ח הלב כ״כ סי׳ח״ן )מ״ב( יעקב שבוש סי׳א׳ מיו״ד
 הרב ומדברי ד״ק לראות אמצ״א קו׳א וס׳ י״ד אוש ע״ג מ״ז ד׳ לב

 ויוכל איבה משום ואיכא דפי שפיר דלאו משמע הנ״ל יעקב שנות

 שהיו שמאל מה על אלא לכ דלא י״ל אך שקלוש פסה לידי לבא

אסורים והכלים שריפה הוא למדינה מחון הגא שבשר ברבים עמיתים

_ אכילה
 על המחפיר יחיל משא״כ לאיבה איכאלמיחש ודאי הא © דכל ©עי״ש

 אפשר חלילה מריסוס כא״עלי מחזיקם ואיט לאחרים מונע ואינו עצמו

 שמטע© פלא נסה אומר איט אם וכ״ש למידי למיחש ליכא דבכה״ג

 מ״מ .מעשיו מטך ניכרש שמחשב© סגם איסור חשש משום הוא
 אחרת בסיבה אכילתו מניעם' לשלוש אפשר בפירוש אומר שאינו ©ק

 משום אינו נמנע שהוא שמה לומר שקר לדבר ויכול איבה משום וליכא

 ההישרדלשנושמפני מלל שהוא אמרם סיבה משום אלא אישור משש

 שמים ירא ששקכ״ד סי' אשכנזי אומן יוסף בס' כמ״ש שלום דר©
 שהוא יביט שלא ו©׳ בחכמתו לסבב יוכל ו©׳ ביראה מרום שהוא

 שדמוהו שהר מהמדבר הגדול מהעונש לעצמו ימוש ואל מיישום משום

 נשמשו ששלום ופשוט השלום מפני לשטש השירו שהרי לעע״ז רז״ל

 אוש א׳ ד׳ ח״א הדביר סשח בס׳ וק׳ פ״כ הטף משלום ומביב אהוב

 כן והעלם והאריךבראיוש בזה נסשסק ח״אסי׳ה׳ לכפיים שבס׳ ז׳
 שהיה מוהרר״ם הרב טל סעיד הנ״ל לב ישרי בספר המגיה ורב

 גבינה אס כי העיר אנשי בנשי בשר לאכול שלא עצמו מל מחמיר

 ועיין עי׳ש ארוך פסק מ״ז ועשה העיר מחכמי עליו ורינט ודגים
 לערער שאץ יוצא מפורש זה מכל מ׳ אוש א' סי׳ הדביר פתח לסרב

 יחידים אצל )זולת כשר מאכלי מלאכול שנמנע הי״ו מכם האחד מל

 שניכר רק בפי׳ כן אומר איט והוא והמליחה הניקור מל שחושש פרטיה(

 במערכת יוק פלא סרב .וכשב כלל למוש אין שבודאי זה מפני שהוא

 כלסמים בעיניך יהיו אדם כל חז׳ל אמרו דאם חשוד באוש החי׳ח

 במנין אדם לכל ולחשוד לישמר שצריך עאלו מהם ממוט לישמר כדי

 זהירים אדם כל ©לא מביתו מון אוכל שאינו למי ואשריו איסורין

 וכיוצא ,ממגע היין ובשמירת משולמים ובדיקה ובמלימה הנשי בניקור

 וקסמה איבה שוס בלי אחרים בבית מלאטל לישממ שיכול ומי ו©׳

 המאכל מן ידו ימשוך אשריה בביס לאטל מוכרש ואם .מוב מה הנה

 דעה יורה בסיו״ב ועיין .עי"ש וכו' מ ירגישו שלא ובאופן יוכל כאשר

 וש״ם ס״ח גדולה בעיר אויש שהיה אחד לגדול שראה ז׳ אוס א׳ סי׳

 שהיה שנים כמה נשר נסיו בא לא השוממים לבדוק יטל היה שלא

 עוף רק נשר אוכל סיה שלא אחד רב ראיסי גם .נצינעא אך שה

 הדדנ״ז גששו׳ ומיין מכיל פומשים ג׳ הסכין יראו שמימה וקודם

 שלא מעמים כמה של צ״ס אוח הבים’מטרכח, הכללים בקונטרס הנאשיו

 בפב״ם איזה בלם לאטל שלא חוששים חכמים קצח שהיו מה למוש

 הגעלה מצריכים והיו בשחיטתו נזהר שלא השו״ב על חשש משום

 ג״ה ול כליהם לגיעולי למוש ואין וכו׳ אב״י כלים דסשס לכליהם

 ושמא ההוא הסושנו פשתיסת זה אין דשמא שרי גשר לאכול דגם די״ל

והניקור . המליחה על הוא שהחשש בנד׳ד ומ״מ עי״ש שממיפהוט׳

סמסור
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מערכת חטד שדי 1382
 למוש דאפשר נראה מהרים שאץ חשש ויש בביתו אדם כל כיד שמסור

 כשם כס כלש וסמלוקס איבה משש יהיה שלא ובלבד מצש ולמנוע
 המחלוקת מפני ישנס לא מבורר אינו שאיסור בדבר ורבותיו הדיסביא

 ושנאת למחלוקת שטרם בביתו וישב יכבד בזה בטוצא להחמיר והרוצה

 בראשו מיניו והחכם והזמן והאדם המקום לט והכל מיו ומה״ש חנם

 לש׳ש יטו מעשיו וכל וחסידותו חומרתו ידי מל תקלה סבא שלא

:קמ״ז אות האל״ך במערכת הכללים נקונעריס שרשמתי במה ועיין

Jהאוכל לחולה מינם ונפקא שהייתו שיפור כמה פרס אכילת
 דמוב ע׳ז סי' חיו מס״ס הגאון כסב המורים ביום

 כשיעור לאכילה ){כילה בין להפסיק בכך להמולה אפשר אס ולהחמיר

 בטריה ראשית והגאון וט׳ נפשו מרס יודע ולב למלן מ׳ מיל מצי
 שמא עמו ומ״מהסטם בראייתו פקפק ע״א וד׳ל״ג לב ל׳בסיך ד׳

 ל״ש מימש רביעי ושלש מינומין ששה להפסיק צריך ולשתיה מינוס ס׳

 יצ׳ובח׳א דורט מגאוני לאחד הנד׳ס מראה דרכי נס׳ ראיתי ועסה

 רש״י לשימת הוא פרס דשיעור הפלה בזה שהאריך שאמר ד’ע פ״מ דך

 הרמב״ס ולשימס סעקונדין ותשע מינומין משר אחד ביצים ארבע )שהוא

 מינומין שמונה דהיינו מזה( רביעי מלק פחוס מא רצים( ג' )דהיא

 יציו בדורט מופלא לגאון הנ'מ חסד סורס בס׳ ואולם סעקונדין וששה

 שבאמס דכרימס מהש״ס החס׳ס מהסס סל להשיב הרבה ליב בסי׳

 המינים בכל בשוה אחד שיעור לקצוב אין ובלא״ה כלל ראיה משם אין
 דומה אינו מסים דפת שוים המינים אכיפדלאכל כדי שהייס בערן

שצריך ויש מסר שנאכלין אוכלין מיני ויש וכו׳ בש״ס כלש שעורים לפס

 : דביק עי״ש וט׳ ברור דבר מזה לידע ואץ יוסר עוד לשמי

מימיו בהנאת דוקא מא אם הכמרים ביום אטלה איסור ולעני?
מער׳ הכללים בקונמריס רשמתי גרוט בהנאס אפילו או 1 ׳

:אוסקכ״ז הכ״ך

 בקונסריס שרשמתי מס עיין הכיפורים יום בערב אטלה ולעני?
מפרכס זה ובקונטריס כ״ג אות הלין מערכס הכללים י ׳

:וג׳ ב׳ ואוס א׳ אוח ג׳ שי הכפולים יום

בשפיכה אדם בני שגי והיו כזיס דצריכה פסח בליל מצה אכילת י
 דמאן כסב ב״י הרב אקד כזים רק להם ואין וטוצא

 החבי״ך מרן היד ייג אות י״ס רס״י הד״ס מקרי והרב גבר דאלים

 איכא שיעור כחצי דגם דכיון כסב לא י״ד ד׳ מ׳א חיים ראה בס׳
 השכים שיעשו עדיך דפפי שניהם בין הכזיס דיחלקו מססנרא מצוה

 החבי״ך ומרן מהמובחר מצוה האחד שיעשה ממה מהמובחר שלא סצוה

 אם אבל כדינה הסצוה יקיים מהם 7nh הכזיס כל יאכל דאם כסב

 האחד שיקיים מוסב ולק שלמה מצוה מקיים אמד גם אץ לשמם יחלקו

 למרן ומיין הניל. ביי הרב וכדמס גבר דאלים ומאן כדינה מצוה

 חצי באטלס מצוה איכא אי דשקו׳ט מאי ספיה סי' במחב׳ר חיד״א

 הדביר פתח הרב ג״ע ולמופה״ד מצה זיס חצי אלא לו שאין לפי שיעור

 ומוסר חכמה והר׳ לב קמ״ז ד׳ ובמפסחוס א׳ אוח צדיק ט׳ בלב

 גבר. דאלים. דכל ב״י הרב סברת בססס הביא קעיואוסקלה ד׳

 עיי חסים מכזיס סרס אכילס כדי מצה מהס לאחד יש דאס ונראה

 דכ״ע אליבא מצוה מקיים האכ׳ס הל לבדו הוא יאכל ואס חערובס

ס׳ ס״ס כאן דיש עמו לממצאים ימן והשאר כזית שיאכל עדיך ספי

 עלכלזיס חייב אכיס בכדי בוכזיס שיש דבסערובת כרית הלכה אי

 דאסאינו כהר״א דהל׳ ואסיל שט זית ייסבכל יוצא נמי וסט שבו

 שישר חצי הו״ל לצאסי״ח למטן נמי והכי חייב אינו מרס כל אוכל

 המצוה מקיים דבח״ש כלד הל' שמא סיב סג״ן סי׳ פר"ח להגאון עיין

 לעיין להתיישב וצריך לכאורה כין דמצדיך( )למאן פסאפך והוא

 :אוסמ׳ג הסמיך פער* הכללים בקוכסריס שרשמסי הרבנים בדברי

 שראיסי מה עפ״י הנזיל שכסבסי מזמיר הוא למעלה הכתוב כל והנה
ועתה הדיע עיקרי ס׳ בידי היה ולא מיל חיים ראה בס׳

 ראה בס׳ ממישבשמו דנה* מטוטם הדברים אין ט וראיתי סט השי

 והמעיין .שניהם בץ הכזיס שיחלקו דהכיי בעובדא פוסק דהע״ד חיים
 בא לא עצמו וכל כן לפסוק דמסו דאין יראה שלק בגופן העה״ד בד׳

מצה. זית מצי אלא לו שאץ דמי שם שהביא השס״י הדפס להכריח אלא
 דהר׳ ע״ז סצוהול ליכא מהט ובציר בכזיס דאטלה לאכול חייב איט

מלק ג׳ ט׳ שאל מיד״אבס׳חיים ושמק להשבויי הסכים מחנהראוק

דינים אסיפת אכילה
 הרב מיש שהביא הוא ופ״ז ברכה בלא לו שיש מס דיאהל והסליס סליו

 מזה להוטח רצויה וכונסו גבר דאלים כל כזית אלא להם שאין מ׳ ב״י

 מכשישר בסחוס אפילו ואם בזה״ל )בעהיד( שסיים השמ״י כדעת

 דבאכילס נהי ד זה וחצי זה חצי שניהם יאכלו לא למה המצוה מסקייפס
 שלא חברו על לעכב בדין היה לא מיס מהמובחר מצוה כזיססהיה

 מצוה היד וחזקס באלמוס הוא שיקיים כדי עיקר כל הסצוה יקיים

 מהמובחר שאינה מצוה היא דפשייסו מסחברא וכמעס המובחר מן
 .עכ״ל מהמובחר מצוה לבדו מעשוסו עדיך חברו אס גס בזה ולזכות

 דברי לט טחן הדין לוסרדבההרח דכונחו ודאי מורה הלשון וסגטן
 הדין לפסוק טיל דאל״ה השבו״י וכדמס עיקר כל מצוה דליכא ב״י הרב

 כדעת ונקיס ואזיל מססמיך העהיד גס ולפי״ז .החצי כלאחד שיאכלו

 דבפחוס השט״י כדעת סיל שאל וחיים השבויי ובממלוקס הרב״י

 אין הקה״ד הרב דבט דלענ״ד )אלא מצוה סרך שוס אץ משית

 ס׳מ לאוכלו חייב חיש אלא דבדליכא דאע׳ג י״ל דשפיר מוכרחים

 כתקנה המצוה ויעשה אחד אדם שיאכלט עדיך שלם כזית בדאיכא

 מה לקיים לאוכלו דלסחייב אלא כתקנה נמשיס המצוה דבח׳שאין

 ב״י סרב ל ולק כהלכסס מצוה הויא שלם כזיס אבל לקיים שטדו

 מודה סיד״א פרן גם ובזה גבר דאליס ומאן המצוה יקיים מהם דאחד

 מאן הביי דין העתיק ג׳ דבאוס ספ״ב ט׳ בברכ״י מלש שנראה כפו
 פי׳ש( עליו וחלק ח״ש בדין השט״י מ*ש הביא ד׳ גברוצאוס דאלים

 דאץמצוה מטח חייסי׳מת״ה בני דהר׳ י״ד באוס במס״ד שם ול

 החק״לנסי׳ הנה הוכחתו במחב״ר שדמה ומה מכזיס פחוס באכילה

 אין דלדעש ל הנ״ל הב״י ובנדון .חיי הבט ס׳ וקיים בזה עמד צ׳

 טח ובם׳ .עי״ש הגורל ישבית ומדנים גבר דאלים דינא מצוה בקיום

 ע״דבס׳ במ״ש למיין וציין החק״ל שו״ס ציין פתיה הנד״פססיי חיים

 בקונם׳ החקיל לשעהפ״ש מיניה אשתמיס הנרא׳ ולפי רחמים. כסא

 חיד״א מרן לש הביא ששם הנ״ל הדביר בפסח שציין לחקר טק

 ח״ש דאין והפלה דבריו כל מל מפד והוא החק״ל מיד• להשיב בפס״ע

 אוס החייס מפרכס יעקב בקהלס מוהריס״א מרן דעס ושק בעשין

 ע״ג ל דך יו״ס הל׳ דבש׳ ל פ״בהנ״ל קמ״ז בד׳ קל״זובמפתחוסהס׳

 מס״ש למטח דיש ל י״ב סי׳ במא״ח אהרן כפי והר׳ והציע נהיפך כ׳

 רחמנא רפי סלעים ד״ה התום׳ וכ׳ חמש חצי ולא ממש מ״ח ד׳ בבטרוס

 הוי לא שיעורא דליכא דכל סי״ש מממש בפחות מקיימא ולא עליה

 זה וראה זו סוגיא מהם דגמלס הג״ל הרבנים על וסמה המצוה קיום

 אלא שנחלקו סי רא לא בזה קדישי רבנן בדברי שעברתי כמעס ט חדש

 שבלולב מיטם כארבעה מצות בשאר ולא אכילה מ״י הבאה בפצוה

 דליכא להכריח דאין סוס׳ד לה אשד׳ עמודי היקר נס׳ )עיין וכיוצא.

 יתקע יודעכלהסקיעוסלא דאסאיט סקצ״ג בשי׳ מדקייל בח״ש מצוה

 • הסוברים דסעם בט״כ יאושע ספר בשו״ס ק להכטח כמיש שיודע מיה

 פשע פקר ההלכה רק בלש דאטלה כהראים דשברי הוא חיש דיאכל

 סשובה בשערי וע׳ פלד בתקיעה שייך לא וזה בלש קיים ובלע הכסוב

 החי״סאוסייבכסבסי מפרכס הכללים ובקונס׳ סלב וסי׳ סלה סי׳

 דליכא דלל פ’ט הג׳ בשם יצחק סולדות ס׳ בהקדמת מלש דנראה

 לדחוס דלענין דייל מוכרח דאיט נלפ״ד ועסה ח״שעי״ש בקיום סצוה

 ללדאיכא פקלד דהרב כסנסי הנ״ל כללים ובקונס׳ וק״ל שאט ליס

 בראה ממ״ש שנראה פה אחר שנפשכסי וט׳עי״ש פכזיס מצוהנפחוס

 דבהגהוס שם שהבאתי ומה .העה״ד דברי מוך אז ראימי לא ט חיים

 מלחם הראיה לדמות המס״ס בשם ל לל ד׳ ליומא חיוס הירש מוהר״ץ

בסשו' לש לץ ל״ש וס' פרל אדם על מצוה דאינה היא דשטא הפנים

: זה בפטן לס סי' א״ח מחיס

 אשכנז סרבט מפלא להג׳ מרדט דברי ס׳שו״ס השנתי זמיר אחר
 פאדבמטיטם שהאריך וראיסיבסי׳ן׳ פרידבורג( )מוהריס

 הראשוט׳ דברי והביא וזויס פינה הטח לא חושיה הגדיל עצה הפליא אלו

 לענץ מסטן אדירים בלס צלל לזה מיוצא המדברים והאחרונים

 לב כל מלאים סעיפים( )לד דלו אס ועשה .מטן לאותו והביאם

 רבנן יחש״ב ד״ם . סברא לאהדורי ידע וליו יסבו״ר חריפא בפלפלא
 דמרש״י דהגם . ברורה הלכה והפלס .השורה נבריס אמושבטייהו

 דליכא הפטם לחכו גט דסברי לכח לל ד׳ ליומא והרימב״א וליי

וטוצא ומרור במצה לס י״ח( סלך פד )טסי״ש .משישרא בבציר טצוה
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שא חסידים ספר

 ]ב[. הדבר עבר בשכבר זהו שלים בדברי לשגות שמותר שאמרו מה כי לי אין לומר

פיך על ישמע לא תזכירו לא אחרים אלהים ושם י״ג( כ״ג )שמות כתיב תכז

 ישראל יאמר שלא לך לומר הקישן למה בשנה לי תחוג רגלים שלש ליה וסמך

 יאמר אלא קדוש אותו של יום ועד פלוני ע״ז של איד יום עד לך אלוה אני לנכרי

 אחרים שתגרמו ותזכרו )א( תזכירו לא אחרים אלהים ושם דכתיב שבועות וכך כך עד

 עוד לי תקראי ולא י״ח( ב׳ )הושע וכתיב לשמם. אחרים תשביעו ולא ]א[ להזכירם

 אידם שם ואפי' בשמם. עוד יזכרו ולא מפיה הבעלים שמית את והסירותי בעלי

יאמר ולא לאלהיך. שיש באמונה לנכרי יאמר ולא ישראל. יזכור לא מיכאל שקורים

עולם ברית
שלוש בדברי לשנות שמותר

פירוש

 שהוא תזכירו מלשון שמדייק ר־׳ל )א( תכז

תגרמו שלא ומפרש לאחרים מפעיל לשון

להזכירם. לאחרים

 בשכבר זהו שלום בדברי לשנות שפותר תכו.

דעונר סוברים פוסקים דבמה אע׳ג עבר.

 שבועה מעובר יותר חמור לשעבר השבועה על

הכא ה', דין ל«ד סימן נח*פ כמבואר דלהבא

 פה ממשנה טוב יותר עתה שהוא מה לשנות זה ולעגון לו ויש לי אין אומר כגון שעה אותה על משגה

 לאו ואומר זו מסכתא בפיו שגורה אם והוא במסנתא דמשנו רבנן עבידי דמציעא ם»ב דאמרינן ואע׳ג שעבר

 יותר רהענוה מזה ולמדנו מותר לעצמו טובה להחזיק ושלא ענוה משום התם שאני עוזה, שווא מה ומשנה

והארך. דוק זה בפרט מהשלום

הסד מקור

 והרגני שאול ושמע מדכתיב שנלמד שם ביבמות זח ענין ממקור וצ״ע קנ״ו, סי׳ במג״א מובא ]ב[

 זבח שבאמת קאמר דקושטא שהעיר שם במהרש״א יעוין אמנם בלהבא, שזהו לזבוח ואמרת וגר

 אמרו מאשר שם שהביאו מד, וכן מותר, וזה שבביאתו העקרית התכלית לו גילה לא אך שם

 על באמרו זו לכוונה באמת רמז שכבר אביהם בסגנון שינוי אך הוי וגר צוד, אביך יד, שבסי

 על אמרו הם גם והם הסיבות מסבב שהוא יעקב אביר מידי וגר חצים בעלי וישטמוהו יוסף

 סע״א ס״ג שם ברש״י וע׳ בדוי דבר ולא ׳שינוי אך יש זה ובכל אביך, אלהי עבדי פשע נא שא זה

 מעשך, סע״א כ׳ ביצה מגמ׳ צ״ע וכן זקן, ואדוני מפס׳ שם שהובא מה צ״ע אולם טעמא, ד״ד,

 של טיבה מד, לו אמרו שמאי תלמידי עליו חברו ביו״ט עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביא נהלל

 על העיר והגרש־׳ט שם, ברש״י וע׳ וכו׳ הבאתיה שלמים ולזבחי נקיבה להם אמר זו, בהמה

 פני שו״ת ט״ו, ב״ב למהרש״א ח״א וע׳ רבינו, דברי הביאו שלא י״ב סי׳ חו׳׳מ ונד,"מ האו״ת

 מהרץ ותשובות בכתב כשקרא מיחזי בענין התשובה באמצע פ״ב סי׳ אהע״ז ח״ב יהושע

 כהנך לשנות רשאי עבר שכבר דבר שבשביל רבינו דכוונת כ׳ ובחס״ל שט״ז, סי׳ יו״ד אסאד

 שמואל וכן כבר, שהיתה השנאה ע״ד לפייסו שהוצרכו יוסף באחי שם ביבמות דמייתי כולהו

 מה להודיע רצה לא שהשי״ת שרה וכן היה, שכבר מאורע בשביל ממנו מתירא שהיה לשאול

 אתמוך לו הלוה שלא מד, על חבירו מפייס אם כגון שלהבא דבר בשביל משא״ב אמרה, שכבר

 ללוות רוצה אינו טעם איזה ובשביל ממנו ללוות בא חבירו אם אבל לשנותו השלום למען רשאי

 שהביא הא״ר לקושית מקום אין ולפ״ז מפיו, שקר ולהוציא זה בשביל לשנות יתכן לא לו
 הגחיד׳|א שמגמגם מה ג״כ ומסולק הוא דלעתיד לזבוה דשמואל מההוא שם באר׳ה הפמ״ג

)חס״ל(. כאן

 העולך, מן ובטלו עברו שכבר שבמתולוגיא האלילים בשמות וצ״ע ב, ס״ג סנהדרין ע׳ ]א[ תכז.
יצו(ק בית משו״ת ]ובעבה״ג ע״ד סי׳ ח״ו סופר ובחתם ח אות מ״א פ״א ע״ז בתפא״י ועי׳

 בבמד״ר יעוין אמנם הכסף, של האליל נקרא שכך בעוד ממון שם דמזכירין ממה קנ״ב סי׳ יו״ד

 בתשוקה וע׳ אלילי למנין באגרות כשכותב צ״ע וכן מונה[, אתה מה ממון שדרשי ח פכ״ב

 נ׳ ע-ז סי׳ ושם סדובה, פה לס״ק ש״ו יוני ג׳ ו׳ יום היום כתבתי ל״ח סי׳ פאדווא מהר׳־מ

סהאבידרהם קי״ז סי׳ או״ת וב״י ל״ח סי׳ הר״ן שו״ת קכ״ג, סי׳ ח״ג מתשב״ץ ובעבה״ג דצפברש,



המלךמשפטים ג3 שמיתעבד

 רשע שהוא מפני הדינים מבעלי אהד על הדין להטות שלא הדיינים
 וחזקת משקר וחזקתו הוא ורשע הואיל תאמר ולא עבירות ובעל

 תטה לא נאמר זה על הרשע על הדין אטה בדבריו משנה זהשאינו
דינו. תטה לא במצות אביון שהוא פי על אף בריבו אביונך משפט

להתרחק )ב( בזה נצטוינו )א( •PCHfl $קןר ה!ךבר ז.
משקר. מאד

אוצרהחכמה!

1 J .ן IP

מצותיד נתיב

 ז״ל הרשב״ץ וכתב רכ״ו. סימן וסמ״ק ק״ז עשה סמ״ג וכר. נצטויגו )א(
 בו nwu דרשות והרבה עשה מצות היא תרתק שקר מדבר ג״ט אות מ^ויו

 אפשר ועור״איך המצות במנין זה יכנס שלא אפשר ואיך ובמכילתא בשבועות
 לב״ה ב״ש להם אמרו פ״<ב-- ובכתובות אמת בדבור עשה מצות ף$5*יישלאלת$ה

 שקר מדבר אמרה והתורה !וחסודה גאה ;כלח לה1 יאמרו וסומא חגרת אף לדבריהם
 הציווי בזה ונכפל המצות במנין, שהכניסוה המצות המונים קצת מצאתי ובן תרחק

 ולאו הן שיהא בב״מ ודרשו לכם יהיה צדק והין לו—יט קדושים בפרשת באמרו
נמנה צדק הין ויהיה בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא ההוא אביי ואמר צדק שלך
עב״ד. תרחק שקר מדבר עם אחד

המלך בעבד עיין תרחק שקר מדבר עם אחת מצוה הוא צדק והין שכתב מה
 במנין באה אינה אך מיוחדת מצוה בזה בעזה״י שם שיתבאר קדושים בפרשת
 יחוש שלא אלא בשקר קבוע אינו האדם אם אף משקר. מאד להתרחק )ב( תרי״ג»

 או שחוק דרך זה ,יאמר רבות ופעמים אותו יאמר לו יזדמן ואם ממנו להתרחק
 במשלי שכתוב מה הוא השי״ת רצון היפך כן גם הוא רעה כונה בלא בזה כיוצא

 ותראה תרחק שקר מדבר האזהרה עליו שבאה מה והוא צדיק ישנא שקר דבר
 הגדול ההרחק על אותנו העיר תרחק. שקר מדבר אלא תשמר משקר אמר שלא

 ובודאי אמת הקב״ה של חותמו אמרו וחז״ל מזה לברוח שצריך הרבה והבריחה.
 מתועב הפכו יהיה כמה לו לחותם לקחתו הקב״ה בו שבחר מה הוא האמת שאם

 את איש אמת דברו ח׳( )זכריה ואמר רבה אזהרה האמת על הקב״ה והזהיר לפניו
י״א(. פרק )מס״י רעהו

 שקר של תערובות בו נתערב אם אבל אמת דבר מספר הוא אם ואפילו
 ל״א דף שבועות ועיין תרחק שקר מדבר עשה מצות על כן גם עובר במקצתו

 תערובות שבן וכל שקר כעין נראה דק אפילו הוא דשם הגמרא של הציורים בכל
 )ממנין גמורה עשה מצות והיא תרחק שקר מדבר על דעובר בודאי ממש שקר של

 הדעות לכל הוא דאורייתא איסורא פנים כל ועל ק״ז עשה הסמ״ג לדעת תרי״ג(
י״ג(. עשה פתיחה חיים )חפץ

 תלמוד לדבריו סגיגורין יעשה שלא לדיין מנין ל׳ דף בשבועות גרסיגן
שהוא לומר גוקפו ולבו דין דן אם סגיגורין ופירש״י תרחק שקר מדבר לומר

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס176 מס עמוד זאב מרדכי בן שמואל הומינר, )שמות( ב ־ המלך עבד



צהמלךמשפטים כג שמותעבד

מצומיך גתים
 צדדים לכל אלא לחזור בוש שהוא להעמידם ראיות להביא דבריו יחזיק לא טועה
 מליץ יעשה לא שהדיין היינו סניגורין פירש והרמב״ם לאמיתו. דין להוציא יחזור

 מבעלי אחד ילמד ולא וישתוק לו שנראה מה יאמר אלא דין בעל של לדבריו
כלל. טענה דינים

 ופירש״י תרחק שקר מדבר ת״ל לפניו בור תלמיד ישב שלא לדיין מנין
 שהוא בחבירו שיודע לדיין מנין יטעהו. שלא עמו בדין וליתן לישא בור תלמיד

 שקר מדבר ת״ל עמו יצטרף שלא מנין גזלן שהוא בחבירו שיודע עד וכן גזלן
 מדבר מקום מכל אמת שהעדות ואעפ״י הגזלן עם יצטרף שלא ופירש״י תרחק
 מנין אחד. עד אלא כאן ואין עדים שנים פי על דין לפסוק שגורם תרחק שקר
 אחתכנו מעידין והעדים הואיל יאמר שלא מרומה שהוא בדין יודע שהוא לדיין
שלמד מרומה שהוא ופירש״י תרחק שקר מדבר ת״ל עדים בצואר תלוי קולר ויהא

w בשבועות(. )שם אמת עדותם שאין העדים דברי מתוך

 ישתוק שלא לעשיר וחוב לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד מנין
 יאמר שלא בדין שטועה רבו את שרואה לתלמיד מנין תרחק. שקר מדבר ת״ל

 ת״ל שמי על הדין שיקרא כדי משלי ואבננו ואסתרנו שיגמרנו עד לו אמתין
 קום את ותא לי אית סהדא חד רבו לו שאמר לתלמיד מנין תרחק. שקר מדבר
 משום אסור הכי אפילו שיקרא מפומך מפקת לא דהא מידי ולא תימא ולא התם

ל״א(. )שבועות תרתק שקר מדבר שנאמר

 במגה לי שיודה כדי במאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו לנושה מנין
 מנין תרחק. שקר מדבר ת״ל אחר ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה לי ויתחייב

 חוץ לו ואודה דין בבית אכפרנו יאמר שלא מאתים וטענו מנה בחבירו לנושה
 מדבר ת״ל אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל שבועה לו אתחייב שלא כדי דין לבית
עדים ושנים דין בעל אחד יהא שלא באחד מנה שגושין לשלשה מנין תרחק. שקר

)שם(. תרחק שקר מדבר ת״ל ויחלוקו מנה שיוציאו כדי #

 מאה בת איצטלית לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד לדין שבאו לשנים מנין
 ופירש״י תרחק שקר מדבר ת״ל כמותך הלבישהו או כמותו לבוש לו שאומרין מנה

 מפני שכנגדך דברי יסתמו או פגים לך לישא לנו תגרום שלא כמותו לבוש
 מריבו שאיש וביון כזה חשוב אדם על דין בית בי יאמינו איך ואמר חשיבותך

)שם(. שקרו את זה מעמיד מסותם

 דינין הבעלי להשוות פקודא תהרוג. אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר
 אשר ביה אתמר דקב״ה בדבר( )יש פנים משוא יימרון דלא שקר מדבר ולהתרחק

 כגוונא למיהוי צריך דיין האי אחד, תיבות בסופי שח׳ד יק׳ח ול׳א פנים ישא לא
 תרוייהו להשוות ובדיגא בדיוקניה, איהו דיהא שוחד יקח דלא אחד ה׳ דאיהו אחד

 ולבתר דינא דיקבלון עד חד, בתקלא אלא דא מן יתיר לדא דינא יטה ולא לאחד
קי״ז(. משפטים )זוהר עובדוי כפום איתדן חד כל

אמר כ(—טו )שופטים שגה עשרים פלשתים בימי ישראל את וישפוט כתיב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס177 מס עמוד זאב מרדכי בן שמואל הומינר, )שמות( ב - המלך עבד
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המלך משפטים כג שמות עבד

מצווניו נתיב
 כאחד עמו ידיו ח שנאמר שבשמים כאביהם ישראל את דן שמשון יוחנן רבי

צדק. במשפט עולם של כיחידו כאחד רש״י ופירש יוד( )סוטה ישראל שבטי

 ליה דקביל כיון דשוחדא, טעמא מאי רבא אמר ק״ה דף בכתובות גרסינן
 חובה רואה אדם ואין כגופיה והוי לגביה דעתיה ליה איקרבא מיניה שוחדא
חד. שהוא שוחד מאי לעצמו,

 עצמו את לחייב החובה לצד מתקרב דעתו אין לעצמו חובה רואה אדם אין
)רש״י(. אחד לב נעשים והמקבל הנותן חד שהוא אמת. לדין מתכוין ואפילו

 להיות צריך הדיין דהא לומר רוצה חד שהוא לומר יש דברים של סודן ולפי
 ממנו פורח אחד מן אל״ף הרי הדין את מטה ואם צדק במשפט עולם של כיחידו
 הרי שוחד לקח ואם אחד, תיבות סופי שוחד תקח לא דהא ועוד חד, נשאר ונמצא

 הרב כתב כן א״מ. חד. תיבות סופי שוחד תקח אצלו ונשאר ממנו פרח לא מלת
אורות(. )גצוצי חן חכם פי ודברי אור, כתנות

 תלמוד חבירו דין בעל שיבוא קודם דין בעל דברי ישמע שלא לדיין מנין
ל״א(. )שבועות תרחק שקר מדבר לומר

 ובראשית )מכילתא( הרע לשון למדבר אזהרה זה הרי תרחק שקר מדבר
 אזהרה זו תרחק שקר מדבר אמרו במכילתא כתב י״ג פרק הקדושה שער חכמה

 נקרא הרע לשון ומקבל הרע לשון דמספר מזה ונראה עכ״ל הרע לשון למקבלי
 אסרתו שהתורה כיון מקום מכל גמור, אמת על אפילו הוא הרע דלשון ואף שקר,
תרחק. שקר מדבר יתעלה באמרו נכלל ושפיר שקר הדבר נקרא

 אומר הוא וכן המינות מן לפרוש אזהרה תרחק שקר מדבר אומר נתן רבי
 כי בו הנשבע כל יתהלל באלהים ישמח והמלך וכתיב וגו׳ ממות מר אני ומוצא
)מכילתא(. שקר דוברי פי יסכר

הכא כתיב ע״ז עובד כאילו בדבורו המחליף כל צ״ב דף בסנהדרין גרסינן *
המחליף ופירש״י תעתועים מעשה המה הבל התם וכתיב כמתעתע בעיניו והייתי

 שפירוש אעפ״י המאור במנורת וכתב ניכר יהא שלא בדבורו משנה בדבורו —
 לפי הוא הבונה אבל הוא מי ניכר יהא שלא בדי בדבורו המשנה הוא המחליף
 נקרא עגין בבל המטעה כל כן גם יהיה לפיכך שקר בדבר חבירו את שמטעה

אדם. לבני כן גם הם שמטעים לפי לע״ז דומה

 יפרע לא פן לו להלות ירא ואתה כסף לו שתלוה ממך לבקש אדם בא אם
 יאמר אלא תלוה כסף דאם עשה על בזה עובר וגם לי אין ולומר לשקר אסור לך
 לו שתפרוט גדולה במטבע אדם אצלך בא אם וכן בטוח ערב או משכון הבא לו
 אלא לי אין לומר אסור להם תצטרך שבעצמך חושב ואתה קטנות מטבעות על

שקר. יהיה שלא אופן באיזה או האמת אמור

 אל מתלחשים מת לדעת חפץ ואתה מתלחשים שהם אדם בני תראה אם
לך מגידים היו שתדע חפצים היו שאילו שקרנים אותם תעשה פן להם תשאל
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צא המלך משפטים כג שמות עבד

מצותיד נווייב

 כלל יעמוד שלא טוב ויותר )ס״ח( שקר לך יגידו שתדע חפצים שאין ועתה
ההוא. במעמד

 שמא כי אומר שאני כמו ויאמר פלוני לחכם תשאל לחבירו אדם יאמר לא
 אחריך מיד ילך הוא האחד יאמר לא אחד ובא שיושבים שנים וכן כן, יאמר יא

 פלוני לומר יתכן לא לעשות אחר שברשות דבר כל דבר של כללו ילך לא שמא
)ס״ח(. תרחק שקר מדבר וכתיב יעשה לא שמא כן יעשה

 אשי לרב אויא דרב בריה אחא רב ליה אמר פ״ב דף בתרא בבבא גרסינן
 מכדי רשב״ם ופירש כשיקרא, דמחזי משום ליה אמר ליקרי נינהו פסוקי מכדי

 שקורא כאדם מספק קורא יהא כך מספק בכורים שמביא כמו ליקרי נינהו פסוקי
לאו ושמא קרי קא בכורים הבאת בשביל שהרי כשקרא דמחזי משום בתורה,

O רא כשק אבל עיני לנגד יכון לא שקרים דובר וכתיב משקר וקא גדלו שלו בקרקע
כשיקרא. מחזי בעניו דינים כמה מ״ג סימן בחו״מ ועיין כשקרא מחזי לא בתורה

 לו אומרים הכסא לבית שנכנס בשעה יום בכל אדם יסתכל דברים בשלשה
 אתה ודם שבשר ראה לו אומרים דם לו שמקיזין ובשעה בהמה כדרכי דרכך ראה

 חוזר אינך ועדיין הולך אתה להיכן ראה לו אומרים המת על עומד שהוא ובשעה
 דרכו תסלף אדם אולת שנאמר יתירים דברים לדבר ומרבה יושב אתה אלא בך

 שקר מדבר התורה שאמרה מה על עובר והוא מדבר הוא ובשקר לבו יזעף ה׳ ועל
 אל רעהו רעת את ואיש ואומר רשע אצדיק לא כי תהרוג אל וצדיק ונקי תרחק

פ״ג(. זוטא )תנדב״א בלבבכם תחשבו
 יסורים עליך באו אם פירוש יתירים. דברים לדבר ומרבה יושב אתה

 כדין שלא יסורים עליך הביא הקב״ה וכאילו צדיק שאתה אומר אתה חלילה
דנורא(. )זיקוקין ושלום חס

 דרכו מסלף באולתו פירוש לבו. יזעף ה׳ ועל דרכו תסלף אדם אולת שנאמר
 חלילה בלבו זועף והוא ממנו ונפרעים בעוגו פורענות עליו באו כך ואחר וחוטא

 כמו ושלום חס כדין שלא ממנו נפרע כאילו הדין מדת אחר ומהרהר הקב״ה על
)שם(. דתענית קמא בפרק וכדאיתא שפירש״י

 עליו הביא שהקב״ה מדבר והיה שזעף במה פירוש מדבר. הוא ובשקר
)שם(. כדין שלא יסורים

 שיש אעפ״י פירוש תרחק. שקר מדבר התורה שאמרה מה על עובר והוא
טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא כי הפסוק זה על רז״ל בדברי פירושים כמה

 תדבר שלא לומר רוצה תרחק שקר מדבר הפסוק את מפרש אליהו דבי והתנא
 יסורים עליך הביא שהקב״ה תאמר אל יסורים עליך באו אם הקב״ה על שקר
 וצדיק ונקי שאמר כמו וצדיק לנקי רעה שום לעשות שלא צוה והקב״ה כדין, שלא

)שם(. וצדיק לנקי רעה שום יעשה לא בעצמו שהקב״ה שכן מכל תהרוג אל

 בעבד בעזה״י היטב מבואר זה פסוק מצות וכר. רעהו רעת את ואיש ואומר
בלבבכם. תחשבו אל רעהו רעת את ואיש יז—ח זכריה המלך
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ד ל מ ה משפטים כג שמות עבד

מצותיך נתיב
 כתבו יג—ית וירא זקנתי ואני הפסוק על וברמב״ן התורה על בתוספות

 הוא והשינוי בלותי אחרי שאמרה במה והוא כן אמרה שרה שגם הוא דהאמת
 ומצות דמותר מזה למדים ואנו דבריה כל ולא דבריה מקצת סיפר שהקב״ה במה

 לנו אסור יהיה השלום מפגי דשלא מזה לנו יוצא ולכאורה השלום, מפני לשנות
 בהלכות חיים בחפץ כתב וכן פלוני מדברי הדברים מקצת להעתיק זה בכגון

 פרק זוטא ארץ דרך במסכת להדיא משמע וכן י*ד. ס״ק א׳ כלל רכילות איסורי
 דאיתא כן לעשות מותר השלום מפני ורק שקר הוי דברים מקצת דהעתקת השלום

 והיא וגד הרה הנן כי וגד עקרה את נא הגה מנוח לאשת המלאך שאמר במה שם
 את נא הנה לה שאמר לו אמרה ולא הרה הנך המלאך לה שאמר למנוח אמרה
 מקצת שאמרה מה שקר הוי דזה שם ואמר הגר״א בגירסת שם הוא וכן עקרה
 )ועיין למנוח בינה שלום להטיל כדי כן לעשות לה מותר היה רק המלאך דברי

 אות ט׳ פרשה צו פרשה רבה ובמדרש י״ז( אות י׳ פרשה רבה במדבר יוסף עץ
 אמר לא ולמנות עקרה שהיא אמר שלאשה המלאך בדברי הוא דהשקר איתא ט׳
 המד״ר ואין ממש עקרה אינה אבל להריון רפואות צריכה שהיא לו אמר אלא כן

 מפגי משנה היה המלאך שגם להביא רצה כאן שהמד״ר אלא הדא״ז על בזה חולק
 שבמדיר והראיה הדברים מקצת העתקת לענין כהדא״ז סובר הוא גם אבל השלום
 שלא לו גילתה לא עקרה אח נא הנה לה שאמר מה איתא יז—י במדבר גופיה
 כן עשתה השלום שמפני כהדא״ז ממש הוא דבריו ופירוש קלקולה לגלות רצתה

המלאך. דברי מקצת רק שהעתיקה מה

 הדבר, עבר בשכבר זהו שלום בדברי לשנות דמותר הא חסידים בספר כתב
 ויש השלום, מפני לשנות ואסור טסי גרע עתה שהוא דבדבר החיד״א ופירש
 לעזרה עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה כ׳ דף בביצה אמרו דהרי זה על לתמוה
 של טיבה מה לו אמרו הזקן שמאי תלמידי עליו חברו טוב ביום עליה לסמוך
 עגותנותו מורב ופירש״י הבאתיה שלמים ולזבחי היא נקבה להם אמר זו בהמה

 השלום, מפני עתה שהוא בדבר ששינה לך הרי השלום, מפני משגה היה הלל של
 בין שלום עושה שהיה איך הכהן אהרן על שהביא מה א׳ פרק אבות רש״י ועיין
 י״ז דף בכתובות ואמרו עתה שהוא בדברים גם משקר שהיה ותראה אדם בני

 הריטב״א וכתב וחסודה נאה כלה אומרים הלל בית הכלה לפני מרקדין כיצד
 דבר הוי וזה השלום, מפני לשנות דמותר משום הוא הלל דבית דהתירא

עתה. שהוא

 דברי הביא קג״ו בסימן אברהם דהמגן הס״ח בדברי אחרת כונה לפרש ויש
 נראה עכ״ל בלהבא ולא עבר שכבר בדבר וז״ל תיבות שתי עליו והוסיף הס״ח

 מחלוקת מזה יהיה ישקר לא ואם היה שכבר דבדבר הס״ח דברי שמפרש מדבריו
 שהוא בדבר אבל השלום מפני לשנות מותר אז יוסף ואחי דשרה במעשה כגון

 יבוא שלא כדי ולשנות דבר איזה על להשיב רוצה רק מחלוקת אין ועדיין בלהבא
 דהחירה כיון עיון צריך זה פירוש גם באמת אבל לשנות אסור אז מחלוקת מזה

אלהבא מחלוקת מזה יבוא ישקר לא אם רואה וכשהוא השלום מפני לשגות התורה
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צב המלך משפטים כג שמות עבד

מצותיף נתיב
 קב״ו בשימן ברורד. להמשגה ראיתי שוב ממחלוקת, למנוע כדי ישקר לא למה

עיון. וצריך עליו וכתב הס״ח לדברי שרמז

 שואל אם מיהו וכו׳ לו שיאמרו חובה אינו לו, נודע ולא מת לו שמת מי
ת״ב(. סימן )יו״ד תרחק שקר מדבר שנאמר הוא חי ולומר לשקר לו אין עליו

 שלא כדי לשגות יעסוק וכשישקר חבירו יתבייש שלא כדי לשקר אדם יכול
 אין יוד דף מסנהדרין ראיה והביא חסידים( )ספר לגמרי שקר כך כל נראה יהא

 לי השכימו שאמר גמליאל ברבן מעשה לה, במזומנין אלא השנה את מעברין
 עמד ירד, ברשות שלא שעלה הוא מי אמר שמונה׳ ומצא השכים לעלייה, שבעה

 אלא עליתי השנה לעבר ולא ברשות שלא שעליתי הוא אני ואמר הקטן שמואל
 כולן השנים כל ראויות שב בני שב לו אמר הוצרכתי, למעשה הלכה ללמוד

 ולא לה, במזומנין אלא השגה את מעברין אין חכמים אמרו אלא ידך על להתעבר
דעבד. הוא ומחמת־״כיסופא אחרינא, איגיש אלא הוה, הקטן שמואל

 וילבינו ברשות שלא העולה היה מי יכירו שלא דעבד הוא כיסופא מחמת
שלא אחרים להציל כן שעשו איך מעשיות עוד הביאו בגמרא ושם )רש״י( סגיו

■ר ובזיון. צער לידי יבואו .

 כאנשא להון אידמי אליהו אתא ג׳ דף בנדרים דאיתא מה שפיר אתי ובזה
 מידעם לי ולית אתתי דילדח דתבנא פורתא לי הבו להו אמר אבבא קרי וקא

 ליד- אית לא תיבנא דאסילו גברא חזי לאנתתיה עקיבא ר׳ לה אמר לאגונה
 אותם לנחם כדי כן שעשה אלא מפיו שקר לטוב זכור אליהו הוציא איך ולכאורה
והרא״ש. הר״ן שם שכתב וכמו מצערם

 אליעזר לר׳ אמר זכאי בן יוחנן שר׳ א׳ פרק אליעזר דר׳ בפרקי איתא
 שלו לאכסניא ושאל שלח שלי אכסגיא אצל סעדתי כבר לו אמר אצלו שיאכל

 אדמה קוזזות על כונתו היה אולי מהרז״ו המפרש וכתב אצלם אכל שלא לו אמרו
 מה בכלל הוא שזה לומר אפשר גם מפיו, שקר שיוציא יתכן לא כי אוכל שהיה

 וגדרו אצלו שיאכל יבקשגו אחד שאם פירוש באושפיזא לשנות שמותר שאמרו
 לפרש ג״ל כך באכסניא סעדתי כבר ולומר לשגות מותר אחרים אצל לאכול שלא

 לידי ויבוא רע שיותר בדבר יכשל שלא ובדי וכנ״ל אליעזר מר׳ והראיה בס״ד
 במלח פת תורה של דרכה הוא וכך ויתענג חשובה סעודה כשיאכל תורה ביטול
 מותר כן על מכשולים כמה ועוד כשיכבדוהו יוהרא לידי יבוא שלא וכדי תאכל

 ולא יכשל שלא לידו כשבאים כאלו בעניגים הרבה להתיישב וצריך עכ״ד לשנות
חלילה. השם חילול לידי יבוא

 המצאה לעשות יוכל אם מקום מכל השלום מפני לשנות שמצוה אעפ״י
 ס״ג דף ביבמות וכדאיתא ירחק שקר מדבר אזי לשנות בלי שכנגדו זה שיפויים
סוכה(. מסכת )של״ה ורש*י בגמרא היטב שם עיק בגו לחייא דרב במעשה
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- תתנו כהן א סעי׳ קנ״ו סי׳ הכנסת בית ה׳ עולת

מז סימן

שקר איסור בענק

דין שמע דאם כ׳ סק״ב קנ״ו סי׳ כמג״א א(
 לאומרו מותר כך שהלכה לו ונראה

 והביא מיניה, דליקבלי היכי כי גדול אדם בשם
 היתלה ליחנק רצית אם קיב. דף בפסחים מהגמ׳
 כלה במסכת דאיתא מהא שהקשה אלא גדול, באדם

w גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם דבר האומר 
 השיץ מערכת ח״ה בשד״ח וע״ע שתסתלק, לשכינה

 הותר היאך דיל״ע אלא זה, בענין שהאריך כ״ז כלל
 מה ]ואף דבריו. שיקבלו כדי שקר איסור על לעבור

 איסור מחמת אינו כלה ממסכת המג״א שהוכיח
מי בשם דבר שאומר מה עצם מחמת אלא שקר,

אמרו[ שלא
הביא כ״ב עשה לרס״ג סה״מ על הגרי״ם והנה ב(

 איסור דיש הרקיע בזוהר הרשב״ץ בשם
 וראיתו תרחק, שקר דמדבר מקרא לשקר מהתורה
דף בכתובות מהגמ׳ התורה, מן הוא לשקר דהאיסור

 כלה אומרים ב״ש הכלה לפני מרקדין כיצד יז. ־-
 א״ל וחסודה, נאה כלה אומרים וב״ה שהיא, כמות
 לה אומרים סומא או חיגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש
 תרחק שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה נאה כלה
 אך לשקר, התורה מן איסור דאיכא מבואר ע"כ,

 רק נאמר לשקר דהאיסור להוכיח האריך הגרי״ס
 אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר כדכתיב בדיינין
 מן לשקר איסור אין דעלמא במילי אך תהרוג,
 ראיה והביא אסור, אינו מדרבנן שאף ויתכן התורה,
 נאה כלה לומר התירו דב״ה מהא חדא מכ״ד,

כד. רף ב״מ הגט׳ מסוגית כן הוכיח ועוד וחסודה,
במילייהו, דמשני רבנן עבידי מילי תלת בהני דאר״י

 ליה לאהרורי נ״מ למאי ובאושפיזא, בפוריא במסכת
 והא נ״מ מאי בשאלה וצ״ב עינא, בטביעות אכידתא

 מה ועוד בהנך, אלא היתר וליכא לשקר איסור איכא
 לתו׳ דבשלמא מילי, הנך מפני לשנות ההיתר סיבת

 לרי״ף אך שלום, דרכי מפני הוא דההיתר י״ל שם
 לשקר ההיתר מנין שלום דרכי ליכא שבהני שס״ל
 לדעת ק׳ לא ראשונה קושיא ]ואף אלו, סיבות מפני

 נ״מ מאי הגט׳ שאלה שלום דרכי רהוא רכיון תו׳
 דצ״ע אלא לשנות, מותר ד״ש שהוא דבר בכל והא

 דבר בכל ולא משנים הם מילי בהנך רק מדוע דא״כ
 לשנות רשות הוא אם דבשלמא שלום, דרכי שהוא
 בכל לשנות צריכים א״כ מצוה הוא אם אך א״ש,
 דמבואר הא על הקשה ועוד שלום[ דרכי שהוא דבר

 נראתה לריב״ל רשב״י דשאל עה: דף כתובות בגמ׳
 מידי הואי דלא היא ולא וכו׳, הן א״ל בימיך הקשת

 ואם ע״כ, לנפשאי טיבותא אחזיק לא סבר אלא
 להחזיק שלא כדי שיקר היאך לשקר איסור איכא
 קמט. דף ב״ב מהגמ׳ הקשה ועוד לעצמו, טובה
 ולקנינהו נינהו מרי דרב זוזי דהני איסור ולודי

 באודיתא, שיקנה כדי ישקר והיאך ע״ב, באודיתא
 אלא נאמר לא תרחק שקר דמדבר דקרא ע״כ

 בו אין בעלמא שקר אך הדין, את הדנים בדייינין
 והיינו דברים, אונאת בו שיש היכן רק איסור

 והיינו דעת, גניבת בו שיש היכן או בזה, שמצערו
 היכן אך טובא, לו שיחזיק כדי דעתו את שגונב היכן

 ואפי׳ איסור, בו אין בעלמא מילי פיטומי שהוא
אלא מילתא, ברירא לא דרבנן איסור בו שיהיה
דף ביבמות מהגמ׳ כן הוכיח ועוד הוא, מגונה דדבר
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כהןמז סי׳עולתתתנח

 עבידי לה אמר כי דביתהו ליה מצערא הוה דרב סג.
אפיך בריה חייא גדל כי חימצי, ליה עבדא _טלופחי

 דקא הוא אנא א״ל אמך, לך איעליא א״ל לה,
 מינך דנפיק אינשי אמרי דקא היינו א״ל לה, אפיכנא

 למדו שנאמר הכי תעביד לא את מלפך, טעמא
 רכל מהכא משמע ע״כ, וגו׳ העוה שקר דבר לשונם

 שלא שקר, דבר לשונם למדו מחמת הוא האיסור
 ע״כ השקר, עצם מחמת ולא לשקר, עצמו ירגיל
 דמותר הא א״ש ולפ״ז שרי, מילי פיטומי דהוי רכיון
לשקר דדמי ממנו הדין את שיקבלו כדי לשקר

בעלמא. מילי פטומי שהוא

הגם׳ שאמרה מה על הקשה שהגרי״ם אלא ג(

 וצ״ב שלום, דרכי מפני לשנות דמותר
 בעלמא דברים והא שלום דרכי דמפני טעמא ל״ל
 ומ״מ דעת גניבת מצד איסור איכא דשם וביאר הם,

דההיתר נראה הגם׳ דברי דבפשטות וצ״ב מותר,
דעת. גניבת לאיסור ולא שקר לאיסור הוא

> ; t- ■ > , י

בדברי ]שהובא לרשב״ץ הרקיע ובזוהר ד(
 איסור שיש מבואר הגרי״פ[

 כן והוכיח בדיינין, שאינו אף תרחק שקר דמדבר
 ב״ש, על נחלקו ב״ה הא וצ״ע ב״ש, מדברי

 רמ״ה היד מדברי הביא ובגרי״ם הגרי״פ, כמשה״ק
 לספריה רב א״ל שב׳ ק״ח סי׳ פשוט גט פ׳ בב״ב
 דמסירי אע״ג בשילה כתיבו בשילה קיימיתו כי וכו׳
 בהינו כתובו בהינו קיימיתי וכי בהינו, מילי לכו

 דכתבו למימרא ולא בשילה, מילי לכו דמסירי אע״ג
 משום אסור ודאי דההוא וכו׳ מעשה הוה דבהינו
 איסור דאיכא מבואר עכ״ל, וכו׳ תרחק שקר מדבר

 הנך מכל וצ״ע בעלמא, במילי אף שקר דמדבר
במילי שקר איסור דליכא הגרי״פ שהקשה דוכתי

בעלמא.

בזה״ל, כ׳ פ״ו לח״ח תמים שפת ובקונטרס ה(
 ספור מלבו בודה שהוא ופעמים

 או הבריות בין שיחה הרבות למען כלו הדברים
 והאיש הרבה, דברים ויודעי החכמים מן להחשב

 אבל ופחזותו בשקריו לאיש הפסד שאין אף הזה
 ויכבד השקר ואהבת פניו בעזות ענשו מאד גדול
 תועבת נאמר ועליהם תועלת, לבלי יאהבוהו כי עונו

 שקר דברו שפתותיכם ואומר שקר, שפתי "־ה׳
 ארבע דינם חז״ל גזרו וכבר תהגה, עולה לשונכם

 כת היא מהן ואחת השכינה פני מקבלין אין כתות

 וכו׳ במדרגה להם קרובים אחרים ויש שקרנים,
 מתערוכות בהם נמצא ג״כ ודבוריהם שבספוריהם

 בעת לחקר לבם ישיתו לא כי כונה בלי אך הכזב
 חמור אין שקר ואיסור במכוון, הדברים לידע שמעם

 בבואם ע״כ מתערובתו אפי׳ להזהר כך כל בעיניהם
 שיזדמן כמו השקרים מן יערבו הדבר אח״כ לספר
 למדו ואומר מצטער שהנביא והוא וכו׳ אז להם

 דס״ל מבואר עכ״ל, נלאו העוה שקר דבר לשונם
 איכא כלל לאחרים נ״מ בו שאין בדבר שקר דאף

 שקר שפתי ה׳ דתועבת מקרא והוא גמור, איסור
 דבריו בהמשך וע״ע שקר, דברו ושפחותיכם

 מקרים על אף הוא שקר דמדבר שהפסוק שמשמע

 דס״ל מבואר מאלו, רחוקים מקרים על ואף אלו
 שקר דמדבר איסור דאיכא רמ״ה והיד כרשב״ץ

 שקר, בכל קבלה דמדברי איסורי הנך וכל תרחק
 דמוכח זצ״ל, הגרי״פ שהקשה דוכתי הנך מכל וצ״ע
 שליט״א הגרח״ק ובביאור שקר, איסור דליכא התם

 להטעות דמותר בהא הקשה או״ל כותים מסכת על
 בו יהיה לא מדוע וצ״ב גזל, איסור בו ואין הגוי את

ע״ש. לשקר דמותר מכ״ד הקשה ועוד שקר, איסור

בביאור אתמר פ״י כלה במסכת דהנה והנראה ו(
ליכא נמי וב״ה וב״ה, דב״ש פלוגתא
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תתנט כהן א סעי׳ קנ״ו סי׳ הכנסת בית ^ה׳ ולת$7

 אבות מבתי נאה במעשיה נאה דלמא נאה הכא
 מתזקינן, לא בבישתא דאוחזוקי בדנפשיה וחסידה

 סתם, אפי׳ מדבר הרחק משקר כתיב מי אומר וב״ש
 ונקי משום שקר מדבר רחמנא אמר כי אומר וב״ה

 במה וצ״ב ע״כ, וכו׳ דמי שפיר לקיומי הא וצדיק
 יל״ע ועוד דמי, שפיר לקיומי אבל ב״ה שאמרו
 להדיא משקר שאם מוכח כלה המסכת דמדברי

 אסור במעשיה נאה שהיא דבריו לפרש דא״א היינו
 אף לשקר דמותר דוכתי הנך מכל וצ״ע לשקר,

להדיא. משקר שהוא

 שקר דאיסור כלה המסכת דברי בביאור תראה ז(
לעשות השקר שתכלית היכן רק הוא

 ואף שקר, היא שהתכלית היינו כדין, שאינו דבר
 מספר אלא כדין, שלא ממוני ריוח לו שאין היכן

 היה, שכן יחשוב שחבירו כדי דכדי מילי לחבירו
 דתכלית כדין, שאינו לדבר להגיע השקר תכלית בזה

 שמגיע היכן אך כדין, אינו זה מסיפור לו היוצאת
דמדבר איסור בזה אין הדין שהוא לדבר השקר ע״י

אף אחרים בדברים ולא מילי, בהנך רק מגיע-.--דמשני שאם כלה, במסכת המבואר וזהו תרחק, שקר
 כלה שאומר היכן אך אסור, תהרוג אל וצדיק לונקי

 מגיע אלא כדין שלא לדבר מגיע אינו וחסודה נאה
 שלא שאינו דבר וזה הכלה את יעריך שהחתן לזה

 דברים יאמר ראם כלה במסכת מבואר עוד אך כדין,
 ודאי חיגרת ואינה חיגרת שהיא כגון נכונים לא

 שהוא בדבר הכלה את יעריך שהחתן דרוצה אסור,
 כונתו שאין וחסודה נאה כלה שאומר היכן אך שקר,
 א״ז שאומר רק במעלותיה נאה אלא בגופה, נאה

 אומרים שבכללות כיון מרוצה יהיה שהחתן בצורה
 לדבר שמגיע חשיב לא כה״ג וחסודה נאה שהיא
 ולומר לשקר לו דמותר הא א"ש ובזה כדין, שאינו
 בקנין בממון שיזכה כדי פלוני של זה שממון

 אלא כדין שלא לדבר מגיע אינו דכה״ג אודיתא,
זו שבאמירה תקנו שחכמים דכיון כדין שהוא לדבר

 שלא שהוא לדבר מגיע אינו זו אמירה ע״י א״כ יזכה
 דבר לאביו שתכין לאמו שאומר היכן וכן כדין,
 אלא כדין שאינו לדבר השקר ע״י מגיע אינו הפוך
 את לאביו להכין אמו על דמוטל דין, שהוא לדבר
 הקשת שנראתה לרשב״י ריב״ל דא״ל הא וכן רצונו,
 עליו דמוטל היינו דין, שהוא לדבר בזה מגיע בימיו
 לו שאין יחשוב שחבירו בצורה והיינו בענוה לנהוג

 שאין יחשוב שחבירו לדין מגיע השקר וע״י מעלות,
 הלכה דבר לתלות דמותר א״ש ובזה מעלות, לו

 שיקבל היינו כדין לתוצאות שמגיע דכיון באחר,
שקר. חשיב לא אמת שהוא כיון הדין את ממנו

 מילי, תלת מפני לשנות ההיתר מבואר וכזה ח(
מעלים שהוא אף דכה״ג משום והוא

 להעלים הענין תכלית וזה האמת, ידיעת את מחבירו
 שצריך שצריך הורונו שחז״ל כיון מ״מ מחבירו,
 בשקר לחבירו כשאומר מחבירו, זה דבר להעלים

 שיש לתוצאה להגיע הוא דהדין הדין, אל הוא מגיע
עבידי רבנן רק שקר, איסור ליכא ובזה מהשקר,

 דס״ל הרי״ף לדעת רק הוא זה ]ביאור דכותייהו.
שלום[ דרכי מפני אינו זה דהיתר

 שאינו היכן רק הוא דכ״ז דנראה להוסיף ריש ט(
לא דבזה שקר ע״י אלא לדין להגיע יכול

 להגיע שיכול היכן אך לדין, מגיע אלא שקר חשיב
 לדין, להגיע כדי לשקר לו אסור שקר ע״י שלא לדין

 הרי ומשקר שקר ע״י שלא לזה להגיע שיכול דכיון
לדין. להגיע צורה ולא שקר הם שמעשיו

 דף שבועות בגט׳ דמבואר מהא דיל״ע אלא י(
באחד מנה שנושין לשלשה מנין לא.

 שיוציאו כדי עדים ושנים דין בעל אחד יהא שלא
 מבואר ע״כ, תרחק שקר מדבר ת״ל ויחלוקו מנה
עובר מ״מ לו המגיע ממון להוציא כדי דמשקר דאף
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כהןטז סיי׳עולתתתם

 עדות דלענין וצ״ל תרחק, שקר דמדבר באיסור
 שלא פסק יפסקו שב״ד גורם דהוא שאני, בב״ד
 והשקר עדותזו, ע״פ לפסוק כח לב״ד דאין כדין,
 עריק אך כדין, שלא לפסוק לב״ד שגורם משום הוא

 לתלמיד שאמר דרב התם בסוגיא דמבואר מהא צ״ע
 מבדה איני מנה מאה לי נותנים שאם בי אתה יודע
 אחד עד אלא עליו לי ואין פלוני אצל לי יש מנה

 שני שיש סבור יהיה שהנתבע כדי שם יעמוד שלא
 התם והא תרחק, שקר מדבר שנאמר ויודה, עדים

 לשקר לו אסור ומדוע הדין להעמיד כדי הוא משקר
 שמות לשבח עלינו בספר ראיתי זמן אחר וצ״ע,
 לחבירו לשקר לאדם דמותר שהקשה צ׳ סי׳ בתשו׳

 לחלוץ שמסרב כמי עול מעשיית למונעו כדי
 לו לומר יכולה זוז מאתיים לו והתחייבה ליבמתו
 לו אסור בשבועות בסוגיא ומדוע בך, אני משטה
 ישמע שאם חשש איכא דהתם ותי׳ כן, לעשות
 אף יבוא לבסוף שמא לדבריו ויסכים רבו לדברי

שקר. עדות להעיד

 מפני לשנות דמותר ביבמות בגם׳ מבואר אך יא(
היתר דצריך בהא וצ״ב שלום, דרכי

 בכל לשנות היתר יש והא שלום, דרכי מפני לשנות
 וצ״ל דין, שהוא לדבר השקר ע״י מגיע שהוא דבר

 היינו דין, שאינו לדבר שמגיע אף הוא דההיתר
 מה כגון כדין, שלא חושב שחבירו דבר דאומר
 שיש וגו׳, מותו לפני ציוה אביך יוסף אחי שאמרו

 שישא לו ואמרו אחיו, לפשע לישא שלא סיבה לו
 מפני לשנות של ההיתר את צריך ולזה אחיו, לפשע

שלום. דרכי

 אע״פ דע כ׳ תכ״ו אות חסידים בספר והנה יב(
אם שלום בדברי לשנות מותר שאמרו

 ואינו מעות לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי יבא
 יכול אינו לו יפרע לא פן ירא כי ברצון לו מלוה
בדברי לשנות שמותר שאמרו מה כי לי, אין לומר

 דהא מבואר עכ״ל, הדבר עבר בשכבר זהו שלום
 בדבר רק היינו שלום דרכי מפני לשנות דמותר
 עולם ובברית העתיד, או ההוה בדבר ולא שעבר

 ולתו׳ במסכתא לשנות דמותר מהא הקשה לחיד״א

 דלשעבר בדבר שאינו ואף שלום דרכי מפני הוא
 הקשה ה׳ סי׳ ח״א חיים ובלב ההוה, בדבר אלא

 מפני לשנות דמותר דילפינן :סה דף יבמות מהגמ׳
 תיקח בקר עגלת שמואל דאמר מהא שלום דרכי

עבר. שכבר דבר אינו ושם בידך,

 דמה דס״ל הס״ח, דברי בביאור ונראה יג(
שלום דרכי מפני לשנות שהותר

 לדבר כשמגיע הוא דשקר האיסור דיסוד ביאורו
 שלום, דרכי מפני לאסור מקום היה וה״נ כדין, שלא
 ידיעה לו דמביא כדין, שלא לדבר מגיע השקר דע״י

 דמותר נאמר שלום דרכי דמפני בהיתר אך שקרית,
 נכונה שאינה ידיעה דאף השקר, ע״י לשלום להגיע

 שהוא היכן כ״ז אך לשלום, שיבואו כדי דין היא
 נכונה לא ידיעה לו דמביא השלום, את בזה מרויח
 כדי נכונה לא ידיעה לו מביא כאן אך השלום, מפני

 היתר אין ובזה לו ילוה שלא ההלואה את להרויח
 ולפ״ז מריבה, לידי עמו יבוא שלא כדי לשנות
 דמסכת הא דהנה במסכת, לשנות דמותר הא מיושב
 דכל רס״ב סי׳ חו״מ בדרישה כ׳ שלום דרכי חשיב

 שמרויח מה וא״כ שלום, כדרכי חשיב מצוה דבר
 היתר יש וכה״ג עצמה, המצוה את הוא בשקר

 דאמר מהא חיים הלב משה״ק מיושב ובזה לשנות,
 היא לו שמביא הידיעה דשם בידך, תיקח בקר עגלת

אחר. ריוח להרויח כדי ולא השלום מפני

 החלק כ׳ קפ״א אות ג׳ שער תשובה ודשערי יד(
הדברים בספור המשקר הרביעי

 תועלת לו ואין במתכוין מקצתם ומחליף שמע אשר
 מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו הפסד ולא בשקריו

ענשו מאד גדול אבל וכו׳, סלה שקר מדבר שקר
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תתסא כה! א ,סעי קנ״ו סי׳ הכנסת מת ה׳ עולת

 לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד השקר ואהבת פניו בעוז
 מצוה לקיום התירוהו החלק וזה וכו׳, תועלת

 הכלה לשבח מותר כי ואמרו ושלום, טובה ודרישת

 שאינו אע״פ וחסודה נאה שהיא ולומר החתן לפני

 מבואר עכ״ל, שלום בדברי לשנות מותר ואמרו כן,
 גמור איסור בעלמא מילי שהוא שקר דאף דס״ל

 תרחק[ שקר מדבר מחמת דהוא כ׳ לא ]אך הוא,

 ודרכי מצוה במקום זה דבר שהתירו שב׳ אלא

 רק הוא שלום דרכי דמפני דההיתר היינו שלום,

 על הדין להעמיד שאינו אף אך היזק, שאין במקום

אמיתותו.
י>ז-

 תרחק שקר כ׳"מדבר רל״ה מ׳ רכיראים טו(
הענין בזה לב לתת וצריך וכו׳,

 שאינו שקר אבל וכו׳, היזק לידי שקרו לבוא שיוכל

 דתניא והא עליו, תורה הזהירה לא רעה לידי בא

 רעה בו יש ההיא וכו׳, הכלה לפני מרקדין כיצד

 עכ״ל, הבעל דעת כגונב שנראה ב״ש כדברי לבריות

 לחבירו, היזק כשיש רק הוא האיסור דיסוד מבואר

 ברבינו אך לשקר, לו מותר לחבירו היזק כשאין אך

 דאף יתכן אך בזה, אף איסורא דאיכא מבואר יונה

 היזק, שאין היכן אף איסורא דאיכא מודה היראים

תרחק. שקר דמדבר מקרא אינו רק

יי*”<5** * >*>•־ ב״'*•* !yv-v -<י* העולים־ דינים ■■׳* (<;־
 על הדין שמעמיד היכן אך אמיתותו, על הדק מעמיד שאינו היכן דק הוא שקר דיסוד-איסור נראה א.

שקר. איסור כזה אין אמיתותו
במה בשקר לשבחה אך גמור, שקר שאינו בדבר ה״ד בה, שאינו שבח הכלה בפני לומד שמותר מה ב.

............................. - אסור.- בה שאין
תרחק. שקר דמדבד איסור בו אין לחבידו היזק בו שאק דכל מבואר היראים מדברי ג.

I
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ועטים אה-ע ותשבות שאלותעטרה
 המוכר סל לחוור הבט׳ח יצער־ ולא החוב לשלם יתעורר מעצמו

 ספק רק הוי שידוכין גני אבל ־ העיק על חיוב שוס יסי׳ לא וממילא
 ד"5 שיעמר דמיד ספיקא ליכא דחו ־ השידוך יתפרד לא דילמא אמד

 החשלומק-גס חיוב יחול באוסורגע הקנס חיוב עליו וימול סומן א׳
 ממנו היכף לחנוע המקיים צד וניד קבלן ערב שהוא אחרי הערב מל

 • כטל לחלק יש קבלן שאינו בערב גם ולדעתי • המשנה הצד מן כמו
 מרב הוצרכו למה מעמו דלפי ■הריי סכרה מל המומים מדמקשה תן

 מניד קא ומצוה משרה מידי דלאו למעמא משחפכד שאינו דכחובה
 תתפרע ושמא י הנמל בחיי היא ממוח שמא ספיקוח ב׳ דהוי נדל

 בערבו' כנ׳ל לחלק שאין החומים סובר דפ״כ הדי י יעויש ומיורשיו ממנו
 דנחיח דמכ׳סמוכח ומינה • כמובן ליךשייחו מקום אין דאל׳כ סתם

הויללהקפו׳ ספי דאל׳ב קבלן בערב יק לחלק הנ׳ל לסברתי החומים
 :מיל כסברתי ודאי אלא משתעבד דכמובה קבלן מרב דאמאי
CJOK שכל שלנו מנהג לפי מגחליס צ’החכ בשם הבאתי לאשר

 דעלמא בערבות רק אינו שבשידוכין סחם פיק דין סיקר
 כנ׳ל דאחריוח לערב הב׳י לשימוח לדמוח שפיר שייך קבלנוח זלא
 המועד העבידו הצדדים השני ואס • הכ׳י בדעח החומים הבנה לפי

 החרו שלא אף שבתנאים ק’הפ שפעורים המ'צ מחליט מעצמם
ובנחלח ה׳ שיק קליא בסי׳ הסמיע כ’מש וימוין ־ יפו׳ש מצדדים

:ח׳ סי׳ שבעה

כח תשובה
 הכהן אברהם מוהר׳ר המפורשים וכו׳ הגאון הרב שאירי לככוד

: כהינה כחד שו׳ח שפר בעהמ׳ח נ׳י

 ביכודאבקיע נודע ח■ שוי בעהיע קדמוהו הרמה כ״מ שהקשה מה
אין פורק כאלו התמי׳ מגדיל היא וגס ־ כיו סי׳ אסיע בחלק

 בראה דדוקא הראיש נדפס הסוברים דברי לדינא סכ ומדמה לה
 הנ׳ל ס׳ כליון על כבר כחכמי ואני • בשמסא דחוי׳ בפיק הטביעה

 כשרואין לדינא פשוט הן • הוא מהנה ואחח ־ הקושיא לתרץ' גוונא כפה
 מת אדם רואין שפות איוו ואחרי מהמין ונעלם למים נפל ידוע איש

 הראשון שהוא בהכרה בפרצופו או נראה לא אם המיס באותם צף
 במקו׳ בחיים יצא הוא שמא חוששין כי הראשון אשת להחיר אין בנפבע

 למלות מקלינן ולא ־ אחר אדם הוא אח׳כ שנראה והמח • אחר
 • אח*כ הנמצא המת הוא במים נפלו אחרי מעינינו שנעלם בהרחשק

 בה שנאבד בשדה ירד ד׳ בפסחים ורשב׳ג דרבי לפלוגתא דמי ולא
 דאף איא גבי דשאני י שנמצא קבר היא שנאבד קבר אמרינן אי קבר

 ונס • איא בחוקת להחויקה מזיל החמירו במשאל׳ס כשהוא בנעבע
 החוקה דנין בכ״מ כי עלי׳ לדין לנו אשר לבעלה שהי׳ חי חוקת מצד

 כאשה אותה בעל אס הספק שראשית ומחמת ־ הספק שנולד במה
 מח מחמת בסלה ואינה חי בחזקת אומו מחזקינן לא■ או חי פודנו

 פ'מ חי חזקת הי׳ גוף לאותו שנס אף הוא מי ידעע לא אשר 'הנמצא
 אין אשר אחר איש הוא שזה וחולין מי בחזקת האשה בעל פשאירין
 בספק המחמירין הפוסקים של הטעם והוא • שלו מי בחזקת עניינינו

 הבא לגט דומה והיז טד סיק י״ז בסי׳ הביש כוונס ק יפים נ׳
 מעת הזמן שבמשך כשידוע אף קיים שהמגרש בחזקת שנוחנין ממדיה
 נמדהיי שמה מחו כבר המסירה מקום אל הגעתו פד הגט כסיבת
 פ'כ • המשלח של חי חזקח בזה הורעה לא ערז לאלפים רבים אנשים
 ונשאר ניצל שמא לומר להחמיר חז׳ל כיון.שמשו במשאלים מטבע
 וחזקת חי חזקת לזה שמתנגד אח*כ הנמצא המת שהוא לשלום אין בחיותו

 נודע בספר שבקיע קישיוח *כמה סתרתי אלה ובדברי ־ איש אשת
 • ומבואר מוט בו שהתחלנו הדין חורף היות להאריך ואכ׳מ ליהודא

 המקילי׳ דאף ביי חשו׳ מדברי קעיו סי׳ בקיע באה׳ע המבואר ידוע נם
 אנשים מקים באותו שנכרגו הקול שיצא מימ-היפא ימים ג׳ בספק

 תולין אין מקום באותו הרוגים נמצאו ימים ג׳ ולאחר הם מי נודע ולא
 שאבד קבר כעין הוי דבזה עוד להסביר ויש י ימים נ׳ דמוך מספק
 לסי p • להחמיר הכא מודה הסם דפליג למיד ואף • קבר ונמצא

 מג׳ יותר עברו שכבר לדבר דרגלים היכא ר״ד סי׳ בק״ס עוד המטאר
 באדם כןייל וכמו לדבר רגלים כעין הוי ובכה׳ג להקל תלינן לא ימים

 מת אדם ימים מג׳ יותר בעבור אח״כ ונמצא בנהר מת וצף שנטבע
 ג׳ מוך נטבע הוא הנמצא שזה לומר מקלינן שלא ־ זה מנהר הופלה

 באותו וצף מת הנראה הוא שמסתמא אמריק רק ־ למציאותו ימים
 שאין כיק חי חזקת התנגדות לזה אין כי ימים שלשה קודם נהר

 אין ימים ג׳ בספק המקילין ואף ־ הביש' וכסברח הוא מי יודעים
 בספיקו מקלינן לכך חומרא היא שזה כיון רק חי חזקת משום טעמה

 נהר באותו מת הנראה כהוא לומר לדבר רגלים שיש בכהיג לא אבל
שהעד הי' דדגלס שבמעשה לומר פשוט ומעתה • •ימים מג׳ יותר זה

שאלה

ט׳

 •ו*ש כעצמו סוא י ליבשה סנפבס אש שהוציאו פח הכרחו על שהעיד
 דאט •ואחי׳ ונעלסמפיניו לפיס־ נפל פלוני איש מקודם ימים ה׳

 או דאה לא פניו זאת במים צף מס נטבע אחרים או בעצמו היא .
 ■כו׳-ל•®- חזיל חומרת מצד־ מספקינן ומהע • הכרה לידי הגיע

 זמדאת סי ועודנו אחר במקום וסלה ניצל במים נופל ראשק שהנראה
 מו»« מיסוא נדע אשרלא אחר איש הוא נהר באותו צף מח אח״כ

 מינאי־ ימי׳ תמשה ואסר בוודאי מס מבוע אדם נהר באושי שיש כיק
 שס9ח קודם ככר מראה הוא שמסתמא חליק מת אדם נסר מאותו

 המעיד העד על סוד אקלסמוך נרע י ■ימים ג׳ ספק עוד ואין ימים
 שבעל דכיק • בשריוחה מין שאנו פלונים אשה. במל שהיא שמכירו
עת נ הנמצא פ״ז בדדמי אוסר זו ראה והוא למים נפל ההיא האשה

: שנטבע ראשונה ראה אשר שהוא
אשיות על הבנוי הראביד דברי לדחוס מעלתו כנח־ דברי ויתר

 לשמת דעתו מל אין כמונע לנבין כראוי למדוד' נאה פלפיל
להראממוויפי׳ רק לדינא הצימס לא בעצמי שמפלתו אחרי נרנא בהם

:שלום בום וסי׳ חן ודפ׳ח לשבח
.פרענקיל תאומים ברוך הק' ©ארי הכיד

בט תשובה
 *אבדק לנדא סגיל נסע נתן מ׳ וכי׳ סרב ביב מכבוד ;

 במאמר אלי׳ דבי התנא בדברי מאד שנתקשה י אושפצין
:ט׳ אט מעיד בדיה ד׳

 דטרא וקוקין נקרא ארוך פי׳ עם תדביא ספר לי יש תשובה
לא • ט׳ אט ממיד ה בד ד׳ ובמאמר י דאשא וביעורין

 דברי לפניו שהי׳ נ׳ המאמר כריש דבריו וכהוצעת • כלל לפרש נחית
 בפטם רק בזה דכר נחדש צורך באין ונכון פשוט הכל בזה המאמר
 מס ובפי׳ ]בילקוט במיל הגי׳ ק מכה שהי׳ אלא המאמר במקום

 ואני תשא פ' טלקוט הוא ק ובאמת וק״ל[ לי נהירא ולא קיו כאן
 שלמעלה בכמד חלה ־לפיכך החדב׳א דברי על ציון משיחי לעצמי

 היתלה מיא קייב דף פסחים ימוין ־ שאבאר בסגנון מליון וכחבחי
 קניו פיזבפלאסי' שממש׳ ופה עיא ניא דף ובעירובין ■ גדול באילן
 איממומדבשם ליכא א׳ סירק ולפי ־ חשומח מ׳ רכא באלי׳ מסרן
 בשם יאמר אם מפנו יקבלו שלא. משש שאין היכא רק אמרו בלא חכם
 ראלש פשום אילסא ר׳ ואמר מ׳ב דףס״ה טבמוח עוד וימוין • עצמו
 עצום אפר ודיג וגו׳ צום אטך שג׳ סשלום בדבר לשטח לאדם לו מותר

 ופטיזיש ■ יפרש ט׳ ט שינה הקביה שאף השלום גדול תנא ־ ט׳
 השלום מפט שדן כלופר קיו ק שמשה שאמר מה הילקוע גי' לקיים

 קיו שלאאמט אף ?ך אפר פ׳ ולומר לשכוח מותר לחבירו אדם בין
 ביטהם שלום ולמשות ישראל כלל על סופם בשעח אף מרק להסיר

 שמוסר הראשונה הקדמה ולפי ־ בגליק דברי פ״כ שבשמים לאביהם
להסביר ג׳כ יש הלקה בדבר דבריו קובלו למען גדול באילן לחלוח

:נום גדול בצורך p בפשומו קיו משה ק שמזה
אלא ט שאין גדול באילן בתולה דכאט ולדחות לפקפק שיש ודעתי

 שקר כנטאוח שהוא ה׳ באמירה'בשם משא׳כ • דפקר לתא■ ׳
 ישראל כל הצלת נזה תלוי׳ שהי׳ טין ייל אבל • מימה אזהרת עליו שיש
 הממורי׳ מבירות מחה יחיד של פ'נ והרי ־ מזה גדול נפש פקוח לנו אין

 כזה וגס ־ הכלל הצצת מכיש חוק רק עליהם שאין מעטרות טוחר
 טומא כדאיסא ממילה בקיו אתי׳ בפ״נ שנס דחיות מיד לחד סקיו איש

 ספרי ושארי קסיז מהרי״קסי׳ ומשו׳ ל׳ע סי׳ יעקב טת בשו׳ח ויפוין
 סצלס לצורך הוא נדמה יפטר ואל יהרוג ט שהדין גיע שאף חשוטח

 ובנרא לסיסרא שחקקה מבר אשת ויעל ברצק אסתר הלכה ולכך הכלל
 שדן י׳לישהק׳ו גם • קסיא סי' ׳5 חלה נלי בשויח וימוין בזה הארכתי

 לזכות שפותחין ד*נ שארי כדין שלח זה במשפט שנהג על הי׳ משה
 ושפשוהעדה מצד וכממה הדק הלנת ובעינן זכאי חייב וטלו חמלה
 טח חבל נקראח שני' לשבעים אחד. ההורגי' סנהדרין ומ'כ העדה והצילו
 במושב נדונו שלא נראה הכסוט׳ משמעות פשמוח שלט ובפרס

 ונו׳[ העדי' יד בסיב ]ונקרא לוי מבט הרוטהם עיי ונהרגו סנהדרין
 לט אשר סדין מנך לי׳ דאתי׳ וי״ל השעה לצורך משה משה שלז וציל

 סוס מל שרכב בא׳ וממשה • הדין. מן שלא אף וממיתין שדמן בקבלה
 ממסה בפרץ לפמיג אפכו־כ • אדרבק רק עכר שלא אף וסקלוהו בשבת
 איכ המן מתוחה שסימה למדהיר מדין ולהבטת לפעמו הגדר וצורך

בזה פלפול דרך פטם כמס אפרתי עוד שטלקוע הגי׳ למחוק מהצורך אק
: למכס תן

 אפר דכה ברש*» שמובא המכילתא לדברי דאף נפשימוח ייל עוד
z משט הפרד לפיד או יחרה לאלקי׳ זובח הפסוק סל קאי ה׳ 

 דקרא »פא מתיישב לא • צריכין הס ורדי׳ רד לך הקניה לו שאמר
ישוט סברו חרט איש שימו לסם אמרו על קאי ה׳ אמר דכה• שמורה

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס122 מס עמוד פייב יחזקאל יהושע בן ברוך פרנקל-תאומים, חכמים עטרת



חכמיםאה־ע ותשובות שאלותעטרת

 קסיא ט׳ חיז׳ד ח׳ב הנב״י לשק כטדו לפיני עוד אציע כאח וליתר מלאי מיג בפסיק רטנו משה רמז וכן הנ״ל במשנה גירסתו ט׳ שכך
ברצון לזנות לאא מותר שיט׳ זה דין טף ומ״מ וזיל שהכוונה ה׳ אמר כה אמר ושטר * ברכה היום עליכם ולתת וגו׳ *רכה
וכו׳ באחהתמוכות שראיתי מה במיני ישר ולא תורה אגו נפשות של_״להציל משפשן ט׳ בחומש רש״י דברי ולט • פה״נ כדק דברה׳ על .בזה

 מקרא שאמרו וסיד אנפכי' ומוקי דחק דהוא לקרא שמן׳ וצ״ל ־ בו׳
 שבכוונה הסדכ׳א אמר 9r ולתרץ ®וסו[ מידי יוצא ]כי דרשוני אמר זה

 כאלו השומעים לפני במשמעסן שיהי׳ סתומים דברים רטט משה אסר
 אכל כדבריו ויעשו לו שישמעו כדי ה׳ מפי יצא להם שאומר מה כל

 כדברי או המכילתא כדברי ה׳ אמר כה שאמר במה הי׳ לבו כוונת באמם
 איש ולשום ט׳ למשה הלכ׳ה אמר שלא הסדביא ולז־א מה• המדרש

 המכילסא לפ״ד גס באמח ט אחיו אח איש ולהרוג יריט על מרבו
 בס׳ שמביא הסדיר לסי וכן • ה׳ מאס אלו דברים לו נאמרו זהסדרשלא

 כה אמר כ’וס לדונם שירד ה׳ בדברי רמז רק למשה סי׳ לא העקידה
 ושובו עברו להם ויאמר לוי בני טאסף מאסה׳ שסע לא אבל • ה׳ אמר
 מדתו שהי׳ עפמו אח מנוסו אבינו ביעקב מצינו »־> וכעין ־ וט׳

 במדיר יפרן לשונו אס רגל לא בלבבו אמס חבר נאמר ועליו אסם
 אנט לעצמו והמכוון בכורך עשו אנכי לאטו ואמר מכוח מס׳ ומזף

:בכורו סס שהוא לו ואומי מקושרים שדבריו סבר ויצחק שאנס סי

 שביד שאף כ׳0 המורה סל החיים אוד ספר בדברי להסביר יש ח ר
במציאות הוא חכלניח ניד נקראת שנה לשבעים א׳ ההורגס

 בזה הראו כי • האחד • סססים מב׳ שלפנינו במציאות חמה שאינו
 שזולת מציאות שסי׳ וסוד ־ קרוביהם בהריגת בטרא אהבתם הפלגת

 ■ וגו׳ לה׳ טוס יחכם מלאו אמר ולזה • ישראל לכל הרעה תדבק זה
 משה אמר ידכם מלא זה שפסוק המפרט׳ מם עוד ומביא • יסו״ש
 קריט משה ואמר קרא דהאי תרגומו לפי מעסה ־ המעשה קודם רטנו
 דברי עפיי ה׳ אמד כה איש ־ וט׳ ה׳ קדם חן יומא קורבנא ידטן
 הקב״ה אפר ריש אמר • אלחין■ לה׳ כליל קי׳א דף בחלק במשנה רש
 w□/ מעלי׳ אמס כאלו עליכם אני מסלה בעהינ דין עוטן אסם אם

 אלא סוד ולא בזה מסיים פ׳א מהלטס פ״ד וברמבים ■ סיב לפני כליל
ומ׳נדשנ׳ יסו׳ש ט׳ ברכה סליהם ומטא מישראל ה׳ אף חרק שמסלק

 שהי׳ טאכויכ פיג בספק הדט׳ חני ג׳כ ממאר טוהיכ אכילה אסור דף בסנהדרין הגע׳ דברי ני בזה דק שלא מעלתו ימחול פולס קרקע
 שהדבר לי הניחה וסתה אלו באמיר® מהש״י שרמז רטנו משה ביד והא »מ' קוט׳ על רק אנס עולה קרקע אסתר שם דמשני סיד

וגוי לי הניחה ועמה למטה הקביה אמר בסדביא וכמשיב • ט תלוי כשנאנסה טכף למיתה א׳ס מסדה שלא מה ^שקאיפל ט פנמי מחר

 הראשונים לדבר תחר והנני • בסייף נהרט ולכך סה*נ אלוכמשפס
 ה׳ בדבר וגו׳מא ושובו סברו משה להם שאמר מה שגם חשט לוי שמי

 מפרש ולא יתרם לאלקי׳ זובח אמר ומכן שמפרש במכילסא והמ״ד
 צ'ל בעה׳נ האמור חרב לפי וגו׳ סכה הכה אמר טכן יומר בפשיעות

 שט׳ לומר יתכן דלא וג׳ ־ סה*נ כחן הסגל סושי חן טה שלא שסובר
 ובמגפה בסייף שנחנו כסוס סלש דכל למיד רק עה״נ כדין חנם

 בהתראה שלא או בפחם שלא טבח שמהם רק ג’ס עבדו טלה ובהדרוקן
 בחומש רש״י וכדברי הרמב״ן כמ״ש מחו שלא סע׳ג ג״כ ט׳ ומבלסדס

 •אבל פה״נ כמשסס שנחנו בסייף בחט שלכך כסב מ״דוצכך כאותו
 שנהרט אלטס השלשה רק פ״ג טבח שלא ס׳ב ס״ו דף טומא למ׳ד

 בשמחה או ונישוק טטדהרקבגיטף במעש׳ מפא לא והנשארים בסייף
 ואש עה*נ משפע בכזה ואין מסומן רק ממש סע״ג הי' לא ט בלב
 שלכך לומר וקיטר זיבח בדיה הנ׳ל דף בנח׳ ®"י שהוצרך מה בזה

 צדה בספר וראמי מיתות ד׳ להם נתפרש לא עדיין ט בסייף בחנו
 כדבר מ״ל הסחירה על שנתעורר שנס באר המחבר מהגאון לדרך

: לה*מ ס׳ש ולט בקושי׳ והניח ®״י
 מכל סיני בהר למשה נתפרש כבר דהא הנ״ל בס׳ סוד שמקשה ומה

 מימת ד׳ דק לישראל נחפ® לא דעדיין ח״ל לק'מ ג'כ המורה
 כ״א בעע״ג מסרו לא וא'כ להם נתפרש לא ®יי בלשון וכמדייק
 למעזה בפירוש והמוחרה ־ ב״ב כמשפט להם הנודע טיף במיסת

 משפסם שט׳ למיד בחומם מ״י ולדברי חמו® למיתה מותרה אנו קלה
 דאת מיתות הד׳ להם נתפרש לא שעדיין לומר מהצורך אן פה״נ כדן
 להרחיב יש עוד • סה׳נ כדין בטיף חנם ט׳ מיסות הד׳ מכל ידמו אס

 וכי • ט׳ שלס בלב לעגל מבח כולם אס בחדב׳א שמדייק במה דבר׳
 אלו דברם משמעות • מ׳ שלם בלבב לסגל שעבדו אלטם שלשת ®טל

 שלם בלב פנח שלא רק מחטט עובדים ט' בהנשארס נס שבאמת
 לאמן בתשוב׳־משא־כ לקבל׳ סר׳ הקב׳ה להס שנשא בשפלט משה ופסל

 דף במגלה הגמ׳ וכדבר פרם נטאס לכמוחס שאין שלס בלב שעבדו
:יטויש לפנים אלא פשו לא הס איל • בדבר ים פני׳ משוא וט ע״א י״ב

ל תשובה
 אסתר הלכה ולכך שכתבתי מה על ־ מ״ל פנק על שגי׳ ת^לבה

דאשה מעלתו הטג • הו׳ הקר מבר אשת ויעל ברצון

יעויב כו׳ למשה פיס ט׳ מיד והרץ במלחמות הרמב׳ן דבר ויטיןשס ־ לאחשוחש נבעלת לטוס

 סל כן סל אחה לטף טבולי׳ לסי עולם קרקס דאמרי׳ והא שכתבו
 ממסור שאפי׳ אמר שהרי למיתה עצמה למסור אין הא ובכי • כרמה
 אט׳ שח ובכהיג ס'ז מסיים והר״ן • עטרה לדבר אותה יבופו עצמה

 שא׳ דטכא י״ל דבריהם ולט • יסויש ט' חמורות מטרות בשלשה
 לה שמייחד פלוני לפתות א׳ס ממציא לא אס סרוה את להרוג רוצה

 כ׳ ובטרוש • תהרוג ואל המטר בכלל בכה׳ג שטא ממה שחנה
 ואל שסהרוג החן ט׳ מרצונה אסתר דכשהלכה מגלה למס׳ הישכ׳א
 דהלכה טון כחן שלא עשתה לא דפכ״ז לחח׳ וצ׳ל • ♦מו׳ש מסטר
 מצינו לא • יבמות ־ יומא • סנהדחן במוס׳ אבל • ישראל אח להציל
 חטא שטא אתה מסטן כיא תפטר ואל מהרוג בכלל אשה שתהא

 דטא ממום עולם קרקס במ׳ש הכוונה דבריהם דלפי ־ הנואף עלסצמה
 אסתר כשהלכה שיט׳ אין יסי׳ ־ י’רש מפרש וק מסשה מושה אנה

 מרדכי בסלה סל אסור לסנין גמור רצון נקרא לאמשורוששהי׳ מעצמה
 להצלם כ״א פן למשום מסרה לא אבדט אבדתי כאשר שאמרה במו

 טן מיתסב׳ד לפנק מלוק ואן מיתה חייבת ברצק ואףשאשה • ישראל
 רוצח{ מה דיה סוף ס׳ב דף יומא מוס' )ימוין טטד לא או טכידמספה

 ישראל להצלת p פשתה כי לה נחשב ולמצוה כן לפשות לה מתר מ’מ
 דברים[ בכמה בזה ששנג ל׳ס סי׳ יעקב טח כשו״ת ]וימוין • יטל וכן
 טבמוס ־ מפריש יודא רטנו תוס׳ כ׳ וכך קס׳ז כשורש מהרייק לשק וזה
 ח״ל • סצמו יצחק רטנו לשק שמא לי וכדומה ־ יבמתו על הבא בפי
 והא יעל גט כ״ג דף ובנזיר ק׳ג דף חליצה' מצות בפי דפרכינן והא

 לפשות מותר זה ודבר משבחה■ הכתוב ולכך עד ־ כו׳ מעטרה מחהני׳
 באס®־ מצינו וכן ־ ישראל כל להציל כדי א״א טא אפי׳ לשמה זו סבירה

 לה שיתאוה כח תובעה ט׳ שלא בשעה לאחשורוש עצמה שהמציאה
 גבי והרי • מהרי״ק פכ׳ל וט׳ בקשתה לה למשות להתפתות כת ויט׳

 ישית לא ולדבר׳ בה תאסה שימלא מ׳ ר»6ד הצלה ספק רק ט׳ אסתר
הגזירה בטפול

 וחס pw שהננו ונטה טתיעקבנאנט׳ תשובת שהוא אני וכמדומה
 סלם אח להשיג שכמוהו ליסט' חבורי' עם בשדה א' לסטים ארט עליהם
 הליסהיס ראש עם להשתדל והתחילה • וכו׳ מהם אחת אכה וקמה

 נפלה את הצילה כן ועיי לו ונבעלה לה שנתאום שפיתחו עד בדברם
 עבדה רבה ומצוה עבדה שמיר ההיא בתשובה ופסק ־ הנפשות כל ואש

 והטא • מלה על נאסרה שאספ׳כ רק נמות להציל לזה ששדל®
 הללו עטרות בג׳ מסרפאק שאין מם • כו׳ אמר ואני מאסתר ראה
p עולה כקרקס באשה שרי דרממנא ואנס נפשות• בהם מצילין אן 

 טף טל אעסה שאגה טכא הטאהיאבל גוף סל שטאאנוסה היינו טא
 ואיש עולם טקריקרקס לא נפשות להציל לזה משתדלת וטא הביאה

 ישראל כל להצלת שטסה שאר ואסתר • יעמר ואל ויהרוג שרן ואשה
 ברוה״ק ואלי חנו וטס מרדכי במראת היה ושס סש ועד ממח
 ששדל® טפל צ׳ע אכחי דברו לסי הגליון על וכתבתי • הגב* מכיל

 מסטת וימוין ־ הנרדט׳ מן כבר שטה בעת עלי׳ טטא לסיסרא
 פושה אנה עולה דקרקס ו®** החום׳ ט׳ ולט • הניל ויומא סנהדרק

 טא הזנות האסור דגוף טון מ’מ לזה כשמשדלתו אף ייל • כו׳ מעשה
 דק שאע תעבור ואל דחהרוג החן בכלל אנו ממנה ממשה בלא

 סברא יש ואלי י הזנות מעשה עושה שהיא עצמה מל כשמטאההנואף
 מעשה הוא ויעשה לה טחאוה לשדלו מוס® ישראל שלהצלוח לומר

 אלא הסרוח אמר עצמות אנה שממנה והשתדלות • מא ולא הזמת
 אמרו ולא הבועל כיא ממגה בהמעשה יטה שלא סחה לדבר נרה

 אבל • ק הדין דבגיע במעטה ממנה מהזעת כ׳א תפטר ואל שהרג
 להאריך רש • יפטר ואל טהרג הדין מכלל זה ואן גיס אנו לוח7מ&
 הטאלסוח דבר ונפרע ובעהימ והרין הרמב״ן מדבר גס וציינתי בזה
 הרי ־ הנ׳ל בדינים הרבה ללמוד מדבריו טש וירא פרשת אחא דרב

 חשבתי ט אמרם בקיצור שכתבתי הראשונים דבר כוונת טאר ח
 סל ט׳ ומעשהידאסחר • שרמזט הניל ספרים חפ״מ לכטד טש

 שבח חחה נ® דפקוח שכיס ט׳ ובא׳ח בנמי וממאר הצלה ספק
 ספק • שם מא ספק • מת ספק חי ספק ספיקות כמה כשיש ואפי׳
 וא׳אמר צריך אמר א׳ כשרופא ישראל־גם ספק מטיס שס-ססק אינו
 נכפה בתולי מהר״ל בשם ליה חן ניע כלל איה מדברי • מחללין א'צ

 הרפואה אן ואס • כזה״ל שס שמטים העוף שק להאכילו סטים שרצה
 קניה ט׳ סוף טויד דברו ומובאס ־ עכ״ל להטר בידי אק ידוע

לסכין מריח ט׳ ובאויח ־ ביאור צרכק א׳ ס״ק שכיח ט' ובמג׳א

 לחידא טבחפצה משה טדט ופשוע
באפס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס123 מס עמוד פייב יחזקאל יהושע בן ברוך פרנקל־תאומים, חכמים עטרת



חי• ברמציעאעיג*־
 פישקי משמעות כן דאין יראה הרואה ואחד קיצוד3

נ ודוק הלכות
 בס׳ זקני אדוני וכתב נפילתה עם ר״ה ך»£״י

כמי דשייך מתאנה ליה ול״ק וז״ל ע״י
 ולא , עכ״ל תאנה שאני לוע־ הוצרך ולזה חזותו
 לשון חיקור שיש לא אם קינה אמרי להבין זכיתי

נכון על יבא ובזה דשייך־כמי משום אלא נ׳ל וכן

 תרומתו אין לאו ואם ד״ה חגק' ע״א דכ״ב'
ניזונה אלמנה וא"תדבערק תרימה

 רזו■ יהרסף עין ה״ה רסבין קבא והקשה , וכו׳
 אלמנה מפרק לאתויי הוצרכו ואמאי עי־וכה משנה
 הרב דחה וע״ז הלכה דאינה דהו״א ותי׳ ניזונת
 היא הלכה שלימה משנה דשתם פת״ע בס׳ פוה׳ד
 משוש ניזונת אלמנה מפרק ראייתו תי' ומניי״ר
 פ״ר ולהר"ש •שם להש״מ .עשת הכל* טעמת דמם־ש

 ז״ל זקנינו למין שנתן זו ודמיה יע"ש מות דהרו
 קמשניות סתמי וכמה דחיה^דאיכא^כמה אינה
 בש״ד? בכללןם שהבאתי וכמו כינהו הלכתא ®דלאיר
 זי״ל יגל אבי־הם בס' ועיין ע״א דכ״ח בבינה ועיין

: לדי״ב בב״מ \ . ׳.

 והו ו״ל חיים■ תורת הרב ובמ״ש דשבינו כוכבת
 כס' יקירא סבא ל־ב ועיין ודוק שס שושנים פרחי
 זו לעובדא דאין משמע דיהטא לפוש דב׳ ע״י

 סרב קדמו וכבר יע״ש וכו'• אפש־ אך כאן שייכות
 ז ממש כדבריו שתי' חיים תורת

 וכ'( הלכתא למאי מציאה משום מותרת ב’)’
להקשות ואין ע״י בס' קדישא סבא הרב

 ש יע ובו' קיפח משום הכי י׳כקט
 כאופן ותי' עצמה זאת. קו׳ שהק׳ כחי' להרשב״א

’ שם כש״מ והובא אחר
 כברכות לרש״י עיין , בתא ירחי תריסי־ לבתר

הייתי מלב כמת נשכחתי• ע'פ הרואה פ׳
 הלב מן משתכח יב״ח לאחר כלי דסתם אובד ככלי

 מיי מציאות אלו■ כפ׳ חדש י״ב לאחד כעלים דיאוש
 רגלים. ג׳ להכרע חייב מציאה שום או כלי שמצא

דכ״ה חיים חורת- לקרב ועיין יע״ש יב"ח דהיינו $כו׳

ראינקן וקבר

 ס' אברהם את בירך כק' 'ועיין יע״ש חביבה דהיא
 ושפיר יע״ש בזה שפי' מה ב' דרוש הברכה וזאת
 מציאה■ נקרא היא דהר> לאשה אובד כלי נדמו

החר• לחזור איש של דרכו ואמרו אשא מצא כדכתיב

 וכו׳ נכרים איבא יהא ד״ה קיס' xy דכ״ג
“.“י•- ה' יהי' ivnnk ייי“ה. “ירוי. 1 * •י• ' 1

 רגלים ג' שיעברו עד אחרת אשה ישא תאבידהדלא
ממש והוי ז״ל כאומרם מלבו• נשכח דאינו משום

מלובלין ומוהר״מ רש״ל זו בהגהה קריס קדמוהו

 הק הכית כני לפעמים כי המצאה יש גס ־
 צדה שעינה אמרו באשתו וכפי־ט כאורח קצים

 האורח זה כי תדעו להםלו' הכ׳יהיצריך באורחים
 ישנות מחובות חוב עליו יש עמדי הוא בחינם לא

 האורח על להם להאמין יכול ואם מאבותיו או עמט
 ודורון טעית לנו המציא ואופן צד באיזה עצמו
 וישברו עליו יקוצו לא שבזה כרי ומזולהו ממנו יהיה

 ועמ״ש בכה״ג מותר הכל שקר שהוא אפי' פכים לו
 החיים כן< וכסה״ק וירא ס' חיים ת?כחח כשה״ק

 פרחי■ לסרב ועיין בס״ד כאורך וי"ו וסי' ה׳ סי'
> הפסגה אשרות ולקרב בחי' ,שושנים

 והרב וכו' טוב הורח ת וא וכאושפיזא ד״ה תוס'
לבין כינו כלבו דאומר תי' גבויים ^מגן

 דאמירה וכמה נמה איכא דקרא ובלישנא יע״ש עצמו
 אהרן משחת כס' ועיין שבלב דברים על שייבא
 ומגדנות שם חיים תורת ולהרב ע״י בס' מ״ז ולסרב

; נתן
 אושפיזו של פירש״י כסא-ליה אנניב זופרא □ר

הגמ׳ דמלשון אהרן משחת הרב הק׳ , היה
 שפי׳ מה וע״ש זוגירא מר של כלי רה טפי משמע

 קאמר דמדלא והאמת יע׳יש רש״י של דרכו עפי׳י
לה־; ועיין ה״ה וכמ"ש ;;ידקי׳י יורה אושפיזיה ;בי

חל;
'7׳כז

 עד• אבדה כדק לה ריינינן מקום מכל אבידה ס־ין
 דאי אפשר משאי אפשר דנין ואין שאפשר דכד

מי לו אין אם וכפרט אשם כלא לעמוד‘ אפשר
 והנהגותיו מידותיו לפי כראוי נו מש שיש
מג׳ כפחות ככרים לג' ד״ת תיש׳ דכ״ו

הק׳ רוב מיקרי לא
אמדי דוכחא בכל .דהא אבירים

 דהיא קושייתו הבנתי ולא , באימא והניחה שנים
 אינו לבך שנים רבים רמיעו-ט דמשום הטחנה

 יהושע. פכי ועיין ש"י בס׳ ועיין ואילך מל כ״א רוב
־ : מנףותנתן ובס׳ ׳

 קשה הך להכריז חייב מב שנפל ה ד תוש כ $
שבזעה נתקנה לא עדין קפר׳א בר דבימי

 מישבענא .פירש לז דרש״י לי קשייא ע״כ הישת
 דראה נחמן דרב אמימדא א1נ היסח שביעת ליה

 נתקנה הא נח.מן רב ובימי משנים שנפל סלע
 דכרג להעמיד בא f דר• כיון י״ל ואולי קישת שביעת

 חייב משנים שנפל סלע ראה דקאמך הא א״כ כ״ק
 דכימי להו קשי׳ שפיר קאמרלזה דב״ק אליבי׳ להחזיר

 להרס' ועיין היסת שבועת נתקנה לא עדיין ב״ק
 נזכרתי' וזה , נר״ו ש״י הרב קבין וכן יאושע פני

 שמושי. רכתחילת דנהירנא מקדמוני חוי־קי מימי
 הרב מורי של מדרשו מבית כשיצאתי חכמים לפני
 מרן הגאון והביאני ז״ל מועד• ובית ישחק בית
 דדב בדיה דודי מר הרב בנו עם ללמוד ז״ל זקני

 שהיה ארזים עמודי כע״ק ז״ל חזן אליעזר כמוהד״ר
אליה כמוהר׳ר וידידי חביבי ה־ב עם לימד

לחש.
רבים מיעוט אמריכן דוכחא

ח

r

לוי

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס109 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, לחיים< צדיק >פעולת חי כל עיני



ישרים מסלת
ה׳ ויראת מוסר קניני כל כולל

חאלקי, המקובל החסיד, המפורסם, הגאון חכרו

זגללה״ה לדצאסו חיים מסה רכינו

 עליו וכלוח

ספרו

החיים קץ דרך
עליהם: ונוספו

הגר״א, אגרת הרמכ״ן, אגרת

זצללה״ה מסלנט ישראל אור להגאון המוסר ואגרת

—ע־פ—------ ״

 הכרים, ודקדוק כדכוק חכמים, כשמוש

ישראל כנסת חברון ישיבת תחכמני כשבת

סדנא דצ״ל חיים יעקב ורבי מורי בלא״א יחזקאל

 ותיקונים הוספות עם חדשה במהדורה לאור יוצא

"השכל" מוסד ע״י

 חברון" ,,ישיבת שע״י ומוסר הלכה ספרי להוצאת

תשמ״ז תובכ״א ירושלים עיה״ק



• •

ישרים נ?םלתפו

 גדולה חיבה כך כל לו תראה לא אך תרצה. עטו להתחבר

 מה שביצר החריצות נזטיני בזה כיוצא כל וכן כבראשונה.

 התורה באה ע״ב האדם. בני לבות את לפתות משחדל שהוא

 בלי כמוך כמוך. לרעך ואהבת בו. נכלל שהכל כלל וכללה

 ומזימות. תחבולות בלי חילוקים בלי כמוך הפרש. שום

ממש. כמוך

 ההדיוטות מן שאינו כל הסתם שטן אע״ם השבועות אולם

בשבועה. כ״ש לבטלה טפיו שמים שם מהוציא נשמר

 החמורים מן שאינם שאע״פ קטנים ענפים איזה עוד יש

עיונים

 מצות עיקר כי רבינו מדעת נראה וכר. כלל וכללה התורה באה

 לשנאה לשתותו משתדל שהוא דבמקום יצה״ר, כנגד תורה דברה ,ואהבת-

 מפשטת מצור. רק זו ואין ,ואהבת- של כלל וכללה התורה באה ונטירה "•ימה

 לא לחברך טני דעלך מה ל״א( )בשבת הלל מאמר זה ואולי בכלל, מישראל לאום

כמוך. אותו אהוב אלא יצרך, כפיתוי תעביד,

 הל-ת על עשה היא -ואהבת- שמצות לפי-ז ונמצא כמוך. לרעך ואהבת

 םכ-ד< סוף )בב״ר : ואמר עזאי בן בא זה משום ואולי תסור, ולא תקום לא של

 כעשה רק הוא שד״ואהבת- כיון מזר, גדול כלל הוא אדם תולדות ספר שזה

אהבה. לשם אהבה של החיוב עיקר לנו מלמד וגר, ספר וזה הל*ת, על
 על עשה רק הוא ה״ואהבת- אם כי ולמעשה, להלכה מזה נ״מ גם יש ואולי

 היצר פיתויי לפניו בהזדמן אלא החיוב אין תטור ולא תקום לא של הל״ת

 הרגשי את במחשבתו להפעיל מצוד, אז הנטירה ועל הנקימה על להעבירו

 תחבולות בלי חילוקים בלי כמוך הפרש, שום בלי ,כמוך שיהיה האהבה

 תולדות ספר דזה מקרא נלמד האהבה מצות אם אבל ממש", כמוך ומזימות

 ל-ת, בשום תלוי׳ שאינה כיון רגע ובכל עת בכל חיובית מצוד, היא אדם

יותר. מאד הרבה מקיף שהוא כלומר מזה, גדול כלל : שאמר וזהו

 מודד. ר-ע וגם עזאי לבן עקיבא רבי בין מחלוקת שאין נראה אולם

 ונמצא לר-ע, מודה עזאי בן וגם זה, על והשלים זה בא אלא עזאי בן לדרשת

 יש רע אהבת במצות כי יוצא שניהם דרשת שמפי אלא למעשה נ-מ שאין

או נקימה לפניו בהזדמן ובי. הפסק. שום בלא תמידית מצוד, א׳. ענינים, שני



פו נקיות

 והוא טהם. לישטר נקי להיות שרוצה לטי ראוי עב״פ יותר
 והן שבועה לאו אלעזר רבי אטר לו( )שבועות שאטרו טה

 והוא וימני תרי לאו לאו דאמר והוא רבא אמר שבועה.
 שיהא צדק והין (מט )ב׳מ אטרו וכן וימני. תרי הן הן דאטר

צדק. שלך והן צדק שלך לאו
בבני מאד מאד נתפשט רע חולי הוא גם השקר דבר והנה

 אדם בני יש בו. יש מדריגות מדריגות ואולם האדם.
עיונים

 על רק עובר אינו עובר הוא ואם ל״ת על כעשה ה״האהבת" בא אז נטירה

 נאמרה, זה שעל .ואהבת" של העשה על גם בפועל עובר שהוא אלא בלבד׳ ל״ת

 דעלך מה ל״א( )שבת הלל שפירש מזה רביגו לדעת וראי׳ רבינו. שפירש וכמו

 שלפניו הקרא על גם קאי וואהבת דסובר משום ונראה תעביד, לא לחברך סני

 ולא על פי׳ הוא שואהבת והיינו ואהבת, תשנא לא אומר שהי׳ וכמו תשנא לא

 הרמב״ם ממ״ש אולם ז״ל. רבינו וכדרך עצמה, מצד חיובית מצור. לא אבל תשנא

 שאפשר הנכונה הדעה היא .וזו : וז״ל ונטירה בגקימד, טעם דעות הלכות בסוף

 נראה עכ״ל, זה" עם זה ואדם בני של ומתנם ומשאם הארץ ישוב בה שיתקיים

 תקון משום עצמו מצד הדבר על אינו ונטירה נקימה של שהלאוין סובר ז״ל שהוא

 שאין משום טעמו ונראה היישוב, וקיום לחבירו אדם בין משום אלא המדות

 לומר טעם אין דרכו ולפי כמשנ״ת. ולאסרם המדות על לדבר התורה דרך

 ד,*ג בפ״ו ז״ל הוא כתב ולכן הלאוין, על כעשה רק יהי׳ .ואהבת" שמ״ע

 מה הלל שפי׳ כמו ולא חיובית כמצוה וביארה מיוחדת׳ כמצוה ר,.ואהבת"

 בתורה גדול כלל זה רק שאמר שר״ע סובר שהוא טעמו ונראה כו׳, סני דעלך

 דיל״ת על עשה רק היא שזו דסובר הלל על פליג כו׳ סני דעלך מה הזכיר ולא

 הלל שגם סובר שהוא ואפשר כותי׳, ופסק מיוחדת מצוד, שהיא אלא שלפני׳

האמת. הוא שכן לא אבל לקרבו כדי לגר אלא כן אמר לא
 אותיות ג׳ שער תשובה בשערי ז״ל הר״י וכר. השקר דבר והנה

 בו שיש בשקר הם הראשונים והג׳ שקרים, בכת חלקים תשעה מנה קעח־פו

 וחלק ההבטחה, בחילול הוא ד,־ו, וחלקים לעצמו, ותועלת לחברו והפסד נזק

בשקר. בהתפארות הוא ח׳ וחלק דעת, בגניבת הוא הזי׳
הר״י שמנה החלקים כל על דלג שהוא נמצא רבינו בדברי ולכשנעיין



ישרים םלת7ג סח

 טלבם ובודים ההולכים הם השקרנות, היא ממש שאומנותם

 להוזשב או הבריות בין שיחה הרבות למען גמורים כזבים

 יב< )משלי נאמר ועליהם הרבה דברים ויודעי החכמים מן

 דברו שפתותיכם (נט )ישעיה ואומר שקר, שפתי ה׳ תועבת

 א( מב )סוסה חז״ל דינם גזרו וכבר תהגה. עולה לשונכם שקר

 שקרנים. כת מהם ואחד השכינה פני מקבלות אינם כיתות ד׳

 ממש כמוהם שאינם אע״ם במדריגה להם קרובים אחרים ויש

 אומנותם שאין והיינו ודבריהם. בסיפוריהם המכזבים והם

עיונים

 המשקר הרביעי בחלק הזכיר הר״י כי בלבד׳ הרביעי החלק אלא הזכיר ולא ז״ל,

 שמחליף או מלבי, הספור כל שבורה כלומר, שמע, אשר הדברים בספור

 היא ממש שאומנותם אדם בני "יש : במ״ש רכינו הזכיר וזה קעתו, רק

 חז״ל גזרו וכבר וכר, גמורים כזבים מלבם ובודים ההולכים הם השקרנות,

 כר, במדרגה להם קרובים אחרים ויש שקרנים כת מהם ואחד וכר כתות ד׳

 מן בהם יערבו מה דבר לספר בבואם כר ודבריהם בססוריהם המכזבים והם

 לשנים, שחלקם רואים ואנו עכ-ל. כר" הבדאים הם והם כר, השקרים

 הזכיר שהוא ג*כ רואים ואנו בדאים. והאחרונים שקרנים, קרא הראשונים

 שחז״ל כיון הראשונים, על רק השכינה סני מקבלים שאינם חז״ל גזרת

 ובשע״ת בדאים. אלא שקרנים אינם אחרונים ואלה שקרנים, רק הזכירו

התשיעי. חלק הוא
 חמורים הם אחד מדד כי אף האחרים, החלקים כלל הזכיר שלא והזזעם

 ממנו, הטוב את שמונעים או לחברו, והפסד נזק גורמים שהם זה מחלק יותר

 שעונו אף ממון, להרויח להנאתו זה שעושה דכיון רבינו, שסובר נראה

 מאהבת זה שאין כיון השקרנים, מכת אינו בכ״ז ההפסד, מדד מאד חמור

הממון. מאהבת אלא השקר
 הרביעי מהחלק האנשים על בכתבו הר״י גם זה הבדל על עמד וכבר

 בשקריו לאיש הפסד אין כי על אחד, מדד ענשו יקל הזד, והאיש :וז״ל

 ני עונו ויכבד השקר, ואהבת פניו בעז עגשו גדול אבל ופחזותו,

 הדברים מקעת המחליף גם כלל ז״ל הוא אך ע״כ. תועלת, לבלי יאהרהו

סקזת שמחליף במי רק והקיל דוקא, במתכוין שיהיה שהתנה אלא זה, בחלק



פט נקיות

 ולא נבראו לא אשר וטעשים סיפורים ולבדות ללכת בכך
 השקרים טן בהם יערבו מה דבר לספר בבואם אבל היו,
 טבע, כטו להם ששב עד הזה ויתרגלו רוחם על שיעלה כטו
 ז״ל וכטאטרם לדבריהם ,טין לה א״א אשר הבדאים הם והם

 אמת אומר שאפילו בדאי של עונשו הוא כך סם( )סנהדרין
 יוכלו שלא הזאת הרעה בהם הטביעו שכבר לו. שוטעין אין

 שהנביא מה הוא פיהם. מתוך הכזב מן נקיים דבריהם לצאת
 נלאו. העוה שקר דבר לשונם למדו ט< )ירמיה ואומר מצטער

 אותם והם הראשונים מחולי קל שחליים אחרים עוד ויש
 להתרחק יחושו שלא אלא בשקר כך כל קבועים שאינם
 דרך יאמרוהו רבות ופעמים יאמרוהו. להם יזדמן ואם ממנו.
 הודיענו החכם ואמנם רעה. כוונה בלא בזה כיוצא או שחוק

 מה הוא חסידיו. ומדת ב״ה הבורא רצון הפך הוא זה שכל
 שבאה מה והוא צדיק. ישנא שקר דבר יג< )משלי שכתוב

 אמר שלא ותראה תרחק. שקר מדבר כס )שמות האזהרה עליו
 על אותנו להעיר תרחק. שקר מדבר אלא תשמר. משקר

 נאמר וכבר מזה. לברוח שצריך הרבה והבריחה הגדול ההרחק
ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית ג< )!סניה

עיונים
 וכתב שמעו, בעת לחקור לבו השית לא כי דעת, בבלי שמע אשר הדברים

 ובין המחליף לין חילק רביגו אבל רעה". מדה זאת .גם :כי רק זה על

 שגזרת לרבינו לו נראה הר״י שכתב זה הבדל ומשום במתכוין. גם המשקר

 החלקים אבל בלבד, הזד, החלק על אלא נאמרה לא השקרנים כת על חז״ל

 מחללים או הבריות, דעת לגנוב גנבים או השקר, ע״י גזלנים הם האחרים

 שמשקר זה על רק הוא זד, ששם שקרנים, לא אבל להנאתם, הבסחותיהם

אומנותו. והשקר השקר אהבת משום

 בחלק האלה החלקים כל שכלל עיי״ש ממנו. להתרחק יחושו שלא אלא

למדריגות. הזח החלק שחלק אלא הרביעי,
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O? $©ip ןןין
A♦ □ *«דמיירי לעולם פריך ט׳וק׳ימאי ראית אז ן
טימשו' שבעתן שלא יבריך !האי ניהקי* מצית 'י

 כיון ימיי מייאש כששנעחןלא אגל. תיזאש ממד מוקד קיץ
 כאביי סיל לא 'דרשנ׳א לומר ואין תקנה לו יש מנית שהןי|
 ויש כאניו ליה אית ירשבא חילו נקתון דיה לקמן ,pip ןהא

לדתותועסן
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 בסמי עיין היזום* ונרי עס זה כו׳מאתר גמככתא
שס המאחד*' ונסער שצי הדרושים , ? ’ ־* ; “

 הת*ת הוחזק ימנע. מלא ההלכה ק*כפי אך יע*ש הארכתי
 שלא אפי* הוחזק אי צא או ־ »גיג׳ זולת כלל משנא שאינו

 ידע צא אי דודא* מהןרינן צא אמאי מא אזישלי אס שנעתן
 איך דמשקר חזקה ואי משקר היה צא שצו שהוא מיחך

 שצו שאינו טלאי רינןזי;צדהחזקהטאדקחאסידע7מק
 כדדתי אבל ללאו אין נין משקר דאינו הוא לוישצי מוקזק אננו

 מוחזק אינו חעיפק והוא בידיה ורעיא ולאן שאין' קגוןגינר
 צישנא ומיק שלו שאינו יאמר שלא וכיש תסופק שהוא שיאמר
 דיא־ ואפי' עויהו קיס דצא לן קים העין שכעתן לא דגמ׳אי

מס דלכ״כי מעונדא נר' —׳ 1־־'21 ־"־'—"1־י .1-
'יבשאלותטיותית'

pAN’

 דמשמידמשנק רעהו מעיכיןמנדך שכר כמו עי־ צא ןאקאי
 ישאלוהו ואס ישבח לא דהוא משנה מקיי דאציכלא ו׳רל עצמו

 ‘נה ועיין כן משמע לא מערכין משסזאך לא א״כ האמת יא׳
 ויתוקכלמהשהיקשן ^זלקואטר^י־ד^ירושןנקבהט^תלת

.. ®’איקע
 רהטא לאום ,ט אידיזק קראוק

כאן שייטת 'יאקלעוגדא משמע
 רהייס דתייתי לזמר עונזא תלמודאהך יאמא אעמר ן|ך

 נדטדיה משנה דילמ׳נהא משנה דלא בשביל ליה מהדרינן ץאיך

 עמי לא7 ומאן הא עניי הא דעניד דמאי אדע ומיתי לוה
 כן דעשה דראה ומשוס ט* הוה עו>דא להא שא נאיר צא הא

 ווה ,מתסיס דקכייז זיל נאראיון עיין שנים שנים ל3א היס לכן והווה כו׳וכפתיה וחנייה עליתא י שקנת
- pj? 'if* t לא א אגל סי* הוי ומאין חיו •ניס‘ *®יי 

 פיק טץ דלעיל לי קשיא אך יש־ל > דרכןוכן דלן קי* ?ך
 דמכדיז ־ ומשני לי לתת דתצתא שטיות גני להפך דש״י #

 הוי׳סל לא שני© דש״יאנל ומקיים גי'וכחכי® אלי חא מןיות
 מחטים מכריז וכאן לחלק יש טמא שנים רסס למיעוט

 וראי שמחת דמכריז לעיל אכל הוו ושנים היו, כדים אמר והוא
 דמכייו כמן אנצהכא שנים ירם מיעוט, יאמר והשומע
 סימן אמר לא הכי מטס לא יניס מיעוט ,שנאת א{. פתטים

 מקע ניחא ימה שנים והס נגדי דהם יאמר' כןון יפה לסא
 דאילוטה ויךדומות מחטים משתאהיא ולקין שן*^’הרא

 ואחה סי׳שניס טס ולא לשקיות «ק היה ולמי או נדן קכרק
 צההיא ולאומי ותודהרישטיוקידלאמציטט׳ ס״ם ודוק הרא״שכן עי* דהואתילו׳אקיתיולתקן/ה קהשי«הני׳

 נוי שיש כל אות* י*» גני לעיל דנשלמא כצל דלעיל * 7
 מקים אין עליה פליג דתיק דקאתיתכלל יתלמודאהיא »ןי

 דאתי- אר״יידילנו ת*ק גהקשורזךצאעליטבפיר\שדפלע
 צו" יכול מי עליה דפליג הניןכן וכקןדתלמודא כן תלמודא

די־גנן דציל;מ' כאן• הכ/אנל לתלתודא ליה דקים, מצעו »א

״י” נצצוט,|4״י, ” Ui'm לו= ״^״״חט-סהיי״א ״
״״>’. נצ1ו ",ו,ו»נ,ו(״•> י' י

צשטס ח מ; "נ,ק cn ומחמי חנח נחי wi ת חחי״, ?״״

 דנסיזפין לו־צפ-זמח מיכרח מרן בנוסח משיב לעי “ • דן ד• נוכחה היא ראשונה ט'כסחה סליגי צ’את יחוס'

 עלעי וכןפיעי שלו הויז והיי לרבנן ישי־סל ברוב אס רפ•׳

V״ מ4־ *״. ’״ *״ ’,,נאי יי־ל צ״י״יט
 חתל וחמי פלעיתצאנרדסדהאאחכנסהפקנזה לא א,

 *;ומך דהרתי הכיח ליז פצעי ואת״ב החי היה לא ואי טי פצעי
 נמחל חצבו תום ולכן בחית שמפרש מה הייט פצעי דאיש

J.J,• מגל! • יה מדני וצא ,.ד זסכ, וחי, ימיה ומכאן
iJ'S?2? ’',יי ״•ל'^ ’אל■’־"’ ״־X״

 »יו? וצא והה שצו אצן הי. וצ־גיצסני־ה "™,ח׳תא
הלחץ ישות נטלם נקע הוה דהיי משוס דלי סצגכו
 ח״ע אינו נכימחא יובל נילי ווקא חמימז הןה

 נקט צא י להכליו תייב כמי דנסימתא אינו להכריזזזאק
 ההן »אי צהכייז רדיב בסימתא ריזן<. מיידי דמחני' ?נשום ךלי

 דזזמ דזה לז״א חייב איני דנסיממא משמע הוה רלז ,קיט ל
 דךזכיה כייכת דיז׳כ רה׳י נקט צח ולכך נס»»ןןת להעמיד

 תשת^ כריה כייכוח תלי יישא להא א׳א זה p נאמר דהיי
 שכתב אזככזי היב דמי כתור ;הנראה להכרח לדיג דנסימטא

p מייכי־ דלגקא מבריכות מייתי דאז־ה מאי כירן לזה ואס 
 היית* י ה* ר נקט אי שאי־ אבל חשא משוס p צומי סכל צא

כפשם| הדברים מאים ככן להבריז חייב אינו דשימטא אזמר
• נהימתא מתני* טלה צאוקעא דמיז^ .

גןדז הדנז־לבב״י כתב ח־יכנהכיחשטס שנים א*ר
 מצא• דאס ־ ממל שכתכ רק/עלמה •

 קרב״ו כתב ע*כ יתןמניינס נדיכרחוזה בלא היניז מתטיס
 ןיצכורירוכמממיט, להמיצא מה׳מנהוז פי'ו כ’כהרמנ’נ

 למי• חיע יות' או שכיס שמס שלו אלו היי ת׳ ח* מצאן אס

 fchy״r כת״הדייב״ס דנן נחב וק׳דאיך ע־כ סימן ימ שממין
 עק וצא־ במחטי' דמיידי הימנים כדניי הרניי שהמן מה
 במאטיק ולטיי־ הס קים חל והלא ס הימב כתב כן חב י איך

 חית ®טס מצא אס זלהימניס הרנה אלא צאסגיבשכיס
 בדי& לדק־ הבר״חאימשחע דיין גלוחקרעיון י־ל וגזה להכליז

 מצא אס ונס חידש והטיר ממוין מ$א להכריזוצא חייב
 חי׳טיהחמן מבא כחהיאס והרמבס להכריז קייב חגףןמ

 לעזלג אכיל י&1המי׳ W היי׳ו כחנהימ'? p להכריזלכ/כחב
׳ * ודאי הלני לוון זצ/ה נכיהס לדלוק איבת ״

 דמיי דין דטינו אךקשתדהרמב׳סאיךמיחלי^דע׳יאי

 הברייתל דנ:במא יק• f מדיית הוזכר דמ-עיןדלא מן ידטז
 א כל נכד לנד א׳דה״ס דאמרמכאןא׳ ניחא נדי קטדנ

. q,z דמי•-. ס צה-יע ךא
 ׳•*■ידכי׳ ׳-'־ •• שניי מצה אישנו כךסנ״למצא א»מצאןא׳אמ

ול• הימג״ס נרי נד נרי מילת דחסר ל? נןפשיטא צע אשר
ת כזה נשק!גס נממחנןנןדכשסד^טלישבחדנרייחא  סת> הטיי־ דאיך נהי שהיקשה ומהומה ולפשוע

-ה״קשה מה וגס זהדמנ׳סי״נק מה׳ז דכ־ע ימשמפ׳
-------שנא«. נמה היטב »ה»זוהז >«ל



שלישי דרוש יצחק הורדות פרשת
 ימשני אגלי &ש הננזרה עגין אביו שירע ספק דאין
על אסר מהלך אני דכתעתועים בעיניו ןר>»חי אכי

 כעגל כמתעתע cfi הברכה מבקש ועתה לקחקיסככ?רה כן
 שאת הברכה ליטול אזכה גלא הבבזרה על קללה עלי והבאתי

ככי קללתך עלי כפי ?ל, הראשונים שפירשן עד Jf. קוך
 גיד כפרק גאיתא ^גסף עשג'לכן עלז לג'כרות רמז
 עלי גשמעזןאזנכגזאתכנימןתקחג אינכן תכף הנשהשאמד

 כדה שגכאין אלן ג כרעה שהחזקתי )כיון if tew כלנה הי)
 רהיינן עלי ;הכאתי אש חזקה דכתליתהגיא תעלי ענכר שאיכה

 ללה לק אני משמד קללה ;תלאה זמשס יוסף לכן עש; אלה זי*
 קללתך עלי את; לג ותאמר שאמר • וזהו * כרכה □לא

 שמע כתנאי אך שתנעל ואנימקבלתעלי מתם יעכל שאמרת
 לכן לעשות? תחכך אזתג שראתה ;לפי שלי גווי שתקיים כקגלי

זאת' עזים גדיי כ' לעגתי לי קח לך לעשגתז תחפז׳ן לא ;אס איל
 • שיתבאר כת; ה4 גישמע שיעפיל; הנם שירע'שיראה משום כן

 לא חטא הראשון ארם שא״ל אמר כהנא בר אכא ״£׳״ ובב׳ר
אף קעבזרך האדמה ארזרח שנאמד אמגכחקללה

 ;לגמר לאביך להכנה עלי ינמק לכי אמר כני אתהעלייקללתך
 מאדם ליה מייתי ראיה דמה גיל עב רשע יעקככדיקגעשג

 הראשזן אדם ניגגל הכי משוס לאן נתקללת האדמה אם גהלא
 הכונה )אס לג הגעיל ;מה יתקללגוהוא היא כן אס הקללה מן

 יודע הייתי ואילו הקללה עלי שגס תרש^ף/ל שפירש כת; לגמר
ספק מידי ליעקב מגכיאתי זה אין עגשה הייתי לא סכנה שיש

 דשפיר נראה קללתך'לבן עלי םל<ללכם גת; אכי ימשני ^'דאזלי
 אשר האשה כטענה ענת; הכיל חטא דכשאדס ליה קאמרה

 האשה ה׳גכן דכרי על לעכור טענה זג וגו'ואין עתרי בתת
 ליעקב היה כאן מישזמעי׳אך דכרי התלמיד ודברי הרב דדברי

 bi זאת עשיתי אמי כגני שכך אמי דברי טענתמשפקתלקיים
 יכגלה רבקה שכס א6עלזאת תענה מה ליה'שרבקה קשיא

אם ר׳ל קללתך געלי הגא שטועה ליכחק גתאנגר להנכלשיכנס
׳־ גאלי אליך לתקן עלי הקללה מן יעחד

ואנוס כפגף אמרו וגג׳גלזל לאמן גיבא זיקת שאמ׳גילך מהו
 אמו דבעגגיעשותטגי ממחר אמג3 שלרשג ואפשר

 שעדיין שמגיד נכזן על כא שכתבתי מה לפי. אך ;יבא ויקח הלך
 לאמן דוקא אלא היה לא גיכא גילך לעשותזאתלא לכו מלאג לא

 לז שיארע דבראגתמה שכטחה ורבקה לעגמי לי קח גלך םא״ל
 * חכי; אהב כאשל מטעמים אמן ותעש לכן אביג אל יכא

הגלגל כנה עשי ככדי את רבקה גתקח אגמרו אפי.ם1
 ידע לא דתי קשה ,בביתזגז אתה אשר החמגדזת

 ככיתדגלאי חתה דלמההגנרךלגמ׳אשר גת הגדול כנה דעשג
 כזין דאין הקטן כנה ותו מלבישם היה ככיתלא ה־ז לא .אילן

 הנה )לעשן הגא כדגל בעיניך קטגן אס אתרז ל1ור לאזמרו
 מפזם זקטן כדגל ליה דקרי אפשר זכגיזהיה בגגים נתתיך קטגן

 שמשתי »לא אתאכא שמשתי ימי כל אמרישכ״ג בכר יאיתא
 משתמש שהיה זה ולענין אתאכיג עשג ממהששימש ממאה '6

 גחל ליה קרי כחגתים יגער אלגגכשזק חמורות ככגדי אתאכין
 נראה הכתיב ל״שב ךא זה• לענק יקטין זה לעגין

 אכי?עד6בגאג קגדס שאירעליעקב הנם מגיד קרא דכזליה
 עשו גתקחכגרי תחילה אכיג אל לכא לבג מלאן שדהה שכזה

 זבאג הקטן ליעקב זתלבש )ברוחב כאזרך כקגמה הגלגל כנה
מכל גכגה ;מעלה משכת? שהיה שאזל כגדי כעני; כמירתג לי

 שעם שנית געגד לכשאגל זיך זלכן כמידתז לדוד כאז העם
 ל׳עקש יתנם לא אמג ככית להניחם דאגי גאין שהיגהחתזדזת

 כביתזלאככית אתת חמגדזתהיג שהיג לזאדעב! אליה האהוב
 ככיון אתה אשר זתתאמית לן היז נשים הרכה ובכר נשיג
 הי; יעקב דזרגעזת ראעג וכזיועורג' כמעשיהן שידע אלא

 תייאדרעק אמרלז כדאיתתבכר עזים גליי מבג• גדולים
 לאיתפרס הלכישה אמלת ;את שיש עמגדי כשני יעקב דאכזנא

 על הלבישה עב? כעמודים שהין הכתזבשעס סיפר דרכי )לכי
 גס ;הלבישה ממנן שהשאיר עד זתיתר דכי סוף זה ולא ירי!
 רכימגכאשסכב״ל שאמי רזה; ;אפשל עלחלקתכוארין כן

• עשג בכגדי ליעקב וקאי נסים מעשה דהכל
איכא ’זגג עשתה אשר הלחם )את אתהמטעתים ותתן

 כנת כיריעקב אומרג )תג שעשתה דפשיטא לתידק
 ככר אשל לגמר אפשר והיה’ המביא הגא דגדאי תר מיג שהוא

 רול ג לנריק מוגמן שיהא הלחם עשתה זה יאירעדקגדם עשתה
 על עמוד ואילך לעשגתמכאן מחוייכתאני כאי שא׳לעד אמרג
כיל גגם ותתן אתר לכן זה דהקשג הפתח ער גלגיתה עכמך

' לעשות* אני מחזייכת כאן עד לגמד יעקב
לקר□; גחד למטעמים חד גדי׳ שני דא*ל לעיל כיז׳ש זל ועוד

 ידי על אלא מכזה של מנה לשק שאין הגא גהדין פסח
 זלאע^אחת היא עשתה אשר eft שפתה או נוי עז לא ישראל

 ףש»ם שהיתה pfnH דאעג כנה יעקב כיד השסחותזתתן ימן
דאררב' אגתג אגהכת היתה שלא משים לא עגזמה כסבכה אויע

* לו הוגנת ענה לן נתנה לן החביב כנת שהיה משגס
כני אתה מי הנני ויאמר אבי ויאמר אביו אל גיכא ה״ס אך

 אכי לגלגתי מה גתג היה שאכין ודאי אלאכיו מאי ל ז
 היה שלא אפשר זכזה כנך מניד אכול קום מיד קילל אלא סתם
 לכך מזכן כאילן הנני השיב דמעיקרא )תג פג מסתפק יכחק
 אלהמי כל רעל שמגיד ל גב* כמסתפק אתה מי שאל בך גאחר

 סתם גאמר אכיג חל גיכא אמר לזה זה כתני ליעקב הכניסן
 □תגר נכנס לכן כנים על אב כרחם שה כיו בנו על ח״ס אכא

 זגז׳אפשר אכול קזם אזמ׳אכי 06 ואתר יעקב נתחכם גהנה זה
 אכי ל? אזמר להטעזתאזתיכאתלכן יעקב ויאתר בקול שיכיר

 כאיל הלכה לדבר לז באתאגמר למה יעקב יאמר 1 יכירני זאם
 אבי אלא אמד לא לכן אני עשן לו חותר אז כמסופק אם אכל
 אך גלכרך לאכול מזומן גהנכי מנפה אני לך ינתק השי□ גאז

 זאינזאיש כני שאתה לעתי’אמר לכא שראהדמיהר כך אחד
________המר לכן עשג אז יעקב אתת מי אך נכיי

נבוכו כאן וגג' ככזרך עשז .אנכי אכיג אל יעקב מאטד
 ככורך עשג אכל אנכי זאמדג שקד המר איך רכים

 יזכנזהדכלים ול/ןד כדאיתאככרזרש^לועיקשס* וכז
 סניאגת כפיחלז יאיתא ויוכן זה לגנזתליעקכעל ואין כפשטן

 כתשכמא כדכגדייהו דמשני רכנן עכידי תנתמילי כהני
 דתזתר חשיב גהחדלא if והקשזכחוס וכפגריתוכאוזפיזא

 מפני נמי דהני כיבחגתתשוס כדאית שלים דרכי ספני לשכות
 עכ׳י-ל הכי נקט לכן מאחריני יגתר הס זרגילים הס שלזס לדכי
 כניעות משוס עכוהפגריא משום רש<זלמשכתא’פי דהא וקשה

 עליו ויביאו מהוגנים שאינם אנשים יקפנועליג שלא אוזפיזא
 כקזל רעהו חברך ראיה והביאו בזה תיס׳שם פירשו וכן קללה
 סאיכא1םל דרכי מלבד אב לו חיושכ קללה ככקרהשכס גדול

 לפנזת מותד >יללפ לדזכיעה קושיתס הדרא כן אם קללה
מבני י ______________

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס108 מס עמוד אליהו בן יוסף חזן, יהוסף עין



נג שלימי דרוס יצו־/ד. תולדות פרסת
 3חששי היכאדאיכא ^דליכא^קללהוכ*ש ואעג שלום דרכי מפני

 לא לבן רתמה מ*ד קרצומשוסדאיכא לאחאילא וקד קללה
 דממה כאלו כן שאין מה ממה איכא דהתס שלום דרכי תגי

 דמאי זתז הנזכרים מהטעמים למשיוכדבורייהו ליי/אאלא
 איל עכידי לכנן דוקא שלש דהני משזם הני רנקט האי קושיא

 נמי אדם אפילוישארכל לאאכלמפנידדכישלוס אדם כל שאר
 ם כ קז פרק בנדרים התם if שפרש* כמו לזמר אפשר היה ולזה

 ופי' דנורא-אכא עכדא לזמר מרכנן לכורסא ליה שרי אמררכא
 צוקכאמרככןזא״כ אפילו לרמתא מלבנן מרבא רנקט if רש<

 ולקהקשו־דאמאילא ׳מדכצן צורבא נקט לרבותא נסי הבא
 הימס'שכתבו לתידקןבדכרי יבאס>תוא&ל> דרכי מפני קאמי

 לאו רגיליסאס אס לומר ס לחי הכריחם דמי יותר הכי ורגילים
 לאו דהצי ריהטא דלפזם הקשז דחתוס דבריהם כפירוש זנ׳ל

 לא-חשיב כןאמאי מדכיייש*זל־אס כמוכן שלום משוסדרכי
 דרכי משום הכי שפי'גס רציפי.מה ותרצו שלום דרכי מפני
 ומנא ו שיודע ויאמר במסכקא- לכסות! באים שאס הס שלום
 בירושס־וא׳גן לפי בפוריא ובן שנתגאה על קטטה איכא □ראי
 ־בכלל נהי והני שלום דרכ-י מפני לשכות ממה או מותר ולימא

 מותר אם קשה דהתה זהענין מאחרים יוחד רגילין כתכו לזה
 לאמו משנה כשהיה לבדיה ליה?כ אמר אמאי ממה אז לשמת

 אל אכין ואאל-ליה סלעוחי לס אמד אמר־ליהת׳מצי אבין .ואם
 היה השלום מפני והא שקד דבר לשזנם ־למדו משוס כן תעשה
 אחת פעם היינו מותר אמרו שאם ודאי אלא לעשותו מותר
 השלום מפני דהוי אפילו יזם. בכל קביעות דרך אבל בשנה
 שלא־א״ל ניחא ולבן סני הכע וההרגל לשונם למדו משום אסור
 מדבר! !{א כתורה שסו^כתזב תלהק שקל מדבר דכתיב יושום

 «מפכי אפילו קנעאסיר דרך כזה יותר להרגיל נמצא •כיאים
 מאיזהם־סר״א יותר סניגדרגילק דנקט כמגוכאן •לכן •השלום
 כיון דמשנו עבידי זהידיס ז־הוו דוקא דרבנן ל: קמ דאסירי
 רממת־רכי דרח־צמנא כריה כענק קבע דרך כך כל שאינם

 לשמואל סקב°הי׳ ׳ליס שאמר ממנו ובן לשנות ממה ©לוס
 אמור ליה■ אמר והרגני שאול ושמע ואמר למלך לדוד שימשח
 מנות דאיכא-קמם כיון יעקב מעשה והוא ובז' לה' לזבוס

 המקום לכטד הכתיב השוה ואם אב וכבוד כן לו שמה אמו
 מתיירא דמעיקרא וכ*ש בכורך פשו אנכי למימר מגי שפיר
 ועזר עשו לפני והעמדה קיום לז אזן עשו יבורך ואם ממנו
 אתהכרמת ליטול כמקומו נכנס הרי הבכורה שלקח דביון

 ורב לאמו נח כן שם שאמר מה ידע דמסתמא גם ומה
דע •י ]ק:• נעיר יעבוד —

אלהיך ה הקרה !יאמרב׳ כלי מהרתלמנא זה מה ויאפר
 סיס הדכר-פאם שמה'נהיה הכתיב מגיד לפני

 אמרתי אני שא׳ל משמע הוה בני לבא מהרת זה מה אומיינחק
 ידע הוה לא ואז ׳ה כשעה כאת ואתה משל ו׳דרך בשעה שתבא
 לזייר לדעתקץעתי הורה בכי למצא כשאיל אך להשיב יעקב

 א״ל לכן הממי. מן הכאת ואתה ,וגז כליך נא שא אמרתי אני
 ולפי לפני ה' הקרס דמיר שתכרכני הוא ומת' הקרה כי כענס

לכןתבן< כפיו שסס׳שמר עשו של בפיו ה'ואין שם שהזכיר
• לפני אלהינו ולא אלהיך לן חמר ומיד

קולן זה שאין כאומרו תפסו לא דלשה קשה מקום ומכל
 שאני מה ולפי חזקה יותל תפיסה והיא עשי של

□ק^וסלעשוייעק ועשהו קולו דסינה\עקב לפרש עתיד

 לע אמר לכן יעקיב קול הקול גכי כעה שאפרש כמו זה
משום ומחית עשו קול קולך כלומר וגו' ואמזשך נא געה

 צדיק ויעשו יצחק שתשב ,ה שם שאמר.6וכ' הקלה בי
 עי if שאמרו למה גס ומת פנים לו מראה שהיה כמו הוא

 וימן לאליעזר רכקה שזימן מ׳ וכן אזכרתן־ חליפי האיל שזימן
 ולא כאמיר יהיה אך גסת והוא '6 אם כי לי נשאר לא כן אם לי

 סייעתי מידואמזשךכני נא גשה לכאאלא ותחזור חונה תנא
 אך בכיתיצחק אלא שגוי וה שס שאין זר איש אתה שאין

שאיש שנראה לאו אם עשו כני זה האתה הוא אנלי הספק
יעקב׳ אלא עשו

ידע לא לסי וקשה וגו' זימושהו אביו •■נמק אל יעקב מגש
זאת־דהקזלמירהיפ טענה ותו היה אבי; שיצחק

 קסר הראשון קול הקול למס ותו המישוש קורס לאומדה לו
 ברכן למס כספק היה. שאס ויברכהו וגו הכיח ולא אוסרו ותו
 ליס אייר כבר הרי כני זה שאתה לומר מזר למה וחג הספק על

 זס דאין אפשר ואמר לדעתקאמת סרגה H •ולזה היה שעשו
 עלי ולןעג כשקק עצתו לסיוזיק שלא חוזי אינו ועתה עשו

 לכן סקחיע מחזיק .ולכן אקללצז שלא הקללה מן ומתיירא
 אל לו ואמי ויברכהו כסקימו הספק ונשאר’וגו הכירו ולא

 ואני ה כרוך בא עשו וכין אתה יעקב דכין ו ח" הקללה מן ת״רא
 תירא ואל עשו מכי זה האתה האמת לי הגד אך אותך אברך

אני• לו אמד תחת ואל
 זגו׳נחיירא נא נשה כשאמר דיעקב ל׳ נראה הכל לתקן אך

מלאכים שני שלח והא״ת שוקיו על מים ונשפכו מאד
 כפיך שגור שמיס 05 כי היתכן כיי זה האקס כמזל להחזיקו

 ויגשיעקב אמר לכן לפניך שהקרה עד לברכה השכים וה
 וסתם הוא אכין יצחק דאל ששמך לנפתסשזם .מקום לו והיה
 ו^ינס קולו יעקב סקל אמר ואז וימזשהז כנן על מרחם אכא
 סדיזם הוא עשו כדרכו שדבי לא ואס הוא יעקב כעשן קולו

 ל כל נסתפק לא דמה עשו ידי ודאי שידים כקול ואחד סימן
 אמה ולכן ויברכהו ולכן עשו כירי ידיו בהיות כלל הכירו שלא
 ולא הזא שאני ודאי יעקב לו אתר ולכן עשו כני זה ודאי אתה

ככגסתבספק• איך אכא ידעתי
קל סקול שנאמר כקולו אלא שולט יעקב אין אמרו ובב׳ד

 ידי זסידיס שנאמר ביריו אלא שולט עשו ואק יעקב
 זיע כן 1ל שרמז הוא דיעקב ירעיגחק דוכי וקשה עשוע*כ

 בידים ישלוט רעשו דסר״א יוכן האמור עס אלא כן לדרוש סנ׳ל
 כאמוב בקול לאביו רימה יעקב שהרי ל כקו לאכיווגס ששימש

 יצחק של בפיו נזרקה שנבואה אתר לזה לעשו מנינו שלא מה
 דלכנ הקול ששינה עם חטא אשר עזן זה שאין ליעקב להגיר

 חול עדיין מקום מכל קולו שהקל דאעג לומר חסד הקל אמי
 עוצם אל ל כשם לקדא אומנותו זזה כתורה שעסק הוא יעקב

 כעשזאקעשנ לאביו שימש שלא כמן אך ממקומו זזה ולא
שנאמר בידים לאביו והטעו שיכה דיעקב נ אע בכל שולט

• לעשו נשאין לאביו ששמשו וסירים
לכרבג ינחק של לכו מלאו איך לכר דקשיא לזמר יש קיר

משו© ויברכהו שהטעס .אסר לזה שנסתפק כיון
 של קולו אלא שלעשקהתזרה פומ/קול איני היערה עסק
 יעקב של הידים הרי שמוש משום ואי כיערה שעוסק יעקב
כמעשה ומשתה מאכל אלי שהביא הם עשו ידי הזאת בעת

>?1c זגז' ויברכהו לכי *
זכזה כז 27
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ברכה המצות ברכת ארץ, דרך הלכות ?למקסד
 ,,והן", תיבת ומוחק אדם, לכל קודמים וביציאה ובכניסה

 לכל קודמים ויציאה שבכניסה לדבריו שהפירוש נמצא

בראש. לילד אדם

 דהנה למורא. כיבוד בין בזה חילוק שיש ונראה

ות״ח, דבזקן מבואר, מת״ת בפ״ה ברמב״ם

 אבל כיבוד, מצות כ״א ליכא מובהק, שאינו ברבו ואפי׳

 מצות נמי בי׳ איכא כיבוד מצות לבד מובהק ברבו

 דמרבינן דד,א מ״א, ד׳ בב״ק התום׳ כתבו וכן מורא.

 מובהק. ברבו דוקא ת״ח, לרבות תירא אלקיך ד׳ מאת

 מובהק שאינו וברבו בזקן כיבוד לענין דוקא ולפ״ז,

ביציאה. ולא בכניסה אלא מכבדין דאין דאמרינן הוא

 אסא דמזבני להנהו שמואל להו אמר ל״ד: ד׳ סוכה

טרפון כר' לכו דרישנא לא ואי וזבינו אשוו

 דמיקל כר״ע לד,ו ולידרוש דמיקל משום אילימא מ״ט

 לטעמי/ דשמואל להוכיח שבא התום׳, וכתבו טפי.

 כדי סבר דלא במידי להו מפחד דאי ס״ל, דכר״ט

 טפי. דמיקל מר״ע להפחידם לו הי׳ בזול שימכרו

 גונב שמואל דלהוי אפשר דהיכי ע״ז, הקשה והריטב״א

בשקר. להפחיד דעתם

 שקר איסור דהרי לו. קשה מה יודע איני ולענ״ד

טובה דרישת ולצורך מצוד, לצורך הותר

 ג׳. בשער שע״ת בס׳ יונה רבינו כתב כן ושלום.

 דברים הג׳ דלבד בש״ס, דוכתי בכמה כן וכדמצינו

 מצינו כ״ג, ד׳ בב״מ כדאיתא במילייהו, רבנן דמשנו

 ד׳ בפסחים בהן: לשקר שהותר דברים הרבה עוד

 :ופרש״י גדול, באילן היתלה ליחנק בקשת אם :קי״ב

 ממך ויקבלו לבריות נשמע שיד,י׳ דבר לומר בקשת אם

 קטנה גבי מ״ד, ד׳ בקידושין וכן ;גדול אדם בשם אמור

 וקרנא שמואל בזה דפליגי אביה, לדעת שלא שנתקדשה

 רב, לפני ושדרו הדברים אפכוה ומיאון, גט צריכה אם

 בברכות וכן הלכה; לברר כדי שקר שאמרו הרי

 בהי והדס בשמן וב״ה דב״ש פלוגתא גבי מ״ג, ד׳

 שהלכה שקר שם פפא ר׳ אמר ברישא, מברך מינייהו

 גבי ל׳, ד׳ בב״מ וכן נפשי׳; ליכסיף דלא כדי כב״ה

 שאמר מצינו דאופי, פתכא שאפקיר בר״י ישמעאל ר׳

כדי אפקרינהו, לא ולך אפקרינהו עלמא דלכולי שקר,

ב : ע ■והי־: מורא, לענין מיירי הרי התוספתא אבל

 ־־צ־א כנ־סה בין חילוק שום אין מורא ולענין מובהק,

ב־א ־ל־ ורבו רבו לפני במורא להיות צריך דלעולם

אחריו. והוא

 ג. י״-ג, סי׳ בהעלותך פ׳ רבה במדרש מצאתי שוב

א־ לכל להקדימו וחייב וז״ל: רבו, כיבוד

 י אה שנא׳ וכבוד מורא בו ולנהוג וביציאה בכניסה

להד־: הרי עכ״ל. תורה. בעלי לרבות את תירא אלקיך

ה־ ,וביציאה בכניסה אדם לכל להקדימו דחייב דד,א

תירא. אלקיך ה׳ מאת הנלמד מורא, דין משום

ג[
 ו: כבודו; לפי ואינו זקן דהוי נפשי׳, ליטרה דלא

 ברמאות אני אחיו לרחל יעקב שאמר י״ג, ד׳ במגילה

א א״ל ברמיותא, לסגויי לצדיקי שרי ומי לי׳ אמרה

 תהילי: ובמדרש תתפל; עקש ועם תתבר נבר עם

מסורה? חיטי למזבן אזל צפוראד, חייא ר׳ :י״ב מזמור

 בע אנא שערי אימי חיטי בעי תהוי כד יונתן ר׳ א״ל

 לך יסקון ולא בעי אנא חיטי אימא שערי בעי תר,וי וכד

איסו־ הותר מצור, הצורך דבמקום מבואר הרי תרעא.

בסחורה: יעלו לא שהתגרים כדי לשקר הותר וכן שקר,

וזבינו אשוו שמואל גמי אמר ומר,"ט מהמחיר. יותר

בזה. לשקר והותר

עביד־ מילי תלת דבהני הנ״ל, בב״מ דאיתא ומה

צורכי מילי דבשאר לאו במילייהו, דמשנו רבנן

 תלת הנהו על ההיתר כאן כתיב לא דד,א אסור, מצוד.

 דבאמה והיינו בהם, דמשנו רבנן דעבידי אלא מילי

ושלום. טובה ודרישת מצוה צורכי בכל לשנות מותר

לשנות רגילים ואינם עצמם על מחמירין דרבנן אלא

מילי. תלת בד,נהו אלא

 דמותר נמי השיב דלא הא שם התוס׳ שהקשו ומה

מבואר דהרי נראה, שלום, דרכי מפני לשנות

 ובמצוה לשנות, מצור. שלום דרכי דמפני שם ביבמות

 תלה בד,נהו דאפי׳ אלא בו, משנין דודאי קמיירי, לא

רגילים נמי רשות, אלא לשנות מצוה בהם דאין מילי

בהם. לשנות

I A גוצגי 60^ .....



יועץא אותפלא

 רעה היא השקר ורעת בתמים להולכים טוב ימנע לא וה' ובמוה״ב בעוה״ז לרעתו׳ לבעליו
 7שאפי עד כל לעין הדבר וגנאי ונמאס נבזה הוא שקרן שהוא מי כי ואדם אלהיס בעיני

 במו*מ שקר והמדברים שקר לדבר ושלא דבריהם נאמת מאד שנזהרים יש העולם באומות
עולן כזבן שקרן שיהודי הדבר ידוע הגוים שאומרים ה׳ חילול גורמים גויס .עם שעושים,

 רשמיה אתר בההוא הש״ם מאמר כידע ממיתה ומצלת לעד תכין אמת שפת אמת
שהמשנה רז״ל ואמרו זמניה בלא מייתאיניש ולא שקר מדבריה היו שלא קושטא

 ותורתו אמת חותמו אמת אלקים וה׳ כמתעתע בעיניו והייתי דכתיב כעע״ז חשוב דבירו
 ויש תרמית לשק בפיהם ימלא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל ושארית אמת
 שמשקרים שיש עד גמור כהיתר להם ונעשה שקר דבר לשונם למדו אשר הארץ מעמי רבים

 השיא בחבלי העון מושכי הוי אומר הכתוב עליהם תועלת. שוס בלי הבל של בסיפורים
 בשם אלא יקרא שקר בשם לא אזי וכדומה ובמשקל במדה כגון תועלת להשיג כדי וכשהוא
 להרויחושקר יוכל לא הזה בזמן משקר שאינו שמי ואומרים והשתדלות וחריפות חריצות

 לו אמר ליכנס כקרא כן גס בא לתיבה נח כשנכנס משלי במדרש רו״ל אמרו שהרי ענו
 פחתא את ומצא וביקש הלך באו ונקבה זכר התיבה אל הבאים שכל זוג בת לך ובקש צא

 ומשם לך אתן שארויח מה כל לה השיב לי תתן מה לו אמרה עמי שתנשאי רצונך לה אמר
 בעיניו אליו החליק הרע היצר ואם ליה. נקיש סחתא שקרא דמרווח מאי כל ואילך

 בדברי ככתוב יבואנו שחסר ספק בלי סוף סוף השקר ידי על הרבה שמרויח לו ומראה
שמור מושר יהיה או נבל יהיה ובאחריתו יעזבנו ימיו בחצי במשפט ולא עושר עושה קבלה

 חילול איסור חומר וידוע בקדשים מום ונותנים עליהם מדברים רעות וכהנה
 שאפי׳ בדאי של עונשו וכך ־הרואה יראה כאשר העגין לפי השקר מן נגררים איסורים

 גמור רשע היה שא׳ במדרש שסיפרו מה וידוע בנין יסוד והאמת לו שומעין אין אמת אומר
חושב היה עבירה לדבר הולך היה שאם בתשו׳ חזר שקר לדבר שלא עצמו על שקיבל "י

וכמה ה׳

 י^, ?,.׳י !S:' ■:ז‘
&י 0

 מה על אעבור הרי שקר אומר ואס ואכלם אבוש אמת אומר אס אשוב מה ישאלוני אס
 מעלת גודל ולפי עמד ׳ לא חטאים ובדרך רשעים בעצה הלך ולא נמנע ובזה שקבלתי

 בניו את לחנך להתחזק לאדם ראוי ממנו הנמשכות והרעות השקר גנות ורוב האמת
 שלא עליהם המשמר על ויעמוד יעשו וכן אמת ע״ר שמקפיד יראו וממנו האמת במרת
 ימחול ומז האמת טל שיודו יעשה כהוגן שלא דבר יעשו ואם תרמית לשון בפיהם ימלא
 להכותם יוסיף שקר ידברו ואם לעשות יוסיפו הלא יזרזם רק יכם ולא פעם באותו להם
 עד מאד ויזהה בנים שיחררו באופן השקר עון בעיניהם ויגדיל השקר על רבה מכה

 ולאו צדק הין דבריו את לאמת האמת מרת ומכלל שקר לדבר שלא טבע להם שיעשה
 ומרור המבול מדור שפרע מי ואמלו מדבורו לחזור הדבר גנאי שבו האיסור מלבד כי צק

 דבור שיוציא קודס מאד יחשוב לכן בדבורו עומד שאינו ממי ליפרע עתיד הוא הפלגה
 ומאחר שבועה. השבע כאלו ישמור שפתיו מוצא מפיו דבר הוציא ואס לקיימו יוכל אס מפיו

 מודה ולהיות באמת בה להגות ליזהר צריך מאד מה אמת תורת היא הקדישה שתורתגי
 הייט דרבנן מודים אמרו וכבר שבקטנים קטן אפי׳ שאמרו ממי האמת ולחבל האמת על

 דרך זוהי דרכו יורה האמת לק ומרוחים שוא במשאות כזבים דרך לפנות ולא שבחייהו
 לקמן בזה עור ונכתוב וארס. אלקים בעיני טוב ושכל חן ימצא ובזה הולך ישר לכל ישרה

חוזר: להיות דרכנו כן כי וכדומה שקר ובערך הודאה בערך  דעת על עובר אדם דבלים כמס כי ית״ש האל לעבודת גדול צורך הוא לב. אבירות
במשפט דבריו יכלכל איש וטוב רחמנות. ומחמת הלבב רכות מחמת קינו

־ ׳■׳־■! 4 ל•סית4׳4

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס21 מס עמוד יצחק בן אליעזר פאפו,• יועץ פלא
■PC'VW. , ־ . נ " י |



יועץש אותפלא

 נעשה שהשקר בימיו עלתה שכך לדור לו וי6פההא^ו ליה כסיב שיקרא רוותדא מה יכל
 באומרם ומתנם במשאם ומשקרים מרמה מאזני בידו כנען הסוחרים בין בפרט כהתר

 על חמורות שבועות ,נשבעים שגם אלא בלבד וו ולא לי נתנו וכה כה הקו"שטי זכה כה

 עושה שאינו שמי ואומרים להרויח לידע וחריפות חריצות בכלל שזה וחושבים השקר

 חרפה היינו שבעוה״ר עד להם ינעם שקרים לחם ולכן לחם אוכל איני אלו בדורות כן

 בפיהם ימצא ולא כזב וידברו עולה יעשו שישראל ידוע הדבר הגויס ־שאומרים לשכנינו

 יראה ואם ברכה הימן רואה איט אלה שעושה ובודאי ה' חלול על לנו־ אוי אמת דבר

 יהיה ואס יעזבנו ימיו בחצי במשפט ולא עושר עושה שהוא מאחר שעה לפ** ברכה סימן

 יגרם לעוה״ב גבל יהיה ואחריתו לרעהו לבעליו שמור עושר יהיה צלחה רשעים דרך

 בא ההר פל ממון עם אכור של ממון בהתערב כי לחה מבקש יהיה וזרעו שיניו בחצז

—— זה---------------------------__________________________________—

 ויצר לדבר ומהירותה הלשון הרגל •מפני רב טורח צריך השתיקה מדת קניית טי( בטילה:

 שיקיים ומי מפיו שיוציאנו ער כזוג בקרבו מקשקש והדבור לדבר כפול הסית מפתהו סמוך

 :ויקיים שילמו־ לו ומובטח טובות מדות שאר לקניית לו מפתח יהיה השתיקה של וו מרה

 יחשוב כאשר ויראה ענוה לידי ומביאו בתפילה הכינה בזה ירויח בשתיקה שירגיל מי ט!(

 עי״זל יקנה השלימית וכל בדבריו להכעיסו שלא כרי שיתק זה •ובשביל השי״ת לפני שהוא

 כתיב ית( ממני: יוצאים ד״ת כנגדו בטילה דברי המדבר ת״ח כי שתיקה לחכמה סייג תכן יז(

 לדבר הראוי במקיס לדבר שכל לו שיש ר״ל משכיל שפתיו וחושך פשע יחדל לא דברים ברוב

 יחפין אשר כל ושליט רב השכל כי לדבר ראוי שאין ממקום ומונעו יצרו על שכלו וגובר

 כמו לשינו וישמור שיסגרם כדי והשנים השפתיס דלתות שתי לפה ברא הקב״ה יט( :יעשה

 ודברת וכתיב לדבר איש יוכל לא יגעים הדברים כל כתיב כ( ומרגליות:• וזהב כסף ששומר

 וכתיב ועשה בלאו עובר בטלים דברים שהמדבר רז״ל למדו מכאן בטלים בדברים ולא בם

 יכתיב לפני יגיעה היה לא העולם בבריאת הקב״ה אמר רז״ל ודרשו בדבריכם ה׳ הוגעתם
 לארם לו או; מטלס קשה זו לפני בטלים דברים שמדבר במי יגע אני במה יגע ולא יעף לא אקר

 יחרד אסורים דבורים טל עאנ״׳ו בטלים דברים על נאמר כך ואם עולם לבורא גורס שכך

 אמת ודבריהם אמת שהס הקדושים רז״ל בדברי ומאמין יהודי הוא אשר והאיש וילפת האיש

 למשוך יוכל אולי ליום יום יהגה ובהם עיניו בין לזכרו; באפונדחו ומונחים כתובים הדברים ימיו

 עלנפשו איסר שיאסור לזה וגדר השתיקה מדת יקנה אשר עד מעט מעט פיו ולשמור ידן

 יתחבר או ילבש קדש בר אלא קרנות ויושבי הארן עמי של כנסיות בתי בחברת להיות שלא

 חלקם: טוב טיבמה רק ומדברים קינם כביד ועל נפשם על החסיס שמי וחושבי ה׳ יראי עם

 פני מקבלות שאק כתות מד׳ והוא עיני. לנגד יטן לא שקרים דובר כתיב שקלי

 כמתעתע בעיניו והייתי דכתיב ע״ז עובד כאלו המשקר כל רז״ל •ואמר' ®*הכינה5®

 ישראל שארית דכתיב ישראל מסימני א' וזה תעתועים מעשה המה הבל בע״ז ונאמר

 לדבר זו מדה בו שיש ומי תרמית לשון בפיהם ימצא כזב-ולא ידברו ולא עולה יעשו לא

 שלא למד צא גדול ועונשו תרחק שקר מדבר תורה שאמרה מה על שעובר מלבד שקרים

 אדם חרפת■ הוא זו מרה בו שיש שמי בה עוד בזו כמי הרחקה לשון עבירה בשום נאמר

 מאד שנזהרים מהם יש שקר ימין וימינם שוא דבר .פיהם אשר עט״ם אף שהרי ננס ובזוי

 וכך ומתועב כנאוי מכוער דבר שהוא דודע רואה הישר שהדעת לפי שקר מלדבר

 וכזבן שקרן שהיא רע ,שס שקונה לי שומעין אין אמת אומר שאפילו בדאי של עונשו

 השלום מפני ישנה לפעמים ואס ש״ט קינה אמת המדבר דנא קבל כל נכונה בפיהו ואין

לפחתא לאתתא נסיב דשקקא משל בדיר במדרש, אמרו וכבר נשמעין דבריו וכדומה

!V
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פה יועץ ש אות פלא
 שמשקרים השקר וכמענד בש״ם דמייתי גורייק־ ק גקדימון בת את וכמאמר זה את ואבד זה

 ליתן אוכל לא זה חפץ וכך בכך לומר יכול ירצה׳.היה שאס לצורך שלא הוא הסוחרים

 יגדל צורך ללא כשהוא והחטא רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן ומה ודייו בפחות

 מדבר השקר ע״י הרבה להרויח חשב אם ואף הלשון לבעל יתרון ומה כאומרם עונשו

 שהוא שבעומי חומר ולפי האמת לפי מפסיד הוא מרויח שהוא ממה שיותר ירחק שקר

 מלדבר ימנע לא וכלימה בושה לידי יבא אמה דברו ע״י אס ואף ברכות רב אמונות איש

 לעוה״בןומדהזו יכלם ולא בעוה״ז שיבוש לו מוטב שלו ועונש השקר עון חומר לפי אמת

 כל עובר שהיה ,בא שהיה וכמעשה רע מכל ידו ולמשוך טוב דבר כל לעשות יביאהו

 בתכלית שיזהר תשובתו והיתה תשובה דרך לו שיורה החכם לפגי ובא שבעולם עבירות

 כדי רע מכל ידו משך כי גמור תשובה בעל געשה ובזה שקר מדבר ויתרחק הזהירות

 ימצא בו המחזיק בנין יסוד האמת נמצא ויכלם יבוש ישקר לא ואס לשקר להצטרך שלא

 ורע לעוה״ז רע לבריות ורע לשמים רע השקר אבל ואדם אלקי״ס בעיני טוב ושכל חן

 ולבבו דבר שוס לו לקנות או לו לעשות לינוקא אינש לימא דלא רז״ל הזהירו וכבר לעוה״ב

 ועל הבנים על המשמר על לעמוד צריך ודמא ומה ! לשקר ילמדו שלא כדי יחשוב כן לא

 מודה יהיה אס כהוגן שלא דבר התינוק יעשה אם ואף לשקר ילמדו שלא התלמידים

 על גדולות מכות יכנו ישקר ואס לכסלה ישוב שלא יזהירנו אלא יכנו לא האמת על

 ובכלל ממנה יסור לא יזקק כי וגס אמת בדרך הנער שיחנך ־תקוה יש אולי השקר

 יוכל לא אס אלא אתן ומחר ושוב לך לו חייג אס לחבירו יאמר שלא השקר מן ההרחקה

 יותר חבירו את המחטיא רעת שגדולה וידוע רש ידבר ותחנונים דרכו יורה האמת ליתן

 לחוש שיש דבר איגידלו מחבירו לשאול שלא ליזהר צריך מאד מה כן כי הנה מההורגג

 לגלות אוכל לא לו לומר ירצה שלא הבושה ומפני לגלות רוצה ואינו אצלו בסוד שהוא

 לחוש שיש חפן שאלה בתורת מחברו ישאל לא וכן אחר ענין לו ולהמציא לשקר יבא לך

 בדעת יעשה ערום וכל לי אין ולומר לשקר יבא .הבושה ומפני להשאילו חפץ יהיה שלא

־עבירה ושכר שכרו כנגד זו מצוה הפסד מחשב ויהא כל מפני ישוב לא אמת דובר ויהיה

<__.. __ :בתורה גדול כלל וזה רבה כי הפסדה כנגד ____________

לכל ומפורסמת גלויה-והיא רז״ל'הקדושים בדברי- מפורש וכנותה רעתה הישת
 וחבל ושתיה • אכילה בערך לעיל מזה דברנו וכבר ראיה א״צ ולמפורסמות

 זו רעה .מדה מצוייה וזקנים בעניים ובפרט וישכרו שחו רבים וכמה כמה דמשחכחין׳ על

 וברכות תפילות מבטלים עבירות .כמה שעוברין מלבד• גדול וגנאי בזיון' לידי ובאים

 לחבירו אדם ובין לאשתו איש בין וקטטה מחלוקת ומרביס כמארז״ל נדה באסור ופוגמים

 מכירים בעצמם והשותים רבות רעות וכהנה הפה ונבלות גנאי של דברים ומדברים

 שאומרים אלא חרטות מלאגס והם יכלה בשר ועד מנפש אשר השתיה ברעת ויודעים

 אשר שכל 'ידעי עלמא דכולי ענו שקר אבל הרגלם ולהניח מלט יוכלו ולא תוקפם שיצרם

 רע כל מעשות ידו למשוך יתחזק שכלו שע״י איש יהולל שכלו ולפי יעשה האיש יחפוץ

 שהרי שלם הוא• האמצעי הדרך השתיה בענין והנה טובים בדרך לילך הרגלו• ולהניח

 רבא ואמר רש וגעשה משממו זכה ראש.לא ונעשה משמחו כשורה ששוחה זכה אמרו

 את לשטור כדי לאכילה נטילה קודם שכר מעט שישתה לגבר וטוב פקחין וריחני חמרא

 אחר שכר או יין שישתה טוב וכן ברכה בספק יכנס ולא השולחן בתוך ישתה אשר המים

 ובפרט הסעודה בתוך יין מעט ישתה לבשר גבינה בין וכו פיו ולקנח להדיח דגים אכילת

שתורתו ולמי חלוש איש הוא ואס ביין אלא שמחה■ חין אמרו שהרי ובמועדים בשבתות

אומנותו

החכמה אוצר תכנת ע״י ההרפס315 מס עמוד יצחק בן אליעזר פאנ^ו, יועץ פלא



זוטויתא קתשים פרשת פסיקתא 100
.פירו״ש ,למיקט מנת על ל*.תננבו. לגנב. אזהרה )יב( תגנבו. לא .פין

 בן .אסור לו ולהחזירו לצערו גונבו וזח כהוגן שלא כליו משמד שאינו שראהו
ולא תכחשו ולא גנב. תראה שלא )יג( הגנב אתשלךמאחר לאתננוב

לפי לצערו

 WtTTR . כאשת איש אפילו לרבות .בעמיתו איש J שהוא כל אפילו7דףדבג בג

 ששבועת מלמד אלהיך. שם את .וחללת בשקר להשבע סופו גנב שאם מלמד’ באיש
 אומד הוא וכן ולבהמה לחיה חולין נעשה אתה וחללת ד״א .השם חלול היא שוא

: M וגו׳ ארץ ]אכלת[ )אבלה( אלה )הו( ק על כד( )ישעיה

תלין לא .כמשמעו תגזול ולא .שביר שכר הכובש זה .רעך את תעשוק לא . פס
 לא .שתבעו בזמן .אתך )שז( .הכלים ושכר בהמה שכר אפילו ,שכיר פעולת

:היום כל גובה לילה שכיר .הלילה כל נובה יום שכיר .בקר עד .עובר אינו תבעו
 עור ולפני .לפניו ק״ו .שומעך שאינו ישראל בר אפילו מרבה .חרש תקלל לא .פס׳

האסור דבר חבירך את להאכיל שלא בדבר עור שהוא למי .מכשול תתן לא
 שכר סבור והוא לנזיר יין כוס ליתן ושלא )ין( .כהוגן שלא דבר לו להורות ושלא

שאינה עצה לו תתן לא עצה עטך נוטל היה .בהם כיוצא וכן הוא ותפוחים תמרים
W5 ל™, , מאלהידאניה׳^, ויראת לו. הוגנת

 וגורם עול נקרא )יח( הדין את שמקלקל שהדיין מלמד .במשפט עול תעשו לא . פס׳
בחרב ישראל את ומפיל השכינה את ומסלק השם את ומחלל האדם את לטמא

 עני וזה הואיל תאמר שלא אמרו רבותינו דל. פני תשא לא .מארצם אותם ומגלה
 ולא.׳דל פני תשא לא ת״ל בכבוד מתפרנס שיהא כדי אזכנו העשיר עם דין לו יש

 .גדול פני תהדר לא ת״ל לחייבו בדין אכיישנו היאך תאמר שלא גדול. ■פני תהדר
 ושלא דבריך קצר לו אומר ואחד צרכו כל אומר אחד יהא שלא עמיתך תשפוט בצדק

 כל את דן הוי אמדו מכאן .עמיתך תשפוט בצדק ד״א .עומד ואחד יושב אחד יהא
af. Wזבות לכף' האדם תעשוכ ♦ MV

כרוכל תהיה לא ד״א . לזה וקשה לזה רך תהא שלא )יש( .רכיל תלך לא .פס
 ולא .סוד מגלה רכיל הולך יא( )משלי שלמה אמר וכן .והולך דברים המטעים

עליו באין לסטים או גוררתו שחיה חבירך את תראה שלא .רעיך דם על תעמוד
:ה׳ אני בו נאמר שבלב בדבר ה׳. אני .להצילו חייב שאתה לפי ועומד ת״ל .תקללנו ולא תסטרינו ולא תכנו לא יכול .בלבבך אחיך את תשנא ..לא פס

 פעמים ה׳ או ד׳ אפילו .תוכיח הוכח . מדבר הכתוב שבלב בשנאה )נ( בלבבך
 טרפון רבי אמר תניא .חטא עליו תשא לא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו שאתה ומנין

?(ft) טול לו אומר שיניך מבין קיסם טול להוכיח שיכול מי הזה בדור יש אם אני תמה 
 שכמה וארץ שמים עלי אני מעיד גורי בן יוחנן רבי אמר .)»(עיניך מבין קורה

 וכל רבי בי גמליאל רבן לפני עליו קובל שהייתי ידי על יוסף בן עקיבא לכך. פעמים
רב תוכחה היכן עד )מ( .ויאהבך לחכם הוכח ס( )משלי שנאמר אהבה בו שהוסיף שכן
 ושלשתן .נזיפה עד אמר יוחנן ורבי .קללה עד אמר ושמואל .הכאה עד אמר

{k] '* ׳ 1־51 . .■׳, .» י ־. , ע״א שגתל׳ג,

" א"ם הר באור ■
 לא ת״ל מנין אזהרה עונש למדע ישלם שנים גמה גני שנאמר לסי ת״כ עיין .לגנב אזהרה )יב( ; וט

 .בת״כ ולה .בצ״ל גונב תראה שלא )ע( :נפשות גונב על קאי הדברות עשרת גבי מגנוב זלא וקרא תגנבו
 :חזקה ביד שלך את קח רק מנגה מדת לך הקנה שלא ק העשה בל מגנב שלד את לגעב אס,תוכל והיינו
 וע״ש .תורה לבר כ״ס אפילו לגעב אסור שמ/ז ח״מ ועיין .זו דישה ליתא בח״כ .כ"ש לו אח ,)יד(
ונשאר דקרא וסיפא .הארץ אבלה אלה )שו( :באיסורין סיפור הצי נמו פרושה משוה פחות זין ני גסור

ל u 1**v»»* ההווה והווי

jipp החינוק חויכיד ע? הסנט ‘׳■י ׳* ׳״•ו r׳/׳•׳« ׳ך• " ; ״ A ־ 2 ׳  י כו' אגי תמר. )נא( :בסתר היינו שבלב בשנאה תשנא על באן אימי ׳-"כ • ייא ’?’ ’ י“’!,‘,
 ער )בג( :שז:( )עירכין ובו׳ ריב״ג אמר )»( :לאחרים תוכיח ואח״ע לעצמן־ הונח חונה הוכח דורס

היק
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־שושנים . a׳3 • רחי6 :-
 עדיף.מסי$ מנין ,לסי לרינא ך קם שמסיק מה גס " כהלכה מבואר הרמה ,שכל.דביי

 נכונים דבריו לדינא מ'מ כפירושו הוכחה לזה שאין אן לפנינו כשהם קשירה או כריכה
 - ך הש כדברי בזה להורות יש לכן עדיף דסי׳מנין האחרונים בדברי מצאתי זה וזולת
 שניהןשויס ס/דמכין ב״סי'.והשכי אומר ‘כו׳וא לפנינו בשניהם השיך שהעלה מה וח

פי׳ ש’מ ולפי כלל מוכח לא זה בש״ס פירושו מתוך אבל הורה יפה פירושו לפי
 הקשירה או העריכה שי׳ אבל הב״ד אל לבא לבו אל נתן ■לא האחר ו הדמה בדברי רשיל

 ", כלל שיודעלסי* למי נותכין ’סי׳א רק יורע הסי׳והאי שני יודע וראיאס כ’יודעא
 בזה כהפך דסי-ל הרמה מתוךפירושו-כדברי להוכיח יש וקצת הדין בזה מהסס מ״מלבי

 הואיל סי׳א׳סגי ביסימני׳רילמ צי־יכין לפנינו באינו לו מנין קשה העי תימא לא דאי /הדין
 א׳ לפנינגוכל בשניהם היינו לעיל שהוכחנו כמו בשיס-ב׳שימניס דצייכא והא הא׳לא>א

 להוכיח לכאורה נראה היה וראי חלא הכריכה סי׳ לכך-צריךג'כ המנין?סי יודע מהם
 בכמה זו. לדהות'.ראיה שיש ב'כ ראיה אין מזה אך " הכריכה מפני לא דבזט ך הם כדברי
 אמ״ו מדבי־י -הרמ״ה דברי פירוש עם זו סוגיא ביאור כ ע : ודוק צ״ע זה ויין דחיות

litהסא!ר מקולר םהמפורס הגאון
 אס עצאושפיזא שאלוהו־ כו״פירסיי מיליכו״ונאושפיזא תלת בגמ׳בהני ״!3דף

 לדקדק יש " כו׳ע״ש היא מידסיטובה ואמר-לאו יפות פנים בסבר קבלו
 במסכת׳ יי פירש תלת מגו תירי ׳ולאק־באירףהכך דיעבד משמע ואמר -כאן פירישי למה

 ותירוצס קושית-התו׳ בזה כלל דרש"? וניל ׳ יאמר-לאו ג־כ פיר״שי ובפוריא לאו כו׳יאמר
 גבי פירשו שלא לזה רש״י כוונת התו׳וכתירוצולפ״ז כחילוק הגמ״וצ״ל אהדדי פתרן כ דע

 טוב הגילאורח מטעם כן. לעולם שיאמר ימסיקא מילתא לאו דהוא לאו אושפיזאיאמד—
 הטוב האורח נועמומן ושינה אמר אס דאף י״ל לאו ואמר רשיי אומר לכך אומר ו0'»

זה ומועל במק הימביס לשון דק מדע ובזה • ודוק היא טובה מדה אעפ׳־כ לאו ןאמר
/ ׳•■•.•ב ס מ-סי׳ריד בטור הובא אבירה כותבהל הענק _^ב-------

 ־ולכאורה כיע אושפיזא־הי" איגנובלי׳כםאדפספאפירש״י׳של רש״י •בר. ■דת
 לי וי דק ל’וי האושפיזא׳ של או חסידא זוטרא מר אס-של הי שלמי נ'מ מאי

 להסיצורך שאין מעשיות בסיפורי עסקם דאין המעשה זה כלל הגמ״שהביאו בעו ינאי
 אמרו דלכך ההלכה וזכור מעשה ראה כמו הוא רזה הייוריל האושפיז* פירישישל לכך £נו

 אושפיזא ץר'ח5מא°מ אמקחו״ן אומרים הכל וסימנך תלת בהכי דמשני גגמידעבידי
 לשמת וצריך מהוגנים שאינם אדם כני יקפצו למיח&׳שלא והראי׳ראיכא תשמיש מסבתא

 האץשפיזא בשל כסא דאיגנב מכח ההגונים המה ידעינןמי דלא הבעיה שלום דרכי מפני
H?י * ®'Q 'דבי בצינייתא ושדיה בשוקא דשקילבשרא דיו דההוא בעיב ־□!מ

בוי וישראל יובא והא ומקשי לנפשך שקול זיל אביי יאיל .״ בנריון
 מן שנתעלם בשר איר והא דמיומקשי ים של דיהכזוטו כו׳ומשנישאני כדיש דהלכה ־גם'מ
 ל’וי • כו׳ שנתעלם בשר רב אמד והא בליז חלה בת הקשו ליל וקשה .״ עיש כו׳ אסור העין
 דאיכא להקשית ואין צו אמר לאכילה לא לנפשך שקול אבי* באיל מה דבאמת היא ינליז

 שאסןר ידע ודאי .ד דהיא אביידאסור לו פירש מדלא לאכול לא שהתירו שיחשוב למיטעי
 של דכזוטו שאמרו עתה אבל להבריז צריך היה ישראל של בהוא יהי״מוחי־מטעס דאיך

or ס אביי אמר איך יש׳קושיא כיוא להכריז חייב אינו ישראל של שהוא אף וא'כ דמי 
 סלא' שפתו ־ברור ־להטיב שצריך הפוסק כדין לאכילה לו לאפר“לנפשךול שקול ההסאיל

or*והא שפיר מקשי ולכך מפרשו הי״׳כאמת היי.אסור דאילו ודחי אלא פיקפוק ;סוס 
 עיק העין שי?ך-בשרשנתעל׳מן ישראלצא דגרוב דהיא אפשרצומר כו'וקי-ל״-עוד וע *אמך

יבחולין X׳
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החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס54 מס עמוד מלובלין אליהו בן משה שושנים פרחי
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3׳ #של:הכנסת בית הלכות •ם

£/>ז

 שסימלו דבר :•ס

 כמו סירות כהנך
 יפ״ש הלבוש על

 בירק ותרומה יק
 שסימלו כל פ״ה

 והוה הוא ונקי״וח

 מפום כשב י״ו
 א׳ ק״ו בסכ׳ה ,ם

 נטילה טמון :קין

 ועמ׳ש נטילה א־צ
 סובר והלבוש ד׳

 לקבל ועלולין ואיל
 או במשקה טונלין

 ובכ״מ ט׳ אות /*ר
 צרפים לאסוקי ים

 כ״א כלל א״א לווי

 וסתרי קולי תו'

 רע־ווט״מא״י וי׳

 א׳יצ משקין מז׳
 ופמ״ש .וצ׳־מ מזה

 קס״ו כסחים נסו׳1
 מוחי כדהיין אלא

 סשא־כ הקפא מוח
 מועיל אין מחלות ן

 נאוכלין ממסשה

 והתנא א״י כמנ״א
 בדגש במשק׳ שיבולו

 כוו ינואר ז׳ אות 1
 פמ״א ומטמא :יר

 נבאר טמא :מיס

 שסטפ״ש בר״ש אה
 בחנפיל י׳ל י׳ מיא

 אוכל הוה נחיפנ 1
 קרופה בחמאה ס׳

 חמאה ה־ה אפפר

 גט״י צוין מנכר ;

 צריךנט״י לאצנטו
 היו נל ולא יוו :ף

 וצ״ט. נט״י צ’א :נס

 סי״ג נקנ׳יט המ״א

 וצריןנט״י אה״נ נל

 בו התבוננות צריך

 מיתה חייב םמיס!
 "ס ס: א בד׳ :נז״לזל

 וניווי הר״ן ולפי׳ :
 בתרומה לא בחולין

 כצ״ו וטמ״א כו׳ לזל

 מנוין מדרבנן ירה
 ולז״א הכל עוקר

 ס״י המחבר ש״ש

 שגם׳ יב יע״ש:
 נט״י אחר שנהגו

 ושופך במטביל נ

 כו׳ מטור ניגוב י
 ונראה מקס״ח ק
 דאסו׳כו׳ נהנין ין

 ואף הפלה פס "ך
 עסי׳ ולברך ליטול

 בידים ומ״ש זה

 ומ״נג הדעת ;יסח
 לפעמים לעבר כ

 בס״ג ברייתא :יל

 יע״ש בריית׳ פל

 מים דיש ־בב״ס
 י״ל במשקה יבולו

 ודאי למשקה אין

וביערות ו׳ אות ׳י

 ס״ודברכות ר׳׳מ
 ה״א דכליס סי״ט

 לקבל שיחדוהו ולס

 ודיה טהור ד״ה :
 אין לדולפין ודוהו

 הבא א״א והעיקר
 כאמור לנס״י כפר

 לכאורה מפפע א:

 דכליס רסי״ו "ט

 מכני לא יחדו ק 1

פיפורזכרמוניס :

 ל״א• שנס עהרש״א עי׳ לעצמו כמו סובה אפי׳לעשוס עצמו כמו ישראל כל לאהוב מ״ע משמע ושם ה״ג מדיעוה
 נו שיש לגר למעון עדין! למעון ונר לפרוק ישראל יש אי וניע ה״ד שם מ״ע נ׳ הגר אהנח ומ״ש לעיל הביאותיו

 קרובים לו ואין הואיל ואמו אנס נקדוש/שנשגיירו ולידתו הודקו אף מקרי דגר ומסשברא י. ועדיף יתירא עשה
 סבא גר ך׳ כ״ב שמוח רב״י ועיין נר הוה ששחרר ונסנייר כמותה וולדה שפמה על הבא וישראל בישראל
 ונמ״ט ן״ל הד» נמ״ש השכינה כנפי תחת ונכנס שגא גר הוא זה גר אבל גר לשון פירוש אחרת ממדינה

 להרא״ס וראיתי במוך לרפא ואהבת נכלל הוא אס כנעני עבד נסתפקתי : רע בסורו ט׳ כ״ג שם רש״י
 י״ד פסוק שם רש״י ועיין הוה רעיך נכלל במצות דסייב עבד הא . ס’פ» ולא רעהו ן׳ פסוק ן״א שמות
 רעהו נכלל דהוה כנעני ענד ע״י גולה ישראל ב׳ ח׳ ומנות ה״ג מרוצח פ״ה ר״מ ועיק עכו״ם ולא רעהו
 במילת רש״י ן׳ נ״א שמום תלחצנו ולא תונו דלא לאו יש דננר יודע והוי :מנות משלוח לפנק מרצ״ה פסי׳
 לאוק ב׳ דיס דגר ונזל לעשה דניחק גזל על לוקק שאין ה״א מגזילה פ״א דל הו*מ דנמב הא ולכאורה ממון
 שהלאו מפיר על דלוקה אחר טפס נתן מתמורה שנפ״א אמת הן לילקו לאוק שרי ועקר פשה חד אתא דלא
 יע״ט ■ ואלמנות ניחומים להזהר אדם חייב מ״י מדיפות פ״ו ר״מ פיק שמורה ובריש יפ״ש וציבור יחיד כולל
 :שם ופכ״ע ה״ה מדיפות פיי ר״מ נו׳ תשנא לא המ״א ומ״ש . יפ״ש תלחצנו ולא שונו מלא כן נגר אס וא*י

אשה וקידש ממונו ממנו נזל אם וקנ״ט קנ״ח וי״ד מנ״ה נח״מ המוזכר מפלים ולא דמורידים אוחם שאלה
: נה״ג אפיקורס לנר אפיקורס ישראל נין לחלק יש ואם הרבה וכדומה יוצא אם ובלולב מקודשת אס

 בכל א״כ פרי לעצמו שיקח וי״א נתב והריב ממונו לאבד אסו׳ נמסור י״ג סעיף שפ״ח נס״מ הנה תשובה
דוקא דלאנדו לזה מודה המחבר ושמא נזל כאן אין כו׳ הפקר גופן אס מפלים ולא המורידים אושס

 אפיקירס גר ומיסו ז נפקא לא ספיקא מידי נדבר חולקין דיש אמ״ל ואף י״ד אות שם מד״מ כנראה אסור
 ממוט לאבד מומר לנ״ע י״ל לו אק ויורשים נו׳ וכיש פ״ד מולידים שאק מאותן דהוה בנים לו ואק נה־ג
 נדנמיננא מלוח ושאר נקדושק מובא ונ״מ :לו אק ויורשים זרע ליה דלית ילבש וצדיק רשע ינק דל״ש ביד

 סזר לא ואם פד נו׳ לחבירו שחטא מי ומ״ש : להאיץ ואין רניח לפנק ק״ט וייד א׳ קי״ט ביק פיק
 למגידו שנינו דברים בק חילוק דשם צ״ע ומ'מ ׳0 והלנה נה״ו מדיכוח פ״ו דל הו״מ לבון ברבים מנלימין

 פנים דהמלבק ודע : סתמא כתב והמ״א ברבים מכלימין למקום ונינו לעולם ]פנ״פ[ נרבי׳ס מכלימין אין
 ונ״נ פנים להלנק שלא זי״ן בפתיחה הו׳׳מ ונ״נ חטא מליו חשא ולא נלאו פונר פצמו לנק גינו אפי׳

 הייט ברבים לבייש שלא ליזהר צריך לפיכך ומ״ש ברבים וכיש יבראל להכלים שאסור מנאן נה״ח
 לא אמך באלו לרבים להלנק שלא ייז י״ס ויקרא רש״י ומ״ש ברבים לפוה״ב חלק לו דאין ימירא זהירות

 הוא רא״ע ו»״ש :ניארמיו גמיא ובחינת שס רא״ם ופיק רנות במדבר אף ינוליס דודאי ברבים מוכיחנו
 8יע״ וטיפה קללה או הנאה פד ולסבידו יותר ולא מוכיחו מ״א לוב ותלמיד ד׳ אות מדיפות פ״ו בהגמי״י

 זבא באמם ני ח״א מהרש״א ועיין יע״ש הוא פחיד לזנוח ס״ה יבמות נ׳ א״ר פיק לכנות דמוחר ומ״ש
 ענדע אוכפיזא פוויא נמסנתא מ״ש לכפגר. היה א״נ לזה היה בהלינה כאמר וק ב׳[ י״ו א׳ ]כמואל

 לר׳ע רש״י נק הפרם וע״ש פוריא. לימוד אוכפיזא יודע איני לומר פיך אלף א׳ סי׳ מ״ב נפמ״ע וס״ב
 אומר הוכיחו נ״ל לשלום דברו יכלו ולא נתיב יוכף ובאחי ינואר לבפ״ה יבנח לא אורח גבי לקמן ואי״ה

 קשא צנ״ו ולא ובמרנם שם נפירב״י נפה א׳ יגלו ולא מהם לקבל רצה ולא ופה דנתם כהניא פל כ״פ
 ט״ז דף פיווכק ועיין נע״ה ישבח לא אורח ומיש עמ״א נו׳ הרא״ש נ׳ פה. מקומו אין וא״ם ופיק קצח
 לא אפי׳ ממנו שיקבלו כלה נמס׳ סירוציס ג' נא״ר בלה ממסנת בהקשה ומה נזה לקמן אי״ה ופמיש א״ז

 מסכם ששמע כלה גדולזונמס׳ בבס לומר יכול ממי וא״י סחס ככמפ מייוי נפירונק ב׳ גדול באילן יחלה
J לדינא.^מ»מ ו׳נ ינול מקנס ישמע גדול באילן לחלוח אסור פצמו סבות מדול:)ג( לשנות אסור א׳ 
 :(ומ״ט הא״ב !׳ פוק שם וכפר לה״ר ומ״ש יו״ר הלנה מדיפות פ״ו הריע דברי הס באלמנות ליזהר חייב י

עדיעו' פ״ו ז״ל הר״מ > בפני טבירו בטוב״ ט«»פר כל .ג׳נומים אוח מריעות פ״ז כגמיי׳ ירושלמי נבס
 שנמם עונה היה נאות דרינ״ז וההיא ה׳ אוח בס הנמיי׳ אוהביו בפני אפי׳ פיוש״י ט״ז נפירוכק ווב״י היד
 נחנט לם״מ ל״ע בענק נו׳ עור לפני ומ״ש :הז״ח שס פ״ז ר״מ ונטירה נקימה ומ״ס .עצמו לבין נינו צ״ל

 אסו׳להנשיל מותר שהוא אף או נזיר שהוא לנזיר יין וניס לדידה יאסור היכא דווקא או י״ד ונפריי וכ״ה נג״ו
 מצפרא לבדוק ד׳ה ורש״י א׳ דלי״ת פסחים מצפוא טפי מקדימין ואין למצוה מקוימין זויזין מ׳יש :לחנירו

 לע״ש ומיהו א' ט״ז יס״ב פי״ד הספק שיצא נדי החמה מנך דווקא דלנמחל׳ ובמילה יפ״ש החמה הנך קודם
 מסא״ב פמו נעריו שני באברהם י״ל א״נ החמה מנן טוב נכי יצא נדו״י א׳ ב' נדף בס דל מכרש״א

 מפני ממיואיס היו לא נעריו ׳3 מם ואברהם הסיום מפני הנץ קודם לדרך לזרז צריך אין יחידי באדם
 ליקה ירצה לא והסנוני א׳ מכל וספים שב( )ל״ד חנוחא לבב ילך דם המקיז א' קמט בבנם יע״ש: החיות
 שהזכיין המסגר ם״ש : ברביעית די ני יותר נן לפשות אסור ואז רביעית נדי דספים פד נן ויעשה הדינר
 להיות לישגע פח. אפי׳ לו יהי׳ ולא יומר יעני והפני יפני הפשיר פריכה ועיין עניות היינו נו׳ מצויה הכס

 סובה איזה המבטיח בדיבורו נאמן להיות ראוי א״ד לבוש. ואקיימה נשבפחי כמ״ש לישנע עותר נמצוה זריז
 זקינו אביו נשם ג׳ ועא״ראום .נא! נט״דוס״ךואיר רמ״ט הי׳ פי״ד מעשר מפות בענק : סל״ה לחבירו
 זה על חסלה שואלין ולנך הכם חי_לול כלו החווה ח״ו דאל״ב באמונה ונחת נשאת שואלק ז״ל מהרא״ש הגאון
 ראע וקלות גנאי ומ״ש . יפ״ש מורגנן אלו כל בסופו פ״ז ׳ סי א״ח הפר״ס נו׳ והשח לאברהם הקורא ומ״ש
פ״א וער״ע ראש י וקלות ליצנות פירש״י הילדים שיחת מ״י פ״ג ובאבות הילדים שיחת ב׳ יומאי״ט רש״י

ממנו: מנע ורב השרת למלאכי חורה נחנה לא ומ״מ הנמאס דבור ג׳ סלק מאבות

ידים נטילת הלכות
נ״ה ממעטות ומ״ש ג׳ אות נמ״א חמ״ג טסי׳ הוין זמניות כסות וכש כפות ד׳ פמ״א . ד׳ כפה )א( קנו

ואע״ג יפ״ש ואוכלים כס ומממיטם פסה בג׳ עומדין מלכים בני נאחאב מצינו שנן ד״ה נרש״י ב׳
 עומדים יש מ׳׳מ מהיר וע׳ ברכות בחדושינו נמיש קיש קורק היאך דאל״ב ג׳ שסה נמחלת עומדק מלכים שבני
פורתא שעות ם׳ סוף דעד שם יוסי רבי סבר ט׳ומש״ה שעה לסוף סמוך ואוכלין נ׳ שפה לסוף סמוך מעט
ס״א רפיח ועסי׳ מזה ב׳ אות וע׳ ששית נמחלת לא ששית סוף לאחר ואילך מכאן מכאן ומונח לבוק א״א
 לכתחילה פמ״א . ששית שעה )נ( :יבואר שם ואייה ו׳ וא״ר א׳ במ״א רמ״ב ונסי׳ שם וא״ר א׳ נט״ז
 וש״ן ונסמ״ע בנ״י ששיח שעה יושבים דיינים ה׳ ופח״ע ששית מסוף יותר יאחר ולא ששית בתחילת יאכל
 מעלה לא אגן כזורק פי׳ א׳ יו״ר ושנת י״ב פסחים דלרש״י הניח מ״ם בזה שלל עמ״א .לחמת אבן )ב( שם:
 ולא אותו להבריא מעלם דלא ה״ק נמי דרש״י פירש דל והוא כו׳ מחזיקו דלא שפירש מי ויש .מוריד ולא

 ואקס״ה דרישה. ופיק יומר משובח והיה יין שימלאו יומר סוב ומ־מ יתקלקל שלא משמרו ואדרבה מוריד
 המחבר ט״ש ונ״ח: פרישה מעיים לחולי מביא פן אכילה קודם מגורה התר למפרע תיבות ראשי לחם פ״ת
 גסי׳ המוזכר שחרית רפת ונההוא וכביצה פת דוקא או בכלל שתה אם א״י מצפרא מיד״י טפס לא אם

 במשנה נו׳ דנ״ש טפעא ביאה וד״ה ובשטר נכסף ד״ה נ׳ קידושק ערש״י חידוש' נ זה יע״ש נדב קנ״ה
 כפר דיס כסף א״נ ג״נ מה״א פ״א הר״מ פי׳ רבותיו פי׳ שויא דה נ׳ נתונות ערש״י וביאה שטר כסף

 ומוכן התקדשי וביאה בשבילו לאחרים מקודשת הרי ושטר כסף בק הפרש אדרבה זה שלל ורש״י ד״ת וביאה
בית וחיסר דנ״ש טעעא י״א ולקמן שם עלח״ע פרוטות ב' המאורסה ונערה מפורש אק ג״נ ושטר .לי

:מאוד והנן ביאה השירות
 אזליק דעלמא ושמאל ימין דבמר ודאי מסחנרא אברהם מגן עיין חסלה ימק יד ליטול צריך ]א[ קנח

אברהם ענן פיק . ימול )א( : להאריך אין וכאן עזה סובא נדונחי ופמ״ש רזיה נחר לא
 סועאו קבולי בני לאו דחולק נסב והטו״ר יפה ביארתיו ובנד! א׳ ק״ו סולק רש״י דברי הס
,w.11 י»יי !#ז סליסי פושה דאין פני בהו מהטא דלא רש״י נמ״ש י״ל ג״כ
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הקנינים כללי א. פרק

 מבלי בלבד, בדברים קונה לרשות מקנה מרשות יוצא ואינו נגמר המתנה או המקח אין א.
 שאינו אע״פ מהם אחד חזר ואם בדיבורם, לעמוד להם ראוי ומ״מ >א(, המועיל קנין שיעשה

יש שמים וירא >ב(, הימנו נוחה חכמים רוח ואין אמנה ממחוסרי ה״ז שפרע, מי לקבל חייב

אחריות, ולדיני בעלות לדיני נקנים המתנה ולא המקח שאין והיינו א, סעיף קפט סימן שו״ע )א(
 קנין דבעינן לנו דמנין זו בהלכה מ״ש המקנה לשער בפתיחה סופר חתן ועי׳ חזרה, דיני לענין וכן

 האחרונים מדברי משמע וכן בסחורה, קנין לעשות צריך בסחורה חוב הפורע שגם ונראה המועיל.
 בזה. שנחלקו ואפשר תקלט, סימן ריש באו״ח וב״ח ב״י ועי׳ במלוה, קונים בדין ג בפרק שהבאתי

 אמר אם אבל מועיל, אינו קנין שאינו בדבר שיקנה לו אמר שאם הגוא״ל בשם זהב בפעמוני וכתב
 עח כלל ק׳ מערכת כללים שד״ח ועי׳ וצ״ע, קנה, זה בדבר לך מקנה ואני קנין שאינו יודע אני לו

 להקנות שרוצה בבירור ידעינן שאם השד״ח כתב ו אות ג סימן מינים ד׳ מערכת אס״ד ובחלק סק״ט,
מדברי ג״כ הביא ג אות סוף לו סימן ובאבנ׳־מ עיי״ש, קנין, שום שא״צ לומר מקום יש שלם בלב

 מדבריו ונראה קנינים, לדיני א״צ שלם בלב להקנות שרוצה יודעים שאנו שבמקום בבכורות התום׳ "״
 פרק ועי׳ מועיל, שאינו בקנין תפיסה בדין יא הערה יט פרק ועי׳ עיי״ש, מקח, בסתם מועיל שאינו

 והרמ״א קנין, א״צ שרבים מוזכר ובפוסקים מועיל. שאינו בקנין הפקר נעשה אם יט הערה יב
 א סימן לא כלל גאונים ובדברי שם ש״י ערך ועי׳ קנין, א״צ הקהל שדברי כתב ו סעיף קסג בסימן
 שוב שם, ובהערות ה סעיף טו פרק שכירות בדיני בזה למ״ש ציינתי ז הערה טו ובפרק ג, וסימן
 שצריך פשיטא קרקע דבמכירת ליה דפשיטא ונראה בזה, שדן סא סימן חו״מ יצחק בית בשו״ת ראיתי
 ש״י תשורת ובשו״ת עיי״ש, המכירה, מהני אם רובם רק שם הפרנסים כל היו לא באם שם ודן קנין,
 כגון קנין, מועיל שאין בדבר אבל מועיל, שקנין במקום אלא מהני לא ברבים דאף כתב רח סימן

 רד סימן שלום משפט ועי׳ כב, סימן מהדו״ב כנה״ג ועי׳ עיי״ש, מועיל, אינו ברבים אף באסמכתא,
 במשפט וכתב יא. סעיף שם ורמ״א ו. סעיף רד סימן שו״ע )ב( זה. לענין רבים בהגדרת ט סעיף
 ולקרותו מכך למנעו לב״ד ויש איסור, גם זה בלשון שיש קיח סימן ח״א ראנ״ח שו״ת בשם שלום

 והב״ר עמך, מעשה עושה בכלל שאינו מהר״ם בשם כתב קא סימן מינץ הר״י שו״ת ובשם עבריין.
 >ובש״מ רשע נקרא וגו׳ ישראל שארית על והעובר עולה, יעשו לא ישראל שארית בכלל שאינו יכריזו

 ברבים, ולביישו ולהוכיחו בו להתרות מחויבים והב״ד רשע(, נקרא שאינו הראב״ד בשם כתב מט דף
 מחויבים שבידינו מה ועכ״ס יפה, בי״ד כח אין הזה שבזמן אלא נפשו, שתצא עד אותו מכין ומדינא
 הבא, ועולם דעוה״ז מכיסופא ליצלן רחמנא וסיים, חבירו, את וירצה תשובה שיעשה ער לעשות
 שאם הרשד״ם בשם רד סימן בכנה״ג וכתב אמנה, מחוסר דין לבטל מועלת דמחילה ופשוט עיי״ש,

 קצה״ח בשם כתב ובמנח״ם אמנה, מחוסר משום בו אין המקבל, שמת עד דבריו לקיים הספיק לא
 וכן המקח, לקיים חייבים היורשים אין הנותן מת אם אבל ליורשיו, ליתן שחייב סק״ט רז סימן

 דמישראל יג דף דבכורות מהסוגיא להוכיח כתב רד סימן ובמשפ״ש רעק״א. מחידושי משמע
 הך אם לדון שהאריך המנחה ובשירי יד סימן במנח׳־פ ועי׳ אמנה. מחוסר משום בו אין לעכו״ם
 אמנה דמחוסר משמע סק״א רכא סימן הקצה״ח ומדברי מדרבנן, או מדאורייתא הוא אמנה דמחוסר

 דברי עפ״י p שם במשפ״ש ו. אות רלו סימן ח״ו הלוי שבט שו״ת ועי׳ תרעומת, לדין דומה
 שהוא ברבית, לוה עכו״ם שבשביל ואומר מערים בדין רש״ל בשם יט ס״ק קסט סימן ביו״ד הט״ז
 ישראל שארית בכלל אינו למעות שנדחק מפני כן עושה שאם עולה, יעשו לא ישראל שארית בכלל
תרעי תרי שלענין ואפשר עיי״ש, לחזור, לו מותר לכך ונדחק עני הוא אם בנ״ד דה״ה דאפשר וכו׳,
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)ג(. ממנו לקנות או זה בסכום לחבירו למכור בלבו כשגמר אפילו לקיים לו

)ד(. ביניהם וגמרו הדמים ביניהם כשפסקו אלא אמנה מחוסר משום עובר אינו ב.

 זה אין לחזור, ורוצה בדברים ביניהם שנגמר לאחר השער נשתנה שאם אומרים יש ג.
>ה(. חולקים ויש אמנה, מחוסר

טו. בפרק נתבאר במתנה אמנה מחוסר דיני

 א סעיף ומתנה מכירה ה׳ הרב שו״ע )ג( להלן. כמ״ש מתירים, שיש כיון זו, סברא לצרף אפשר
 "ש מ "י עם מט(, הערה יג פרק ועי׳ לבקרו, ע״מ האומן מבית כלי לוקח בדין ר סימן בטור הוא )וכן

 אדם שבין דברים בשאר בזה כיוצא כל וכן וסיים, בלבבו, אמת ודובר בכלל שזה פח( )דף בב״ב
 לעשותה, בידו ויש לחבירו טובה איזה לעשות בלבו גמר אם לבו, מחשבות לקיים לו יש לחבירו,

 הרב וכ״כ ע״כ. שפתיו. מוצא אפילו לקיים צריך אין מצות סרך בהם שאין כל עצמו, צרכי אבל
 מצוה, סרך משום בזה יש לחבירו אדם שבץ דכל "ל דם ונראה ב, סעיף קנו סימן באו״ח שלו בשו״ע

 רנח סימן יו״ד בשו״ע וכמ״ש לקיים, חייב במחשבה שאפילו אומרים שיש מצות לנדרי דומה וה״ז
 נדר חשיב דלא נתבאר ושם ד, סעיף ד פרק ומשפט צדקה ספר ועי׳ לבו, נדיב כל מפסוק דילפינן
 בזה אין ולאו בהן שחשב אלא בלבו גמר לא אם אבל לתת, בלבו כשגמר אלא במחשבה למצוה
לח. הערה א פרק הלואה בדיני מ״ש ועי׳ דידן, בנדון וה״ה נדר, משום

 דאיירי שפרע מי לענין ו בסעיף לעיל מ״ש על דקאי שם ובשו״ע הרמב״ם מלשון משמע כן )ד(
 ונראה מח. דף בב״מ בהדיא המאירי וכ״כ בלבד, בדברים נו״נ לענין מסיים וע״ז הדמים, שפסקו

 אפילו או ביניהם, הסכימו שלא אחד פרט עדיין שנשאר כל המכירה, תנאי שאר גמרו לא אם דה״ה
 שיש במקום ואף אמנה, מחוסר בכלל אינו מישהו, עם להתייעץ שרוצה אלא הפרטים כל על הסכימו

 ולכאורה להלן. ועי׳ המועיל, קנין מעשה אלא חסר ולא העסק כל גמר להיות צריך שפרע מי עליו
 כגון קנין, בו מועיל שאין דבר אבל קנין, בו שמועיל בדבר אלא אמנה מחוסר ו־ין שאין נראה

 ב״ב הרשב״ם ומדברי גמור. קנין קונה שקנין במקום אלא שאעו אמנה, מחוסר שייך לא דשלב״ל,
 אלא קו(, הערה יד פרק )עי׳ אמנה מחוסר יש בדשלב״ל דאף משמע ודיקלי ארעא גבי ע״ב סט דף

 הרא״ש שו״ת בשם כתב רד סימן ובכנה״ג עבורך, קנה לו אומר לבין סתם מוכר בין לחלק שאפשר
 משמרת רט סימן שלום ובמשפט וצ״ע, אמנה, מחוסר משום בהם אץ קנץ בהם שאין שבדברים

 עוד וכתב אמנה, מחוסר משום בו יש דבדשלב״ל לה סימן מינץ מהר״ם בשם הביא ג אות שלום
 שו״ת בשם עוד והביא אמנה, מחוסר בכלל להיות ירצה לא ומסתמא קיים, המקח בו חזר שלא דכל

 ה לסעיף רט סימן מנח״פ ועי׳ בזה, נסתפק לדינא ומ״מ מינץ, המהר״ם דברי שהביא שבעה נחלת
 אמנה מחוסר דין אף בדשלב״ל בלבד שבדיבור ואפשר קנץ, עם בדשלב״ל דנו והאחרונים בזה, מ״ש
 למפרע נקנה קנין אח״כ עשו אם מקח, בכל בלבד בדיבור שאף משמע עז דף ניטין ובפנ״י כאן, אץ

 והאריך ונו, מט סימן ח״א יצחק פרי ובשו״ת נא, סימן הלואה דיני בינה אמרי ועי׳ דיבור, משעת
אמנה. מחוסר בדיני סו בפרק עוד ועי׳ כהונה, מכירי ובדין אמנה מחוסר בדיני שם
 ובדיעה אמנה, מחוסר שאינו כתב ראשונה ובדיעה הדיעות, ב׳ הביא יא סעיף רד סימן ברמ״א )ה(

 נראה שכן וסיים אמנה, מחוסר משום בו יש חור ואם לחזור אסור תרעי בתרי דאפילו כתב שניה
 בו יש תרעי בתרי שאפילו דס״ל משום חילק שלא המחבר שדעת כתב יב ס״ק שם "ע ובסם עיקר,
 כדעת משמע שבירושלמי מאחר להלכה, שמסתפק הב״ח בשם כתב והש״ך אמנה. מחוסר משום

 ויש תרעי. בתרי שהקלו נראה האחרונים בדברי וגם אמנה, מחוסר משום תרעי בתרי שאץ הרא״ש
 שרצה דב״ב מהך ולכאורה תרעי, לתרי תרעא חד בין לחלק יש אם בלבבו אמת דובר מצד לעיין

זה, ענין שייך תרעי בתרי דאף משמע מסוים, לסכום בלבו שגמר משום לקבל רצה ולא לו להוסיף
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או שמוכר בעדים עליו העיד ואפילו הדמים, שפסקו אע״פ בקנין, הדבר נגמר שלא כל ד, ______
>ו(. קנינו לפי ודבר דבר כל שיגמר עד )ו(, כלום אינו לוקח,

 כגון יותר, להרויח יכול שהיה מה אבל השער, שנשתנה אלא תרעי בתרי אמרו שלא שאפשר אלא
 ובשו״ת אמנה. מחוסר לענין גם תרעי בתרי חשיב לא מהשער, גבוה יותר סכום לו הציע שאחר
לו, זקוק שהיה אחר חפץ בו לקנות כדי תפץ שמכר באחד דידיה בנדון כתב קב סימן חו״מ חת״ס
 כתרי חשיב הענין שנוי דגם וכתב לקנות, שרצה חפץ אותו בירושה לו נפל הלוקח שמשך וטרם
 דבר שהוא אמנה מחוסר דלענין נראה מכר, כן שע״ד בפירוש דעת גלוי שהיה שם שכתב )ומה תרעי

 מעות כשנתן אף המקח לבטל ק דידיה שבנדון אלא לחזור, יכול דעת גלוי בלי אף לשמים, המסור
 שאילו ענין שנוי דכל דבריו לפי ונראה כ(, פרק ועי׳ רעת, לגלוי הוצרך ואומדנא, מילתא גלוי מדין
 החת״ס מדברי ונראה תרעי, כתרי חשיב זה, למקח מתרצה היה לא בדברים שגמר בשעה יודע היה

 החת״ס מדברי דמשמע ומה חכ״צ, בשו״ת משמע וכן הש״ך, וכדעת תרעי, בתרי להלכה שמיקל
 סימן ח״ד הלוי שבט שו״ת ועי׳ ב(, פרק )עי׳ ש״י בערך תמה תרעי, בתרי קולא יש מש״פ לגבי שגם

אמנה. מחוסר משום ביה לית הרמ״א לדעת אף גדול דבהפרש לומר רהז־ומצדד
 ואמרו עדים בפני הדבר היה ואפילו כתב )בשו״ע לחזור יכולים ושניהם א, סעיף קפט סימן שו״ע )ו(

 בחידושי ותמה הרמב״ם, מלשון והוא כלום, אינו ה״ז זה ושלקח זה שמכר עדים עלינו הוו להם
 שנתבאר ואע׳׳פ בזה(, יותר שהאריך במהדו״ת בדבריו עוד ועי׳ אודיתא, מדין יועיל לא למה הרי״ם
 אין החפץ לגבי אבל לחזור, לו שאסור גברא איסור אלא זה אין אמנה, מחוסר משום בו שיש לעיל

 שאינו כל הדין שמעיקר נראה שפרע, מי שיש במקום ואפילו קנין, צד שום עושה אמנה מחוסר דין
 נאמר אם ואף ב, פרק להלן שיתבאר וכמו החוזר, האדם על אם כי החפץ על חל אינו גמור, קנין

 על אלא שאינו פשוט נראה אמנה מחוסר במקום אבל בחפץ, קנין צד איזה יש שפרע מי שבמקום
 קנינים סוגי שיש ב בפרק שיתבאר כמו שם, שו״ע )ז( מתנה. לענין טו בפרק עוד ועי׳ האדם,

 שצריך ופשוט לקנות, כונה גם שצריך יתבאר ולהלן במטלטלין, קנינים סוגי ויש בקרקע המועילים
 סעיף להלן מבואר שהרי הקנין בשעת דוקא להיות צריך מקנה כונת אין אבל להקנות, מקנה כונת גם
 ואף המקנה, בפני שלא אח״כ נעשה שהקנין אע״פ קנה, וקני חזק לך או משוך לך לו שבאומר יט

 א״צ קנינים דבשאר כתב לט סימן סוף חו״מ אפרים בית ובשו״ת הקנין. יעשה אימתי יודע אינו
 לומר שצריך ואע״ם קונה, ממילא הקונה במעשה רק מרשותו, ולהוציאו לו להקנות לכוון המקנה

 הסודר שקונה בזה הוא הקנין עיקר סודר בקנין משא׳־כ לקנות, רשות נתינת אלא אינו וקני, חוק לך
לג. הערה להלן ועי׳ עיי״ש, לבד, הסודר בקבלת הקנין עיקר ואין החפץ, לזה להקנות ומתכוין

הקונה, מצד קנין כונת א״צ מקנה אחרת דעת כשיש הפוסקים לדעת שהרי צ״ע, שלענ״ד אלא
 של מעשיו עם מקנה של שכונתו אמרינן שפיר להקנות, מתכוין באמת שהמקנה נאמר אם ובשלמא

 ואפשר כונה, שום שאין נמצא קנין לשם לכוין א״צ המקנה גם אם אבל זה, את זה משלימים קונה
יג. סעיף להלן ועי׳ פט, סימן יו״ד השרון חבצלת שו״ת וצי׳ וצ״ע, הפוסקים, נחלקו זו שבסברא

 )וע״ז דברים בלא קנין כמו״ב כלום, אינו קנין בלא דרברים דכשם רמא סימן בריש בערוה״ש וכתב
 טו פרק עי׳ כלום, אינו שמעק של ביתו לו שיתן מראובן קנה שאם א סעיף שם ברמ״א מ׳׳ש הביא
 שאומר אף הקנין, בשעת או קודם דיבר ולא לראובן חפץ ליתן בק״ס קנה שמעון שאם ג(, הערה

 דעת אין לבד ובכונה מקנה, דעת גם צריך דקנין טעמו ונראה מועיל, אינו לו להקנות היתה שכונתו
 קנין מקבל הריני ואמר אחר עם דיבר אלא המקבל עם דיבר שלא דאע־׳פ נראה ומ״מ ניכרת, מקנה
 עבור כזכה דהוי עמו, שדיבר אדם מאותו קנין קיבל אם וכ״ש הקנין, מועיל לפלוני זה חפץ לתת

 פרק ועי׳ לג( הערה להלן )עי׳ מקנה לדעת מהני אומדנא דאפילו סק״ד קצז סימן בנה״ט וכ״ב פלוני,
בשם הביא סק״ט כז סימן ובאבנ״מ כג. הערה טו ופרק א הערה ח פרק וצי׳ בא, הצרה ו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס51 מס עמוד ישעיה יעקב בלויא, ומתנה מכירה קנינים, - חושן פתחי



»ושינ

 אל מ|י^
י;מאעו ,■י*

סס® לברכת זו'אזהרה כרי תקלל לא אלדים
 במכילתא אסל סז׳ל )אזהרהלקללתקדיקכתנהרא

 שש זנומב אומר מהוא לפי כאקר למה תקלל לא אלד»ס סמנו
 מ/ז תקלל לא אלדיס ת*ל מנין אזהרה שמענו עונש יומת ■**

 ער נ׳0 מדבר הכתוב נדיינין אומר ישמעאל דגדיר״ערבי
 דברי תפש אין מהרב לתמוה ויש שניהם דבר יבא האלסים

 אלדים שר*עשא»>־ לפרש נ*צ לכן חולקים שמם אחר שניהם
 היא הזאת שהאזהרה סובר שהוא מ־אה מקום מכל לאתקלל

 מכל שלשון די>נין5%קללת ואוהדת השס ברפת סללתאזהרת
 אינם פזגרשהאוכרההואת ישמעאל ורבי זה על •ורה מקום

 השם לברכת אזהרה ז׳ל /רש כתב ולפיכן כדיינים לקללת זלא
 מחבי.רועכ*ל כסותו שהלכה ר*ע כדברי הדיינים ולקלנת

 במקומו הגדול כבודו כאן זהקסתתויה הקידה אחר אומר ואני
 1לל0 ברור • ערון תלחוד אישתפיטתיסמיניה מונחאבל

 הוא דאמרהאיאלדיסקדוש לרע דאפילו ס»מת,בספד
 הדיינין לקללת אזהרה יליףנמי הסס לברכת אזהרה זהה

 ש'מ תקלל לא מאי תקל לא ,כתי ולא תקלל לא סדכתי׳ שהכא
 כאשר המכילתא סן ולא שפירש מה רס*י הוגיא ומכאן תרתי

’ , , 1L • בכרא*םז*לכןנ*ל6"אצ!’ , 4י
ל נ דמע לשון ס» יודע ואיני כתרומה ודמעך ־

 התרומם ודמעך שפירש כמכילתא דברי לפי >ןר*ל
 לתרומה דמע לשון ענין סכ כלומר דמע לשון פשו ♦ודע איני

 הוא, דמעך מלת כי נתבו זיל בתיי ויבינו אנלהרד״קזהרס״נן
 כדטעס והתישה כחיטה ע* הזתיס סן היוכא ססהסשקק

 סם הוא מלאתן ומלת דמעך קרוי לכן העין סן היונאה
מן וכמלאה שכתוב כעכין הענבים מן שיובא כמשקה

«wn ׳ה41 ־מיו •י P*^»’.p1^ • אייזז ■־קיזיחח
 קשה גכלבכו »א אף אותו לכלבתשליכון ר•*

לאזכר הלא רש״י איאף?ןאדקאחרמבעיני •
 סוא אף לומר עליו יפול אין אה גוי מקודם כלל פקד ולא

 נתב ז*צ &רש*י ר*ל לכן ואיזה* זה הוא מי *אנחמלאכדע
 דלגו הגזים תרעומות שמפני אלא ככלב הוא כבוי אף

 כיונא הרבה דברים בשאר שעשו כשם גוי מלת המדפיסים
 ר*ל כמשמעו כלב אלא איכן אח׳כא! רש*י שאסר ומה שזה

: בהנאה שאפור * |
 מכות במבין כן'הרחבים לנעות ריב על תענה מיא

שלמד מי חובה ילמד שלא אזהרה שהוא כתב
 סנהדרין מהלכות ,י בפרק וכ*כ נפשית בדיני תחלה זכות
 במסכה זה דק שסכיכו דאע׳פ משוב זה הזכיר לא זרש׳י
 דין דיליף מקום כשום מנינו לא if ס ממונות דיני אחד בפרק

 וסמל! דנע״נן דסבראהוא במשנה פירש הפכוקורש*י סן זה
 עליו וכתב סמכות במניין סרסלס על ז*ל הרא״בד השע »כבר

מזכיר צא הססג גכן ע*כ חתר דין בגמר שהרי כלזס זה אין
• זה

 לא למס בעיני רנתה תימס ,כו אויבך שור פנע1י ■»
ממר'נכ*פ וגס במכילתא חז׳ל שהרגישו סב פרס׳יכלוס

 תראה כי תפגע כ* הללו ו׳מקראות יתקיימו כיבד מביאות לו
 ומחנה משבעה אחד חז*ל שיערו פגיעה בה שיש ראייה איזהו

 שלישי ושני אמס רם'ז ביניהם שיהיה פירש ריס הוא במילתה
 זאת גס ואף לו וקוק איכו מזה יותר סמנו רחוק היה אמה

 מזק* במכילתא כי המקרא מיירי שובא שאיזה רש'י הזכיר לא
 דידן בגמרא אבל משומד בישראל אז בשמאימ קרא כאי

 ת׳ל הרחב/ וכ*כ ישראל בשונא סוקי פסחים ערני מרק
 מישראל אלא הוא העולם מאומות לא בתורה הנאסר השונא
 אחין את תשנא לא מר א והכתוב שובא ישראל יהיה והיאן

והתרה עבירה שעבר לבדו שראוהו כגון חכמים >לנבןאסרו

 :?pn תשובה היעשה עד להנאות! ממה הרי חזר ולא בז
 נבהל סבאו אס תשובה עשה צא שעדיין ואע*פ מרשעתו

 שתא למות מטס יניחכז ולא עטו ולפרוח לטעון מכוס במשאו
 על הקפידה והתורם סכנה לידי .ויבא ממונו בשביל ישהה

 אל כלויס שהם מאחר כריקים בין רשעים בין ישראל נפשות
 נאה אני .חי אליהם אסור שנאסר הדת בעיקר יי׳ותאתיניס

 1מדרכ רשע בשוב אס כי הרשע במות אתפון אם *י׳אלז־יס
 !חדלת ישראל או ;מש כברי □הסת או *>שכרש ותה עכ*ל וחיה

 לפרוק ח»*ב יא*לכ בהמתי אחר מחמר הגוי היה אם דוקא הו1
יפר£ל_י גער שוס מ f ולשעון

 לומר הכתיב שיכה לנוס לי בז׳קסה תרחק סקרמרבד
 ססקזם1כןבש עשה שלא מה זה כלשון האזהרה

 לן שאין 01סש שהוא וכ?! סקר תדבר לא אסר לא למק אחר
 במדרש סקרכדאיחא דבר כסו וממיה חדירה המר עבירה
 שהע׳לם מפכי יברא האמ׳לא אפר העולם ברא. ל הקב/ גשכא

 ה״א מריס אמררבא חלק בפרק שקרוכדאיתא אומר גולו
 אין בעלמא קושטא קושטאבעלמא.כו'ופרש*יציבא ליכא
הרחקה לעשות 4כז׳לפיבךכ,־»ןהנתז תמיד אמת שידבר אדם

 ך5»5ץור וכיקס דל הרא׳ם צהב רע שסרו מפני יי רש
בי> כסו לגנאי בס*מן שנקרא אלא אלוה טרוד?

 סרס/^גזפים מה אסתתיעעיסמיניה כריאעכל •בית ליא4
^דהייג»;־ סלז W רע שמרו ראת1דה בקרא בפרק תירס

חזרנו רשע בחוב אם •קי 5!88תא?5אפאה0♦י'י*לד»
לא,(וז*ל,נכהזקןני כאב רו1תשס אליכם אמרח* אפר »בכל

WWW ז)ד)ז>
 עכ׳ל כלים בגון מזהירן אכי ןשב*תה סכרי דבר בכל אף אלא
 על גוה ס שאים. הכי פ*ל נ*ש י שאר ן אבי ולא שמעתי ואני

 שביתת על ,מט אדם שאין ופל חולקים בה אבל כלים שביתת
ל! שאיי rחש! א.•v2'V» והלכה כלים ח.- א - »״.,׳.׳

 כוי פות שות תעשה שלא פין על הנכרי מן ישמע לא
ישבע ולא ידור שלא פין על ישחע לא פירש דלא הא

 אנסרן ולא הוא דכ׳ש משוס רימיתות כפרק עיזכדאיתא בשם
 wp בזמן הגויס עם שותפות בעשיית מקילין ויש זה לפרש
 מ״מ הע^ דמזכיריס ןאע/ נע* כשבעים המים שאין משום

 אתר ודבר 0*0 שמשתפים אלא וארן שתים לעושה כוונתם
 .אין דהרי מכשול אתן לא עור לפני משוס בזה סיס מכינו ולא

 - A». השתזף על מוזהרים ־ .-הגזים

אתילאמראכי^הכן׳ בתורה ככתב ובג׳מקומות רש׳י
 דתנא אליכא הבשר כל בפרק ז׳ל סרח*ם כתנ

 פרנז ג*פ גד? תבשל לא כתב ראה בפרשת אבל ישמעאל רבי
 £דרש תתמה ואל ע דר אליבא טמאה ולבהמה ולעוף לחיה

 דמר אלובא אתי במקום מותלפרש1מק בכמה (*למנהגו
 הלא שעה כחדא ואשתומם כו'עכ*ל דמר אליבא אתר ובמקום

 מלא ישמעאל ,ר כי דרסו אחד מקרא לאו »ר*ע ישמעאל רבי
 דקא ג׳פעוא מגדי ר׳ע ואלן לה דקאדריס הוא ג'פ תבשל
 ז״ל דרס* לומר נצטרך ולא רס״י דברי נניס כ’זא לה דריש

 אליבא אחר ובמקום דמר אליבא אחד פ1במק לפרש סגהגו
 ז״ל הראיס כן• שכתב ראה ,בפרס לקמן ראיתי כו׳סוב דפר

 הרא/ד״ל על לתמוה יש וכן כאן שכתב סחה נו וחזר גופ!ס
 כר/ הלכה לענין ה׳ל ז*צ שרס״י תשא כי בפרשת לקמן פבתב

 □סד אבל התמה אימאסגימן בחלב עוף דאמרבסר ליל»49
 הגליל* ר* סל ,סירסו תפס ולכן התורה מן אסור הוא חיה

 ומדש התורה מן אינו ועוף חיה שאסר סלר״ע מדרשו והכיח
 ראה כפרשת פירש •רש** סקרי כז׳עגל ועוף לתיש פרט גד•

M■ אע > כותרין י‘רש דבר-י לויייה כ »א ד׳ע של מדרסז
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טז למנין ישראל נזרגכוחים
 סי׳ ליו״ד ציין ובש״ך .בשו״ע הזכירו דלא ותמה
 השבי׳ מן חבירו הפודה וז״ל שכ׳ שס ברמ״א רנ״ב
 מנכסי ארי מבריח דהוא אמרינן ולא לו לשלם חייב

 ומשמעות .עכ״ל הכונס פ׳ ממרדכי ומקורו חבירו
 דמבריח שס והמרדני מבריח "ה7 נ״ח( )ב״ק התוס׳

 ברור הפסד ולא בעלמא צערא אלא דאינו ארי
 דהמציל י״ל וה״נ .דפטור עיי"ש חובו בפורע וכמ״ש
 לו אין ברור ההפסד אס בגופו היזק מאיזה חבירו

 ובאס .הוצאותיו להחזיר הלה וחייב ארי מבריח דין
 בשס בחנוך במ״ש וכן פעור. ברור ההפסד אין

 בלח עובר מעיד ואינו לחביירו עדות דביודע הספרא
 נ״ו( )ב״ק בגמ׳ דמבואר להבין יש .עד״ר תעמוד
 להעיד חייב שבועה בלא דאף שס וחום׳ ברש״י
 בב״ד כשיתבענו ודוקא יניד לא אס משוס מה״ת

 עדיס כשני וזה .כ״ח סי׳ וטוש״ע הרמב״ס וכמ״ש
 על בכ״מ. וכתב .מה״ת עובר אינו באחד אבל

 משמע ממון בדיני יתבעט אס דמ״ש הרמב״ס
 ואפשר תביעה בלא אפי׳ להעיד חייב נפשות דבדיני

 וסמך ממט לנקום העדים דהייביס משוס דטעמא
 חייב ערוה דבר שהרואה דמכות פ״ק מהרא״ש לזה

 ולדברי .עכ״ל מקרבך הרע ובערת ומשוס להעיד
 עובר ממון בדיני אס קאי דבמאי צ״ע שס הספרא

 תעמוד לא שייך מה בחד וחס בתרי יגיד בלא
 חו״מ ופ״ת .בעדותו ממון להוציא וא״י הואיל עד״ר

 שהרבו ושעה״מ יעקב משכנות מס׳ הביא כ״ח סי׳
 מהא יתבענו אס שס וטוש״ע הרמב״ס במ״ש לתמוה

כל תבעו בלא וגס עד״ר בל״ת עובר ד דספרא

 להעיד מניעתו ע״י מפסיד והוא זכות לו שיודע
 דלכאו׳ י״ל ואולי עכ״ל. השב״א משוס בזה יש וגס

 עדותו. לכובש קראי תרי לנו למה לתמוה יש בלא״ה
 כשלא דבהלואה הפו׳ מדברי נראה דבאמת עכצ״ל
 סי׳ בחו״מ ועי׳ .לשלם חייב הלוה אין המלוה תבעו

 הלוה כשנשבע דאף שכ׳ שס וש״ך בסמ״ע ס״ו ע״ג
 שס והט״ז .תביעה בלא עובר אינו לזמ״פ לפרעו
 דא״ח מודה שבועה בלא מ״מ בשבועה וחולק שהשיג

 זה של זכותו שיודע בעד וה״נ .תביעה בלא לשלס
 חיוב עליו ואין עצמו. מהלוה גרע לא ממון בדיני
 נודע אס אך .להעיד לבוא יתבענו כשלא כלל הגדה

 יתבענו כשלא אפילו אזי עדות לו יודע שזה לבע״ד
 דזה .עד״ר העמוד לא משוס ולהעיד לבוא מחויב

 מעותיו. להציל יכול שזה הבע״דיודע בחס רק שייך
 דקאי בגמ׳ משמע עד״ר תעמוד דלא לפמש״ל ורק
 כמ״ש אקרא מז״ל סמכו דרק ג״כ וי״ל .אקטלא רק

 עה״ד תאכלו בלא וכמ״ש .עד״ר ל״ת בכלל דנכלל
 נ״ל בכ״ז אמנס הכל. וא״ש הרבה דברים דכולל

 מאבידת.ממונו ק״ו גופו דאבידת בפנים מ״ש לדוחק
 כלל יליף לא דלפמש״ל .אבידה השבת מצות דהיינו
 יתירא מקרא רק אבידה מהשבת והפוסקים בגמ׳

 דא על תעמוד לא מפסוק ועוד לו דוהשבותו
 הזכיר דלא שס רוצח הלכות ברמב״ס וכ״מ רעך.
 אס כי גופו בהצלת אבידה השבת מדין כלוס

 וכן .עיי״ש תכ״ז סי׳ בטוש״ע וכ״כ עד״ר מל״ת
 בכלל הוא לענ״ד השב״א מדין וצער בנזק במ״ש

:דרבנן או דאורייתא צעב״ח

טהורות אמרות
 מאתרים תשמע ואם פה גבול )בה( ליצנות )כד( שקר מלדבר ת*הר (כג) יא(

אפשר בלתי ואם מהם תתרחק ואסורים מגונים דברים מדברים
 :ע״א( ה׳ דף )כתובות במשז״ל האוזן באלית או באצבע אזניך תסתום )בו( להתרחק

השה בל כי ז״ל שאמרו כמו פיך את תמנע לצורך שלא בטלים מדברים יב(
: בטלים בדברים ולא בם ודברת בעשה עובר הולין שיחת

למבין נכוחים
.שקרים )בג(

 פרשת בעמיתו איש תשקרו דלא בתורה חל״ת
ומפרשי המבארים וכ״כ מז״ל דרשו קדושים

תרחק שקר ומדבר .ממק בעסקי דמיירי התורה

 לעני; נ״א( )שבועות בגמ׳ נ״כ פי' משפטים דפ׳

 עשה במנין נמנה ואינו .עיי״ש גווני בכמה ממון
 ׳דנמ צדק שלך וה; אמנה מחוסר ובענין .ול״ת

חבירו וטובת בממון בנוגע דרק משמע מ״ט( )ב״מ
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בע״ח פריעת בענין פ״ו( )הכותב פ׳ רש״י כמ״ש
ס׳( הזהב פ׳ )ב״מ בגמ׳ כמ״ש דעת גניבת ובענין
מהל' פ״ב וברמב״ם .צ״ד( גה״נ פ׳ )חולי; ובגמ׳
 בגניבת נכלל נ״כ ה״א מכירה מהל׳ ופי״ח ה״ו דעות

 בלב וא׳ בפה א׳ ידבר שלא צדק שלך בהן או ממון
 דגניבת ענין באותו שס דיעות הל׳ הרמב״ם כמ״ש
 להבירו נוגעים שאינם בעלמא וכזבים ובשקרים דעת

בגמ׳ כמ״ש .דעת גניבת או ממון גניבת בשום
 דב״ה כלה בענין וב״ה ב״ש במחלוקת י״ז( )כתובות
 אומר ה״ה ב״ש וא״ל וחסודה נאה כלה אומרים

 המחליף צ״ג( )בסנהדרין וכמ״ש .תרחק שקר מדבר

 דמותר ס״ה( )יבמות וגמ׳ ע״ז. כעובד בדבורו
 מילי בתלת כ״ג( )ב״מ גמ׳1 . השלום מפני לשנות
 דעות הל׳ וברמב״ס .במילייהו דמשנין רבנן עבדי
 מדיבורו ישנה שלא ובהם ת״ח מדות מונה פ״ה

 דתמוה והא .הנ"ל יבמות מגמ׳ שם בהה״מ ומקורו
 ישנה שלא בת״ח רק הרמב״ס במ״ש לכאורה
 בדיבורו המחליף שם בסנהדרין כמ״ש ולא מדיבורו

 הצורך ככל בארתי כבר .אדם בכל דמשמע כו׳
 באורך עיי״ש רביעי מאמר ישראל איר בספרי

 דבכל מוסר וספרי כה״פ משמעות אך .זאכמ״ל
 וכמ״ש . שקר מלדבר מאוד להזהר צריך טנין

.עיני לנגד יכון לא שקרים דובר בסתם בתהלים
 פני אמק״ב כהות ד׳ מ״ב( וסוטה ק״ג )ובחלק
 ובמדרש כו׳. שקרים כת חנפים כת נצים כה שכינה

 מה כו׳ שקרים מלא כולו המלאכים שטענו בראשית
 שהקב״ה מפני ר״ל ארצה אמת השליך הקב״ה עשה
 בתכלית ית׳ והוא אמת וחותמו אמת ותורתו חמת

תאותו רוב מפני חומר בטל השפל ואדם האלימות

 העולם ואין כידוע באמת שינהג יתכן לא וקנאתו י/
 ויקבלו ינקו למען ארצה אמת השליך ולכן .מתקיים
 בבחירתם השפל בעולם גס האמת מדת השפעת

 דרך ג״כ יבחר והישר הטוב בדרך והבוחר .הטובה
 מעטים אך אמת אנשי בנו נמצא ומשו״ה .האמת

 ע״כ כבד אמת באבות שמואל מדרש כמ"ש המה
רגלים. לו יש אמת דרע״ק ובא״ב מעטים. נושאיו

 בזוה״ק כמ״ש . האמת במדת ישתמשו השקרנים וגם
 נטיל לא דאלמלא דכדיבא ארחוי דכך וז״ל פקודי

בנמ׳ וגם .כו׳ כדיבוי לתקנא יכול לא דקשוט מלה
 ועל .עיי״ש המרגלים בענין כה״ג אי׳ ל״ה( )סוטה

 ולא .כי׳ בס ילכו צדיקים ג״כ נאמר האמת מדת
מתאוח המזוכך כ״א האמת למדת זוכה אדם כל

 ומקנאה וזוהמא וחלוצה טימאה מכל ונקי הבהמית
 ותהי צ״ז( )ובחלק והכבוד. הממון ותאות ושנאה
 והולכת עדרים עדרים שנעשית מלמד נעדרת האמת

 משנים היו ולא קושטא ששמה בעיר מעשה ושם .לה
 וכתב .כו׳ זמני׳ בלא אינש מיית ולא בדיבורם

 דנעדר משמע פשוטו דלפי שם ח״א במהרש״א
 דאפי׳ כתבי כל פ׳ כמ״ש יתכן לא אבל לגמרי האמת
 אנשי ממנה !ו פס לח ירושלים של כשלונה בשעת
 בח״א שם אי׳ זמנם בלא מתו שלא ומה .כו׳ אמנה
 כמ״ש העולם קייס ובו אמת ית׳ שחותמו מפני

 אמת ס״ת אלקים ברא בראשית הבריאה בתחלת
 אמת ס״ת לעשות אלהיס ברא הבריאה ובסוף

 .עכ״ל העולם וקיום החותם מהרס מדיבורו והמשנה

 בממון נוגעים שאין בשקרים דאף מכ״ז ג״כ ומשמע
 שחותמו הקב״ה בעיני ונאלח הנתעב שקר בכלל הוא

 בכ״מ דר״ל השקר על בפנים האזהרה וא״ש .אמת
 נוגע שאינו במקום היתר בו מורים שהעולם שקרים

: וכמש״ל וטיבה ממון לענין
ליצנות. )כד(

 משמעו לצים לך שכתיב כ״מ מקרא של בפשוטו
וכמ״ש ד׳ מתורת המתלוצץ באפיקורוס

 אבל ל״ח( )סנהדרין בגמ׳ ועפמ״ש לץ תוכח אל
 פקודי ובזוה״ק טפי. דפקר כ״ש ישראל באפיקורוס

 אף רוחי; תרין ונפקין מתפשטין מהכא וז״ל רס״ד
 ממאן נזיפה דשמעי אלין ע״כ אתמנון ואלין וחמה
 דאורייתא ממילי דמייכאן אלין ע״כ וכן באירייתא דלעי

 ללצים אם מ״ד )ל״ח( וביומא .עכ״ל דרבנן ממילי או
 בא לו פות־ין לטמא בא חן יתן ולעניים יליץ הוא

 דליצנות משמע חז״ל מדברי אך .אותו מסייעין נטהר
 כל ב׳( כ״ה )מגילה בגמ׳ כמ״ש דעלמא. במילי גם מקרי

 הגמ׳ וכמשמעות דע״ז מליצנותא בר אסירי ליצנותא
 לפניך שחטאנו ובע״ח לצנו בוידוי וז״ש .עיי"ש שם

 וכ״ז .והולך שפורט החטאים בכל נכלל דלא בלצון
 וקלות שחוק ותכליתה מאיד מגונה מדה שזה מחמת

 רחוק והקב״ה לערוה האדם את המרגילין ראש
 לפני שחוק ואין כמ״ש לגמרי המדה מזו מאוד

 שאמק״ב וכמ״ש לוצצים את ידו משך וז״ש .הקב״ה
 האיסור להורות בפנים האזהרה וא״ש שכינה. פני
 וכמ״ש וכמש״ל. דעלמא דמילי ושחוק בליצנות גס

 )ע״ז גמ׳3 ממקומם. שנעתיקס מאמרז״ל באיזה
 שמו לץ יהיר זד שנא׳ בגיהנס נופל המתלוצץ כל י״ח(

גורס המתלוצץ כל כו׳ גיהנם אלא עברה ואין כו׳
כני׳
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 ועיין « וגיוחג !אמין יעל* הניירת בגוד• מפני >העצ
ץנ*אכ סימן פגייוזל בכללי מלובי >הר׳יד

תווס
גדול

 ראם ע״א דצ״ג נפ׳אנזח ח״א הגדולים סס ^ע^”דחט
ע״ג פס דוד

 את• דאת פדיה לכר ר״י לר״יחניה ר״ז
היב א״ה בו' א״ל »ת'עתאתןטתיה

 חח ;הן׳ הנ״ת *ליזו אגדת תאנס׳הנחיר ק״ןנהנא
 תי.יצא" סל מפי השמועה להתאמת הזאת החרדה כל

 אמרה מי נאמת י'דע אינו אס ס שניא? לאומיה גלי
 להא היא מיונה אתת תזו׳ וחי׳הרנה לאומיה אין

 יעו הסמועה כעל זה הוא מי אמיתית נ לידע ▼ציין
י ע״ט תיןזן סך תדבר עיט עובר אתר ע׳יע מ־ה סגא-

 זז לוז ת ע״יאין מדעית אחרי
לסינר סא7 והוא &«ין

יהא .סחועזמסיאומיה מהאומר את־
התי׳ו ככלל* מלאני יד מ׳נ״ג רואה

 ריח ב׳י\ס ו״< היא אחו המרחץ " !החחלת
הטיחיר אמר ת חגורו אתימטיתיר *

 דינוע׳יגאחמרעיי* נת״דבטגח המגיה אמר מנעלו;
 ראשון הוא ופרשייי.סודרו פימת ריאניומטיערהמעיפתו

 מיגו ונ״ה נמס' הרין פיר* וגן ע"* בנד? להפטגויז
 אך » רל"ב סימן ניזאי׳וז נ»׳>ךר רןמי והמור ירוחם
 הסזון הנגר תטיפטוס נתר היו מה׳תעלה נפ״ו הייוז

על*י נ״ח מליו להפשטת האחרון ד הגג דהיינו לנשיו

«S*jw הוא באילו גנו בן תן ס״שה סטואע 
לגניך והודעת® ותיט מהים סומעז

 דוח( לאי ננו בן .תן ינווט תאי גניךבו׳א״ה נלמי
 " סאב דרחתי ג׳ דור »ר לפחות ניט בן גן הרין הוא אלא
 וודגז ולנכדי ולגיגי לי מטהור אם כרכתיב הגן על

 דלענרץ ומס טס,, ונפרט"' ברי ולבריונר אונאליס
 עמיע׳הפרמה לענין תתיג י גידותת עד ץי״ל רחזצורן

 ויז׳יד מה״ס טומעה הוא כאילו דחוי כנו ין גן מן
 * דורות ל עד יחייגו גניך ולמי לגניי והודעתם

 אך . חור>1ה'אלהיך לפני עמדת כאילו
 גני ואת כניו את ויראה לאמי נמוג איוב כפיך אתוס

 עיןא ?נדפס יוסף “7, יא גס ועיין . דורות ארבעה כניו
 וו חהיא סיעתא דתייחי ע״ר דש״ר כליהינויו הסיע
 k נייח סימן ניז״ג המני״ס חיב למ״ש דאיוב
 סיתןהעלג ח״א יעזג פנית חיג לח״ש מברא ותינה
 כאילו חוי ד'דורות לאו עד דל״ד ואמר 4 יע״ט

 לס-״ת ועיין עפירי דור עד אף אלא •.־תעהתה״ש
 ת״ת דלענין חיכי וכי ס?» כ״מ ית*ן מה׳ת׳ת פ*א1

 וטעמא אדם חסץורתיןלנל כנו טל יריבו איציו כל
 זח לענין ),,הה kייעזב אהלת מורסה f הי התווה >י

 דור עד דחוא מחייבת הסגרא סיני רחז שתעז דכאילו
 ואתחנן נם׳ •חרט *לאית להיג ועיין k זג׳יל עזירי
 חלדי נתעעת 4ל אשי \וךנס.'זאגתיות ע״א דה:"*
 דורות ג׳ עד אלא אינו חציך ומת אי בחכתי הלא

 ובתו דורות לדורי או בנים^ לבני זצדון־זו הדיחיב
י ואכמ״ל לעד עותלת וצקתו מנאתר

u מתח עד השמועה אץ לטלטל איז יבול 
P יוסח טעי עייר רמנ״א דוד כו׳נ״גיאט
 נסו' המובא העמודים ויי ע»ז’ייןל עגוו׳ודני' א מ
' ע״א ד״ז הנייח לוחות ס׳טני t ייי

 יעיד נו׳גייג אזרון זאו ראטון או
ואיו אות סוו< במע׳בף ^גגמונטיע׳יו

 בסיתליף אלא י אינו עררים מבר מטוס •איס
 ו1 מסמועה דניים נע) מי יודע ואה&ז דהיינו במזיד

 וינא אחיה סכמתי אס אחר!אנל עייט אותרה והוא
 בפיסת בסעדי ונת״ט ג״ר מסיג נסע הוא חהנ להחציף
 סאתרו בו׳ השיגג״י לא נילזוטע״ש והניאו טופטים

 נר״א ר״י וינייי יאופע כ״רי ר״א דנרי לתחליף מכין
 נל״ת עוני טתאטהוא טהור ועל טהור טמא על אומר

 דאף ווייל רב לגי ר׳סגדיה ופייט כו׳ תשיג לא ח״ל
 גכינ״ץ נלחזינן הן אלהיסחייט דברי ואלו אלו ר
 דכיון חדא להחליף אפור הכי אפילו וג״ה זיג״ט

 לר״אורייי הכא כתו חינייהו כמד מי״ל דלמעטהתיהיא
 אגר הןכ״ה סל ענולו העחליףמסיג כי־ייינתצא מלנה

 הלכה למנוע גבלו הלמו׳כי חכמי גגלוראשעי׳רהייגו
 אחד טגל התנאים טל המרוטות הנזתית זעירמס״ג

 פלא ונם׳ כז' סאר"יויל במ״ט נשמתו טויט נפי פיסז
 סיץריי' דוני מטוס דתיל במזיד יחליף שלא לסלול "בא

 יטנח טלא לגברי לדמדץנפסך טיס להזהיר נא אצא
ון״צ כרכתי׳ הרי עיט גייר ,מסע ונמצא להחציף זינא

 נה׳סדיוט ועיסהו הדבר מן פטור טהוא ת* ל3
סליה ע״ב די״ז דסועה נפ״נ חום* ניב

 ונע״ג אר״ץ סל״ה ע״ב ל״ו יגיטין ובמין כתנה
 ח' סימן יוסף פעי מורידין הא דיה א ע* דל״ב דתגיזויז

 טל״ג פיתן ונייד נאו״ג“צ סימץ חא"זז בת״' דנ״דע״ג
 וניזי״וד ואו אוח הכלח סי' מתויאנרכהחא״ת א׳ אוח

 דס״ח חיב פת״ע טי* אות ס״א וסימן אריב טייב מימן
 הלת טמטון נזיר י״ג אות פ׳ נמעינח אין יעיר ע״ג

 רע״א ודייה גאתןד״לסע״ל יד עיב דייר לרמאי בפ״ג
 הר״» על נליזוטיו יאודה ■ארן ע״נ דןנ״ז דוי ראט

וג' ע״ב דחיין מ“הג טהורה תנחה חייג ת"ת מיז׳ נפ"א

 הצבות סונה נ״ב בו׳ כר״ג לה פחי אנא *כיל
■■•*י .... ע״ג ד׳יו א חי

fcHK פיח ניב ד״ת אינה גתפיצה ד״ח מיש 
סי':ט הסלרן עיון סן״א ס״ו סי׳ ח־יח

או״א ך יי"׳ תו*ד ע׳ וסי' או״ג ח"ן

בו׳ זמנה אין חפלה ןניע זמנה ין״ט ־ ארי״ד
ע״ג דמיינו ב' כמהמר מנתת-כהן נ״ב •

בה״ת טעסואין יי^ ומץ "'י6ר י0*3 לי*
על א.ץר ר״י הפשיטו אנו אין ל>ןיט אמי׳

 אני'לתפלה בת"׳־ז עשוןין אנו ן4ט אגו בגוו גרמיה
 כדעידה ר״י ודיןכלעתיה כדעחיה דין מפסיןין אנו

 טאין למה היום כל ארס ממתפלל הלואי דר״יאומר
 טינון טיניןוזה זה דיטליי סעחיה בו׳ מפסדת חפלה •

 ?ערכות בפ״א יפ"מ יהיב טיגון תפני שינון נטלי,׳ ח ואין
 בטאי׳ דפליגי הא וז״ל כוי נדעתיה דין בדיה פי׳

 ולר״י לתפלה־ מפסיץ אינו דלרזנ״י אומגוחו תורתו
 עדיפיתתפלה דית דליטג"' ה*מ מעסץ לתפלץ אפיי

 וא׳לניכי לח״ת אחד פיות ג׳ תנןס הי? שהרי לעולם
 טעה לחיי טהוא ותעלה מאד ןדיט טח״ת לפי ,מאדם
 מי*הדת פה צ"ינה היתז ולבן בך בל שרוטה אינה
 חוי־תו סאין צת״תנתי חשינס דתפלה רי׳יס״ל אכל

 והפיס׳ומנללה א ע" רי״א בפי נתייר ועיין אומגוחוע״ט
 שהורהו ת* ס&׳ןוז״ל ס׳*נ ין־יו נא״תסי׳ ה!ןצר נשפי מין

לתפלה ילא ת״ס3 מפשין וחנייו רסנ״י כגון אומנותו
 מבואי "׳"ש תלחכל נין צן״ט נין תפסימין אנו אבל
מכי׳ החויה שפי את ימיט בא א»ר האי» ץא י( יוצא

1אן/ אזי אותטתו סתורתו דהיינו ךיזגה:יןתשולילה ,
J *וין
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 לעמת לו אסור התעניות ומאסו מאביו לנמל ענין באיור, יורע אינו אכל נפשו שמסגף
 לעצמן אלא לאתרים הוכה שאין כתענית ודוקא בתעניותיו מצטערים ואמו שאביו ממה נפשו
 )א( ואמרו א( מדאי יותר ואמו אביו שבוכים בנון לאתרים חובה שיש דברים בשאר לא אבל

 (3 יכולים הבנים לכך החיים על אלא בוכה הוא אהד מת על לא מדאי יותר הבוכה כל
 כועסים ואמו שאביו רואה אם אבל דברים בשאר לא אבל עצמן את שמצערים במה

 שימחו לאחרים ויבקש ואמו אביו יצער לא בשבילו בכיה מניהין אין או עליו ביותר
 שלא ולפי אביו אוחו ויבך ונו׳ לנחמו בנתיו וכל בניו כל ויקומו לה( לז )בראשית וכתיב בירם

 אפרים ויתאבל בג( כב זי )דר,"א וכת׳ אפרים כחיי אפרים בני נהרגו לכך אליהם שסע

 כריעה שמו את ויקרא ותלרכן ותהר אשתו אל ויבא לנחמו אחיו ויבאו רבים ימים אביהם
ויבא אשר! לקח כך אחר מדאי יותר אבילות עשה יוסף שעל לסי בביתו היתד. ברעה כי

שנדרנו. אותם על עצב שהיה אע־ם ותהר אשתו אל

לתת חפצים והיו מתענה יום בכל והיה שמתה אשתו על מתענה דרה אחד תתקטג.
אשר. נושא שאינך עון עושה אתה לו אומרים והיו רצה ולא אשר, לו

 מאשתו ובת בן לו והיה חשש ולא ומתענה שנים וכמר, מראי יותר מתאבל ושאתה

 אחרת אשד, לו היה אם הרי ומתה כת אם כי לו היה ולא לבנו )א( לבסוף ראשונה
)תחלים ה׳ ישמח לא בחוריו על טז( מ )ישעיה ונתיב טמנה בנים לו שיהיה איסשר

הוללו. לא ובתולותיו סנ( עח

 אין ני אחוזה נאמר לא למה עשו בעקב אחזת וידו נו( כה )בראשית כתיב תתקטד.
שנ׳ בבטן לו היה וכה שנה חצי בן שיהו עד כיד לאחוז לילדים כה

 שיחת שעשו כשראה כי יעקב של חסידותו לנו ומגיד אחיו את עקב בבטן ד( יב )הושע

 יתרחב יצא ונשאני סתום הרחם הרי אחריו מיד אני אצא ולא אחי יצא אם אמר רחמיו
 תכאב ולא אצא פתוח הרחם בעוד אלא לידתי ידי על לאמי וצער כאב -ויהיה
 אהבתהו לא רחמיו ששיחת ועשו אותו אורגת רבקה והיתד, יעקב וזכר )א( לאמי לירתי

כך. כל )ב(

 בגדיו לוקח עשו שהיה )א( אבותיהם את מנכדים היו הראשונים כמה ראה תתקטה.
כדי בבשמים מקומרים והיו אביו את כשמשטש ולובשם החמודות

 וכלי הרשת עמו מביא היד, לצוד כשהולך היד, עשו של ומנהגו הריח מן יצחק שיהנה
 ידי על נלכדו כן אם אלא אוכל יצזחק היד, לא אבל טורף אריה מסני וקשתו הציירים

 לתפוש רשת כליך נא שא והורנין שמשנין כלבים ידי על שצרין עתה כמו ולא רשת

 בגדים ולובש לאביו טוב מאכל מתקן עשו היה בצידו מצליח היה ואם בחיים החיה
 בני ריח הקביה ראה יצחק שאמר תהו ליצחה טוב מאכל עושה היה יום ואותו חמודות

 ה' כרכו אשר בשדה צידה בתפיסת שמצליח ביום ללובשם שרגיל בגרים כריה טוב

ריח מריח אני והיום ריח של בבגדים רגיל היה אז לעשו ה* ברכו אשר ביום פירושו

הצלחת בו עשה שהוא מוכיח הרי בבדים אותם

)א( לומר יכשר ולא יתכן לא ני יב( כז )בראשית ברכה ולא קללה עלי והבאתי תתקטו.
 כזב ידברו ולא ונוי ישראל שארית יג( נ ככורח)צפניה מפני עלי והבאתה

b) כ״י.3 סלק עקום נ( ש״». סי׳ »״כ ________________________________________

בי. כ״ז קטן מועד )א( תתסמב.
בנו. מת צ׳־ל אולי )א( תתקטג.
 כט צ״ל: אולי (3) אוחו. אוהבת וחיתח ואח רבקה וזבדח הי*ל: משובש הלשון )א( תתקמד,

כר, כמה ראה :שלמטה על ומוסב כך י
ס״ה, סרשה רבה בראשית )א( תתקמח,
לאמו. כלומר והבאה לאמר ליעקב שהיה ר״ל )א( תתקמו.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס236 מס עמוד החסיד שמואל בן יהודה פארמא< נרדמים־כת״י מקיצי >מהדורת חסידים ספר



233חסידים ספר
 יקיים לידו יבואו אחת ובבת בוניהם לעשות יוכל ולא דברים■ שני לאדם כשבאין אלא

 רחב בנון עסי אין ויאמר כבית יצפנוהו איש להרוג יחפצו אם בנון לקטן וידחה הגדול
 )ב( וט עשו ולא ראוי הוא כי הברכה אליו ויבא רבקה מצות לקיים שיקר יעקב כן הזונה

 זה ולא הדרך זה לא יט( ו )סיב )נ( אטר אלישע וכן יהודה נגב אל לאניש דור

 אנכי )ר( דברים פ״ו[ ]רף ב* שמשמע דבר דיבר אלא יעקב שיקר לא אחר דבר העיר.

 בני וצא אחותי ב( כ )בראשית שרה על אמר אברהם כמו )ה( ריוא בכורך עשו יעקב

 וכן אנחנו אחים אנשים כי ח( יג )שם וכתיב כאחותו אחיו בת הרי ככנים הם הרי בנים
 סוחר מעצמו והטעות אמר בעבורו כי חישב ויצחק יעקב עשה וכן בקר בעגלת שמואל

 במרמה אחיך בא לדי( כז )שם וזהו אנםשיה דאמעיה איהו )ו( חולין בשחיטת כדאמר

 ואכלה יט( שם )שם שאמר ומה אותי שיקר כי אמר ולא ויעקכני לו( שם )שם עשו ואמר

 )יהושע שנאמר צדה נקרא לחם נם כי לתופסם נריים אחר ורץ ינע כי שקר זה אין מצרי
כאשר עשיתי יט( ט )בראשית שאמר ומה דיבר זה דעת ועל מצידם האנשים ויקחו יד( ט

דבריו. וקיים צוהו רטת פעמים כי אלי דברת______

לב( שם )שם לינטרה”ות ולמה למות הולך אנכי הנה עשו וייאמר 0 תתקטז.
ויסבור לג( שם )שם אלא לכתוב לו היה לא לכתוב לו למה

נתן למה תתמה שלא אלא עשו שחשב מה לכתוב יש .ולמת ליעקב בכורתו את

 למות הולך אביו בשביל שתדיר )א( לומר עשו לבני רב ממשלת הוא ברוך הקרוש
)שם יעקב לו כשאמר יוסף למר וממנו לאביו לצוד בדי החיות בין סכנה למקום

תדיר הולך עשו אמר אלא לו ששונאים יודע היה אליהם ואשלחך לכד. יג( לו

 ואח אחי שלום את לראות שלחני ואבי לאביו להביא ציר לצור כרי סכנה למקום

איך לישראל להודיע כדי נכתב זה כל ביתו וכני אבי של חיות שהוא הצאן שלום
 אביהם. מצות לעשות זהירים יהיו ואיך לאביהם פרנסה להביא כרי לטרוח

ומצליחים אמם ואת אביהם את שמקילים רשעים ארם בני תראה אם 0 תתקטח.
 שכשעושים רשעים יש וכן נדוש עונם שיהא בדי לרעתם כי דע

 לכן נדוש עונס שיהא כדי יצליחו לא ביושר וכשעושים ומצליחים טרויחים עולה

 וזהו נפרעים יהיו ממש או בניהנם או לבסוף מהם להפרע כרי להם משחקת שעה
למנעיסיס אם רט וחידושם דגנם מעת כלבי שמתה נתחה ח( ד )תחלים שאסר

 לבא: לעתיר לצדיקים שכן כל ושקטים שלוים כך לפורענות שראוים

יחד נם אתים שבת נעים וסר. טוב מה הנה א( קלג )שם כתיב ג( תתקמט.
 בקטטה שהם ובניו אב או אהים שני נניס ננימטריא נים אחי״ס

 ותלסידו הרב וכן ובכעס בקטטה שהם כיון אביו את ומכבר לאב עובר שהכן אע״ם

 ואל שמצערו מפני יחדו יהיו שלא מוטב יחדו שמתקוטטים כיון תורה שלומדו אע״ם
האב ידי על מצטער הבן אפילו אלא מצטער והרב שמצטער שהאב מפני תאמר

שיפרדו: מוטב לסבול יכולים שאינן כיון

 דוה מורת תהיינה סן אמו ועם אביו עם ידור לא רעה אשה לו שיש איש תתקנ.
שמודדים אותם יכנים לא לביתו ושפחה עבד יכנום ואם ולאמו לאביו

ש»*ג. נ( פ»ו*נ, ג( שמ״א. א(

 בסנהדרין פירש״י כן )ס( ותראכ׳יעשם. רש״י שירשו כן )ד( ר ׳ב מלכים )ג( א׳ב״ט. לנ(שטואל
, , , , כ׳• דיי )ו( אלא דיה כ׳ נ״וו

 W בעמי הוא למות הולך אנכי חנה עשו שאסר שסה שם עוללות הבוער שי׳ כו לא( חר!ר!טז
לטוח הולך אנכי חנה פירש והמזרחי עצמו. הרעת הביא חוד. והפירוש סכנה, לממס י״׳ץ"'•

ניחא רכנו פירוש לשי אכל טח? אנכי הנח לוטר לו היה דא״נ ותעשה ברעב
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ח ל נשא בע

 מקראות שני יתקיימו כיעד ישוב ולא אסישוב אום אהד זנתו"
 נזר שובבי'משנתהתם בנים שובו דין גזר נתתם שלא קד הללו

 ובתו יי׳בוזמעאו דרשו אום אחד כתוב ׳ ישוב ולא ישוב ויןאס
 כתובים שני יתקיימו כיעד ׳ לכם אדרש אם חייי אופר אחד

 גזר משנחתם ׳ יי׳בהמעאו דרשו דין גזר נחתם שלא קד הללו
 כסות אחפוץ לא ני אום' אחד כתוב ׳ לכם אדרש אם »'חי דין

 נתואהדאומ׳ישא להמיתם יי׳ ץ3ה כי אום אחד וכתוב וזפת׳
 כיעד פנים ישא לא אשר אופר אחד וכתוב אליך פניו יי׳

 לא אשר ׳ הזה בקולם פניו יי' ישא הללו מקראות שגי *תקיימו
 כקפז יקכיר י יי'פניו ישא אחר דבר ׳ הבא לקולם פנים ישא

 קם שלום שלוסוביעיאתך בכניסתך ׳ שלום לך וישם י □פך
 בביתן׳ שלום׳ לך אום'וישם הנהנים סנן חנניה רני ׳ אדם כל
 המשרה למרבה שב' ׳ דוד בית מלכות שלום זר. אוט' נתן רבי

 יתן לקטו קת יי שנאמר תורה שלום הז דא קץ׳ אין ולשלום

 שג שדר. מקשה ששינה השלום נדול1בשלום קמו את יברר יי
 גדול שלום׳ מפגי קדוש ששינה השלום גדול ׳ זקנתי ואני-"

 ששם השלום נרול ׳ שלום מפני מלאך ששינה השלום
להטיל נשכיל שלום מפני המים על קהנמ בקדושה שנכתב

 שלא השלום גדול אומר אלעזר רבי "לאשתו! איש ביז שלום
 □ן שמקון רבי ׳ שלום אלא הבריות כל בפי הנביאים טקנו

 אלא ברכה מקבל כלי שאין השלום גדול אומר הלפתא
 גדול אומר הקפד אלקזר רני ׳ יתן לקמו יי׳קוז שנאמר ׳ שלום

 יי יברכך שנאמר שלום אלא הנדבות כל חותם שאין השלום
 ׳ שלום לך וישם אליך יי'פניו ישא ׳ אליך יי'פניו ׳יאר וישמרך

 שאפילו השלום גדול אום' הקפד קזר1ו רבי של בנו אלקזר רבי
 נוגקבהם השטן אין כביבול ביניהם ושלום זרה קבורה קוכדי

 נאמר מה משנחלקו אבל ׳ לו הנח אפרים קעבים תבור שנאמר
 גדול ׳ מחלוקת ושנוי השלום נדול הא יאשמו׳ קתה לבם הלק

 תקרב שנאם'כי שלום עריכים מלחמה בשקת שאפילו השלום
 ואשלח ׳ לשלום אליה וקראת לחפשה קליד. להלחם קיר אד

 שלום דברי חשבון סיחוןמלך אל קדימות ממדבר מלאכים
 אתהן השיבר. וקתה אומר מהו מלאכים יפתה וישלה ואמתי
 שנאמד שלום עדינים מתים שאפילו שלום גדול ׳ כשלום

 ובמשרפות תמות ואום'בשלום בשלום׳ אבותיך 11 תבוא ואתה
 בורא שנאמר תשובה לקושי שניתן השלום נדול ׳ אבותיך

 שניתן השלום נדול לרחוקולקרוב׳ שלום שלום שפתים ניב
 ׳ משנכוחם קל ינוח שלום יבוא שנאמר עדקים של בחלקם

 שלום אין שנאמר רשקיס של בחלקם ניתן שלא חשלום נדול
 שנאמר חתורר. לאוהבי שניתן השלום נדול יי'לרשעים׳ אמר

 שנאמר לקנוים שניחן השלום נדול ׳ תורתך לאוהבי רב שלום
 שניתן השלום גדול ׳ שלום רוב קל ויתענגו ארץ ירשו וקנוים

 ׳ בניך שלום ורב יי למורי בניך וכל שנאמר תורה ללומדי

 העדקת מקשה והיה שנאם ערקה קושי It שניתן השלום גדול
 ויקרא שנאם' ׳ שלום קרוי הקב של ששטו השלום רול נ ׳ שלום

 ששקול השלום גדול אום' הנהנים סנן העיר. רבי ׳ יי׳שלום לו
 רוח ונורא הרים יוער הנה ני שנאמר בראשית מקשר, כל כנגד
 לו עריכים עליונים שהרי השלום נדול ׳ רק ובורא שלום ?גושה

 דברים והרי שלוםבטרומיו׳ קושר. קמו ופחד המשל שנאמר
 וכקיל ושנאה ותחרות איבה שאין במקום ומד־. וחומר קל

 המידות כל בו שיש למקום והומר קל שלום עריכים דבנא
 אום אחד וכתוב ׳ במרומיו שלום קושר. אום אחד כתוב ׳ הללו
 ישמשוניח אלפין אלף אום אחד וכתוב ׳ לגדודיו מספר היש

שלא הללו׳קד הפסוקי' יתקיימו ניער ׳ קדסותי ריבכן וריבוא

 ,)^ץ אלפים אלף מארעם משגלו ׳ לגדודיו מספד תיש מארעם נלו

J אומר רבי ׳ מקלה של פמליא נתמעטה כביכול ״שמשונית׳
 ובתו' ׳ לגדודיו מספר אום'היש אחד כתוב ׳ יוסי בן אבא משום
 כתובים שני יתקיימו כיעד אלפיןישטשוניה׳ אלף אום אחד

 גדודין ד.ן ובמד. אהד גדוד זר. ישטשוניה אלפים אלף הללו
 ׳ לכוכבים מספר מונה אום אחד כתוב ׳ לגדודיו מספר היש

 המועיא אלה ברא מי וראו עיניכם טרום שאו אומר אחד וכתוב
 לכשר איפשר שאי מה קונים הכל קורא כשהקב עבאס כמספד

 את אלהים וידבר אום הוא וכן כאהד שמות שתי לקרוא זדם
 זו שתים אלהים דבר אחת ואומר ׳ לאטד האלה הדברים כל

 משום אומר דבי ׳ יי' נאום כאש דברי כר. הלא ואומר ׳ שמענו
 עכאם במספר הכועיא אומר אהד כתוב דוסתאי בן יוסי אבא

 שנ» יתקיימו כיעד ׳ לכוכבים מספד מונה אומר אהד וכתוב
 שנקרא השם לא שינויי שם אדם שאין מגיד הללו׳ כתובים
 יי' מלאך אליו ויאמר אומר הוא וכן ׳ זמן לאחר נקרא עכשיו

 אני שם לאיזה יורק איני ׳ פליא והוא לשמי תשאל זה למר.
 בכסף הגורן חלקת את ויקןדוד אומר אחד כתוב ׳ מתהלף
היבוסי לארונדת דוד זיתן אומר אחד וסתזב המשים שקלים
 שני יתקיימו כיעד מאות שש משקדי זהב שיקלי במקום
בחמשי'׳ המזבח ומקום מאות בשש הגורן מקום הללו׳ מקראו

 את דוד ויכן אום' אחד כתוב רופאי בן יובף אבא משום אוט' ר
 שקלי נמקים היבוסי לארונת דוד ויתן אומר אחד וכתוב הגורן

 הן הללו כתובים שגי יתקיימו ביעד ׳ מאות שש משקל זהב
 מכד שקל חמשים ונטל אהד מכל ולקה היו שבטים קשר שנים
 רבי השבטים׳ מכל שקלים ששמאות נמעא ושבט׳ שבט

 ׳ בקניין כמפורש הבקר ואת pun את דוד ויקן אומר אלקור
 לקולות הנקר אבל ׳ לארנון דוד ויתן בקניין׳ מפורש ומהו

 אום'ויהי כתוב שקלים׳ בהמשים לקעים הבקר וכלי והמוריגים
 ארבעת אום אהד וכתוב מסים אורוות אלף ארבעים לשלמה
 הללו׳ארבקת כתובים שני יתקיימו כיעד סוסי'׳ אורוות אלפים
 כת׳ס מחזיק אהד כתוב ׳ אלף ארבעים של טסכלאות אלפים
 יתקיימו ביעד ׳ יכיל בת אלפים אהד וכת' ׳ יכיל אלפים שלשת

 מיכן ׳ ביבש אלפים שלשת שהן בלח אלפים הללו כתובים שני
 הוא וכן ׳ ביבש בוריים שהם כלח סאה ארבעים חכמים אמרו
 ילדתי ולא חלתי לא לאם הים מעוז ים אמר ני עידון בושי אגם
 שאיני אני ומד. הים אמר ׳ בתולות דוממתי בהורים גדלתי ולא

 אקבור ושמא ובנות בנים אוליד ושמא אוחיל שמא מתיירא
 מפני יי'אם נאום תיראו לא האות׳ ני אטור מר. ׳ וכלות חתנים

 ׳ יקברנהו לא קולם חוק לים גבול חול שמתי אשר תחילו לא
 קושהרעון החני הללו המידו' כל בי שאין אני ומה הים אמר
 פיסקא׳ סליק עידון׳ בושי וכמה כמה אהת קל קוני

תברכו כה אומר שהוא לפי נאמד למד, שטי את ושמו
 נשם אומד אתח המפורש בשם ישראל בני את

 בשם במקדש ׳ שמי את ושמו תל בכיניי אלא אינו או המפורש
 ו<זוא לפי נאמר למה אברכם ואני ׳ בכינוי במדינה המפורש

 לנחם כרכרת לישראל׳ ברכה אלא לי אין תברכו כד, אומר
 שלא אברכם ואני ׳ אברכם ואני תל מניין ולעבדים ולנשים

 ׳ אברכם ואני תל בכהניהם תלויות אוסרי׳כרכותיס ישר^ יהיו
 ׳ אברכם ואני חל ׳ ישראל נברך אנו אומרים הנהנים יהיו שלא
 בכל ברכך אלהיך מיי' שנאמר קמיימדאל את אברך אני

 הקמים מכל תהיה ברוך ואומד ׳ לך דבר כאשר ידיך מקשה
 נטרקת ואומר ׳ השטים מן הטוב אוערו את לך יי' יפתח ואומר
׳ סליק ׳ עאני את ארקה אני ואומר ׳ אתכם ארקה הטוב



רכו

 הקחש של ששתי שלוה גדול שלום רוב $2 ויתענגו ארץ
 סגן חנניה ר׳ שלום א׳ לו וקרא שנאמר שלוה קרוי היא בדון

 ? כראשי מעשת כל כנגר ששקילת שלוה גדול אותר הכהניה

עושת וכוראחשן אור ילצו שנאתי

 ת' ישא אחר דבי שתינהן' תי הבא לעולה פנים ישא לא
רב דרש 7תת כעסי ויעביר אלין פניו

 לפני השיז מלאכי אתיו דר׳אתי תשתיה לה זימניןאת' עןרא
פניה נישא אקה מזלא עניה b&bh אשר כזוויזן כקוב הבת

נשא
 פנים אשא לא לתה אמד אלין פניי א' ישא *Mto לישיאל וזהי ואומד הסוהר במן שר כעיני חנו ויזן יוסף אז ה מהי

 על דקדקו והן וכרכז )שבעז יאכלז להה שכזכזי לישראל דניאל אז האלתית ויזן רואיה כל בעיני חן כשאז אסזר
בא השנת ראש בבינת ועד כזיז עד עצתן )אדה אללס בעיני סוב חןיישכל ומצא ואומר ולריחמיה לחסד
שלוה בכניסזן שלוה לן משה ובינת ית>סר ההשכל ובחכמה בדעז ויחנן אחר דבר

 סאלכלוריאועיורזאזרבן אדם. כל עה שלוה ביציאתן אימי הוא יכן זירה כזלמוד מחנן אחר דבר
ij-p אלין פני ה׳ ישא כזיב פנים ישא לא אשי כתיב גמליאל לראשן הה חן לייין כי חן לייז לראשן
הדני* לתת משל לד אמשול לה אמר הכהן יוסי ר׳ לה נטפל בעיני הכה אותי הוא וכן חנם בתתנז ויחנן אחר דבר

המלן בפני זמן לו וקבע מנת כחכירו שנישה לאדה דומה )אותרחננו׳אחננו וגו אדוניהה אל\ד עבדיה

לפייס בא כליה לו כזן ולא זהן הגיע המלן כחיי לו ונשבע אלין פניו ה יש& 1-קזינו לן החנני ואומר
נמי הבא אחיחבירן ופייס לן מחול עלבוני לו אתי התלן שנא' ומזפלל עימד שאזה בשעה
אדם שכין בעבירוז כאן להכירו אדה שבין בירית בע כאן אה וחומר קל דברים והרי וגי' בנין נשאתי הנה אליי )יאמר
כאן דין גזר קידה כאן )צימר עקיבא ר' שבא עד למקום פניה אשא לא לן אוהבי אברהם מפני פניה נשאזי ללוט

הכהגיס סגן חנניה ר׳ ספרי לאחרגזרדין כזיכאחדאות ^שיא אכיזין ומפני מקנין
ר׳כזן שלוסככיזן א>מרויאסלן אשר אימי אחד וכזו' אלין פניו ה ישא
ילשלגס המשרת למיכה חדשנאתי כיז תלכיז שלן® זה אומר עישין כשישיג( הלל) כזהיה שני יזקיימי כיצד פניה ישא לא

ר«* לעתויזן עוז שנאמרת זירה שלוה זה אומר ר׳ קץ אין רצונו עושק ישיאל וכשאין אלין פניו ה ישא מקום של רצונו
ואני שרה מעשה ששינה שליה גריל \ בשלוה עמו אז -יכין יעביד פניו ה ישא זוטי פניה ישא לא אשי מקום סל

גדול שלום מפני הוא כרין הקדיש ששינה של>ה גדול זקנתי ן שואל דימה לא אלין פניו ויתפון מתן כעסו
שנבזב ששה שלוה גדול שלוה תפני תלאן ששינה שלוה 1 כדבריה פניו ה ישא הצדדי! תן כשוחל פניו כזין חבית שלוה

להטיל שליה כשביל התיק על תההי המקום אתר כקדושה ונקה חבירן לבין שבינן בדבי פניה ישא לא אשי לבינו שבינן
נטעו שלא שלום גדיל לאשזו\ריאלעזךאומר איש כין שליה / נזחזה שלא עד אאר דבר לבינן שבינו כדבר ינקה ינקה לא

חלגזא כן שמעון י' שלום אלא הכימית כל כפי הנביאים ישא לא אשי דין גזר כשגזחזה אלין פניו ה ישא דין גזר
שנאתי שלוה אלא ברכת מקבל כלי שאין תשלים גדול אומד וכ;וכ יבאו כשי עדיןכל תפילה שיתע אותי אחד כזוב כניה
אלעזר י' אזעמיכשליס יכין ה׳ יזן לעיע עוז ה׳ שני יתקיימו כיצד תפילה תעמד לן כענן סביזה איתי אחד

שלום אלא הביכוין חיזסכל שאין השלום גדול אומר הקפד תשנזחז תפילה שותע די! גזר יתחזה שלא עד הללו כזהים
השלום גדול אותר הקער אלעזר ר שלום לן וישם שנאתי קוראיו לכל ה קרוב אומר אחד כזוב לן כענן הכוזה דין נזר

הבת אתר יכול כש ביניהן ושלוה עז עובדין יעראל שאפילו *כש נזקייתי כיצד כרחוק זעתיד ה לתה איתי אחד מזה
אבל לו הנח עצבים חכור שנאתי בהן נוגע השטן אין קוראיו לכל ה קרוב דין גזר נזחזה bfa ער הללו כזהים

יערוף יאשמו עזה לבה חלק בהן נאמר מה תשנחלקו אותך אהד כקה לתההזעתודברחוק גזידין משנזיוזה
המחלוקין ושנואה השלוה גדול הא י^בוקש ישדר מזכחוזה ה וישקד איתר אחד וכזה והטוב היעיז b$ לא עליון תפי
כ* שנאתי שלום ין צרה תלחתה בשעת שאפילו שלוה גדיל נזחזס שלא עד הללו כזהים שט נזקייתי כילד הרעה על
זכזיה לשלום אליה יקיאז עלית להלחם עיר אל תקרב אותר אחד כזה והטוב היעיז תצא לא עליין תפי דין גזר

יפקת וישלח שלום רכרי קדתיז ממדבר מלאכיה ואשלח תכבסי אם כי אותי אחד וכזה יוישלש לבן מרעה כבסי
אלי כאז כי ולן לי תה לאתי עמק כני תלן אל מלאכים שני יתקיימו כיצד לפני עונן נבזה כוייז לן ותרבי כניגי

יפזף תלאכי אל עמון בכי תלן ויאתר בארצי לתלחה תרעה כבסי דין גזר נזחזה שלא עד הללי כזהים
שאפילן גדולסלוה בשלוה אעתן השיב־ ועזה וני' אם אותר אחד וכזה שובבים בניה שהו אומר אחד כזה
בשלום אביזין אל יןבא ואזה שנאתי שלוה צריבין מזים שוככים בניה שהו דין גזר נזחזה שלא עד ישה b>! ישוב

זתיזוכתשיפיזאכיזין השלוה ואותי טובת בזיבת תקבר דישו אומד אחד כזוב ישוב לא ישוב אם דין נזר משנזחזס
ניה בורא שנאתי תשובת לעישי ■שמתן שלוה גדול ׳ וגו לכם אדיש אה ה נאם אט חי אותר אחד הזה בהמצא; ה

שלוה גדול ורפאזיו ה' אמר לרחוק שלוה שלוה שפתיה די! גזר כזחיזס שלא עד הללו כזהים שני יזקייתו כיצד
על ינוחו שלום יבא שנאתי צדיקיה של בחלקן שניתן וכתוב לכה אדרש אס דין גזר משנזחזם בהילצאי ה דרשי
רשעים כחלקןשל ניתן bin שלוה גדיל נכחו הולן תשכביזה חפץ כי אומר אחד וכזה התז במיז אחפוץ לא כי אותר אחד

שניזן שלום גדול לרשעים ה׳ אמר שלוה אין שנאמר כזחזה שלא עד הללו כזהים שני נתקיימו כיצד להמיתה ה
שלים גדול זויזן לאוהבי רב שלןם שנאמד זורה לאוהבי חפץ כי דק גזר תשנזחזה התז כתיז תחפוץ לא כי דין גזר

שלום לתוריה'ורב כנין וכל שנאמר זירה ללומדי שציזן אחד הזוב פניה אשילאיפא אומר אחד כזוב >¥לתמיזס
 ירשו )ענויס שנאתי לעןויש שכי« שלוה גדול כניד אשי הזה בע;לה אליד פניו ה׳ ישא אליד פניו ה' ישא איתי

___ * x_______1 ז ............י‘ ..I.V____U 
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 ואדוני אמרה שרה דאלו שלום מפני .שרה פעמה נמ,שש
בין חחרות להטי) שלא זקנתי ואני אמרה ושכינה פא( זקן

 המלאך שאמר השלום. מפני קדוש ששינה לשרה: ־־"אברכם
 לה׳ לזבוח ואמרת בידיך תקת בקר מגלת קיך(“לשמואל

שאונ שלום מפני דהיינו באתי

 ליוסף יוסף אחי מן שנשלח שליח היינו )טז(. השלום
 בבראשית חני והכי וגר לאמר יוסף אל ויצוו )יה( בדכתי
 כשלים גדול אומר גמליאל בן שמעון ר חני (ט)י רבה
והיכן שלום להטיל בשביל כזנין לברי דברו כשבטים שאף

ששם שצום: מצינו לא צוה

 ביבמות כולכן כרסי׳ והכי
10J) ©יבמתו »נ כבא ף נ 

 ר׳ דבי תני כתם וקאמר
 שאף כשלום גדול ישמעאל

 כתיב מעיקרא בו שנה כב״ה
 צאו דשמואל מכנל זקן, ואדוני
 ע״י אלא ליה אמר הב׳׳כ

מפני פלאן ששינה מלאך:

 לך ותרבי בנתר תכבסי אם ם. אום׳ אחד וכתוב
 בנים שובו אומ׳ אחד כתוב כס ב גשם נכתם בורית

 ולא ישוב אם אום׳ אחד וכתו׳ כס ג )שם שובבים
 הללו מקראות שני יתקיימו כיצד 0 ה )שם ישוב

 שובבי׳ בנים שובו דין גזר נחתם שלא עד
 אחד כתוב ישוב ולא ישוב אם דין גזר משנחתם

 אחד וכתו׳ 0 נד. )ישעיה בהמצאו יי׳ דרשו אומ׳
כיצד 0 כ )יחזקאל לכם אדרש אם יי׳ חי אומר

 של נפחה בקדושה שנכתב
 )כ( דכתיג בסוטה .םיהפ

 בשבע המרים מי אל ומחה
 )כא( נטעו שלא :שלום

 אלא הבריות כל בפי הנביאים
 ]פג( כששואלין היינו .וםלש

]לו[ אומר זה בשלום זה[
עצבים. הבור )כב(: שלום

כיינו

 אם יי׳ חי דין גזר משנחתם בהמצאו יי׳ דרשו דין גזר נחתם שלא עד הללו כתובים שני יתקיימו
 יי׳ חפץ כי אומ׳ אחד וכתוב י. לס יה )שם המת במות אחפוץ לא כי אוט׳ אחד כתוב לכם אדרש

 )דברים פנים ישא לא אשר אומר אחד וכתוב אליך פניו יי׳ ישא אומ׳ אחד כתר כס ב )ש״א להמיתם
 הבא לעולם פנים ישא לא אשר הזר. בעולם פניו יי׳ ישא הללו מקראות שני יתקיימו כיצד יס מ

 בל עם שלום וביציאתו שלום בכניסתך כ. שלום לך וישם ממך כעסו יעביר פניו יי׳ ישא אחר דבר
 דוד בית מלכות שלום זה אומ׳ נתן רבי בביתך שלום לך וישם אומ׳ הכהנים סגן חנניה רבי אדם
יי׳ יתן לעמו עוז יי׳ שנאמר תורה שלום זה ד״׳א 0 ט )ישעיה קץ אין ולשלום המשרה למרבה שג׳

הגר״א נידפת

 כבסי אופר אחד כתוב
 ירושלים לבך פרעה
 אס זכא״א תושדי למען

 לן ותרבי בנתר תכבסי
 לפני. דוגך נכתמ בורית

 שני יתקייפו בשד
 שלא עד הללו כתובים

 כבסי דק מר נחתם
 ירושלים לבך פרעה

 אם דין מר פשנחתם
 ותרבי בנתר תכבסי

 עוגן נכתם בורית לן
 אופר אחד כתוב לסגי.

שובבים בנים שובו
ולא ישוב אם וכא״א
יתקייפו כשד ישוב.

 דד הללו מקראות שני
 דין מר נחתם שלא

שובבים בנים שובו
 אם דין מר משנחתם

 כתוב ישוב. ולא ישוב
 ה׳ דרשו אופר אחו

 ה׳ חי וכא״א בד,נשאו
 בשד להם. אדרש אם

 כתובים שני יתקייפו
 נחתם שלא דד הללו

 ה׳ דרשו דק מר
 מר משנחתם בהמדאו

 אדרש אם ה׳ חי דק
 אופר אחד כתוב לכם.

 בפות אחפוץ לא כי
 ה׳ חפץ כי וכא*א הפת

 יתקיימו כשד להמיתם
דד הללו כתובים שני

 יס תז )בראשית זקנתי ואני שנ׳ שרה מעשה ששינה יא(^גדול׳השלום כט )תהלים בשלום עמו את יברך
 השלום גדול נ. שלום מפני מלאך ששינה השלום גדול מ. שלום מפני" קדוש ששינה השלום גדול
 יזניגי '^נ,זלאלא" ,“רבי לאשתו איש בין שלום להטיל בשביל שלום מפני המים על נמחה בקדושה שנכתב ששם

 כפית אחפוץ כי בן שמעןן רבי x אלא הבריות כל בפי הנביאים טענו שלא השלום גדול אומר 'אלעזר

 0® )תהלים יתן לעמו עוז יי׳ שנאמר ע. שלום אלא ברכה מקבל כלי שאין השלום גדול אומר חלפתא
 יי׳ יברכך שנאמר פ. שלום אלא הברכות כל חותם שאין השלום גדול אומר הקפר אלעזר רבי

 אלעזר רבי של בנו אלעזר רבי צ. שלום לך וישם אליך פניו יי׳ ישא אליך פניו יי׳ יאר וישמרך
 בהם נוגע השטן אין כביכול ביניהם ושלום זרה עבודה עובדי שאפילו השלום גדול אומ׳ הקפר

 יאשמו עתה לבם חלק נאמר מד. משנחלקו אבל יס ד )הושע לו הנח אפרים עצבים חבור שנאמר
 שלום צריכים מלחמה בשעת שאפילו השלום גדול מחלוקת ושנוי השלום גדול הא 0 י )שם

 מלאכים ואשלח c כ )דברים לשלום אליה וקראת לתפשה עליה להלחם עיר אל תקרב כי שנאמ׳
ממדבר

הלל ענף
 !סז נ בראשית )יוק 8ס״ז פי״א נשא פ׳ )יז( :לן ויונדם פידש״י דיי׳ ב׳ סז ש״א )יד( :רבים שבושים בו ונפלו הטדתיק

:בדמם• דברים דברו תשבסים .שאף שם •לפנינו ק פ׳ ייחי פ׳ )יס( בדל של פירושיו הביא ובכד״ר אלך׳, •איו ד*ה ב סה יבמות

 באריכות ונו*נ שהדיר מה דיי-ש רביני של פי׳ וכן וביאורים הגהות

 רשום ל ובכת״י שלפנינו ׳י בכת )םז< :סח )סז( 8 לפרשם

 המלאך ששינה קאמר )יס רבה ובמדרש -הגיה בזה״ל הגליון בדד

 ספר ולא ילדת ולא דקרה את נא הנה אמר שלאשה סניה דם לדבר

משם קחנו המדרש דברי שמפרש בסד״ר דיי׳ ע*כ*, למנוח זד,

 הגיה וכן והפסז״ו הילקוט הרבה גי׳ וכ״ה >כא< :כג ר. בניד׳ )כ(

 כג: מכות ודיי׳ השרישו* "פי׳ נסדו וכתב הנדי׳ב דפק בדל

 הבריות כל בפי ,ולשון וכתב אלו רבינו דברי הביא בסד*!־ ןכב(

 פירש הילקים דל אברהם והברית דבריו, המשך עיי־ש כיתיה- דייק

:שלוס להם שיהי׳ בדי בתשובה לחזור הבריות את מזהירי׳ שהנביאי׳

 במות אחפוץ
 דק גזר משנחתם המת

 להמיתם. ה׳ חפץ כי
 אופר אחד כתוב ד״א
 אליך פניו ה* ישא

 ישא לא אשר ובא־א

 יתקיימו כידד 4פנינ
 ישא הללו מקראות שני

 הזה בדולם פניו ה׳
 פנים ישא לא אשר

 ישא ד-א הבא. לדולם
 כדסו ידבור פניו. ר.'

 שלום. לך וישם :ממך
 ושלום בכניסתך שלום

 כל דם ושלום בידיאתך
 סק חנינא ר׳ אדם

 לך וישם אוסר הכהגים
 נתן ר׳ בביתך. שלום
 מלכות שלום זה אומר

 למרבה שנא׳ דוד בית
 קץ אין ולשלום הפשרה

 ודל דוד כסא דל
 שלום זה ד*א ממלכתו.

 דת ה' שנאמד תורה
 את יברך ה׳ יתן לדמו

השלום בשלו". דמו
מדשהב הקג*ה -----

שלוס' להטיל בשביל המים דל נמחה בקדושה שנכתב ששם השלום גדול השלום. מפני מניח אל המלאך ששינה השלום גדול זקנתי. ואני שנאמר השלום מפני שרה
הברכות כל מחזיק כלי שאין השלום גדול אומר חלפתא p שמדק ר׳ שלום. אלא הבריות כל בפי הנביאים סדנו שלא השלום גדול אומר אלדזר ר׳ לאשתו. איש בק

וישמרך ה׳ יברכך שנאסר בשלום אלא הברכות כל חותם שאק השלום גדול אומר הקפד אלדזר ר־ בשלום. דמו את יברך ה׳ יתן לדמו דוו ה׳ שנאפו־ שלום. אלא
כביבול ביניהם ושלום כוכבים דובדי שאפילו השלום גדול אומר הקפר אלדור רבי של בנו אלדור ר׳ שלום. לך וישם אליך פניו ה׳ ישא ויחונך אליך פניו ה׳ יאר
בשדת שאפילו השלום גדול המחלוקת. ושנאוי השלום גדול הא יאשמ־. דתה לבם חלק נאמר מה משנחלקו אבל לו. הנח אפרים דגנים חבור שנאמר בהם נוגד אק

ואמת שלום וברי חשבון מלך סיחון אל קומות ממדבר מלאכים ואשלח לשלום. אליה וקראת לתפשה דליה להלחם דיר אל תקרב ני שנאמר שלים דריכים מלחמה

ספרדי( קרטון )לחכם וכיאורים הגהות

 יוסף אל וידוז שנאמר ליוסף ייסף אחי מן שנשתלח שליח היינו מראך. ששינה 8 בידך תקח בקר דגלת ונתיב ז*ל הראב״ד פי׳ נ־ב חשלום. נופנ• קדוש נה
: שם דייו נשא סרשה ברביח הוא pו דקרה שהיא קאמד לא לבדלה ואלו דקרה את נא הנד, יכתיב יסנוח מלאו־ וי״ם וכי־. איה אביר לאמר

הספרי מסורת
ה־א פ*א מד. ירושלמי ודיי׳ ילקוט נשא יכה סה יבמות ל. ׳. רבה ילקוט כ. :ופסו־ו ד נדה דיי׳ ילקוט רבה י. :האזיני תנחומא ילקוט רבה יח ר״ד. ט.

 וש*נ קפא חולק 4 8 שם ו״קרא בראשית רכה שם ירושלמי ודיי׳ פסז״ו רבה ילקום מ. :פ*א תולדות תנחומא ם*ט פ־ם ויקרא םי*ת פמ״ח בראשית רנד.
8 רבו! ודיי׳ פסז־ו ילקוס פ. :דו חנחומא רבה ילקוט דוקדק סוף ד. 8 פסז״ו רבה ילק׳ם ם. 5 שם ויקרא ורבה םסז*ו נשא רבה ילקוט יב רף לדיל

: שופטים «ו תנהומא ס״ס זוטא ד*א ם־׳ו פל״וז ובראשית נשא ובה סב רסז יבראשית נשא ילקוט .1

ר״ה כפי׳ נוסחאות חלופי
בסמוך. pו מ. פ מג< השלום. מפני בזיון דברי ם לוב( ואמר. ושינה פ ש מא(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס81 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל במדבר - הלל< >רבינו ־ ספרי
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 זזנר״א נידפת
 סלאכים יפוזה תשלה

 השיבה ועתר. אוסר ו,10
גדול בשלונג אתהן
סתים• שאפילו שלום

 שנאסר שלום !ריבים
 אבותיך אל תבוא ואתר.

 בשלום ואוסו בשלום.
 אבות". ובסשרפות ׳הפו׳“'“

 שניתן השלום -גדול
 שנאסר תשובה -לעושי
 שלום שפתים ניב בורא

 ולקרוב. לרחוק שלום”"
 שניתן השלום גדול

 !ריקים של בחלקם
 שלום יבוא שנאסר

 סשכבותס. על ינוחו
 ניתן שלא השלום גדול

 רשעים של בחלקם
 אסר שילום אין שנאסר

 השלד נוזל לרשעים. ה׳
 התורה לאוהבי שניתן

 לאוהבי רב שלום שנא׳
 השלום גדול תורתן.

 שנאסר לענוים שניתן
 ארץ יירשו׳ רענוים

 שלום. ודב על והתענגו
 שניתן השלום גדול

 שנאסר תורה ללוסוי
 ורב ה׳ לסיח בניר וכל

 השלו׳ גדול בנין. שלום
 דדקה עושי אל שניתן

סעשה והיה שנאסר
גדול שלום. הצדקה
של ששמו השלום
שלום קרוי הקב״ה
 ,ה לו ויקרא שנאסר
 סגן חנינא רבי שלום.

 גדול אומר הנהגים
 כל כנגד ששקול השלום
 שנאמר בראשית משה
 כל. ובורא שלום עישה
 שהרי השלום גדול

 לו צריכים עליונים
 עמו וסהד המשל שגא׳

 ממרומיד. שלום עושה
 ומה ק״ו דברים והרי

 איבה שאין כמקים
 ובעל ושמה וונחרית

 ק״ו שלום צריכים דבבו
 כל בו שיש למקים

הללו. ד,מדיון

 הגר״א גיוסה )חסשך
י( דף לקמן

שאין סד.( וכי׳: אפשר שאי מה ביחד ונולכו דקורא
 שאין כלומר וכף. השם לא שנוי בו שאץ שם שם )כג(

קוראי! אין אחא פעם בו שקוראין שם במלאכים שם
מחליפין אלא שניה פעם בו

 השם לא והיינושמו
 פיסקא סליק

מגיד

וכו׳ב

 ועובדים ביניהם אחרוש .ואין חברים שהן היינו
 פפפר מונה כתיב נהם: נונע כשטן שאין לו כנח לעצבים

 פרום שאו וכתיב שם! אחד לכל דקורא דמשמע לכוכבים.
בשם לכוכם ומסיים .כםעיני

דברי חשבון מלך סיחון אל קדימות ממדבר נימי: כולם דמשמע יקרא
 מהו מלאכים יפתח וישלח כס ב )שם ואמת שלום עונים■ הכל קורא מזהקכ״ה

יג< יב יא )שופטים בשלום אתהן השיבה ועתה אומר
 טס סו )בראשית בשלום אבותיך אל תבוא ואתה שנאמר שלום צריכים מתים שאפילו שלום גדול ק.

 בורא שנאמר תשובה לעושי שניתן השלום גדול ה( לד )ירמיה אבותיך ובמשרפות תמות בשלום ואום׳
 שנאמר צדיקים של בחלקם שניתן השלום גדול ים( מ )ישעיה ולקרוב לרחוק שלום שלום שפתים ניב

 אין שנאמר רשעים של בחלקם ניתן שלא השלום גדול ר. ב( מ )שם משכבותם על ינוח שלום יבוא
 לאוהבי רב שלום שנאמר התורה לאוהבי שניתן השלום גדול סס מ )שם לרשעים יי׳ אמר שלום

 שלום רוב על ויתענגו ארץ ירשו וענוים שנאמר לענוים שניתן השלום גדול קסה( קיט )מתלים תורתך
 )ישעיה בניך שלום ורב יי׳ למודי בניך וכל שנאמר תורה ללומדי שניתן השלום גדול יא( לז )שם

 השלום גדול יס לב )שם שלום הצדקה מעשה והיה שנאמ׳ צדקה עושי אל שניתן השלום גדול יג< נד
אומ׳ הכהנים סגן חנניה רבי כד( ו )שופטים שלום יי׳ לו ויקרא שנאמ׳ שלום קרוי הק״ב של ששמו
 עושה רוח ובורא הרים יוצר הנה כי שנאמר בראשית מעשה כל כנגד ששקול השלום גדול
 המשל שנאמר לו צריכים עליונים שהרי השלום גדול 0 מה ישעיה יג׳ ד )עמום רע ובורא שלום
 ותחרות איבה שאין במקום ומה והומר קל דברים והרי ב( כה )איוב במרומיו שלום עושה עמו ופחד

אומ׳ אחד כתוב הללו המידות כל בו שיש למקום וחומר קל שלום צריכים דבבא ובעיל ושנאה
 אלפין אלף אומ׳ אחד וכתוב 0 כה )שם לגדודיו מספר היש אומ׳ אחד וכתוב במרומיו שלום עושה

 היש מארצם גלו שלא עד הללו הפסוקי׳ יתקיימו כיצד י( ז )דניאל קדמוהי ריבבן וריבוא ישמשוניר.
 אומר רבי מעלה של פמליא נתמעטה כביכול ישמשוניה אלפים אלף מארצם משגלו לגדודיו מספר
 ישמשוניה אלפין אלף אום׳ אחד וכתו׳ לגדודיו מספר היש אומ׳ אחד כתוב ש. יוסי בן אבא משום
 היש גדודיו הן וכמה אחד גדוד זה ישמשוניה אלפים אלף הללו כתובים שני יתקיימו כיצד

 מרום שאו אומר אחד וכתוב י( קמז )מתלים לכוכבים מספר מונה אומ׳ אחד כתוב צ. לגדודיו מספר
 שאי מה עונים הכל קורא כשהק״ב כס מ )ישעיה צבאם במספר המוציא אלה ברא מי וראו עיניכם
 האלה הדברים כל את אלהים וידבר אומ׳ הוא וכן כאחד שמות שתי לקרוא ודם לבשר איפשר
 כאש דברי כה הלא ואומר יס סב )תחלים שמענו זו שתים אלהים דבר אחת ואומר א( כ )שמות לאמר
 במספר המוציא אומר אחד כתוב דוסתאי בן יוסי אבא משום אומר רבי ת. כ» » )ירמיה יי׳ נאום

 שם אדם שאין מגיד הללו כתובים שני יתקיימו כיצד לכוכבים מספר מונה אומר אהד וכתוב צבאם
 תשאל זה למה יי׳ מלאך אליו ויאמר אומר הוא וכן זמן לאחר נקרא עכשיו שנקרא השם לא שינויי
 את דוד ויקן אומר אחד כתוב א. מתחלף אני שם לאיזה יודע איני יה( יג )שופטים פליא והוא לשמי
 היבוסי לארונה דוד ויתן אומר אחד וכתוב כד( כד )שמואל-ב המשים שקלים בכסף הגורן חלקת

 הגורן מקום הללו מקראו׳ שני יתקיימו כיצד כה( כא ס-ה-א מאות שש משקל זהב שיקלי במקום
 את דוד ויבן אומ׳ אחד כתוב דוסאי בן יוסף אבא משום אום׳ ר׳ בחמשי׳ -המזבח ומקום מאות בשש
 יתקיימו כיצד מאות שש משקל זהב שקלי במקום היבוסי לארונה דוד ויתן אומר אחד וכתוב הגורן

 ושבט שבט מכל שקל חמשים ונטל אחד מכל ולקח היו שבטים עשר שנים הן הללו כתובים שני
 כמפורש הבקר ואת הגורן את דוד ויקן אומר אלעזר רבי השבטים מכל שקלים מאות שש נמצא

 לעצים הבקר וכלי והמוריגים לעולה הבקר אבל לארנון דוד ויתן בעניין מפורש ומהו בעניין
׳אומ אהד וכתוב 0 ה )מלכים״א סוסים אורוות אלף ארבעים לשלמה ויהי אומ׳ כתוב ס שקלים בחמשים
 טסכלאות אלפי׳ ארבעת הללו כתובים שני יתקיימו כיצד כה< ט )יהי-ב סוסי׳ אורוות אלפים ארבעת

 יכיל בת אלפים אחד וכת׳ ה( ד )®ם יכיל אלפים שלשת בתים מחזיק אחד כתוב אלף ארבעים של
 אמרו מיכן ביבש אלפים שלשת שהן בלח אלפים הללו כתובים שני יתקיימו כיצד a כס » )מלכים־א

חכמים
חלל קנף

:מירי השני ש בקטץ הראשון ש סנוקר ל ובכת-י שלפנינו בכת־י )בג(

הפפרי ספורה
r ת. ־ ס׳ח פכ«א רבתי פסיקתא ס״ו פל־א ויקרא נשא רבה ילקוס ע ״גיגה ליי׳ ש. נ פסז-ו ובה. ר.׳ילקוס :פסז-ו שופסיס פוף פפרי רבה ילקוס

:וש״נ יד עירובין ועיי׳ רבי. כ !רבה כא סנהדרק ס !רבה קסז זב״יס א. .ברבה

ר״ה כפי׳ נופחאות חלופי
שסו. מחליפין אלא שניה פעם אוהו שקוראים שם בסלאכים שם שאין כלוסי וכוי השם לא שינוי שוס שם שאין ש סר.( 4חבירינ שהם בזסן כליסר פ ש ע־י<

t

במ7ה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס82 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל במדבר ־ הלל< >רבינו ־ ספרי



רב דבי כו< 1) מב פיסקא נשא ספלי רכח

 גדול בשלום. עמו את יברך יי׳ לעמוחזץ עוז יי׳ יא( כט )תהלי□ שנאמר תורה,
ששינה השלום גדול זקנתי. ואבי®?(S) שנ׳ שרה, מעשה ששינה השלום

רב דבי ספרי פירוש

לאה, עם ישראל או רחל, עם דיעקב זווג דאיכא
 בחול. הם הזווגים ואלו בית. בקרא אחת רכל
 במוסף כגון המעולה, זווג על מדבר חנינא ורבי
 אנפין. זעיר אורך בכל רחל שמתעלית שבת של

 דוד בית מלכות סוד הוא הזה המעולה והזווג
 זווג על מדבר נתץ ורבי באשלמותא. סיהרא
סוד הוא דתורה כידוע ואימא, דאבא עליון

_________והבן־ דאבא, יסוד
כר קדוש ששינה השלום נדול כר השלום גדול

 בגליון כתוב כר. מלאך ששינה השלום גדול
 הראב״ד פירש וז״ל: קדוש, ששינה על הנזכר

 בקר עגלת ב( טז א )שמואל דכתיב ז״ל
 שליח היינו פירוש מלאך, ששינה בידך, תקח

 )בראשית שנאמר ליוסף יוסף אחי מן שנשתלח
 ויש ציוה, אביך לאמר יוסף אל ויצוו טזי( נ

 )שופטים דכתיב דמנוח מלאך דהיינו מפרשים
 אמר לא לבעלה ואילו עקרה, את הנה ג( יג

 ע״ב. נשא, פרשת ברבה הוא וכן עקרה. שהיא
 ההוא על קדוש שינה שפירש דמה ואיברא

דשרה דההוא משוס הוכרח דשמואל,
 תרתי קשה מקום דמכל אלא תחלה. אמור ד-״״־־בבר
דקאמר. הוא רחמנא שתרוייהו מאחר לי, למה
 הזכיר ולא סתם ששינה אמר תחלה אמאי ותו

 דהיינו מלאך על שפירש מה וגם בשני. רק קדוש
 מהשליח דאטו טובא, מלתא דחיקא השליח,

 לעשות מוכרח דשליח גם ומה וניגמר, ניקום
 דבאמת סבר לא דהשליח יימא ומאן שליחותו,

ששינו למימר ליה הוה וטפי יעקב. צוה כך
השבטים.

 מצאתי ולא ז( יא פרשה )נשא ברבה ועיינתי
אמר ק ברישא תלת. מגו תרי אלא

 יח )בראשית שנאמר שינה שהקב״ה להדיא
 קאמד ושוב זקנתי. ואני אלד אמנם האף יג(

 שלאשה דמנוח, ההוא ומייתי המלאך ששינה
ילדת, ולא עקרה את נא הנה ג( יג )שופטים אמר
 התם ליתיה דקדוש והא למנוח. זה דבר ספר ולא

 ומיהו כדלעיל. קשיא לא נוסחא ולאותה כלל,

 מה מהקב״ה דמייתי דבתר קשיא, נמי אההיא
לקרא. ועוד יאודה אטו מהמלאך, להביא הוסיף

 בהא רבותא אשמועינן דשפיר י״ל לזה ומיהו
שבא דכיון השלום, כח דגדול דהמלאך

 הנה לאשה בתחלה ואמר מקום של בשליחותו
 מהקב״ה נצטוה שכך מינה שמע עקדה, את נא

 עניץ מה מנוח ליה שאיל הדר כי וא״ב כץ. לדבר
 שנצטוה, מה כל עמו לדבר חייב היה שליחותו,

 דמפני מינה שמע אלא לדבוריה. גייז ואמאי
 שנצטוה מה על לעבור אפילו שרי השלום

מלמעלה.

 לא דילמא הא, ליה מנא קשה, דאכתי אלא
בלבד האשה עם לדבר רק המלאך נצטוה

 ליה הוה לא ולכך שליחותו. את עשה וכבר
 גס ומה מנוח. עם הכל ולדבר לחזור חיובא

 יבא עתה אלא שאל לא לגביה מנוח אחא דכי
 )שופטים ומעשהו הנער משפט יהיה מה דברך

 מכל הצורך כל השיבו יפה שאלתו ועל יב(. יג
 יג(. שם )שם כו׳ תשמר האשה אל אמרתי אשר

 ולהודיעו שאלו ללא נדרש להיות תיתי ומהיכא
עקרה. היתה שאשתו

 )יבמות יבמתו על הבא בשלהי דידן ובש״ם
אלעא רבי ואמר הכי: איתא ע״ב( סה

 לשנות מותר שמעון ברבי אלעזר רבי משום
 כו׳ אביך טז( נ )בראשית שנאמר השלום מפני

 מפני שינו הם אלא צוה לא יעקב )ופדש״י:
 )שמואל שנאמר מצוה אומר נתן רבי השלום(,

 )ופרש״י: כו׳ שאול ושמע אלך איך ב< טז א
 רבי דבי לשנות(, צוה הקב״ה כו׳ בקד עגלת

 שינה הקב״ה שאף השלום גדול תנא ישמעאל
 ואדוני יב( יח )בראשית כתיב דמעיקרא בו

 דמעיקרא טובא. ניחא וההיא ע״כ. כר, זקן
 מהשליח הראיה ואין דמותר, יוסף מאחי מייתי
 שכך דמצוה, הוסיף נתן ורבי מהם. אלא
 אשמועינן ישמעאל ורבי לשמואל. הקב״ה צוה

 שרי הסכנה מפני בשמואל דבשלמא רבותא,
 דהוה והרגני, שאול ושמע דכתיב רחמנא ליה
 הקב״ה למדו גופא והיא היזקא, שכיח ליה

 נפש. פקוח ספק בפגי עומד דבר לך דאין
ואפילו נפש, פיקוח שם היה לא שרה גבי אבל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס239 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, א ־ רב דבי ספרי



רכט רב דבי כו< )ו מב פיסקא נשא ספרי

 השלום גדול שלום. מפני מלאך ששינה השלום גדול שלום. מפני קדוש
איש ביץ שלום להטיל בשביל שלום, מפני המים על נמחה בקדושה שנכתב ששם

רב דבי ספרי פירוש

 הנוסחא אבל השלום. מפני הקב״ה שינה הכי
טובא. קשיא בספרין שלפנינו

 קדוש דשינה הך דפירש הלל לרבינו נא וחזי
לסוגייא ומייתי דשמואל. ההיא על

 רבי דמדקאמר הוכיח ומינה יבמתו, על דהבא
 מכלל הקב״ה. ששינה השלום גדול ישמעאל
ידי על אלא ליה קאמר הקב״ה לאו דשמואל

 של השליח על מפרש מלאך ובשינה "_מלאך.
 הרב הרגיש לא איך ידעתי ולא ע״ש. יוסף, אחי

 ברישא מייתי ספרין דבנוסחת נמצא, זה דכפי
 והדר מהמלאך, מייתי והדר הקב״ה, ששינה
 ומה יוסיף. ומה יתן ומה ודם. מבשר מייתי

 מלאך, ע״י דשמואל דההוא מהסוגייא שהכריח
 שהקב״ה כדפרש״י י״ל דשפיר מוכרח. אינו
היינו ישמעאל רבי שהוסיף ומה לשנות. צוה

כדאמרן.
 הנזכר הגיליון דברי הביא מוהרא״ן והרב

 כדמקשינן והקשה כתוב. מצאתי בשם
חלק. והניח

 שלפנינו הנוסחא כפי הכל ליישב לפעד״ן אולם
והך שהרגשנו. מה מכל מידי תיקשי דלא

 בלבד. שרה ממעשה אלא ראיה מייתי לא תנא
 באותו משונים דברים בכתובים שנמצאו והיינו

 מעשה ששינה תחלה קאמר הכי ומשום מעשה.
 שינוי יש כלומר שינה, מאן קאמר ולא שרה,

 מייתי וברישא שרה. מעשה גבי הכתוב ששינה
 השלום גדול מסיים ואהא זקנתי. דואני קרא

 כפשוטו, מובן וכאן השלום. מפני קדוש ששינה
 אמר והקב״ה זקן, ואדני אמרה היא שהרי

שהפך אחד שינוי זה הרי זקנתי, ואני משמה
השלום. מפני דבריה

 אמר לא שהרי כ״כ, אירייא לא מהא אי ומיהו
שהרי אמרה, שלא מה משמה הקב״ה

 יב( יח )בראשית כדכתיב אמרה זה גם באמת
 כד. בלותי אחרי לאמר בקרבה שרה ותצחק
 כד, אפשר ואומרת במעיה מסתכלת רז״ל וכמ״ש

 דבאמת שקר, זה שאין נמצא )שם(. וכדפרש״י
 לומר נמי דהוסיפה אלא זקנתי, ואני אמרה
 אלא תפס ולא לדבורה גייז והקב״ה זקן. ואדני
כ״ב זה ואין השלום. מפני דבריה תחלת

 מצינו מזה גדולה אמר הדר הילכך שינוי.
 משונה מעשה שעשה כלומר מלאך, ששינה

 ט< יח )בראשית דכתיב והיינו השלום. מפני
 בבראשית ואמרו אשתך, שרה איה אליו ויאמרו

 ]אי״ו, )אי״ה( על נקוד למה טו( מח )פרשה רבה
 אברהם. איו שאלו לשרה שגם לומר אליו[ של
 המלאכים נזקקים שיהו משונה דבר באמת וזה

 אברהם שהרי צורך, שום בלא אשה עם לדבר
 איו הכונה שאין ואף עמהם. עומד שם היה

 צריך אין נמי הא שלומו, מה כלומר אלא ממש,
 לו להראות שאם זה, בשביל אשה עם לדבר
 שלמא מה ליה למשאל מצו אותו אוהבים שהיו
 ממתניתין המלאכים יודעים היו לא וכי דמר.

 האשה, עם שיחה תרבה דאל מ״ה( פ״א )אבות
 כד )ברכות ערוה באשה קול נמי שמואל וכדאמר

 הנח״י שתירץ ומה הרא״ם. שהקשה וכמו ע״א(,
 בכל ומצינו שיחה, תרבה אל אלא אמרו דלא

 ורבן נשים עם שסיפרו התלמוד ובכל הנביאים
 אין ע״ש, צלפחד, בנות עם דבר הנביאים של
 משה שדבר דאשכחן דאיברא כלל, תירוץ זה

 לסי הכרח של דבר צלפחד בנות עם ע״ה רבנו
 להשיבם. צריך שהיה ופשיטא לפניו, לדין שבאו

 בזמן היה והחכמים הנביאים שדברו מה כל וכן
 עמהן, לדבר הכרח צד והיה שם שנמצאות

 כלומר שיחה, תרבה אל שאמרו הוא א ואה
 וכדקאמדה תרבה. אל הכרח של דברים אפילו

 למימר ליה דהוה הגלילי יוסי לרבי ברוריה ליה
 גוונא כהאי אבל ע״ב(. נג )עירובין ללוד באיזה
 הוא בעלה שלום מה לה לשאול כדי אצלה לילך
 דרך זה שאין ובודאי ועיקר. כלל לצורך שלא

 מאל גרע והוא ארחותם. המישריס השלמים
צורך. שום בלא שהוא תרבה,

דלית השרת מלאכי דשאני ז״ל הרא״ם וט״ש
 ליישב מהני דלא מלבד הרע, יצר בהו

 באכסניא אדם שישאל מכאן רש״י דמסיים מאי
 רצה ז״ל והוא האיש, על ולאשה כד לאיש שלו

 להו הוה סוף סוף דין, מן בר ע״ש. למוחקו,
 ואין מהם ילמדו שמא הרואים מפני למיחש
 מצוי הרע יצר ואין השרת מלאכי שהם יודעים

מותר השלום דמפני לומר צריך ודאי אלא בהם.
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רב דבי כר( )ו מב פיסקא נשא ספרי רל

 כל בפי הנביאים טענו שלא השלום גדול אומר אלעזר רבי לאשתו.
 מקבל כלי שאין השלום גדול אמר חלפתא בן שמעון רבי שלום. אלא הבריות

 הקפר אלעזר רבי יתן. לעמו עוז יי׳ שם( )תהלים שנאמר שלום, אלא ברכה
 זס )בפרשה שנאמר שלום, אלא הברכות כל חותם שאין השלום גדול אומר

 שלום. לך וישם אליך פניו יי׳ ישא אליך, פניו יי׳ יאר וישמרך, יי׳ יברכך
עובדי שאפילו השלום גדול אומ׳ הקפד אלעזר רבי של בנו אלעזר רבי

רב דבל ספדי פירוש

קול
לא

t

אעס איש, על רלאשה אשה לאיש.על לשאול
הוזכמח, »וצר

 להכניס כדי הטובות, מהמדות שינויי שהוא
ביניהם. שלום

 דאי כר. שנכתב ששם השלום נדול מוסיף והדר
ומילי זהירות דרך אלא אינו מדלעיל

 היינו ע״א( כד )ברכות דשמואל )דההיא דאבות
 על לעבור דשרי מייתי הילכך שיר(. של

יב )דברים כן תעשון דלא מפורש תעשה
 לאשתו. איש בין שלום לשום■ השלום מפני ר(

 הנביאים נטעו שלא השלום גדול אמר אלעזר ורבי
 יא פרשה )נשא ברבה הוא וכן כצ״ל. כר,

 איש בין בשלום אלא דיבר לא כאן עד והנה ז(.
 נטעו שלא אלעדר רבי קאמר השתא לאשתו.

 ישעיה כגון הכל, על השלום אלא בהבטחותיהם
 שם עוד קץ. אק ולשלום המשרה למרבה ו( )טו
 שם עור בטוח. בך כי שלום שלום תצור ג( )כו
 יז( )לב שם עוד לנו. שלום תשפות ה׳ יב( )כו

 יה( )לב שם עוד שלום. הצדקה מעשה והיה
 משמיע ז( >גכ שם עוד שלום. בנוה עמי וישב
 שלום ורב יג( )נד שם עוד טוב. מבשר שלום
 לרחוק שלום שלום יט( )נז שם עוד בניך.

 אמת שלום כי יג( )יד בירמיה וכן ולקרוב.
 ואמת, שלום עתרת ו( )לג שם עוד לכם. אתן

 שלום. ברית להם וכרתי כה( )לד וביחזקאל
 א( )ב ובנחום שלום. זה והיה ד( )ה ובמיכה

 ובמקום ט( )ב ובחגי שלום. משמיע מבשר רגלי
 זרע כי יב< )ח ובזכריה שלום. אתן הזה

 אתו היתה בריתי ה( )ב ובמלאכי בו׳. השלום
 ה׳ יא( )כט תהלים ובספר והשלום. החיים
 יא( )לז שם עוד בשלום. )יש׳( עמו את יברך

 כי ט( )פה שם עוד שלום. רוב על והתענגו
 קסה( )קיט שם עוד כר. עמו אל שלום ידבר
 )קכב שם[ ]עוד תורתך. לאוהבי רב שלום

 ז( >שם שם[ ]עוד ירושלם. שלום שאלו ו(
שלום ה( )קכה שם[ ]עוד בחילך. שלום יהי

 גבולך השם יד( )קמז שם! ]עוד ישראל. על
 שלום, נתיבותיה וכל יו( )ג ובמשלי שלום.
 רבים, וכן שלום. כמוצאת י( )ח השירים בשיר

לכתבם. נלאיתי
 כו׳ נטעו דשלא זה שפי׳ הלל .לרבינו ראי.הי1

 זה בשלום זה כששואלין היינו ז״ל.1^"ח״״-״--
 הבריות כל בפי ולשון ע״ב. שלום, לו אומר
 שיאטייהו מאי ידעתי לא אבל כותיה. דייק
 דחזינן דכיון קאמר דהכי ואפשר הנביאים. רכל
 אשכחן מצבם, לדעת הנביאים שרצו היכא דכל

 )בראשית יעקב גבי כמו שלום. בלשון דאמרי
 וכן בר. אחיך שלום מה ראה נא לך יד( לז

 א )שמואל אחיו אצל דוד את כששלח ישי גבי
 לשלום בשמי לו ושאלתם בדוד גמי והכי יח(. יז

 ורוח יט( יב א הימים )דברי וכן ה(. כה )שס
 לעוזדך ושלום לך שלום כו׳ עמשאי את לבשה

 שנטעו נמשך רמוה אחרים. איכא נמי הכי כר,
 חבריה בהדי איניש פגע כי הבריות כל בפי

 תורה קנין בפרק נמי כדאיתא שלום, לו אומר
 לו והחזרתי שלום לי ונתן ה״ט( ס"ו )אבות

שלום.
 עם היינו כר. מחזיק כר הלפתא בן שמעון רבי

כמדת שלא סוע״א( מו )סוכה ו״ל מ״ש
 מלא כלי הקב״ה כר ודם בשר מדת הקב״ה
 מדבריהם ומובן מחזיק. אינו ריקן מחזיק

 לו שיש דבר מאותו שיהא צריך שהעילוי
 חכמתא יהב בא( ב )דניאל דרך על להחזיק,

 מלא שיהא כלי למצוא אפשר אי א״כ לחכימין.
 הקב״ה לו שיתן האדם שיתאוה ברכה מק מכל
 של המאורות יוצר )ברכת כמ״ש השלום, אלא

 ובורא שלום עושה ז( מה ישעיה מעין שחרית,
 הוא הרי משלום, מלא דכשהוא נמצא הכל. את

 בעולם. להיות שאפשר ברכות מיני מכל מלא
 שהכל ברכה מין כל מחזיק הוא הרי והילכך
אף אחרת מדה מן מלא אם אבל הוא, ממינו
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ולא רב דבי כר( )ו מב פיסקא נשא ספרי

 יז( ד )הושע שנאמר בהם, נרגע השטן אין כביכול ביניהם ושלום זרה עבודה
יאשמו עתה לבם חלק נאמר מה משנחלקו אבל לו, הנח אפרים עצבים חבור

 מלחמה בשעת שאפילו השלום גדול מחלוקת. ושנוי השלום גדול הא ב(, י >שם—
 אליה וקראת לתפשה עליה להלחם עיר אל תקרב כי שנאמ׳ שלום, צריכים
 דברי חשבון מלך סיחון אל קדימות ממדבר מלאכים ואשלח י(, כ )דברים לשלום
 אתהן השיבה ועתה אומר מהו מלאכים יפתח וישלח כו<. ב )שם ואמת* שלום

)בראשית שנאמר שלום, צריכים מתים שאפילו שלום גדול יב־יג(. יא )שופטים בשלום
'ואטת". ליתא בחקו־א •

רב דבי ספרי פירוש

 ממה אלא להחזיק אפשר אי טובה, שהיא ע״פ
 ולפי ריקן. נקרא השאר דלגבי ממינו, שהוא
 היסוד סוד הוא השלום שהרי כץ. נמי האמת
 והוא בו משסיעין המירות שכל כל, הנקרא

 דקרא דמגופיה ונראה ומרה. מרה מכל מלא
 כי קאמר דהכי דאמרן. טעמא משתמע דמייתי

 אלא עוד דאין יתן, לעמו עוז דהשי״ת היכי
 דכתיב מלא, שהוא למי יתן הוא ולמי תורה,
 מחזיק, אינו ריקן אכל לחכימין, חכמתא יהיב

 היינו נמי הכי מינא. מההוא מלואו שיהיה וצריך
 מצא שלא בשלום, עמו את יברך ה׳ כי טעמא
 כרכות מיני כל דהיינו ברכה, מחזיק כלי יתברך

השלום. אלא האדם, שהתאוה
 דמשום הקפר, אלעזר רבי מ״ש נמי והיינו

להודיע בשלום כהנים ברכת מסיים הכי
 איכפל הכי דמשום ואפשר הכל. כנגד דשקול

 קמא דקרא לרמוז דקראי לישנא לאתויי תנא
 תנין קרא נמי והכי עשרים, דהיינו בך מסיים

 דהיינו מ׳ דסיומו בשלום תליתאי וקרא בך,
כלם. כנגד שקול שזה לרמוז ארבעים,

 עבודת עובדי שאפילו בנו אלעזר רבי ומ״ש
דרה עבודה דהעובדי פשוט בר, גילולים

 אין הזה בעולם אבל הבא. בעולם ישאו עונם
 יאשמו, עתה לבם חלק אבל בהם. נוגע השטן

הבא. העולם עד ימתין ולא מיד עתה כלומר
 כי שנאמר ןכוק מלחמה בשעת שאפילו וט״ש

בר. מלאכים ואשלח כר עיר על תקרב
 דקרא משום קראי, תרי לאתויי דאיכפל הא
 במלחמת אלא איירי לא כר, עיר אל תקרב דכי

 משבע היו האמורי מלכי ועוג סיחון אבל הרשות,
 משה הכי אפילו הציווי, בכלל ואינם אומות

ב )דברים התם וכדפרש״י שלום הקדים ע״ה רבנו

 ציוני שלא פי על אל קדמות, ממדבר כו(:
 ממדבר למדתי לשלום לסיחון לקרוא המקום

 הרא״ם וכמ״ש לעולם. שקדמה התורה מן סיני
חקת. בפרשת

 צריך כר, יפתח וישלח דמסיים מאי אמנם
דהך ותו לקרא. ועוד דיאודה ביאור,

 אלא יפתח, דברי אינם בשלום, אתהן השיבה
 לקח כי ליפתח שהשיב עמון בני מלך דברי

 שלום. אתהן השיבה ועתה כר ארצי את ישראל
 לאשמועינן אלא מיפתח מייתי דלא ואולי

 להלחם והתחיל שבא מי על דאפילו רבותא.
 מיד לצאת ולא בשלום לו לפתוח מצוה עמנו,
 לעיל דכתיב ביפתח מצינו שכן למלחמה. כנגדו

 ישראל, עם עמון בני וילחמו ה( יא )שופטים
 אל מלאכים יפתח וישלח יב( שם )שם וכתיב

 באת כי ולך לי מה לאמר עמון בני מלך
 בשלום. מעלי לך כלומר בארצי, להלחם אלי

 פשיטא להלחם, התחילו עמון בני שכבר וכיון
 אליה דוקראת חיובא חל לא גוונא דבכהאי
 להרגו. השכם להרגך הבא אדרבא לשלום,

 הכי דאפילו השלום. כח גדול כמה למדנו אלא
 כר, השיבה ועתה דמייתי ומאי גוונא. בכהאי

 ורצונם היו ארורים עמון רבני דאע״ג לומר היינו
 דברים ששמעו כיון ישראל, עם להלחם היתה

 אתהן השיבה ועתה לו השיבו יפתח של טובים
 שדברי מזה דמוכח עוד, אלחם ולא בשלום
 לטובה. האויבים לב אפילו מהפכים שלום
להך ליה משמע לא כר, המתים שאפילו ומ״ש

 אבותיך אל תבא דואתה קרא לפרש תנא
 רעה. לתרבות יוצא עשו יראה שלא בשלום,

 תהיה וקבורתו שמיתתו לומר דרוצה מפרש אלא
 וכדאחז״ל כר. תקבר דמסיים דהיינו בשלום
עד אפילו רחמי איניש ליבעי ע״א( ח )ברכות
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מב סיסקא במדבר ספרי נשא פרשה קסד
הגר״א גירסת

 לא אשר הזד. מולם »יז ה׳ ישא הללו
 מניו. ד.׳ ישא ד״א 4המ לעולם פנים ישא

 שלום שלום. לך וישם :פמך כעסו יעבור
 כל עם ושלום ביציאתך ושלום בכניסתך

 לך וישם אומר הכהנים סגן חנינא ר׳ אדם.
 שלום זד. אומר נתן ר׳ בביתך. שלום

 הפשרה לפרבר, שנאמר דוד בית מלכות
 ועל דוד כסא על קץ אין ולשלום

 שנאמר תורה שלום זה ד*א ממלכתו.
 עמו את רךיב זד ןית לעמו עוז ה*

 הקב״ה ששינה השלום גדול בשלום.'
 ואני שנאמר השלום ספני שרה במעשר,
המלאך ששינה השלום גדול זקנתי.

----־־IT־

 ה׳ ישא ד״א הבא. לעולם פנים ישא לא אשר הזה. בעולם פניו ה׳ ישא הללו
 עם שלום וביציאת׳ שלום בכניסת׳ שלום, לך וישם :ממך כעסו יעבור פניו.

 אומר נתן ר׳ בביתך. שלום לך וישם אומר הכהנים סגן חנניה ר׳ אדם. כל
 אץ ולשלום המשרת למרבה ט( )ישעיה שנאמר דוד בית מלבות שלום זה

 את יברך ה׳ יתן לעמו עוז ה׳ כט( )תהלים שנאמר תורה שלום זה ד״א קץ.
ואנין יה( )בראשית שנאמר שרה מעשה ששינה השלום גדול בשלום. עמו

מלאך ששינה השלום גדול שלום. מפני קדוש ששינה השלום גדול זקנתי.
<

הנצי״ב עמק

 דרה״ש, מסוגיא והקשו ■חשובה, מקבל דהקב״ה פשיטא גז״ד
 יהושע ר׳ דהא תמוהים, ודבריהם יצחק. כר׳ דסובר ותירצו

 דמיירי פשוט נראה לכן לעיל. כמש״כ יצחק ר׳ על פליג ע״כ
 ודאי אף להם כשמאריך חשובה כשעושין וה״פ גז״ד, לפני
 לב על שמיס ואינם לבם כשמקשין אבל בתשובתם, ריצה

 מכשול לפניהם ונותן בתשובתם, הקב״ה רוצה אינו שוב לשוב,

 תשובה בה׳ ז״ל הרמב״ם וכמש״כ אביהם. לקול ישמעו שלא
 קמ״ל, גדולה רבותא והשתא הק׳. בדבריו ע״ש ה״ג פ״ו

 מהני בעוה״ז. ויחי׳: שישוב הקב״ה משתדל גז״ד דלפני
 בע״ש שטרח ומי תפלה, מהני לא בעות״ב. חכות: תפלה
 מועיל, לא אבות זכות וגס פ״ג. רבה רות ע׳ בשבת, יאכל

 אברהם אין מציל מידו ואין א׳ ק״ד ד׳ בסנהדרין כדאיתא
 משום לא אבא, מזכא דברא והא כף. ישמעאל את מציל

 וכך ילד שכך זכותו היא כדי אלא בדבר, יש פנים משא

 ברבה מפרש ממך. כעסו יעבור העוה״ב: לחיי להביאו גדל
 מעליך, ראשך את פרעה ישא שנ׳ הסרה אנא ישא אין

 כלומר וגר. בנפש פני ונתתי שנ׳ זעם של פנים אנו פניו
 ממך. יסירם אליך לבא ראויות שהיו זעם של פנים אותה

 יחול מכ״מ עבירה, בלי ישראל על זעם של פנים שאין ואע״פ

 קבלת למהר עושה כהנים ברכת והרבה ישובו, אס ברככ^זו

 היא ברכה מה להתנא דקשה שלום. בכניסתך תשובתם:
 בביתו קרחא אפי׳ פשיטא ביתו, אנשי עם לו שלום שיהא

 שיהא מפרש לכן ב׳. י״ב ד׳ במגילה כדאיתא להוי, פרדשכא
 ביציאתך :אדם כל עם ובצאתו בבואו בדרך בלכתו שלף נו

 למימר לי׳ הוי ואיפכא ביציאה, ואמ״כ בכניסה נקיט שלום.
 ברוך נקיט הפסוק לשון אלא כניסה, ואח״כ יציאה מתחילה

 פ׳ ברבה ע׳ז עמדו וכבר בצאתך. אתה ברוך בבואך אהה
 שלך, בפרקמעיא בבואך אתה ברוך ד״א התם דאיתא תבוא,

 ישמר ה׳ מפרשה ודוד שלך, מפרקממיא בצאתך אתה ברוך
 ליציאה, ביאה הקדם לתרץ המדרש וכוונת וגף. ובואך צאתך

 כסדר: הברכה מפרש ודוד העסק, ביאת על דקאי ומפרש
 אנשי ור״ל בביתו, אלא ממש, לו שיהא לא לך מפרש בביתך.

 וזה לזה, זה מקנאים יעשו ולא יתקוטטו שלא ובניו ביתו
 אמר ולא בביתך, בלשונו התנא דדייק וזה גדולה. ברכה צריכא

 ב״ד. מלכות :כמש׳׳כ אלא אדם, כל עם ת״ק כלשון ביתך מם
 למלכי דקרי הרי וגר. למרבה שג׳ :ישראל מלכי ולא הם שימלכו

השילוח מי ב׳ צ״ד ד׳ בסנהדרין כדאיתא ונאמין שלף. ב״ד

 וזהו בנייח. להון דמדכר ב״ד מלכי ומתרגמינן לאט, ההולכים
 הסב פ״ח העבודה ח׳ הקודש עבודת ובס׳ ישראל. על שנו׳

 מעלה. של בפמליא שלום והוא מלכות, מדת על זה מאמר

 שפירשו כמו העליונה, הארץ והוא בארץ, שלום ונתתי וכענין

 :ארץ יירשו לעולם צדיקים כלם ועמך עה׳׳פ חלק פ׳ דריש משנה

 דנקראת התורה קכמת בתוכם שיתרבה תורה. שלום זה
 מרבים תודה של בניו ת״ח ולכן שלום. נתיבותי׳ וכל שלום.

 אומ״ה דנתכנסו באגדה וידוע וגו׳. עוז ה׳ שג׳ :בעולם שלום
 התורה, .להם שנתן יתן לעמו עוז ה׳ וסיים כף, בלעם אצל

 מעשר, ששינה :שלום דנקראת בשלום,_הרי עמו את יברך ה׳
 זקנתי, ואני אמר והקב״ה זקן ואדוני אמרה 'שהיא שרה.

 שאין כתב התורה בפי׳ ז״ל והרמב״ן ב׳. ס״ה ד׳ יבמות ע׳

 אמר שלא אלא וגף, בלותי אחרי אמרה שהרי שינוי, בזה
 לשון אבל השלום. מפני זקן ואדוני דברי׳ סוף לאברהם ה׳

 דלר״מ במחלוקת, דתליא ונראה ממש. דשינה משמע הספרי

 נדה, דפירסה משום לחם הביא דלא א׳ פ״ז ד׳ בב״מ דסובר
 וכמסופקת, בתמי׳ לא וגף, בלותי אחרי מפרש ע״כ וא״כ
 אחרי ואני כף הזו האשה וירא, פ׳ ברבה כדאיתא אלא

 אמרה נא וא״כ זקן, ואדוני אלא זמני, עדנה לי היתה בלותי

 על שם ברבה פליגי רבנן אבל בתמי׳. זקנתי ואני מעולם

 וכהרמב״ן כפשוטו, ומפרשי ע"^, ג״כ פת דהביא ואמרי ר״מ,
 כמש׳׳כ הוא, א׳ ושלום דאמת והטעם כף. ששיבה ז״ל:

 תרדוף: צדק צדק עה״פ שופטים פ׳3 הקנה בשם הרמב״ן
 דברי והמותר כצ״ל כף. מלאך ששינה השלו׳ גדול זקנתי
 ולא ע״ש, כ״ט תהלים בי״ש ולא ברבה וליתא המה מותר
 השלום, מפני מנוח עם שדבר מלאך. ששינה השלף: בפרק

 למנוח, זה דבר סיפר ולא עקרה, את נא הנה אמר שלאשה
 למנוח כלל סיפר לא דהא מובן, ואינו רבה. מדרש לשון

 מה רק האשה, מדברי למנוח הי׳ ידוע וכבר הרה, שהיא
 לפרש וצריך למחסור. אך שפתים ודבר השיבו, ממנו ששאל

 האיש עם ולדבר להתראות המלאך שדרך דרכו, את כשינה

 לה להודיע שנצרך השלום' מפני אלא האשה, מעם יותר

 וירא עה״פ פ״י נשא ברבה וע׳ עמה. דיבר עקרה שהיא
 קפרא בר תני חני׳ השלף בפרק אבל האשה. אל ה׳ מלאך

 שלף להטיל כדי בדאי לשון הנביאים שדברו השלום גדול
 ולבסוף עקרה, את נא הנה כתיב דמעיקרא לאשתו, מנוח כץ

ביאור, לו אין זה וגם עקרה. שם אידכר ולא הרה הנך כתיב

-------שהרי ——-----------------------“ ־

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס168 מס עמוד יעקב בו יהודה צבי נפתלי ברלין, בהעלותך( )נשא, הנצי״ב< >עמק א - ספרי



קסה &ב פיסקא במדבר ספרי נשא ®דשי׳
 מפני המים על נמחה בקדושה שנכתב ששם השלום גדול שילום. מפני

 השלום גדול אומר אלעזר ר׳ לאשתו.\ איש ץ ב שלום להטיל בשביל שלוט
 בן שמעון ר׳ עוקצין[ ]טוף שלום. אלא הבריות כל בפי הנביאים טענו שלא

 שנאמר שלום אלא ברכה מקבל כלי שאץ השלום גדול אומר הלפתא
 כל חותם שאין השלום גדול אומר הקפר אלעזר ר׳ וכר. יתן לעמו עוז ה׳

 ה׳ ישא אליך פניי ה׳ יאר וישמרך ה׳ יברכך שנאמר בשלום אלא הברכות
 גדול אומר הקפר אלעזר רבי של בנו אלעזר ר׳ שלום. לך וישם אליך פניו

 שנאמר בהם נוגע השטן אין כביכול ביניהם ושלום ע״ז עובדי שאפילו השלום
 חלק י( >שם נאמר מה משנחלקו אבל לו. הנה אפרים עצבים חבור ד( )הושע

 שאפילו השלום גדול מחלוקת. ושנוי השלום גדול הא יאשמו. עתה לבם

 להלחם עיר אל תקרב כי כ( )דברים שנאמר שלום צריכים מלחמה בשעת
 קדימות ממדבר מלאכים ואשלח ב( )שם לשלום. אליה וקראת לתפשה עליה

 מלאכים יפתח וישלח יא( )שופעים ואמת. שלום דברי חשבון מלך סיחון אל
צריכים מתים שאפילו שלום גדול בשלום. אתהן השיבה ועתה מהעאומר

שלום

הגר״א גירסת
 מ*לום ביה השלום ספני מנוח אל

 מים על נפחד. כקדושה שנכתב ששם
 לאשתו. איש ביו שלום לחסיל בשביל

 מענו שלא משלום גדול אופר אלעזר ח
 שלום. אלא הבריות כל בפי הנביאים

 משלום גוול אופר מלפתא בן שפעון ר׳
אלא הברכות כל מחזיק כלי שאיו

 צריכים מתים שאפילו שלום גדול בשלום■ אתהן השיבר. ועתה אומר מהו מלאכים יפתח וישלח ואמת שלום דברי חשבון מלך סימון אל קדמות
שלום ׳-

הנצי־״ב עמק
 האשה על הכוונה אבל כלל. למנוח אמר נא המלאך שהרי
 והיא המלאך, דברי כל למנוח לספר צריכה שהיחה עצמה

 עששה ובודאי השלום, מפני ושינתה הרה, מהנך התחילה
 ולא אישה, אל דבלי׳ כל -בנביאים כתיב בחנם ולא כדין,
 מביאים שינו אלא המלאך, דברי כל לאישה ותספר סתם כתיב
 ע״ז פי׳ לעיל מש״כ ע׳ בקדושה. שנכתב ששם :השלף מפגי

 אי דהא לבודקה, כדי לומר דא״א שלום. להטיל בשביל :בס״ד

 1 נמחק: השם ואין בודקים, המים לו'איך שאסורה או מגרפה
 'השרישו; פי׳ ברבה. הוא וכן כצ״ל, כו׳. הנביאים נטעו שלא

 מעה פל ב״ד תיקנו דברים ב׳־שלשה כ״ג ד׳ במכות ונדאיתא

 שמו מצינו ראשונים מביאים בכל וכן שלום. שאילת כר
 עמשי את לבשם ורה״ק כמו בשלום, ומברכין בשלום שואלין

 וגף. עוז ה׳ שנ׳ :הרבה וכן בשלוה, לנבל דוד שלח ובן וגו׳,
 יתןלעמו ה׳ כתיב ולא בשלום, עמו את יברך ה׳ מפרש

 ושיהי׳ ברכות, מיני בכל עמו את שיברך ה״פ אלא שלום.

 אין ואס בתוך, שימוש הוא בשלום והב׳ השלום. באוצר
 כח להכיל כלי שאין כלום, הבינות כל אין השלום, אוצר

 שלום. אלא חלילה, לרעה זיתהפכו 'ישתפכו שלא הברכות

 רעה עינו ואין היוה, כל ה׳ ביראת חבירו ידי מחזיק וכ״א
 הברכות. כל חותם שאין :לסולם מתקיימים ועי׳׳כ חבירו, בשל
 פי׳ ריש לעיל כמש״כ הברכות, כל כלול כמיס שבברכת פי׳

 בפ׳ אבל הברכות. כל כמים ברבת נקרא ולכן בס״ד, מ״ם
 ק״ש בשלום, מותמין והתפלות הברכות שכל איחא, •השלום
 בשלום חותמין ב״כ כף, שלום סוכת ופרום בשלום חותמין

 השלום. עושה בשלום חותמין ש״ע( )של הברכות כל •כף,

 וזהו הקפר, ר״א כיון שלזה משמע כאן רבה המדרש ומנוסח
של בנו ר״א דבר: כל של הראי׳ שחסר אלא הברכות, >ל

 מ׳ יתן לעפו עוז ה׳ שנאמר שלום.
 הקמר אלעזר ר׳ בשלום. עפו את יברך
 כל מוחם שאין השלום גדול אומר

 יברכך שנאמר בשלום אלא הברכות
 ויתונך אליך פניי מ* יאר וישמרך ,ה

 שלום לך וישם אליך פניו ה- ישא
 הקמר שלעזר רבי של בנו אלעזר ר׳

 כוכבים עוברי שאפילו השלום ברול אומר
 במם נוגע אין עיכול בינימם ושלום
 לו. הנח אפרים עצבים מבור שנאסר

 לט וזלק נאמד פה פשגמלקו אבל
 ושנאוי השלום גרול הא יאשמו. עתה

 בשעת שאפילו השלום גרול המחלוקת.
 הקרב כי שנאמר שלום בריבים מלחמה

 וקראת לחפשה עליה להלחם עיר אל
ממדבר מלאכים ואשלח לשלום. אליה

 ל״ח פ׳ רבה בבראשית אבל כאן. ברבה הוא וכן הקפד. ר״א

 אפי׳ איתא ושם שם וברבה עע״ז. שאפי׳ אומר: רבי איתא
 כתיב. אפרים עצבים חבור דהא מכון, וכן כף, עע״ז ישראל
 שנשתייר יוכיח הפלגה ודור נפקותא, יש באוה״ע אפי׳ ומנ״מ

 קשה שדבר לפי כף. אין כביכול שם: בב״ר ע׳ פליעה, מהם
 יומא רש״י כן, לומר צריך כרמינו על אבל כן, לומד הוא

 יכול אני אץ כביכול הקב״ה אמר איתא שם וברבה ׳.3 ג׳ ד
 אבל כביכול. הלשק יותר שייך זו נוסחא ולפי בהם. לשלוט

 לשלוט יכול השטן שאין קשה דבר זו אין שלנו, לנוסחא

 כיון בספרי שגם רצ״ל השלום. בזכות פניהם אח ה׳ ברצות

 ושנוי •הדקי לפני היא וצצה שמגן השלום. גדול הא : 'לזה
 לבבם חילוק של החטא דזה יאשמו, עתה דמפרש המחלוקת.

 _ ואינו להתאכזר שדרך מלהמה. בשעת שאפי׳ :להאשס דים
 ע״ז ברבה וע׳ שלום, ועת מלחמה עת כדנתיב שלום, עת

 למלחמה. יבואו שלא תחבולות לבקש שלום. צריכים :הפסוק

 ואומר :המלחמה תורף בעצם היינו מלחמה, עת דכתיב והא
 נאמר דלא בזה, והוסיף ברבה. הוא וכן כצ״ל, כף. ואשלח

 וגזרה במלחמה, שיאבדו הנפשות על הכתוב שמם התם שאני
 רנ״א מסות, פ׳ להלן תני׳ וכיב״ז להם. הצלה שיבקשו התורה

 ואשלח עוד הביא לכן שיברחו, כדי רביעית רוח להם נתן
 בגבולו עבור ישראל את סיהק יתן שלא משה ידע ובבר וגו׳.

 דרך שמר מכ״מ וגף, רש המל ה׳ לו אמר שהרי בידו, ויפול
 עצמה: מצד היא טובה דמדה אלמא בשלום, לו ושלה המוסר
 לבום שהי׳ יפתח אפי׳ בזה, והוסיף כצ״ל. וגו׳. וישלח ואומר

 מכ״מ שנה, עשרה שמונה ב״י אח רעצו אשר על נקמה רוח
 שלו׳ שצריכים הכוונה אין כף. מתים שאפי׳ בשלום: התחיל

בזה דאין וגף, ינוחו שלום יבא כדכתיב העוה״ב, לחיי
רבותא
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נשא פרשהקמו

הגר״א גירסת
 בשלום. אבותיך אל תבוא ואתה שנא׳ שלום

 אבותיך• ובמשרפות תמות בשלום ואומר
 שנאמר תשובה לעושי שניתן השלום גדול

 לרחוק שלום שלום שפתים ניב בורא
 בחלקם שניתן חשלום גדול '“ולקרוב

 ינוחו שלום יבוא שנאמר צדיקים של
 ניתן שלא השלום גדול משכבותם. על

 אסר שלום אין שנאמר רשעים של בחלקם
 לאוהבי שניתן השלום גדול לרשעים. ה׳

 תורתך• לאוהבי רב שלום שנאסר התווד.
 וענוים שנאסר לענוים שניתן השלום גדול

 שלום. רוב על והתענגו ארץ "דשו
 שנאמר תורה ללומדי שגיתן השלום גדול
 •Ta שלום ורב ה׳ למדדי בניך וכל
 שנאמר צדקה עושי אל שניתן השלום גדול
השלום גדול שלום. הצדקה מעשה והיה

ששמו

פיסקאמב במדבר ספרי

 לד< )ירמיה ואומר בשלום. אבותיך אל תבוא ואתה טו( )בראשית שנאמר שלום

 שנאמר תשובה לעושי שניתן השלום גדול אבותיך. ובמשרפות תמות בשלום
 השלום גדול ולקרוב. לרחוק שלום שלום שפתים ניב בורא נז( )ישעיה
 משכבותם. על ינוחו שלום יבוא )שם( שנאמר צדיקים של בחלקם שניתן
 אמר שלום אין )שם( שנאמר רשעים של בחלקם ניתן שלא השלום גדול

 שלוח קיט( )תהלים שנאמר התורה לאוהבי שניתן השלום גדול לרשעים. ה׳
 וענוים לז( )שם שנאמר לענוים שניתן השלום גדול תורתך. לאוהבי רב

 שנאמר תורה ללומדי שניתן השלום גדול שלום. רוב על ויתענגו ארץ ירשו
 אל שניתן השלום גדול■ בניך. שלום ורב ה׳ למודי בניך וכל נד( )ישעיה

השלוח גדול שלום. הצדקה מעשה והיה לב( )שם שנאמר צדקה עושי
ששמו

עמק
 גדול אי׳ בסמוך דהא ותו כשלום. עיקר כוא דשם רבותא,

 לעוה״ב. בחלק והיינו כף, צדיקים של בחלקן שניתן כשלום

 בעוה״ז, בביתם שלום שיהא מבקשים מתים דאהי׳ קמ״ל אלא
 איכפת דלא וס״ד שלמא, בחרייתא זיבולא עד ז״ל וכמאמרם

 קמ״ל מאומה, יודעים אינם והמתים העוה״ז, בעניני להו
 שיהא בשלום, ומפרש וגף. ואתה :מבקשים כשלום סל דמכ״מ

 ברבה דדריש והא אבותיו. אל כשיבוא אפי׳ בהיכלו שלום
מאל דייק זה לעוה״ב, מלק אביו לתרח שיש שבישרו ל״ח, פ׳

 מהא תשובה עשה שישמעאל להוכיח דכוצרך תדע אבותיך,■ -
 בפרקי מיהו מבשלום. הוכיח ולא טובה, בשיבה תקבר דכתיב
 שהמלאכים שלום יבא כענין דאברהם הא מפרש ל״ד פ׳ דר״א

 הספרי אבל הכי, ג״כ סובר דכמ״ר וי״ל פ״ש. כר מקדימק

 דעיקר וכ״ת וגף. תמות בשלום ואומר הכי: מפרש אינו
 אבל שימות, עד בביתו שלום שיהא כי׳ לאברהם הבטחה

 דצדקי׳, תמות בשלום ת״ש מאומה, חש לא ואילך מיתה משעת
 כמעט, מותו יום עם שלום לו הי׳ לא שכרי כן, לפרש דא״א

 וכי׳• מותו, לפני נ״נ שמת אלא ב׳, כ״ח ד׳ במ״ק כדאיתא
 הבטחה שייך לא א׳ יום דמשום מותו, לאחר כשלום הבטחת

 דכתיב דקודם, דיאשי׳ כפסוק הביא שלא הא תבין ובזה □כ"
 לא הבטחה טיקר דשם משום בשלום, קברותיך אל ונאספת בי׳
 שם במ״ק כדאיתא מותו, יום עד שלום שיכי׳ אלא הי׳

 לא שוב והלאה מותו מיום אבל בימיו. בהמ״ק נחרב שלא
 הורווח דמשמת לכיסו, הוא בצדקי׳ אבל בעתה. אלא הי׳

 :השרים כל מפל יהויכין את ונשא מרודך אויל ומלך להם,

 ומדקאמר בחייהם. שלום להם נתן הכתוב תשובו־" לעדש• שניתן
 גמורים צדיקים יותר רבותא קאמר ולא תשובה, לבעלי כתנא

 מותו לאחר מיירי ש״צ, בחלקן שניחן דבסמוך ]והא מעיקרן,
 ב׳ ל״ד ד׳ בברכות אבהו כר׳ דסובר ש״מ יבואר[. כאשר
 שהי׳ תשובה בעל הוא ולרחוק יותר. גדולים תשובה דבפלי

 ים מה רחוקים■ וים ב׳ פרשה דברים המ״ר דעת וכן רחוק.
 לקבל פתוחות לעולם הקב״ה של ידיו כך פתוח לעולם הזה

 לצדיקים שניתנה כאן, רבה ח״ל ש״צ. בחלקן שניתן שבים:
 מקדימין השרת מלאכי של כיתות ג׳ העולם מן שנפטרין נשטה
לצדיקים דיין לא כר, שלום יבא אומרת הראשונה בשלום, אוחו

הנצי״ב
■שמקלסים אלא יאספך, ה׳ וכבוד שג׳ כבוד בידי שמיתתן

 שניתן בלשונו הספרי שדייק וזהו שלום. יבא בשלום לפניו
 כדתנן עוה״ב, אלא שייך לא חלק דלשון צדיקים, של בחלקן

 וחלק חלקו נוטל זכה ואמרינן לעוכ״ב. חלק להם יש ישראל כל

 כדתנך לצדיקים, כ׳ חלק לא עוה״ז טובת אבל בג״ע. חבירו

 כף. העוה״ב לפני לפרוזדור דומה העוה״ז, פ״ד באבות

 אל אתם, ותושבים גרים כי ד׳ פרק בהר פרשה ובח״כ
 לפניך אככזכו גרים ני אומר הוא פצמיכם'עיקר,'־וכן תחשבו

 בחלקן ניתן שלא :וגף עמך אנכי גר כי אומר דוד וכן וגף,
 של כתות ג׳ כעולם, מן שנפטרין בשעה כו׳. רשעים של

 שכר תכלית ידוע והנה ברבה. כדאיתא כף, חבלה מלאכי

 כנבחר בלשונו ז״ל הרמב״ם כמש״כ בעוה״ב, רק תלוי ועונש

 בלשון העוה״ב טובת הכתוב וכינה מ״ש. פ״ח תשובה בה׳
 לך שאין אלמא השלום, בהעדר ממנה הנכרת ועונש שלום,

הימנה, גדולה טובה הי׳ דאלו ממנה. יותר בעוה״ז טובה מדה

אבל. זו. וברכה טובה של בשמה העוה״ב טובת מכנה הי׳
 מחלוקי! ולא שלום שייך לא בעוה״ב דשם כפשוטו, לפרש אין

 וכיב״ז כמש״כ. הפי׳ אלא וכף. יושבים צדיקים אלא מלילה,

 שהתורה טובה אשה טובה כמה ב׳, ס״ג ד׳ ביבמות איתא
 בה נמשלה שגיהנם רעה אשה רטה כמה כף, בה נמשלה

 בספרי להלן כדדרשינן רבנן, דרחים למאן התורה. לאוהבי :כו׳
בו,. ולדבקה אלקיך ה׳ את לאהבה קי״א, ד׳ ובכתובות עקב

 ואיתא כף. לת״ח בתו למשיא אלא כף, אפשר היאך וכי

□כתי אין למד לא אשר וגף, יקים לא אשר ארור ברבה,
הקים, אלא כף למד שלא הרי כף, יקים לא אשר אלא כאן,

■האי לעטים. שניתן :ברוך בכלל הוא והרי ארור, מכלל יצא
מחסידות,. גדולה דענוה ב׳ כ׳ ד׳ בע״ז כריב״ל סובר תנא

גדולה,. דחסידות שם דברייתא לתנא אבל ענוה. נקיט לכן
עמו־ אל שלום ידבר כי שג׳ לחסידים, שניתן למיחני לי׳ הוי
 כדאמרינן מכולן, גדולים שהם תורה. ללומדי חסידיו: ואל

 בתו למשיא אלא נחנבאו לא הנביאים כל ב׳ ל״ד ד׳ בברכות
 ר- ובקדושין וגר. ראתה לא עין עצמם ת״ח אבל כף, לת״ח

 שניתן מעשה: לידי שמביא )ממעשה( גדול תצמוד כ׳ נז׳
וכדדרשינך צדקה, שיחנו הרבים את שעושין פי׳ ערקה. לעושי

בב״ב
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במדבר ספרינשא פרשה
 רבי שלום. זד לו ויקרא ו( )שופטים שנאמר שלום קרוי הקב״ה של ששמו
 שנאמר בראשית מעשה כל כנגד ששקול השלום גדול אומר הכהנים סגן חנניה

 רע. ובורא שלום עושה מה( )ישעיה רוח ובורא הרים יוצר הנה כי ד( )עמוס
 עמו ופחד המשל כה( )איוב שנאמר לו צריכים עליונים שהרי השלום גדול

 ותחרות איבה שאין במקום ומה וחומר קל דברים והרי במרומיו. שלום עושה
הללו. המדות כל בו שיש למקום ק״ו שלום צריכים דבבא ובעל ושנאה

כתוב

מב פיסקא

ד״גר״א גירסת
 שנאמר שלום קרוי דיקב״ר. ששמי
 סגן חנינא רבי שלום• ה׳ לו ויקרא

 ששקל השלום גדול אומר הכזיגים
 עושד, שנאמר בראשית מעשר. כל כנגד

 שהרי השלום גדול כל. ובורא שלום
 ופתר המשל שנאמר לו צריכים ?ליונים

 וברים והרי במרומיו. שלום עושה אמו
 ותחרות איברי שאין במקום ומה ק״ו

 ק«ו שלום צריכים דגנו ובעל ושנאה
הללו. הפדות כל בו שיש למקום

וכה׳־א

הבצי״ב עפק'״•* ץ ,׳
 ,והי שנ׳ העושה מן יותר המעשה גדול א׳ ט׳ ד׳ בב״ב

 וזנות רבים, שמזכה גדול שזכותו ואע״פ שלום. הצדקה מעשה

 שאר אבל שלום. קרוי הקב״ח של ששמו בו: תלוי הרבים

 להקרא כדאי הי׳ לא וכדומה, נאמן רחק כמו ית״ש מדוקיו
 רחום, א־ל כמו שמות, מז׳ לא׳ להטפל רק עליהם, ש״ש

 כ״כ זו מדה אבל הרחק. א־ל והפי׳ וכיב״ז, הנאמן הא־־ל

 ה׳ לו ויקרא שג׳ עלי׳: שמו שקרא עד ית״ש לפניו חשובה
 הא־ל כתיב דה״נ הש״ס מקשה ב׳ י׳ ד׳ ובשבת שלום.

 שם הכא מהימנא, אלהא מתרגמינן דהתס ומתרץ הנאמן,

 לי׳ דעבד מתלג־מינן דה״נ התר ותמהו שלום. איקרי גופי׳

 אינו ועדיין שלומי. ה׳ לקרותו נו היה דא״פ ותי׳ שנים,

 על שסמכו ונראה בעולם. שלום דעבד ה״פ דילמא מוכרח,
 ה׳ לומר לגדעון הי׳ ה״נ נסי, ה׳ למזבח משה דקרא הא

 קרא המקום ה׳, לו ויקרא נראה,דמפרשי ולי ודוחק. שלומי
 )ה׳ שעל יוכיחו והטעמים ית׳. שמו שם על שלום, למזבח

 הש״ם מפרש וכן במשרת. מוטעם לו מפסיק( בטעם נקוד
 ישראל שאלקי ישראל, אלקי אל לו ויקרא א׳ י״ח ד׳ במגילה

 מיבעי יעקב לו ויקרא למזבח, קרא יעקב דאי אל. ליעקב לו קרא
 לי׳. מיבעי׳ גדעון לו ויקרא למזבח, קרא גדעץ אי וה״נ לי׳.

 האל דמשמע להאל, בטעם הנאק סמוך הנאמן, האל ]אבל

 נסי, ה׳ שמו ויקרא דכתיב דמשה בהא אבל נאק[. שהוא
 תיבת לכן נסי, ה׳ למזבח קרא שמשה מוכיחים הטעמים

 דיש ]והא כ״א. מוטעמים נסי וה׳ בטפחא, מוטעם שמו
 שם אברהם ויקרא מציגו וכן לנסי, ה׳ בין כלגרמי׳ העמדה
 התורה טעמי כל דרך כן בינתים. בהעמדה יראה, ה׳ המקום

 העמדה יש אחריו, הבאה לתיבה משרת ית׳ דשמו בכ״מ
 ה׳ ויבן תרדמה, אלקים ה׳ ויפל כמו הכבוד. מפני בינתיס
 ז״ל אמרו וכבר ותשכח[. דוק הרבה, וכן הצנע, את אלקים

 והא טעמים. פיסוק זה במקרא ויבינו ב׳, ל״ז ד׳ בנדרים
 דהואיל נקל לנבון דעת נסי, ה׳ משה שמי ויקרא כתיב דלא

 אזרי ובזה משה. תיבת שוב שייך לא שמו ויקרא דכתיב
 השלום, בפ׳ לדברי סמוכין ומצאתי שם. במגילה התר דברי

 חני ולא שלום, נקרא כו׳ אוכל שאינו מזבח ומה דאיתא
 למזבח קרא דה׳ כמש״כ אלא הכתוב, כלשון שלום ה׳ שנקרא

 שמים כעשית ה״כ חשובה השלום מדת כר. ששקול שלום:
 רע ובורא שלום עושה חשך ובורא אור יוצר שנ׳ וארץ:

 דעושה סמיך דקרא ואסיפי׳ כצ״ל. אלה. כל עושה ה׳ ■אני
 עשית פורע והוא ית״ש, בעולמו שיש מה כל משמע אלה כל

ובריאת אור יצירת פרט כן כמו הא תקשה ולא בפ״ע. השלום■

 בראשית פ׳ בריש ז״ל הרמב״ן כתב דכבר בפ״ע, ורע חושך
 ועשי׳ לדבר, צורה עשית הוא ויצירה מאין, יש הוא דבריאה

 אדרת בס׳ ז״ל הגר״א כ׳ וכן מתכונתו. על דבר תיקון הוא
 הכתוב כפל וכנה ע״ש(. בריאה בפי׳ עליו שנחלק )אלא אלי׳.
 הכינם שהוא לאמר אלה, כל עושה וגו׳ אור יוצר שאמר אחר
 עולמו כל תיקון בזה וכלל מתכונתם, על תיקנס ית׳ הוא וגם
 כדבר תיקון פי׳ שלום, עושה הכתוב פרט בשלום אבל יש׳.

 ־י שהיא משום והיינו אלה, כל מלבד בפ״ע ופרט מתכונתם, על
 וז״ל א. צריכים עליונים שהרי :כולם כנגד ושקולה חשובה

 זה כמשל אר״י וגר, המשל עה״פ הי״ש הביאו שנחומא
 אנקים, ביראת מושלים צדיקים ישראל של ]שרן מיכאל

 ]דגבריאל גבריאל זה ופחד מבטלו[. וצדיק גזרה גוזר הקב״ה
 והוא י׳, יחזקאל י״ש ע׳ הטבחים, שר אספיקליעור הוא

 שסוגר כיק סיגרון ב׳ מ״ד ד׳ סנהדרין וע׳ הקשה. דין
 הובא י״ב פ׳ רבה ובבראשית שם. ז״ל ובפרש״י פותח, אינו שוב
 אפי׳ במרומיו, שלואי עושה טכ״ד[, והוא להיפך, הדרש זה

 תחלה אני אומר שור עולים המזלות שלום, צריכים העליונים
 וכל כר 'אחלה אני אומר תאומים שלפניו מה רואה ואינו

 מ ולא לזה זה ומשלימין ראשון אני אומר ואחד אחד

 ברבה הוא וכן שלום. צריכים העליונים הוי זה, את מזיק
 מלאכים אלף כקב״ה קרא לא ברבה, ואיתא פי״ב. נשא

 טלם ויתקבצו מיכאל יקרא שאם כדי וכר, מיכאל ששמם

 דכוצרך כרי בזה. זה יתקנאו מהם לא׳ וכשיצוה לפניו,
 כלול נמצא בזה. זה יתקנאו שלא תחבולות לעשות הקב״ה

 כבעל^ ולא האמצעי. ועולם המלאכים עולם הפסוק בזה

 לבד. האמצעי עולם על הדרש זה שפי׳ ע״ש פ״ז, שער עקידה
 פי׳ אבל אחרת, בכוונה שפי׳ קדושים פ׳ בחיי רבינו וע״ע

 להלוך ותחרות. פנים: בהסתר איבה. שאין עיקר: המדרש

 שיחרחר מי דבבא. ובעל :בגלוי ושנאה. חבילו. של רצונו נגד
 אלו: מלות בפי׳ בס״ד ט״ז פי׳ לעיל מש״כ וע׳ ומדון. ריב

 :מבירו אחר להרהר לדבר יבואו שלא השתדלות שלום. צריכים
 וכשמברך ביניהם. שלום שיהי׳ לזה השתדלות שצריכים כר. ק״ו

 איתא השלום פ׳5ו חקר. אק עד גדולה ברכה היא בשלום, ה׳
 כר, ביניהם אין שמלאכים השלום הוא גדול קפרא בר אמר

 עמו ופחד כמשל טעם מה שלום, עמהן עושה שהקב״ה
 לא גבריאל, זה ופחד מיכאל זה המשל במרומים, שלום עושה

 בני מים, מן ומהן אש מן ומהן זה, אח )כצ״ל( מזיק זה
 שהראי׳ ומשמע עאכו״כ. האלו המרות כל ביניהם שיש אדם
ביניכם שלום עושה והקב״ה א״ז, זה מזיקים שאין מהא היא

שלא

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס171 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, בהעלותך( )נשא, הנצי״ב< >עמק א - ספרי



סדמג

ר 0)0

בהעלותך
 מולדתי מפני אלך נכסיי

ויאמר
 יואממנתייאשומדבח הגאולה׳ מן שנתייאשו ונליק׳יואש

 מואב1) בעלו אשר זרה לעכודח בניהם ששרפו שרף׳ תורה׳
 ישר& ארץ שהניחו למואב׳ בעלו אשר י מואביות נשים שנשאו
 מפורש ואחד אחד כל עתיקים והדברים י מואב בשדה ונהפכו

 במלכותו׳ לנטיעה דומה שהיה שלמה נטעי׳זה במקומו׳ויושבי

 עם ׳ תורד! כדברי וגודרת יושבת שהייתו־! סנהדרין זו ונדרה
 רות מתה שלא אומר נמצאת שם׳ ישבו במלאכתו המלן

 זונות של חנו ודן בנהיושב בן שלמה שראתו־ז עד המואביה
 מי אם ומה והומר קל דברים והדי ׳ שם ישבו במלאכתו סנאט

 על בכם׳ יבואו לא והס נם תבואו לא בו שב העם מן שהיתר,
 של רעונו שעושים ישרל ׳ המקום קירבה עצמה את שקירבה

 ק הייתה לא בישראל תאמר ואס ׳ וכמה כמה אחת על מקום
 זז שפרה העבריות׳ לטילדות מעדי' מלן ויאם' נאמר כבר והרי

 שמשפרת שפרה ׳ ורבה שפדה ׳ שפרה ׳ מרים זו פועה ׳ יוכבד
 פועה שהיתר, פועה בימיה׳ ישר!! ורבו שפרו שפרה ׳ הולד את

 לו׳ יעשה מה לדעח מרחוק אהותו שנ׳ותתעב אחיה על ובונה
 האלהיס את המילדות ותדאן ׳ העבריות את בילדכן ויאמר

 אשר שנה עשרים מקעה שג' הם מה יודע איני בתיס׳אילו < ונו
 ׳ המלך בית ואת כהונה׳ זו יי'׳ בית את הבתים את שלמה׳ בנה

 הוליד שג'וקוץ למלכות ומדים לכהונה יוכבד זכתה המלכו׳ זו
 שנ'ותעאן מחם זו אחרהל ומשפחות אתענובואתהונכות

 לך בישראל חרם שב'כל זו-יוכבד ׳ הרום בן אחריה׳ הגשים כל
 את כלב ויקחלו עזובה ותמת שג' לכלב מרים נישאת יהיח׳
 בן ודוד ׳ חור בן כלב בני היו ואלה ׳ חור את לו ותלד אפרת

 של בניה מבני דוד נפעא ׳ יהודה לחם מבית היה אפרתי איש
 חותן ׳ אותו מקריבים השמים מן עצמו המקרב כל sw מרים
 נוסעים ׳ שלימלך הותנו שנקרא מכולם יותר לו זויפה ׳ משה

 שבראשונה כשם לא ישראל לארץ מיד אנחנו נוסעים י אנחנו
 מפני אומדים וחכמים ישראל׳ לארץ מיד אלא וחונים נוסעים

 וכסבור משח מעיני נתעלם משדזעעמועמהס שיתף מה
 אינו אומר יוחאי בן שמעון רבי ׳ ישראל לארץ עמהם שנכנס

 תלמוד שאין הזאת בארץ מת אנכי כי נאמר כבר שהרי עחך
 עוברות אינן עצמותיו שאף אלא הירדן את עובר אינני לומר

 עכשיו אמר עמהם עעמו משה שיתף מה מפני אלא הירדן, את
 נ׳סיס לנו ועשרה □מערים שהועיאנו מי אם אומרים ישראל
 משה שתף מה מפני דא ׳ נכנסים אין אנו אף נכנס אינו ונכורו
 אל בא איני אני אף נכנס אינו משה יתרו יאט שלא עמהן עצמו

 ׳ חלק בו לנחם ואין לכם אתן יי'אוחו אמר אשר המקום
 אינו אם אלא אתו הנר נר אשר השבט והיה מקיים אני ומה
 מתכפר יהוד' בשבט היה שאם לכפרה עניי' תניהו לירושה עניין

 אם דא ׳ בניסן בשבט לו מתכפר בנימן בשיט יהודה בשבט לו
 בארץ קבורה לגרי ענייןלקכורה׳ניתן תניהו לירוש' עניין אינו

 שאין אדם של ביתו בן יש וכי ׳ לך והטכנו אתנו לכה ׳ ישראל

 לו מטיבים אדם ביתושל לבן אם קו דברים והרי ׳ לו מטיבים
 טוב יי׳דבר כי ׳ העולם והיה שאמר מי של ביתו לבן וחומר קל
 מעולם והרי ישראל על טוב דבר אין עכשיו עד וכי ׳ ישו^ על
 להיטיב לישראד* המקום פיקד ׳ ,ישראל־ על טוב חבר יי

 פיפקא׳ סליק ענוה׳ בהם ולנהוג לגרים
 או נכסים מפני אם להם אמר ׳ אלך לא אליו ויאמר

 ואין ארץ לו שיש אדם לך "ש בא איני ארץ מפני
 לי יש אני אבל משפחה׳ לו ואין נכסים לו יש לונכסים׳

 אם בארעי הייתי ודיינא ׳ נכסים לי ויש ארץ לי ויש משפחה
מפני הולך איני ואם ׳ נכסיי מפני אלך ארצי □פני הולך איני

יםקא׳3 סליק
 נקשה לשק אלא נא אין ׳ אותנו תעזוב גא אל
 גדרות אני גזור מקכלעליך אתה אין אם אל

 מיה כסכור ׳ מחיבת יתרו נתגייר לא ישרג! אומרי' עכשיו עליך
 להם שאין שראה עכשיו ישר!! בארץ לגרים הלק שיש יתרו
 אין ׳ כבוד מרבה שאתה אתה כסבור רא לו והלך הניחם הלק
 תחת להיכנס עתידים ועבדים גרים כמה ׳ ממעט אלא אתה
 הגח בפני דלת תנעול שלא ׳ לעיני לנו והיית השכינה׳ כנפי

 וחומר קל עליו קיבל לא מלן של התנו יתרו אם לומר הבאים
 אחר אילו אל במדבר׳ הנותינו ידעת כן על כי ׳ אדם בני לשאר
 הדבר הוא כחי והלח והניך במדבר וגבורות ניפים ראה שלא
 אום ר'יהודה ׳ אותנו תעזוב נא אל ׳ ותלך תניה שראית אתה
 את נתן ויי שנ במערים לאבותינו שניתן חן שראיתה הוא אתה

 אפילו לעיני'׳ לנו והיית דא ותלך׳ תניח מעדים כעיני העם חן
 מאיר תהיה מעינינו שנתעלם ודבר דבר שכל לא דיינים אין

 משד. ביד אף והלא העם מכל תחזה ואתה שג' כעניין בו עינינו
 ממשה נתעלם ולמה ׳ עמוד ויכולת להים שנ׳ועוך מסיני היה

 הביב "הא שו דא ׳ ביתדו הדבר שיתלה כדי בזכאי זכות לתלזת
 וגר תלחץ לא ונר הגר את ואהבתם עיניסשנ' כגלגל עלינו

 פיסקא׳ סליק לאתונהולאתלהענו׳
 כשהיו אמרו לו הטיבו טובח מה וכי ׳ עמנו תלך כי ךן«וךן

 שליחחוחמש דושנה הניחו הארץ את מחלקי' ישרל
 הבהירח בית שיבנה מי כל אל אמה מאות הם,ש על אמה מאות

 בראש חלק רכב בן ליונדב נתנוהו ידיהו של דושג יטול בחלקו
 שנ׳ויהיבשמוגים שנה וארבעי מאו׳שנד, ארבע אוכלי'אותו והיו
 מהם עא ׳ מפערים ישראל בני לצאת שנה מאות וארבע שנה

 ארבעי׳שנה אותו אוכלים נפעאו במדבר שהלכו שגה כעיס א,
 כאו כניטן של בחלקו שכינה ששרת וכיק ׳ שנה מאות וארבע

 ובני שנאמר ׳ מפניהם אותו ופינו באו חלקם ליטול בנימן בני
׳ פיסקא סליק ׳ משה חותן קיני

כבר לומ׳שהח צריך אין ימים׳ שלשת דרך יי' מהר ויס^ן*
יי' מהר ויטעו תל ומה ׳ מחורב יום עשר אהד נאמר

 שיכנסו כח מיל וששה שלשים כיוס בו שכינה שהילכה מלמד
 שיועאים אדם לבני רומח למחהדבר משל משלו לארץ׳

 מתייגעים שהם זמן שמחי׳׳וכל למלחמהבשעהשהסיועאי׳הם
 מייגעים שהם זמן כל אלא כן אינו ישר!! מתרשלו׳אכל ידיהם

 יי' כרית וארון ׳ ישר!! ארץ את נירש נלך ואומרים שמחים הם
 במדבר גזירה הטאונגזר׳עליהם אבותינו אמרו לפניהם׳ נוסע
 את ונירש ונלך ונמות נחטא לא אנו אכל פגריכם יפלו הזה
 שיעא זה ארון ׳ לפניהם נוסע יי׳י ברית וארק ׳ ישראל ארץ

 יי'ומשר,ל« בחת שג'וארון לוחות שברי בו היו עמהסבמהנה
 יי׳נוסע ברית וארון ר'שמעוןבןיוהיאומ המהנה׳ מקרב משו

 שהיה לאנטיקוסד משל יי' כרית וארון נאמ׳אלא למה לפניהם
 השכינת הייתה כך שישרו מקום להם מתקן חיילותיו מקדים

 מנוחה׳ להס לתור שישרי׳ מקום להם ומתקנת לישר מקדמת
 כנעני' ששמעו כיון ׳ ערד מלך הכנעני שג'וישמע לפי תל׳ מה

 ר'שמעו{ כס ונלחם נלך מתומרגלי׳שלהם מרגלי׳אמרו שמתו
 אמרו אהרן שמת כיון האתרים׳ דרך 11ישר בא ני אומר יוחי בן

 הענן ועמוד שלהם ,הנדוד התייר הלך שלהם גדול כהן מת
 במ׳ר'שמעון ונלהם שנלך שעה הרי מלהט עמהס עושה שהיה

 שאמרו בשעה ישראל של בידו הייתה גדולה אום'גנות יומי בן
 בארץ כשהייתם אם המקום אמ׳להם ׳ לפנינו אנשים גשלהח

 בארץ נכנסים כשאתם אתכם ופרנסתי זנתי ושוחח ערבה
טובה



י ב לשיקב״ה יום *
 שופטים י״ח( )י״ו כס כנאמר ושוטרים שופטים לממש כו׳ מ״ע

 ומל״ה מישראל: וקהל קהל בכל היינו שעריך מל לך ההן ושוטרים

אעס״י בתורה חנם •שאינו אדם בדיינין למנות כלא )מל״תקא(

 שכירו לא (ח' )כס שנא' חכמות בשאר חכם שהוא

:במשפט פנים
 אלהיס כ׳ז( כ״ב )שמוח הדיין-שנא׳ אח לקלל פלא קג( *)מל״ת

f תקלל לא:

 ונשיא )שם( הנשיא או א״י ישיבת ראש לקלל וכלא עד( )מל״ת
עלי! מקבל הריני דינין הבעלי תאהמצוח לא בעמך

כ״ג( )שם שנאמר השני שיבא קודם לדיין דברי להשמיע שלא
:תשיא לא בי׳ קרי שוא שמע תשא לא .

 שנאמר כו׳ מנ״ת לקיים חברו ממון לכחש וכלא ער<( )מל״יין
אס דינים בעלי מצות • תכחשו לא י־ד( י״ט )ויקרא

 לישבע אין האמת על כגם אעס״י אמת הוא אס בב״ד שביעה נתחייב

 נחרט וכולם המלך לינאי היו עיירות רבוא מז״לששיס שאמרו כמו

 בן יהושע ר׳ על ואחז״ל " אותה ימין מקי שהיו אפילו * השבועה על

 חכם ע״י שבועתו והתיר נכבע מימיו אס הקב״ה שאמר לוי

 על נשאל לא שמעולם ומצאו ובדקו הניחוהו לאו ואס מג״ע הוציאוהו

 ליזהח יש ע״כ מימיו נשבע שלא אלא עוד ולא • התירה ולא שמעהו

 שבועה או קשה בע״ר כגון ההכרח אבל ־ שיכול במה לפשר וצריך

 מומ״ז יאמר־הריני אמת הוא בעו״ה-אס כוכבים עובד ע״ס מוכרחת

(Q )שנא׳ בשמו ליפבע כו׳ מ״ע לקיי׳ יה״ש בשמו ליכבע מך
 חולק הראב״ד ואעפ״כ תשבע ובשמו י״ג( ו׳ )דברים

ומלים למנותובמצות: כלא

 כו׳ מלה לקיים ח״ו כוכבים בעבודת ליכבע כלא עי( ומלת
הזכירו לא אחרים אלהים וכס י״ג( כ״ג )שמות מא׳

 לע״זשלא בלשון אף השד כס להזכיר כלא מזהיר ז״ל האר״י וע״ג

 שלו כוכבים בעבודת כוכבים לעובד להשביע ואף זה בל״ה לעבור

 וכפר עבר ואס ־ פיך על ישמע לא )כס( שנא׳ כו׳ מל״ה לקיים אפור

 *■מ׳ מלח לקיים מומ׳־׳ז הריני ויאמר ישבע לא עכ״פ הכירו ממון

יט )ויקרא שנא׳ חנירו ממון כפירת על לישבע שלא (W )מל״ת

תחכמו אוצר תכנת ע״י חודפס36 מס עמוד הלוי מרדכי בן ליב אריה אפשטיין, השנים אור



לשיקב״היום
 :בידך לחכירך שיש בממון לשקר תשבעו לא כלומר • חשקרו לא י״א(

 שאין כתות ד׳ מאיתן ג״כ שהמה שקיים מכח מ״ו אהי׳ שלא ובכללו

 וחומם ומזל בשקריו משחיח הוא אס ואצ״ל ־ השנינה פני לואין

 תכחשו על-לא עובר כזהו שניר שכר עושק או בעמיתו שמנחש כגון

 שעובר שקר עדות המעיד וכן • שניר פעולת תלין ולא ־ תשקרו ולא

ST ובשותפות במו״מ ואונאה תרמיות בעל הוא אס וכן • תענה לא 
 חברו בו שיאמין בכדי בשקריו מכרן אס ונן * הונו לא על ועובר

 ז( ט׳ מזהאח׳ככמ״ש)ירמי' ממנווינזק ישמור ולא עליו ויבטח

 העל בתרי׳ ונתיב • ארבו ישיס ובקרבו ידבר רעהו את שלוש בפיו

 ועובר כדל,עיל המחנפים הכת בכלל ג״כ )והוא בס אפקד לא אלה

 יקחנה לחבירו לבא העתידה טובה בשקריו המסבב ונן שניהס( על

 למוכר והולך ־ בזול פרק:וטי׳ קינה חברו את שראה כגון * "'לעצמו

 אוישיבא ־ אנחנו שותפין כי לפ־יוני החוש ואל יותר לך אתן אני ואומר

 דמים ,לו ניתן והקונה זו סחורה לקנות רוצה אני וא״ל הקונה אל

 ששמע דברים המספר אף •אלא מרמה• אנשי אלה כל • ממגי שיסתלק

 וק • מאוד גדול עונשן לאחרי׳ והפסד לו הועלת בלא מקצת ויחליף

 לתת 'בלבו ואין " מהטת לו ויהן עמו טובה שיעשה לחברו האומר

 )ואף עשה לא והוא חברו עס טובה שעשה המתהלל וכן • דבר לו

 המשחבם וכן רגנובו(•• לא בכלל והוא הבריות דעת גונב הוא

 והוא הדור גדולי היו ואבותיו מיורם שהוא שיאמר מ שאין במעלות

 שמכבדים אדם בני יש אש וכן י ומתנא׳ שקרים מכת היא נמצ' * שקר

 יאמר א׳ כ״א יודע איני והוא מסכתות שני כיכול שסוברים אוחו

 כוכבים עובד כאלו דבורן המחליף חל • בזה כיוצא כלן וכן האמת

 ■כמתעתע בעיניו והייתי אבי ימושני אילי יב( כ״ז )בראשי׳ בגא׳
תעתועים מעשה המה הבל ט״ו( י )ירמי׳ כוכבים בעבודת וכתיב

: ע״א( צ״ב )סנהדרץ
 )שמותך( שנא׳ מל״חכו׳ לקיים לשוא אתבע ושלא עח( )מל״ת

:לשוא חלהיך ה׳ שם את תשא לא

הערים( )מצות
 מומ״ז הריני • מלא בפה יאמר לחבירו עדות כשיודע

מ׳ מ״ע לקיים עדות לו יודע שאני למי בב״ר להעיד מה( J)&״?

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס37 מס עמוד הלוי מרדכי VVp אריה אפשטיין, השנים אור



חסידים ספר V

 וכרחו הדת מן שבעיר היהודים להעכיר רוצה והיה רע שר היה אחת בעיר תכד
להם אמר לעולם בעירו עוד יהודי ידור שלא חרם לגזור קהילות ואמרו

 שהשרים לזמן תגזרו אלא ]א[ אחרינו הבאים דורות לפני מכשול תתנו אל החכם

]ב[. דבר של בראשו עיניו החכם בחיים

 לברוח וחפץ הרבה לנכרי חייב היה ואחד אחת בעיר שהיו אדם בני שני ]א[ תכה

יאמר לנכרים יגלה שלא שמים ירא שחבירו יודע אם לפרוע במה לו שאין

 שאברח. קודם תצא עליך יעלילו שמא אני וחושש חייב אני כי לברוח רוצה אני לו

 בכל כי יעכב ולא יברח לברוח יכול אם הדת שימירו יהודים נכרים ידחקו אם אבה

 יותר ולקח לקחת וכך כך קצוב היה אם המכסים על יושב שהיה יהודי ]ב[. חוטא עת

 אותו. מקללים שרבים לפי )א( מטבע לענין וכן מנכסיו ירד לבסוף הגוי מן

ויאמר יהודי או נכרי יבא אם שלום בדברי לשנות מותר ]א[ שאמרו אע״פ דע תכו

יכול אינו לו יפרע לא פן ירא כי ברצון לו מלוה ואינו מעות לי תלוה לאדם

פירוש
 לו שקצב בקצבה שלא מטבע ועשה המטבע על המלך מן ממונה היה שאם ר״ל )א( תכה

מנכסיו. ירד לבסוף הוא גם המלך

חסד מקור

 ובמשנ״ה 4רש״י — שבועתן על שעברו הנכרים יאמרו ]שלא שם קדושת משום קטלינהו רלא

 מם׳ ובחס״ל ב, כ״ו שבועות ובתום׳ שכ״ז טי׳ יו״ד אסאד מהר״י ובשו״ת קי״ג ב״ק תום׳ ע׳

 הנכרי דגם השם לחילול מקום אין אונס דבשבועות בפשיטות שכתב להגיעב״ץ עוז מגדול

 בש״ך וע׳ סט׳׳ז רל״ב סי׳ ביו״ד הרמ״א כן כתב לא והנה שבועה, באונס שבועה שאין יודע

 נבוכדנצר ביד מסור שהיה כיון כלל השבועה חלה לא צדקיהו דגבי ס״ל דהרמ״א ל״ו ס׳׳ק שם

 צדקיהו נענש ולא ס״ו בסעי׳ וכמ״ש היא כלום לאו מיתה של אונם מחמת ושבועה להורגו

 אגב דאדרבא השבועה חלה צדקיהו דגבי מבואר מהרי״א בפסקי אבל השם, חילול על אלא

 שיקבל אותו שאנסו כגון דוקא הוי אונם של דחרם כתב נ״ג בס׳ ומהרי״ו ומקני גמר אונסיה

 לגלות שלא בחרם עליו לקבל באנסו אבל גוביינא, דמחסרי מטלטלין כגון דבר שיתן החרם עליו

 חלה לא דאם צ׳׳ע באמת הרמ״א ושיטת יענש ולכך באונם אפי׳ חלה צדקיהו בגבי דבר איזה

 אונם שבועת הרי השבועה הסנהדרין לו שיתירו הוצרך למה אונס דהוי משום צדקיהו שבועת

 שאפי׳ ראיה מזה שהביא א ס״ה נדרים בר״ן וע׳ רל״ב, בר״ם כדאיתא התרה צריכה אינה

 י׳ נ*ב בירמי׳ רש׳יי שיטת וכ״נ הראב״ד בשם וכ״כ בפניו שלא מועלת התרה אין בדיעבד

 צדקיהו וגבי מותר בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד הר״ן שהביא התום׳ לשיטת אבל יעו״ש,

 והסנהדרין צדקיהו שנענש הטעם צ״ל וע׳־כ מצוה, לדבר דהוי כיון להתירו שרי הוי לכתחילה אפי׳

 וסי׳ קפ״ו סי׳ הריב״ש בשו״ת וכ״׳ה הרשב״א בשם רכ״ח סי׳ יו״ד בב״י וכמ״ש השם חילול מפני

 וישם פס׳ וישב פ׳ עד,"ת הלוי בית ובס׳ נ״ב סי׳ מהרי״ק שו״ת וע׳ חסדאי, הר׳ בלשון ש״ע

 שלא שבועה כמו הוי לברוח שלא דשבועה בהרי״ו בשיטת דקאי נראה ורבינו במתניו, שק

 לאו ולפ״׳ז השם חילול שיש היכא להתירה אין ומ״מ התרה וצריכה באונם אפי׳ וחלה לגלות

קאמר. דינא רק אתי חסידות ממדת

 רבנן, מתקני הוו לא תקלה לידי דאתי דמילתא כו׳ מר ד״ה ב פ״ו יבמות תום׳ ע׳ ]א[ תכד.

מייזלס רצ״ה הרה־׳ג והערני לספרד יהודי יחזור לבל חרמו ספרד שגולי יסופר והנד,

 עיי״ש. כו׳ לבטל הרוצה בל ד״ה ע״ב ג׳ מוע״ק בתום׳ מבואר וכן לעתיד לאסור אין רבינו שלדברי

 ק״ו. סי׳ וז״ב יעקב שבות שו״ת ע׳ ןב[ דפוסים. בהרבה חסר זה סימן כל ]א{ ונכה.

נ״ס, סי׳ ח״ו סופר חתם שו״ת ע׳ ובעה״ג תתרס״א, סי׳ להלן ועמש״ב ב, ס״ה יבמות ]א[ תכו.

שם. יבמות הש״ם אגדות שעל שאול ובדברי קנ״ו סי׳ חיים בארחות מהרש״ס בהגהות



מועד צו פרק שלמי תקלו

 אדם בני ודרך הואיל שקר כלשון נחשב זה שאין להורות כ״ה( א׳, )דברים

. * *84כך לדבר

 שקר הוי האם מנגינה בשינוי אך עובדה אותו משפר
בנימת הסיפור מנגינת את משנה אך מאחר, ששמע סיפור שהמספר רבינו סבר
 ששמע, הדברים את בדיוק שמספר אף הסיפור תוכן את מסלף ובזה שלו, מנגינה

שקר. איסור משום בזה יש

 שאנו זצ״ל, חרל״פ משה יעקב רבי הגאון בפניו התלונן שפעם רבינו וסיפר

 זאת הרגיש שהוא הגרי״מ לו ואמר מהאמת, ורחוקים בשקר כך בל שקועים

 לאחרים זאת סיפר הוא וכאשר נפלא, סיפור מישהו לו סיפר אחת שפעם בעצמו,

 מידת זו ואין בסיפור, ופירושו הבנתו לפי שלו המנגינה את בסיפור עירב כבר

.87שקר אלא האמת

נעימויות אי למנוע כדי אמת אמירת אי
 אחר לכיוון שנוסע ולומר לשנות מכונית לבעל שקר איסור דאין רבינו אמר

 לא ובלא״ה חסד לעשות לתועלת כן עושה כי בנסיעתו, אליו יצטרף שפלוני בכדי

.88למקומו חוץ לנסוע להטריחו פלוני ירצה

 רכב בעלי נהגים ע״י רבינו נשאל אחת שלא כתבו, רבינו מתלמידי וכמה

 את הציעו הרכבים בעלי הביתה", נוסע הרב "האם וכדו׳ חתונה שמחות לאחר

 שאל ׳תמימה׳ שאלה אולם לביתו. רבינו את להסיע לזכות בבקשה עצמם

 והלה חסד?" לשערי נוסע כה בין אתה "האם הרכב בעלי את פעם כל רבינו

 היה זה ומעשה המטיב. הרכב בעל עם לנסוע ההסכמה באה ומיד ב״הך, משיב

 כל האם רבינו, סבר מה להבין, מהצד להעומד היה קשה בסדר. עצמו על חוזר

 על רבינו משנשאל אולם חסד? לשערי כה בין נוסעים רכבים בעלי הרבה כך

 של שונות ודוגמאות בכללים בדברים האריך המותרים, שקר אמירת אופני

תרחק׳, שקר ׳מדבר משום בהם שאין שומעם לתועלת שהם שקר אמירת

 מישרים אורח מס׳ עוד ועיי״ש קע״ד, עמו׳ תשס״ד, החדשה, מהדו׳ ליעקב, אמת תתן •86
 והנביאים שהתורה שאשכחן שקר משום בו ואין וגוזמא הבאי דברי לומר דמותר ט׳ סי׳

צ׳ דף חולין כפירש״י דק לא אלא לשקר שיתכוין ולא הבאי בלשון דברו והחכמים
אומר. שגוזמא יודע הוא שגם חבירו את מטעה דאינו משום
 שהוא דבר על שהנשבע ס״ה רל״ו סי׳ יו״ד ברמ״א המובא חידוש דבר להוסיף יש ועוד

 דברי הביא י׳ ס״ק שם והט״ז ע״ב. שוא. שבועת הוי לא דבריו להחזיק כדי קצת גוזמא
 דמ״מ עליו חולק הט״ז אבל גוזמא, בקצת דבריהם להחזיק העולם שדרך לפי הלבוש

זה. על ישבע האיך
קל״ו. עמו׳ שלמה מעדני •87
ע״ד. אות ו׳ פרק ליעקב אמת תתן •88



תקלז מועד לאמתה האמת •מי
 הביתה, אותי להסיע יכול אם אדם אותי ששואל קורה פעמים דוגמא: והביא

 אני יודע בחיוב, משיב והלה חסד, שערי דרך עובר כה בין אם אותו שואל ואני

 זאת עושה הוא אבל לשם, להגיע כלל בדעתו היה ולא אמת, אומר שאינו

 יאמר אם אתו אסע שלא שחושש אלא הביתה, אותי ולהסיע לעזרני לטובתי

 ולעשיית לתועלת שהוא כיון כך, בשל לשנות מותר ואכן במיוחד, שנוסע

.89חסד

־A־
 לו, לתת רוצה ואינו סיגריות לו יש אם שואלו וחבירו סיגריות לו שיש אחד

90לו אין דבשבילו שהבונה לו, שאין לומר יכול

 אלא מעות לו יש והלה מעות, שילוונו מחבירו אדם ביקש באם הדין כמו״ב

 לי", "אין לומר דשרי אחר, לענין להם זקוק שהוא כיון להלוותם ביכלתו שאין

 אין אם בפירוש ישאלנו אם אבל לו, אין כאילו הו״ל לו ליתנם יכול שאינו דכיון

.91האמת יענה ליתן יכול שאינו אלא לו שיש או ממש לו

החסד מפני אמת אמירת אי
 לומר מותר מסויימת, בשעה לצאת האמור באוטובוס לנסוע שצריך עצלן אדם

 שלא כדי באמת, שהוא מכפי יותר מוקדמת בשעה לצאת אמור שהאוטובוס לו

 את לו ומקדים שמשקר בזה לו מזיק שאינו רק ולא האוטובוס, את ויאחר יפסיד

 שמצוה אלא איסור, שאין רק לא כזה ושקר לו, מסייע כך ע״י להיפך השעה,

.92לעזרו כדי לו לאמרו

 ר׳ הרה״ג תלמידו רשימות שליט״א; דינקל רמ״ט הרה״ג של מאמרו לרבינו הזכרון ספר •89
ק״נ. עמו׳ חיים ארחות שלמה מעדני ספר שליט״א; שוב יוסף

שליט״א. שוב יוסף ר׳ הרה״ג רשימות .90
 רבי הגאון שאמר ל״ח דף לנער חנוך בקונטרס ועיין ט״ו; סימן פ״ה ליעקב אמת תתן •91

 מעות לאדם יש שאם סבור היה זצ״ל יעקב קהלות בעל שאביו שליט״א קניבסקי חיים
 לי "אין הבונה, כי שקר אינו שזה לו, שאין לו ואומר מסוים. לאדם להלוותם רוצה ואינו

לך". להלוות
 רבי להגאון שאמר חיים החפץ בעל על מסופר קל״ה דף תרחק שקר מדבר בספר אמנם
 לבקש יהודים אליו ובאים בבית, מסוים בסף סך לו שיש שהיות מפונוביד, כהנמן יוסף

 לשקר רוצה ואינו משלמים, ואינם שלווים אנשים מסוג שהם חושש הוא אבל הלואות,
 וכשיאמר גמור, בקנין כספו כל את לו להקנות רוצה הוא לכן בסף, לי אין להם ולומר
שקר. יהיה לא זה כסף, לי אין להם

 טוביה משה הג״ר של במאמרו ועיין שליט״א; שוב יוסף ר׳ הרה״ג תלמידו רשימות •92
עמו׳ חיים ארחות שלמה מעדני ספר תרמ״א; עמו׳ לרבינו הזכרון בספר שליט״א דינקל

 ליצחק לשגות אבינו ליעקב מותר היה זה ומטעם :שליט״א נבנצל הגר״א לי והוסיף ;ק״נ
לברכו. רוצה היה יודע היה אם שבאמת מי את שיברך כדי אבינו



מועד צו פרק שלמי תקלח

זה... דבר אמר לא מעולם
 שלא זמנינו מפוסקי מאחד השמועה מפי תמוה פסק לרבינו אומרים כשהיו

 יגזה._ דבר אמר לא מעולם אומר: היה בעיניו חן מצא

ופיוטים וידויים באמירת שקרים" "דובר
 נסים רבינו היה "וכך גאון: נסים רבינו של הוידוי לפני יאמר קטן יו״ב בתפילת

 גאון נסים רבינו של זו בדרגה אנו שאין כיון ח״ו, שקרים כדובר יהיה שלא אומר"

 ברתת בבעתה באימה וכו׳ לפניך אני מתודה כגון שם הנזכרים הלשונות כל לומר

 עבר שלא שיתכן חטאים מיני כל שם שמזכיר מה אמנם והן וכר. בחלחול בזועה

 בהם שיכללו כללי כנוסח גאון ר״נ תיקנם שמעיקרא כיון בה, לן לית עליהם,

 ר״נ שכונת כיון בזה, מ״מ בעצמו(, שיפרטם ראוי בהם שנכשל שיודע )וחטאים

 ונתקן הוידוי, בעת בוראו לפני כך לעמוד שראוי אדם כל על באמת היתה גאון

 "כך ולומר הוידוי קודם להקדים יש כזו בדרגה אגו שאין כיון לכן יחיד, בלשון

 עיני", לנגד יכון "לא ביה דכתיב שקרים כדובר יהיה שלא אומר" נסים רבינו היה

המלך. לפני בתפילה בעמדו ובפרט

 בכיות קול שומע מלפניך יה״ר )כגון ודמעה בכי בהם שמוזכר הפיוטים ומ״מ

 לדמעות ויכוין בוכה, אינו אם אף יאמרם ׳אזכרה׳( בפיוט בסליחות שאומרים וכו׳

 אף קמתי" "שחר בסליחות לומר יכול וכמו״ב ישראל. כלל דמעות או הציבור,

 לשונו, ע״פ הוא בתפילתו האדם כוונת שעיקר לפי השחר, עלות אחר כשקם

 .94קמתי שחר עצמו על אומר מהרגיל מוקדם הקם אדם בני ובלשון

מדוייקים שאינם בתפילות ביטויים
 ברהמ״ז של עשה" מצות לקיים ומזומן מוכן "הנני לומר המנהג על רבינו נשאל

 בו יש האם התורה, מן לברך דעות לרוב חייב דאינו שביעה כדי אכל לא ראם

עשה׳. ׳מצות לקיים דמוכן לומר שקר חשש משום

 דרבנן, עשה מצות על גם שפיר לפרשו יש עשה׳ ׳מצות דהלשון רבינו: השיב

 כמו מצוות בשאר גם שאומרים ומה מדרבנן. עשה למצות כונתו מדרבנן הוא ואם

 במו זו מצוה תקנו דחכמים לפרשו יש בתורה׳, שכתוב ׳כמו ובו׳ העומר ספירת

?5ע״ב בתורה שכתוב

 "ולא שכתב: ט״ו כ״א, דברים להנצי״ב דבר העמק בחומש המובא את לכך שהישוו ויש •93
 הרה״ג תלמידו רשימות בשמו...", העידו ושקר הגר״א, רבינו בשם השמועה לקול אאמין

שליט״א. שוב יוסף ר׳
 עוד לעיל וראה ;א׳ ס״ק הלכה דבר ט״ו פרק תפילה ח״א, שלמה הליבות ;הנ״ל רשימות •94

הסליחות. ימי אלול חודש בדיני בזה
שהגאון ועיי״ש ע״א אות ג׳ פרק ליעקב אמת תתן ר״ה; דף תפילה ח״א, שלמה הליכות •95



תקלט מועד לאמתה האמת <מי

באמת תאמרנה עצמותי כל
 ובדידיה ובדר. אמתיות שאינן תנועות לעשות שלא רבינו הזהיר תפילה בעניני

 של המפורסם מנינו אנשי על להמנות לבו נשאו בחרותו שבשנות עובדא, הוה

 .96 * 94המערבי הכותל ליד מרצש״ק של ערבית לתפלת ז״ל ברוורמן זרח ר׳ הגה״צ

 כשסח ולימים מבך. פסק הימים מן ביום ואולם ארוכה, תקופה זה מנהגו ונמשך

 תפילתו אשר ז״ל, זרח "ר׳ דבריו: היו וכך טעמו, את גילה זה, מנין אודות רבנו

 באמירת מסוימת ׳תנועה׳ לו היתה קדושה, ובנעימה הנפש בהשתפכות היתה

 כלשהי מסיבה הר״ז השתתף לא אחת פעם ולילה׳. יומם נהגה ׳ובהם התיבות

 הוא אף אחז הנ״ל לתיבות בהגיעו בש״צ. אחר אדם שימש ובמקומו בתפילה,

 גמלה שעה באותה אמירתם... בעת זו ׳תנועה׳ הוא אף ועשה זרח, ר׳ של במידתו

 לחיקויים, ענין נעשה התפילה סגנון אם שהרי מקומי, זה אין כי ההחלטה בלבי

עוד". בה לי חפץ ומה כראוי, אמתית ואינה מזיופים נקיה ההתעוררות אין

 התלהבות של בתנועות מרבה בבחרותו, מב״ב, אחד את כשראה וכן

 שלמה, וכונתך ככרך שתוכך ידעתי לולא לו: אמר התפילה, בשעת והתעוררות

.97כך על מיסרך הייתי

זהותו להסתיר כשרוצה אמת אמירת אי
 איך נפק״מ לשואל ואין ולמשפחתו, לשמו אותו ששואלים באחד רבינו, נשאל

 וזהותו, שמו את לגלות רוצה אינו שהיא סיבה איזה מחמת והנשאל לו, קורים

?8שמותר השיב אחר? שם ולומר לשנות מותר האם

אחר לאדם להתחפש
 סגורה, שהמחלקה בשעות חולים בבית קרוביו לבקר שרוצה באחד רבינו, נשאל

להכנסי וכך להם להדמות אחות או לאח המיועד לבן חלוק ללבוש לו מותר האם

 בשעת כגון מוחלטת, היא החולים בית הנהלת מצד בזה הקפידא אם השיב:

כן, לעשות אסור ודאי אז, להבנס אדם לשום מרשים ואין וכדו׳, רופאים ביקור

על הדין שהוא והוסיף לאמרו, לא בזה שבאופן העיר זצ״ל פישר יעקב ישראל רבי
מדרבנן. רק אלא ,עשה ׳מצות דאינו לאמרו שלא העומר, ספירת קודם שאומרים הנוסח

 שבירושלם, הדעת מנקיי ד׳ עובדי סגולה אנשי ובראשם חשוב, צבור נמנו זה מנין על .96
 כשעה ארכה השבת, צאת של הקבוע הזמן אחר שעה חצי שהתחילה ותפילתם,

 ז״ל הגר״ז עובר היה התיבה לפני כאשר הנפש, והתרוממות התעוררות מתוך שלמה,
ובו׳, ישראל" בית כל "אחינו תפילת הקהל כל אמרו התפילה ולאחר צבור, בשליח
 המודיע בתוספת מאמרינו ראה זרח רבי של מנינו על עוד וכו׳ לחולים שברך" "מי וערכו

.29 עמו׳ תשס״ב מנ״א י׳ ואתחנן פ׳ ערש״ק
 בפרקי לעיל וראה קפ״ג; עמו׳ תפילה ח״א, שלמה הליכות קל״ז; עמו׳ הגדול המאור .97

חינוך.
שליט״א. שוב יוסף ר׳ הרה״ג רשימות •98



מועד צו פרק שלמי תקט

מכל אנשים, במה מכניסת לפעמים עין ומעלימים מוחלטת הקפידא אין אם ואף

זו לשמחה במיוחד שבא לומר לשנות שלא
ראש היה והמחותן לעיר, מחוץ בשמחה להשתתף הגיע ורבינו פעם אירע

 הגעתי לא כי האמת, מודיע הנני למהותן, רבינו אמר בהכנסו ומיד חשוב, ישיבה

 כשהבחין אחרת. בשמחה להשתתף אלא זו, בשמחה להשתתף במיוחד לעירכם

 הפטיר אמיתו, על הדבר להעמיד זהירותו גודל על מתפעלים שהנוכחים רבינו

ססי. ב״ע ■צ״ך ףד ןילחו ׳במס היא כהערו גמרא הלא

 רעה בשורה לבשר שלא בכדי אמת אמירת אי
חובה אינו לו נודע ולא מת לו שמת מי י״ב סעי׳ ת״ב סי׳ ביו״ד במחבר מובא

 ׳מדבר שנאמר הוא חי ולומר לשקר לו אין עליו, שואל אם מיהו ובו׳, לו שיאמרו

 לומר מותר האם רבינו ונשאל לשקר. שאסור הוא שמפורש הרי ע״ב. תרחק׳ שקר

 כשנהרג י״ח פרק ב׳ בשמואל מפורש וכך שמותר, רבינו והשיב יודע׳, ׳איני

 טוב, איש היה כי על אחימעץ ולא לדוד לבשר הכושי את יואב שלח אבשלום

 אבשלום, עם מה אותו שאל וכשדוד במלחמה, הניצחון על ובישר רץ גם ואחימעץ

 לי נמסרו לא אחימעץ שאמר דוד המצודת שם וכתב יודע, לא שהוא אחימעץ אמר

 לפי לו וכחש הוא יודע הכושי אבל בבנך, נעשה מה ידעתי ולא הדברים פרטי כל

רעות. לבשר רוצה כשאינו יודע איני לענות שמותר ומשמע רעה. לבשרו רצה שלא

 רבינו את וכששאלו קודש, בשבת רבינו ממשפחת אחד רח״ל כשנפטר ופעם

 ביאר תשובתו, לפשר אח״ב וכשנשאל רבים. רחמים שצריך ענה שלומו, מה

10,רבים"... ברחמים מתים "מחיה בתפילה כן אומרים שהרי

המדינה בחוקי דמלכותא דינא
 לגויים יהודים בין מפלים אינם המדינה חוקי שבהם המקומות בכל רבינו: אמר

 לשקר - דאורייתא גזל משום - ואסור דמלכותא דינא של דין יש לעדה, עדה ובין

 לשלם לא כדי אחר ממשלתי משרד כל או ביטוח לחברת השייך טופס כל במילוי

במרמה. כספים מהם להוציא בדי או החוק לפי

 שיקבל מנת על צורך, ללא בדיקות או נוספים ביקורים לערוך לרופא אסור ולכן

עבור גבוה תשלום יקבל החוק לפי אם ולדוגמא: הביטוח, מחברת כסף יותר

 ק׳־ל. סי' ה׳ פרק ליעקב אמת תתן •99
 קכ״ה. סי׳ שם •100
מ״ג. סי׳ שם •101



תקמא מועד לאמתה האמת <י

 ביקורים שלשה ערך אבן והרופא שלשה, עבור שיקבל ממה יותר ביקורים ארבעה

 כדי החולה צורך ללא נוספים ביקורים לערוך לו אסור החולה, טיפול לצורך

יותר. גבוה תשלום יקבל הבל שבסך

 הוצאותיו שיקבל כדי כהוגן, שלא טופס שימלא גוי לרופא לומר אסור וכן

 בכל אסור לנכרי אמירה כי מכיסו, לשלם שיצטרך במקום הביטוח מחברת

.102האיסורים

כבנו לקרותו מאומץ בן
 בנו הוא באילו לתורה אותו שיקראו היתום ורוצה ביתו בתוך יתום שגידל מי

מהו. המגדלו של

 בתוך יתום שמגדל מי מיימוני תשובת בשם מ״ב סי׳ סוף ברמ״א בחו״מ מבואר

 מיקרי לא ׳אמי׳ או ׳אבי׳ המגדלו על כתב היתום או ׳בני׳, בשטר עליו וכתב ביתו

ע״ב. בך, לכתוב ראוי וגדלוהו הואיל ובשר מזויף

 יבולים לתורה לקרותו לענין גם דאפשר מכאן ללמוד יש ו־לכאו׳ רבינו, ונשאל

 דאביי ע״ב ל״א דף וקידושין ע״ב י״ט דף סנהדרין עוד ועיין המגדל, שם על לקרותו

"אם". למניקתו קרא

 לבוא יכול כי המגדל שם על לתורה לכתחילה לקרותו שאסור רבינו, והשיב

וירושה. חליצה בענין למכשול עי״ז

 מותר זה, פרט מגלים אינם שהרשויות כגון אביו, שם את יודעים אין אם אך

 אשר בת "ושם מ״ו( כ״ו, )במדבר מדבתיב להוכיח ויש המאמץ. בשם לקוראו

י.0נאשתו בת אלא היתה בתו דלא הרמב״ן וכתב סרח"

תורה של לאמיתה הלכתא בירור
 הוציא פעם רבינו: של הגדול בנו שליט״א אויערבאך שמואל רבי הגאון סיפר

 את מדי יותר מסביר שהוא לו והערתי הלכות, בירורי כמה לברר קונטרס רבינו

 את כך כל שהסביר מתוך דבריו, את לסתור ירצה אחד שאם לומר", "האין צדדי

 לפניו פרוס ההפוך שהצד כיון דבריו את בקלות לסתור המעיין יכול הנגדי, צד

בטוטו״ד...

 האמת. את לברר, שרוצה משום בן עושה ובדוקא בבונה כי רבינו, לו ענה

103*  ואז האמת את לברר אלא בזה, חן למצוא כדי הלכה פסק כותב "איני והוסיף:

 שליט״א נבנצל אביגדור רבי הגאון והעיר א׳; אות שנ״ט סי׳ חו״מ ח״ד אברהם נשמת •102
הגזל. על מוזהרים נח בני גם שבלא״ה

י״ח. סי׳ י״ב פרק תפילה ח״א, שלמה הליכות ;נ״ה סי׳ ה׳ פרק ליעקב אמת תתן .103



מועד צו פרק שלטי תקטב

 את גם טוב יראה שהמעיין החולק, דעת טוב שיובן השני הצד את גם אני כותב

.104האמת" תתברר כך ע״י אולי ההפוך, צד

באמת הנאמרים דבריו
 רבינו שמסר הראשון בשיעורו זצ״ל: הקשר דוד רבי הגאון תלמידו סיפר

 וצלל פילפולו את התחיל רבינו אותו. לשמוע הישיבה ורבני רמ״י הגיעו בישיבה,

 מרצבך )הגר״י הרבנים אחד לו הקשה דבריו בתוך התלמוד. בים אדירים במים

 הסוגיא את והסביר טעיתי! אמר ומיד קימעא חשב רבינו שחידשו. היסוד על זצ״ל(

אחר. באופן

 שיעורו את שהפריכו כך על מזה הדעת תלישות לו שיש אמר לביתו כשחזר

 לו שהיה רבינו, שח העיתים באחת רבות שנים לאחר אך הראשון, בפעם מיד

 יותר היתה בקושיא והאמת היות אך פירכא, אותו על לענות תירוצים מספר

האמת. מן לסטות שאין מלאמרו, נמנע לכן והתירוצים מהתשובות

 שיעוריו למסור כשהפסיק האחרונות בשנותיו רבינו, של שיעוריו על ועוד

 הזקנה מחמת לו שקשה השיב, שיעורים? למסור הפסיק מדוע נשאל: בישיבה

 בזמן שלפעמים וחושש היות הוא הטעם עיקר ואמר: והוסיף עמו. כוחו ואין

 התבטא - לומר. ברצונו שהיה הדברים מן חלק ישכח השיעור את שמוסר

 לאחר גם רבינו של לידיעותיו נגיע שאנו הלוואי ואמר: התלמידים אחד

 גדולי דברי את אחת פעם ולו לומר שישכח שחושש רבינו השיב ששכח...

 למסור מוכן אינו וע״ב הדברים, באמיתות יחסר הרי בסוגיא האחרונים

.,°5 שיעורים

השומעים לב לעורר כדי בדבורו לשנות
 היה, שלא מעשה בשיעור לספר לו מותר האם שיעור, מגיד ע״י רביגו נשאל

 שמותר, רבינו השיב סיפור, בצורת למעשה ההלכה את השומעים בלב לעורר בדי

 מביא דבש ביערות וכן היה, שלא למעשה שאלות כתב הדשן התרומת דגם

 שמותר חזינן בבכיה, להרבות כדי ובו׳ כהנים בשני מעשה כ״ג דף ביומא מהגמרא

כאן. וה״ה בבכיה, להרבות בדי שקר לומר

 לספר דמותר שכתב "מה תשובה מכתב השיב בדבר שוב רבינו וכשנשאל

 נכון למעשה, ההלכה את השומעים בלב לעורר כדי היה, שלא מעשה בשיעור

לזה סמך שהביא כ״ג( )עמ׳ שלמה התפארת נפלאות בספר ומצאתי והוסיף: הוא.

תקנ״ו. עמו׳ לרבינו הזכרון ספר •104
קל״ה־קל״ו. עמו׳ שלמה מעדני תקצ״ו; עמו׳ שם •105



תקטג מועד לאמתה האמת

דאורייתא כדבייא - ברכות סוף ומהירושלמי היה, משל איוב - ע״א( ט״ו )דף מב״ב

אבוש... ולא אודה
 התחכמות שום ללא האמת למידת רבינו של ודבקותו ענותנותו מידת על

 שכתב מה על לו הערתי אחד במכתב כי אציין שליט״א: ידלר משה הג״ר כותב

 "אודה בזה״ל: כך על מענה לקבל נדהמתי כן. כתב לא שבמרדכי מסויים בענין

 התחמקות שום ללא כך וכד. להיפך" הוא מפורש כי בזה שטעיתי אבוש ולא

 הנ״ל המכתב מלהדפיס נוקפי לבי אולם במיוחד. בוטות במילים והתחכמות

 או כ״ב בוטה בלשון יהא שלא לשנות ורציתי ובד, אבוש ולא אודה זה בנוסח

 שלא ובמעט המכתב בגוף עיין רבינו כך, על לשאלו ושלחתי אלו, תיבות להשמיט

 שלא ובקלילות ספורות במלים השואל את פטר רק זאת לשאלתי כלל התייחס

 שאומר בכך במכתב הנאמרים הדברים בגוף לעיין והמשיך בסדר הכל כי אשנה

י.07 כלל להתייחסות ראויה השאלה שאין
 הגוף שמירת מח״ס שליט״א לרנר יצחק יוסף רבי הרה״ג ידידי סיפר זה כעין

ועוד: והנפש

 בספר המופיעה הערתו בענין לרבינו מכתב שלח ספרו, את להוציא כשעמד

 להשתמש שאסור שם כתב אברהם, הרב פרופ׳ המחבר, ד׳(: )פי״ד, אברהם" "לב

 בן אברהם ורבי גאון שרירא רב בדעת זאת ונימק בתלמוד, המוזכרות בתרופות

 ולא בזמנם שהיה הידע לפי דיברו רפואה, בענייני חז״ל דיברו שכאשר הרמב״ם,

 תאשר ביום הרפואה אם רק דבריהם, את נקבל לכן הקדושה. בתורה ידיעתם לפי

 שיש משום אומרים", "יש בי זו דעה לכתוב שיש רבינו, העיר כך על זה. מידע

 החולקים הם מי לרבינו: ושאל בת־זמננו. מהרפואה באישור הצורך על חולקים

 כדברי שנוהגים הטוען מיהו הרמב״ם? בן אברהם רבי ועל גאון שרירא רב על

 שבישיבתו שמכיון והוסיף העכשווית? מהרפואה אישור לכך כשאין גם חז״ל,

 זו שנקודה הרי מחו״ל, אוניברסיטאות בוגרי שחלקם רבים, בעלי־תשובה לומדים

מהם. לרבים מאוד חשובה

 היא שעובדה הוסיף, אך החולק מיהו כעת זוכר שאיננו במכתב, לו השיב רבינו

בה אין ימינו רופאי שלדעת מחלה על שבת לחלל ערוך", ב״שולחן נפסק שכך

 לעיל וראה ד׳; אות י״א מכתב המאור, פניני ח״א, שליט״א ידלער להגר״מ השבת מאור •106
 לתורה לעוררם בכדי היה שלא סיפורים לתלמידים לספר מותר האם לחינוך בפסקים
ועבודה.

המאור. לפניני בהקדמה ח״ב שם •107



מועד צו פרק שלמי תקטד

 בו מכתב לפרסם רבינו של לכבודו זה שאין המכתב לפרסם אם התלבט אך סכנה.

זוכר... שאינו מודה הוא

 ׳זה פירוש "מה השאלה: את בלל הבין לא הוא רבינו, עם להתייעץ כשעלה

 הנושא בכל מצוי שהנך אתה, וגם ;זוכר לא באמת אני בפועל, הלא לכבודי׳?! לא

 שימצא מאוד יתכן זאת, תכתוב אם יודע. אינך אתה אפילו ספרך, כתיבת לרגל

 אחד שאכן מכתב אליך וישגר זאת, שיקרא - בחו״ל או בארץ - מישהו

 אני, גם ואדע לי תודיע התשובה, את אתה תדע כך כן; סובר מה׳ראשונים׳

 תדפיס לא אם מאידך, כולם! זאת וידעו הספר של הבאה במהדורה זאת ותפרסם

 שאני די שלא יהודי, לאותו אמור הדבר... את לדעת יזכה לא שאיש הרי זאת,

 בסיגנון זאת לפרסם חייב שאתה שאמרתי אלא זוכר, שאיני שתפרסם מסכים

לספר. במבוא המכתב את והדפיס במצותו, ועשה זה!"

 דעת היא זו שדעה חכם, מתלמיד מכתב קיבל חודשים מספר כעבור ואבן,

 והוא אליו כשחזרתי כך. סובר הרשב״א שגם אחר, העיר זמן ולאחר הריב״ש;

 אני יודע, אתה עכשיו ׳הו! מאושר: זרחו ממש פניו עצומה! בשמחה זאת שמע

.108ידעו!׳ וכולם יודע,

 נפשות להצלת שהוא אף בשקר להתפאר לא
לאברך רבינו התקשר השבת, כניסת קודם ספורות שעות שישי, יום בצהרי

 קשות, ל״ע שחלה גלמוד, זקן ביהודי לטפל לב בכל ומבקשו ממכריו, נמרץ

 החולים. לבית להכניסו מוכנים ואינם ממנו, והתיאשו בו מאסו והרופאים

 לו לעזור איך יודע הייתי אילו רבינו: ענהו לאיש, לעזור יובל איך האברך לשאלת

ממך... מבקש הייתי לא אזי

רבינו. אמר — דבר העלתי ולא שביכלתי ככל עשיתי

שערי הישן החולים לבית במונית הובילו החולה לבית ירד אברך, אותו קם

 כתפו, על הזקן את הרכיב איש, אין כי וירא ובה כה משפנה שבירושלים. צדק

— המטה על והשכיבו המיון לחדר עמו נכנס

 לצעוק החלו המטה, על החולה את משכיב האברך את הרופאים ראו לפתע

אחר... חולים לבית לקחתו שיואיל זה, חולים בבית "תורנות" היום שאין עליו

 זה זקן ומצאתי יהודה מחנה בשוק עברתי באמרו: תם פני העמיד האברך

מוצא איני כלל, וכתובתו שמו יודע ואיני מכירו איני השוק, בפינת שרוע שוכב

 קל״ו עמו׳ שלמה במעדני המובא את עוד ונציין .235 עמו׳ המשמחת התורה בס׳ הובא •108
 יותר שמת פשוט הוא בי האמת, קבלת על לשכר יזכה לא שהוא רבינו התבטא שפעם

השניים. בין סתירה קיימת באשר שלו, עמדתו על להגן מאשר האמת עם להסכים



תקמה מועד לאמתה האטת 'למי

 אותו תשלחו אנא לשלחו, נפשכם את יש אם מכם, יותר בו לטפל מחויב עצמי

החוצה. נס ומיד אחר... חולים לבית אתם

 הרבה, לשמחתו בו. יעשה מה לראות הצד מן עמד בלאט, האברך נכנס לאמ״ב

 שהחולה מכיון הרופאים: צוות לפני פסוקו את פוסק הראשי הרופא את ראה

 ועליו לשלומו, אחראים החולים בית שוב החולים, בית כותלי בין שוכב

לאשפזו...

 של לביתו מספר פעמים בטלפון התקשר חולה, אותו דאגת את שדאג רבינו

 על מסודר הענין כי לבשרו לרבינו מיד טילפן לביתו האברך משחזר אברך, אותו

כראוי. טיפול ומקבל חולים בבית אושפז הזקן החולה וכי ביותר, הטוב הצד

 מעשה על התפארות ברוב האברך לו סיפר הדבר? עשה איך רבינו לשאלת

׳תם׳. פני בהעמידו הרופאים על להערים שהצליח ואיך שעשה, הקונדס

 לשונת לך הותר ודאי שכזו, נפשות הצלת לצורך כי אף דע, רבינו, לו העיר

 להשתמש שהוכרחת קימעא להצטער לך יש הכל, אף על פנים, ולהעמיד מדבורך

י09שקר... במעשה להתפאר כדאי אין ובודאי בשקר,

השלום מפני הכתוב שינה
 נא שא וגו׳ מותו לפני צוה "אביך ויחי בפרשת בתיב דרבינו, בפומיה מרגלא

 שלא כן יעקב צוה לא כי השלום מפני בדבר שינו וברש״י, וחטאתם", אחיך פשע

 אמר שהקב״ה חז״ל שאמרו במה דבשלמא להבין, וצריך בעיניו. יוסף נחשד

 אלא זקן", "ואדני אמרה שהיא זקנתי", ואני וגו׳ שרה צחקה זה "למה לאברהם

 זקנתי" "ואני כי אמת, שהדבר ברמב״ן שם מבואר השלום, מפני הכתוב ששינה

 יעקב וגם כאן. יש שינוי רק עדנה, לי היתה בלותי אחרי שאמרה מה פירוש הוא

 לך המביא אנכי שנתכוין, ברש״י שם מבואר הברכות, לקבל כדי ששינה אבינו

 "ויאמר כתיב ואח״ב אלי. דברת כאשר דברים כמה ועשיתי בכורך, הוא ועשו

 אם כאן, אבל שינוי. רק והוי "אני", אלא עשו" "אני אמר שלא רש״י, מפרש אני",

 אכן בדבר. ששינו רק לזה קוראים ואיך גמור, שקר הוא הרי כן, צוה לא יעקב

 היתה חייו ימי בל אביו הנהגת שדרכי היינו צוה", ב״אביך שהבונה לתרץ, נראה

 אינו הדבר עצם וא״ב איבה. לנטור ולא וחטאתם" פשע נא "שא במידת להתנהג

 נחשד לא הרי ובאן זה, מקרה על במסוים התייחס כאילו שאמרו מה רק שקר,

°״. השלום מפני שינו בזה בעיניו, יוסף

ק״ג. עמו׳ שליט״א שטרן להגרי״מ הגדול המאור •109
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 בררתי אשר ומהם .דבר לשואלי השבתי אשר מהם
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ששוןותשובות שאלותשמן
 כשרן יקרתו השגתי דברי לנת״ר;דתה

השביעה הי׳ אופן איזה טל המעשה
שלחי  בטרם

 מבאר
 הנאבד, מר״מ

 מרת מהעלובה ההיתר ונתחזק ,מבאקליראוזע מענדיל

 טביעתו בעת היו אשר הערלים עדות כפי א( הנ״ל. מרים

 להמים שנפל ר״ל טביעתו ראו אשר במסל״ת עליו והעידו

 בבגדים מלובש הי׳ וגם ,עלה לא ושוב וירד ועלה וירד

 דהצלתו ברור זה באופן אשר באיזור עליהם וחגור כבדים

 דנחשב וברור נזאד רחוקה בדרך רק להיות יכולה אינה

 המיוחסת בתשובתו הרמב״ן ואף גמור, למת התורה מן

 חיים מחזקת יצא גיונא האי דבכי יודה קכ״ח בסי׳ לו

:דרבנן חשש רק בזה ואין ,התירה מן

 חפשי אשר במסל״ת הערלים מעדות הנראה (ב
הדבר וברור מעיניהם כשנאבד תיכף אחריו

 רק נשאר לא וא״כ נפשו, שתצא עד בהחפישה השהו

 אף לסמוך ויכולים סיף להם־ שאין מים דין דרבנן ספק

 דהרה חשש עיד כאן דיש משום ואי האמצעים סימנים על
לשקר ויכולים הטביעה שראו כיון במלחמה ע״א *כמו

מיכל בת מריה מרת העגונה של בעלת

נס שתצא עד עליו ששהו ולאמר

לרעת
הא,רחו שלאאף :ו

והרמב״ן והראב״ד והרמב״ם הרי״ף הפוסקים
 ולא במלחמה דע״א האיבעי׳ נפשטא והריא״ז והרשב״א

 אינו אם בדדמי שיאמר חשש שיש רק לשקר הער חשיר

 במיתתו לספק שאין באופן ראה איך דבריו מברר

 כ; אמר לא ואס אח״כ, בנמצא קברתיו לאמר וצריך

 במה אבל ל״ת, נשאת ואס דרבנן הפק עכ״פ הוה

 חשדינן ולא נאמן האחד אף בדרמי לומר בו שייך שהין

 כלל לחוש אין מסל״ת דבגוי הובר והמררכי ,שישקר לי׳

 השיטות כל בביאור פלי בתשובה והארכתי בדדמי שיאמר

 העידו ג( בזה. להאריך המקום כאן ואין זה בענין

 מרדכי ר׳ שנטבע המקום בצמצום אותו שמצאו הערלים

 לאחר חוששין אין בגט שאף ממש מקומו הוה א״כ הנ״ל

 דיצחק בהסיגי׳ בהרמב״ן כמבואר ממש במקומו בגמלא

 כתיבתו במקום שהי׳ בנהרדעי דאשתכח גיטא בהך ר״ג

 ר״ג דיצחק לעיבדא ממש ודמי בתשובתי בזה והארכתי

 בינונים סימנים לה והגי הי׳ וכאן נמצא כאן דאמרינן

 שהכירו הבגדים על להמוך יכולים וכן ,אשתו

 הדנים צר אשד מהערל שלקחו המאנטול היינו

 דרבנן חששא רק דהוי כיון לשאלה לתיש ולח ברשות שלח

 כנפות הארבע בגרים ועוד בהמאנטול ההכרה מצורף וכן

 אינשי מושלי לא ציצית בו שיש כנפות בהארבע סברא שיש

 חיישינן דלא כ״ז רף וב״מ ק״כ דף ביבמות בפירוש כאמרם

 בעת לו שהי׳ שברור הדגים צידת על השיין ובסרט לשאלה

 חיישינן לא וכן ,יכול לא ובלעדי׳ ,דגים לציד ננסעס טביעתו

 בלא :נשא ל שריח דאשתו ברור א״כ ,שלו שאינו כיון לשאלה

 הזה שהנהר שהעידו מה מתוסף ד( כלל. פקפוק שוס

 בלידת העוסקים האנשים ורק בו מצויות השיירות אין

 שאין כמו הוי וא״כ דוגתו בסירות עליו יסובבו הדגים

 ולא אשה בגט אף דמהדרינן הוחזקו ולא מצויות השיירות

 הוכחות באיזה דסגי מיתה גבי ומכ״ש לאחר חיישינן

 ואי; לשאלה להם ול״ח בגדים, איזה והכרת ואומדנות

 במקום אשר משה ר׳ דברי לפי ה( .ספק שוס בזה

 "פריים הנקרא שחת שם גדל הנ״ל מרדני ר׳ שנטבע
 משם ולעלות לשוט שש לניפל אפשר אי אשר פעסיל"

 יוכל דבר של כללו ,כמעט סוף להם שיש מים כמו והוי

 ר׳ אשת מרים האשה את להתיר ושלו שאנן להיות כת״ר
 פקפוק שום בלא העגונה מכבלי הנ״ל הנטבע מרדכי

 ונפש בלב אוהבו כחפצו ולתורתו למר ושלים כלל

 :קארלין חופק״ק פרידמאן דור .

 שלשה של ב״ד הושבתי לעיל הנאמרים הדברים כל על
:דיתיצביין גבר לכל להנשא היתר לה ונתנו

4 8

 להתיר

בט״ע

אלה*ש
 מן אחד בשם אצלו חדש דין איזה מחבירו כשמע מי

והודיע סברא איזה או חקירה איזה או הראשונים

 , הסברא או החקירה או הדין כחוב אשר המקום לו

 אס חידוש איזה הסברא או הרין בזה הוא חירש וא״כ

 הדין ממט שמע אשר חבירו הת״ח שם להזכיר צריך
 שם יזכיר רק להזכיר צריך אינו או ,ספר באיזה שכתוב

הנ״ל• הדין יבו כתוב אשר יספר

ה תשובה
 חיים מחנה בספר מצאתי מגוש השאלה זה

 הפתיחה קודם א״ע חלק על מחדש הנדפס

 פ׳ הנחומא מדברי לפשוט ורוצה בזה נסתפק אשר

מיאשא מר׳ אני מקובל הלבלר תנחום ר' אמר במדבר

ראה
שלו

 של דבר אימר שאינו מי נל הללטמ״ם
 כי דל הגזול אל אומר הכתוב שעליו אומרו בשים הורה

 נקרא לא חרושים שמחדש מי בודאי ורוצה הוא דל

 לעשיר והשבע פסוק על קהלת מדרש עיין עשיר שהוא דל

 גילה אחד אם מיירי התנתומא ע״כ לישן לו מניח איננו

א״כ ,ראשונים של בספר; הכתובה הורה של דבר לו

הזקנים מן שקיבל

הג האיש
ג

V/מעצמוכלל חידש שלא בעצמו דל חיש
 יזכיר לא אס הלבלר תנחום ר׳ קיבל אעפ״כ ,ומשכנו

 לא על עובר הוא הרין מקום ממנו ששמע האיש שם

 באיתו חלק לו ואין בעצמו דל הוא כי הגם ,דל תגזול

 ,תדש דין הוא כי ביאור צריך והדבר שם ומסיים ,תורה

 :שם עכ״ל הדבר לי לברר תורה בן מכל ואבקש

 ר׳ קיבל אעפ״כ שכתב מה אומר אל בתחילה
 האיש שם יזכיר לא אס הלבלר תנחום

 לא גדול טעות טעה בזה כו׳ הדין מקום ממנו ששמע

 אמר איך עצמך הגע ,זה דין אמר הלבלר תנחים ר׳

 למד בעצמו התנחומא אלא אומר הכתוב עליו הללממ״ם

 נחום אמר. איחא דשם ב׳ פרק פאה המשנה מן זאת

 מן שקיבל מאבא שקיבל מיאשא מר׳ בלגי מק כך הלבלר

 בשנים שדהו בזורע הללממ״ם הנביאים מן שקיבלו הזוגות

 ומזה ואחד אחד מכל פיאה שטתן מקומית בשלשה או

 אומרו בשם דבר אומר שאינו מי כל התנחימא למד

 תיבה בהתגחומא ונחסר וכו׳ אומר הכתיב עליו

 לרמז וכו׳ משיני למשה הלכה הזקנים מן שקיבל אחת

המשגה: סיף

 היפך בגמרא מקומות בכמה מצאנו הדין בגוף להנה
היורדים ורבותינו ע״ב ל״ח דף בברכות מזה

 שלקות אמר יוחנן דר׳ משמי׳ מולא ומנו ישראל מארן

 שמע עילת ובאמת בדברו, נהי׳ שהכל עליהם מברכים

 עיין יוחנן ר׳ בשם כן שאמר יפת בר בנימין מר׳ זאת

 ר׳ יתיב ע״א מ״ע דף בברכות שם עוד .שם בסוגיא

 הונא דרב קמיה גידל רב ויתיב גידל דרב אחורי זירא

 ולא טעה ,וקאמר גידל רב ויתיב פירש״י וקאמר ויתיב
 מאן לי׳ אמר ,וגומר שנתן ברוך אימר שבת של הזכיר

 אמרה מאן גידל לרב הוגא רב לי׳ אמר פירש״י אמרה

 זה דין גידל מרב הונא רב שמע א״כ ,רב לו והשיב

 רב אחר ר״ה אמר ע״ב שם איתא אעפ״כ ,רב בשם

 גידל רב בשם ר״ה מזכיר ולא שנתן ברוך אומר טעה

 תלמיד הי׳ הונא רב כאשר לדחות אפשר וזה ,רב אמר

 בהא אבל ,דרב מפימי' אח״כ ששמט אפשר , רב של

 יוחנן דרבי משמיה עולא ומנו ע״ב ל״ת דף דברנות
 בסוגיא שם עיין ,כן לתרן אפשר אי ונו׳ שלקות אמר

כר׳ לשבשתיה עולא קכע יצחק בר׳ נחמן רב אמר

:יפת בר בנימין

 ג״ו דף גזיר בתיהפות דאיתא בהא לתרץ א£שך1
ר׳ אמר במשנת שם דאיחא תא על ע״ב

-------אליעזר _________________________ —־

הות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס31 מס עמוד הלוי רפאל שמשון בן דוד בנימין , לווי ששון שמן
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 שנזיר המת נון טומאה כל יהושע ר׳ משום אליעזר

 הגמרא ופריך מקדש ביאת על עליה חייבין עליה מגלח

 ר׳ משוש והא ,לה נמר יהישע ר׳ משום אליעזר וגר׳

 שמעתתא כל הגמרא ומסיק כו׳ לה גמר ממל בר יהושע

 לא מצעי אמרינן ובתראי קדמאי תלתא בבי דמתאמרא

 אמר חנניא בן יהושע ר׳ ה״נ התוספות ופירשו ,אמרינן
 ור׳ אליעזר לר׳ ממל בן יהושע ור׳ ממל בן יהושע לר׳

 בן יהושע ור׳ אחרון שהי׳ ר״א הזכיר המשנה שסידר

 אמצעי שהוא ממל בן יהושע ור׳ ,הראשון שהוא חנגיא

:להזכירו חש לא

 עילא מזכיר הגמרא שהידר אשי רב נאמר אנו את
ולח עולא והאחרון ר״י הראשון יוחנן דר' משמי׳ *

 בר בנימין ר׳ משים אמר בעצמו שעולא אך האמצעי

 רב אמר בד״ה שס ז״ל מרש״י אבל ,יוחנן ר׳ בשם יפת

אומר ועכשיו שכתב ע״י כן משמע לא יכו׳ קבע גחמן

ר״י: בשם המדרש בבית ^גגולא

T!V ע״ב ק״ד דף בפסחים ראיחא הא זה לפי קשה 
 לרב יהודה רב א״ל לפומבדיתא איקלע עולא ׳

 אבדיל היכי וחזי דפירי כלכלה לי' אמשי זיל בריה יצחק

 היכא א״ל דאבוה לקמי׳ אתא כי׳ לאביי לי׳ שדר אזל לא

 ואמר לאביי שרדתי׳ אנא , אזלי לא אנא א״ל ,אמר

 וסרבותי׳ רברבנותי׳ א״ל , לחול קידש בין המבדיל לי

 ופירש ,מפומי׳ שמעתי׳ הימא דלא למר לי׳ גרמא דמר

 אלא יצחק ררב מפומי׳ שמעתי׳ תיגמר דלא רשב״ם

 שמועה דבר שאומרים ת״ח כל ואמרינן ,ראביי מפומי׳

 בנזיר דאיתא מה ולפי בקבר, דובבות שפתותיו מפיו

 נימא א״כ אמרינן לא האמצעי אמרינן בתרא אדרבה

 פירוש ולולי האחרון, הוא אשר יצחק רב• בשם שמעתי'

 רב בנו על כעס יהודה שרב מפרש הייתי ,הרשב״ם

 מפימי׳ שמעתי׳ שמע הוי בעצמו אזיל הוי דאלו יצחק

כמה והוה עולא בשם דאביי מפומיה ולא בעצמו דעולא

 ואיסק איזכי דהוא מאן אמר ע״א כ״ב ובמ״ק בביצה

להבין קל והטעם , דמריה מפומי׳ לשמעהא ואגמרה

: עי״ש
 בספר ראיתי אמרינן לא האמצעי דנזיר בהא להגה

בשרתי וז״ל ילקוט מדרש בזה שפירש חן לוית

 אזן שמען שלא דברים דור שאמר מלמד רב בקהל צדק

 אומרן בשם דברים אמר דלמא מאד תמוה והוא מעולם

 ובהקדם ,במגילה כראיתא לעולם גאולה מביא זה שגס

 מהראשון רק הלכה לומר צריך דאין הנ״ל, הגמרא

 ביבמות ואיתא ,ממנו ששמע האחרון ומן הלכה שחידש

 בשני לדור אפשר וכי עולמים באוהלך אגורה צ״ז

 משמי הלכה שיאמר יה״ר דוד אמר כך אלא עולמים,

 וזהו , עולמים בשני ואדור בקבר דובבות שפתוהי ויהי׳

 שתמיר ר״ל אכלא לא שפתי הנה באמרו נמי כוונתו

 שיאמרו מחמת בקבר, אפי׳ מלדבר שפתי יכלו לא

 צדק בשרתי מהפסוק דקרא סיפא והוא משמי, הלכה

 זה על ,כן לו שיהי׳ זה דוד ידע מניין וקשה ,רב בקהל

 שמען שלא דברים שאמר מלמד ואמר לתרץ הילקוט בא

 א״כ , אותן מחרש בעצמו שהוא מחמת , מעולם אזן

:הראשין שהוא מחמת תמיד שמו יזכירו ע״כ

 להזכיר צריך דאין מפורש בגמרא מבואר סדין נמצא
מפיו ששמע והאחרון הדבר שחידש הראשון רק

 שלמדו הדין יודע הי׳ לא שבלעדו הגמרא בזמן זה וכל

 לראות הרוצה וכל בדפים הכל אשר כהיום אבל ,בע״פ

 שכשיאמר סברא אין וללמוד לראות בעצמו יכול וללמוד

 א״כ , שמו לו שיזכיר ספר מאיזה סברא איזה אחר לו

 לא זה אשר מהגמרא מימרא איזה אחד יאמר נאשר

 וזה האיש מזה המימרא זה ששמע לומר יצטרך שמע

סברא: אין

«/

ששון
שאלה

 עומד והוא לענות מחויב שהוא שבקדושה בדבר
:כעונה הוי אם ושיתק בהפילה

ו תשובה
 איט בתפילה ז׳ העיף ק״ד סימן א״ח בש״ע איתא

ישתיק אלא לקדושה ולא לקדיש לא פוסק

: כעונה ויהא הש״ץ שאומר למה וימין

שלא ער בד״ה בתוספות ע״ב כ״א דף בברכות והנה
 אומרים היו ור״י ור״ת כתבו וכו׳ יגיע

 שוחק, חם הפסקה הוי כעונה שומע אי דאדרבה

 שר׳ לקט שיבולי בשם הביא ו׳ בסימן ארי׳ והשתנת

 יצא ענה ולא שמע אמריגן היכא כתב שלמה• ב״ר אברהם

 בהפילה העומד אבל דסיכה כהנך לענות שיכול במקום

 ראמר לדר״ז ודמי בשמיעה יצא לא לענות יכול שאינו

 ראוי שאינו וכל בו מעכבת בילה אין לבילה הראיי כל

 בה״ג בשם ותוספות ורש״י ע״כ בו מעכבת בילה לבילה

 וכ״כ וישמע דישחוק וס״ל ל״ה בפרק שם בדבר חולקין

 דלא אמרו אחר ומטעם אלא ור״י ר״ת בשם התוספות

 ואע״ג הפסק הו״ל כעונה דשומע דכיון ולשמוע לשתוק

 שלמה ב״ר ר״א על רבוותא הגי פליגי לח דע״כ דאפשר

 שהארי אלא לענות ראוי דאדם בתפילה .בעומר אלא

 לרידהו ותשיב הפסקה איסור מחמת עלי' דרביע הוא

מודים ז״ל הם שגס אפשר באלם אבל כו׳ לבילה ראוי
: עי״ש כו׳ לבילה ראוי אינו דה״ל

ל״ח דף מעירובין זו לסברא ראי׳ להביא לי ונראה
 כאן עד רבק תימא אפילו שם ראמרינן ע״ב

 ולא בישן אלא טרי בן יוחנן דר׳ עלי׳ רבנן פליגי לא

 דאי בניעור אבל ,במקומי שביתתי למימר פי׳ אמר מצי

 עיין דאמר כמאן אמר דלא אע״ג אמר מצי למימר בעי

 משום למימר אפשר אי למימר בעי דאי חע״ג , שם

 מצי דלא כישן הוי ולכאורה לשבת מי״ט הכנה איסור

 דמו דלא הש״א שכתב לחילוק אנו מוכרחין ע״כ ,אמר

 איסור - מחמת אמר מצי דלא היכא לן דשאגי להדדי

 בילה ואין לבילה ראוי ונקרא עלי׳ דרביע הוא דארי׳

 על בב״ש שיהובא מהמררכי ראי' דמות עור מעכבתו,

 שאע״ם ודע שם וז״ל מ״ו ס״ק חליצה סדר בפירוש א״ה

 חרם להתיר אומר הי׳ שר״מ והג״מ המרדכי שכתב

 דכל משום פסולה חליצה ההא שלא כדי נשים שתי לישת

 צריכה ושהא לחליצה עולה אינה ליבום עולה שאינה

 אותה להתיר נהגו לא ואפ״ה ,האחים כל על לחזור

 שכתבו כמו אר״מ דפליגי רבנן כשאר דנקטינן שבועה

אלא ליבומי שריא דיבמה דכיון וטעמייהו והג״מ המרדכי

:עי״ש היא ליבום ראויה עלי׳ רביע רשבועה דארי'

Tl V“ דאמר ע״ב ק״ו דף דפסחים מהא מפורשת ראיה 
 עיין יקדש לא ידיו הניטל רב אמר ברונא רב ׳

 כתב וק לו יקדש חבירו אבל היא יקדש דלת רשש״ם

 לקר: יכול אינו בעצמו דהוא אע״ג .עי״ש שם הרת״ש

 כאשר אעפ״כ לבטלה ראשונה ברכה ויהי' הפסק דיהא

 ממש והוי קידוש ירי יצא ובהשמיעה הפסק הוי לא ישמע

ישתיק רק לקדושה פוסק אינו רבתפילה ז״ל דרש״י דיכא

בזה: ויוצא וישמע

שאלה
 שח־ש מה להשי״ח שבח ברברי בחפלה שהפסיק מי

: חזרה לענין דינו מה לומר ניתן

ז תשובה
 לחזיר צריך דאינו בגמרא מפורש הדין זה לכאורה

בתפלה לומר צריך הגשמים בימות רהנה

משיב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס32 מס עמוד הלוי רפאל שמשון בן דוד בנימין לווין, ששון שמן
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־,יל־! ת׳י-ע הלל

 דיחטוף יבזבזו. והו :וכו׳ ממוסר טני מה צפני ת״ל ועוללות,הגר״א הגהות
יפות. ידיו ,אפי בריא אפי' :יכלתו כפי ואחד אמד כל

 דלפי אע״ג לבזבז וקאמ׳ לס כוי מטלכו טפי לבזבז דמצי
 כיינו בדלית. יכול :כהלכה שאמר שומפין לזה קאמ׳ דרכו

יון בל׳ שקורץ המודלה גפן
כן. ובדקל ניא״ה: אנדי״ר

"־י יק ג־־■־־ ״’־•־ ,!,,,״״״״

תבזבז 07 אותם כלוט׳ אותם. ד<8 תשקח
ודלית דקל דהיינו אמרים ולא ,ל ש«םר

ו

 ג פרק
ז הלכה

בקשיה צ־ל בקשה א[

מפיר ׳״>1 מסירי ב[

 ב פרשתא
נ ]הלכה

 נוסחאות חלופי
ר״ה כפי׳

אחה נפשה לשקר בשמי[ ]נדז< . ........... ____ ____ __ ..._________...
מוראך יהיה שלא לחיה חולין :גונב תראה שלא הגנב מאחר שלך את תגנוב התמרין דתלויין ענף דכהוא יב׳. א׳ «וקה׳ סח

Z ׳?T™ ן !2אי?;י?1:ד3..?ליה קיי to אותך: אוכלין יהיו אלא עליהן וכח^ץ ^מר
ונשאר וגום׳ אלה כן על ובה״א ,.תכחשן ןלא מנין אזהרה m למןנן

איש באיש איש אלא לי אץ בעמיתו איש )ד(
תגנובו לא )ה( :מ״מ בעמיתו ת״ל מנין באשה

ולא בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו לא
לכחש סופך גנבת אם הא לשקר בשמי תשבעו

לשקר: בשמי להישבע סופך לשקר סופך
. ,״״״״, לפי ת״ל מה לשקר בןבשמי תשבעו לא )ו( דלית בדבחם דמפשיקו מס( , , ' .

וכר. תגזיל לא "-ל ,״״: ליה !ל™ אלהיך ה׳ שם את תשא לא שנאמר

 תעשוק נא נתיב להט כנוני המיוחד שם על אלא חייבים לי אין שיכול
ולא בשמי ת״ל הכינויים כל את לרבות מנץ בלבד

 אתה נעשה וחללת ד״א השם. חילול שוא ששבועת מלמד אלהיך שם את וחללת )ז( :לי שיש שם כל
 יושבי חרו בן על בה יושבי ויאשמו ארץ אכלה אלה כן על אומר הוא וכן )ח( :ולבהמה לחיה חולין
 אינו והוא הוא גבור פלונילן איש אמר אפילו יכול רעך את תעשוק לא )ט( :מזער אנוש ונשאר ארץ
 הגזל מה תגזל לא ת״ל עשיר אינו והוא עשיר פלוני איש חכם אינו והוא חכם פלוני איש גבור

מיוחד
הלל ענך

התו׳־כ זל הודח בשי׳ זיי׳ נלא( :ב ם בראשית )ל( : איד־ .או וכ״ד, ובזז( :.הלק־ ערך נז(1 :ה״א 1־1 פאר, ירושלפי )נו(

בדבר בשסשנחו נזה שייך זשק דמאי בזד. נתקשו רבים שכתב ,או ד־ה י בפרק לקפן כתב וכן )כנו( : 1 אות הנר־א בהגהות

שאופרי; בדבר שמתבייש טון קצת תירץ פשאנ־ץ והר״ש גו, שאין להו־ דופי ,וכל דבתב נפאי יבינו וכוונת בבינוי־, אלא אינו

עליו ואומר זני איש שהוא יזושר בחבפה נד,־נ וכן בו ואין זליו לם, פיס׳ נשא ,פ בספרי בפירושו כוזב ובן אלהים־ .אל, בגון

:דבריו המשך זיי־ש שבזיר, הזשיר שהוא ד־ה א לה סוסה בתוספות נשפו פובא בספרי רבינו של ופירושו

שריבה אחר :אותן אולקין אלא פניו אזהרה שמנו זונש
מיעט. תעזוב: דכתי׳ הכתר. )מ "?יי” ** ־ל”

 כי ידפי׳ ולא אותם דכתי׳ יל״י ?י,: ?״מ *יית
זו הגירסא היה הראב״ד

 קציר. ת׳ל מיעט: וכי ריבה י[:^ד 0בפגי
קציר פה מקציר: נשמע נטנר ו הלכה—׳•

 017) לבזבז מושל שהקטן מיוזזד ת״ל ■סר בשפי לשקר ב[
 והדקל הדלית יצאו כגודל בי!( י’ב~ייי ]דייו ־*־ל
לבזבז בהם מושל הקטן שאין : י[^" יתביו

 למיסק מצי דלא משום בגדול. גגור wn, נבןר [ג
 דהפיאה בר״פ וכתם ולבזבז ׳w רזשי יכו׳ מכם

 ארבה הכי נרסי׳ )כס ניתנת להיות צייד גנילם
של שאינן מפני אלו אח אני יי׳י* גניי ™י יייי״ו3

 אלו את ומוציא ס<7] סכנה
 ואוקמוה סכנה[ של שהן םעהת יותר הג־ןן יפ

 דהיינו למפנ׳ פיאה שם דקורא דלכל םשום הגי־א
 והטריחו )כאלו( באילן[ ]נס ל* לפי• יקשה ואומנים

 הוצאה שתהא כבית בעל מל יופנ»״ י׳ביי״י "יי■1
 ר׳ בשם ותני כסכנה מפני שלו גביי יייי* גבוי י’י

חלוקי :סכנה האילנות כל אמי !1’יכי

דאילן פירי מא( ובו׳. אגוזי'
כדלית דינייכו דהוו אגוז

מבזבזין, ולא דחולקי׳ וכדקל
ולפי׳ נו□ אגוזי׳ של אילן ס״א

קשרי׳ נא לו שאץ חלק קורהו דקאם׳. :א• איקס׳ לס
ז״ל ר״ן פי׳ והכי ענפים ולא איי® נ׳: *יק®׳ ז(י

בקשיי׳ תבואה )כס: מרוד
. י _ ___ י וב׳. א׳ באוקם׳ ליוזא דזד(

 תלתן שלה: בקש כיינו )כיס.
:דידיה באשכול דהיינו בעמיר. דהיינו :א איקס׳ פ<

תמרי׳ כלונר יר-דרריי תמרים והפריזי. באילו
דידהו באשטלות דאיתנהו ייי יי ־0""ז *<”

דתלויין דתמרים דדרטיהי
 דחלויין היט כי דידהו באשכול

 דידכו באשטל כענבים גרגרי ״־. □׳ א פאוקם׳
התמרין דתלויין ענף דכהוא וב׳. א סיקס׳ פד(

 אפילו יבזבזו והם לפניהם הנח תעזוב.
 אומר ואחד לחלק אומרים ותשעה תשעים
 לזה יפות ■ידיו אפילו בריא אפילו לבזבז

 ובדקל בדלית יכול כהלכה. שאמר שומעים
 ותשעה תשעים אפילו אותם לומר תלמוד כן

 זקן אפילו לחלק אומר ואחד לבזבז אומרים
 כהלכה: שאמר שומעים לזה חולה אפילו

 לחלק ובדקל בדלית לומר ראית מה )ו(
 הכתוב שריבה אחר לבזבז הפירות כל ובשאר

 מיוחד קציר מה קציר לומר תלמוד מיעט
 והדקל הדלית יצאו כגדול בו מושל שהקטן

 שמעון רבי כגדול. בהם מושל הקטן שאץ
 תעזוב )ז( :וכדקל בדלית אגוזים חלוקי אומר

 תלתן בקשה. «ן תבואה הנח לפניהם.
 אפילו יכול במכבדות. תמרים בעמירי. &

 אותם. לומר תלמוד הרוח אותן השירה
 כשם הרוח אותן השירה כך ואחר הפרישם

 לקט שספק מנין בעציהם. זכו בך בהם שזכו
 פיאה. פיאה ספק שכחה. שכחה ספק לקט.

 אני אותם. תעזוב ולגר לעני לומר תלמוד
 נפשות אלא מבם גובה איני אני אלהיכם ה׳

 תדכא ואל הוא דל כי דל תגזול אל שנאמר
 ריבם יריב זד כי אומר הוא וכן בשער. עני

נפש: קובעיהם את וקבע
.3 פרשתא

 שנאמר לפי לומר תלמוד מה תגנובו לא )א(
עונש למדנו ישלם שנים גניבה

 לא )ב( :תגנובו לא לומר תלמוד מנין אזהרה
 מנת על תגנובו לא למיקט. מנת על תגנובו
 לשלם מנת על ולא כפל. תשלומי לשלם

 לא אומר בג בג בן וחמשה. ארבעה תשלומי
:גונב תראה שלא הגנב מאחר שלך את תגנוב

 לתבואה הפיצה כלומ׳ התה.
!, וב׳. א׳ מאוקר׳ גוז(
מהממיר ולת>לזן CpO :וב* א׳ אוקגף נוח(

 יניחו המכבדות מן ולתמרים פתר »וש וממר ולהכי
והעמיר הקש אף להן דפתסזסיז.

 כלומ׳ אותם• ת״ל :והמכבדות :יי *־ *י?®' פט(
למעוטי אותם כתי׳ להט ייפז:זהי

 מיחייב דנא פיח לפסולת
 לעניים הסרישץ. להן: להניחו

 בעמיר ולתלתן נקשיה לתבואה
 ואח״ב :במכבדות ולתמרים

לפירות הרוח. אותן השירה

 כך נפיחת: דהיינו[ בהם. un] שזכו כשם מפסולתן:
 ת-ל :פסולת! דהיינו דידהו בעצים כלוט׳ בעציהן. זט

 לרבות אותם תעזוב מאי תעזבם דליכחוב אותם. תעזוב
:לעניים דהוו ועוללות פרט וספק לקט ספק אפי׳

למקט. מנת על ע״ז(. )פ׳
 תגנוב לא כלוט׳

 ולבתר ולהקניטו לצפוריה ע״ט
 לא :ניכליה ניכדריה הכי

 כסל תשלומי לשלם ע*מ תגנובו
 עני הוה דאי וה׳. ד׳ ותשלומי

 צדקה מקבג הוה ולא טובים בן
אגנוב[ ]מס איניש ליטא לא

 דמיחייבנא היכי ט מיניה
ד או כפל תשלומי ליה לשלומי

 נפשיה דשייך משום וה'
תראה[ ]בזד< שלא בגניבה:

 בדין שיניו את רשבו אלא כגנב.
 מה תכחשוי לא : שנך את וט.ינ
 וכחש נאמ׳ כבר והלא ת״ל.

 דמיחייב שקר על ונשבע בה
 שמפיק קרבן ומדמחייב קרבן
 ת״ל ומה לכחש דאסור מינה

שנא׳ לפי ומהדר :תכחשו לא
 דאי שמענו. עונש בה וכהש
 אזהרה קרבן: מיחייב כחש

 אא״כ הכתוב ענש דלא נעיין.
 הא תכחשו: לא ת״ל הזהיר,

להט כלומ׳ וכר. גגבח אם
 לא בהדי תכחשו לא אסמיך
 תשקרו ולא תכחשו לא תגנובו

 וסופו לכחש סופו גנב דאי
 :שקר על עשבלי וסופו לשקר
 משום המיוהד. שם על אלא

 לרבות מניין :ה׳ שם את דנתי׳
 צבאות שדי כגון הכנויין. כל
 ישבע דלא >כס( להו דדמי וכל
 וכר: בשמי ת״ל בשקר, להן

 ולבהמה. לחיה חולין אתה נעשה
 <7) דכתי׳ ואע״ג מר!( כלומ׳

 כל על יהיה וחתכם ומוראכם
שנשבעת כיון השדה נוס חית

 אל׳ כלוט׳[ ]נזז( מזער. אנוש
 ארן אכלה שוא שבועת והיינו
 ולבהמה לחיה חולין דנפשו
 )נוזס מזער אנוש ונשאר ולהט

 שוא( שבועת דהיינו אלא
 אם׳ יבול והוצכין: מתמססי׳

דהיינו ובד. גבור פלוני איש
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 ונקוטותס כמו למקט להכעיס מנת על פי׳ למקט מנת על ב פלשה

שנאמר׳ לפי ת״ל מה תכחשו לא )נ( קטטה: לשון בפניכם

 ?־כזי׳ בה׳ ומועל חועא נקרא לחברו שהמכחשממון פי׳ עונש למדנו בה וכחש

 ולא וכו׳ בפקדון בעמיתו וכחש בה׳ מעל ומעלה תחטא כי נפש עניינא בריש

 והשיב פרשת׳ בההיא ,כדכתי באונסא וחייב בכפרתו גזלן עליו שנעשה אלא עוד

 הרי מצא אשר האבידה ואת הפקדון ואת עשק אשר העושק ואת הגזלה את

 חייב ממנו שנאנסו אעפ״י ועושק גזלה מה לומר להשבה כולם שנתייחדו

 על שהזהיר מצינו סיכן פי׳ מנין אזהרה .[:]קה עצים הגוזל פ׳ איחא והכי להחזיר

 תשקרו לא :תכחשו לא ת״ל בה׳ ומועיל וחוטא גזלן נקרא עליו שהעובר זה עון

 חבירו ממון על שהנשבע פי׳ עונש למדנו שקר על ונשבע שנאמר לפי ת״ל מה

 תשקרו לא ת״ל זו שבועה על הוזהר והיכן ואשם וחומש קרן משלם והודה

 אלא לי אין )ד( בסמוך: ליה כדדרשינן לדרשא אתא לשקר בשמי תשבעו ולא

 כמותו איש דהיינו לו הדומה משמע בעמיתו איש כתי׳ דלא פי׳ לאיש איש

 איש ת״ל כן כמו מוזהר שהוא מבין באשה ואשה לאים ואשה לאשה איש אבל

רחמנא ומרבה אשה אפי׳ משמע ברעהו איש כתי׳ מדלא פי׳ ש״מ בעמיתו

I



ב א פרשתא ספרא ז קדושים
 סננה ושפם האילן חודלתעיג כפן דני>ז■:0לבז0•שומעי 1שומעיםל:ללקט 1א «*א ו. מם! »־ט ס

1> מש חחנירו תומן אחד ועל הוא נסה דקל וכן • בחהירומס ידחפו שלא
“1mA mt AmA 1 Antas An^ncA *A^m • awn Aim • :LJ”? ’?

וער״א מאורי הנחות
טשאנ׳ץריש

irlf! ox?1 ווגו*ו too* 
יוסזיל ולגר לעני נציג מתיר  

?so ' יסי אתי פ׳ תשע אחוס  
)*גו אני לאס• יותיול ע )

 אומר וקן אפילו : נעלמא אסמכחא וקראו • סכנה מפזם וכילן • סננה
 וכנחרא • :וחלוקיאלהיס אחר כלח כח לו אק כי • לחכיח הפסד ואץ • לכוס

ומחו מעשה דפאה( רם*ד ]ירושלמי
 : • גצ׳ל תעם »1ג )איד(

3 nno תגנבו לא כ הלכה 
 לא תלשין ת' לתאם »”.»

 אסור: נגינה מל זריש אנטנו
 ס־ל מדן •אואיא • »■ הים!

 תס תשקרו ולא תמשו ולא
 שקר על ינשמ שנא' לעי ת־ל

 לעיל נת״ס תידס מריש ת'
 ס״ו( יס״ג ייקרא שלהי )א״ס.
 אגרו שאין מר דהיינו

 סתערג . ופיתו יוזעלת(!
 וא־כ נו' גת תיס נשתן נלוניא

 ומש נן הפסו? »■' הוי לעי'
 תתין שימש דהיינו ולשגע מ

 ונשנע ■וזע)ת(ן שאגרו דגר
 על ונשנא או נן אפר
 שקר שעשת ומנו '9 שקר

 נלומא 1(1 רץ ודם שודרג
 הרי ע״ו שגע יאת׳כ נשתן

 את־; נשנשימ פ' אתור עונשן
 לעשות שלא פ מרן אוהרה

 נצ׳ל השקרו וצא ת״ל שקד
 שנא' לפי ואד״א א־א !»*'
 שתענו עונש שקר על ונשנע

 תשקר: ולא א־צ תרן יה0*
 ונ־נ ק־ה: נג־ק )וכ״ה

ד. הלנה א££ן ח הראג־ד.  ח^אץג
 ידל תה מידתו

גאיש איש תנא

 אנוויס חלוקי כחמשה אחין חמשה
 ולא ■ געציהס ט1 נו נהס שום כשס ז

 י לקש ספק :לעצמו הכית נעל יעכנס
 הקצירה מחמת נפל אס חד® שאיה

 י נפשות אלא מהס נוכה איט :לאן אם
אשת! שמתה קאמר נתן דר' תאמת

השדה נעל הצימס שלא גניה ושני
: ללקט

בלמיקט־להקניסו ב רשתא6
יהא שלא ולצער!

 שאינו נמקוס חפצים להניח רניל
 סלך מגנת אל חגצומ לא :משתמר

 את מעכנין אס אפיל! • אחרים חנית
 ובתוספתא • יר1לכח רזצק ואינן שלך

 שלו את יננב אל קתני קמא דננא
 נג להאדנן לה וחייתי ■ »ננ מניח

 אינש דעניד על ]נ״ו:ז קחא נבבא מ
 נה ונחש שנאמר מכלל :ללפשיה דינא

 למניח ממק שהמכחיש • עונש למדם
 נראש כדנחינ כה" ומיעל מושא נקרא
נה׳ מעל ומעלה תחטא ט נפש ענינא

0י5ע *‘יריי" ידה' • ויי' יו״ייחי mM ל• »

 אומי ואחד לבזבז אוסרים ותשעה תשעים אפילו ־ אותם תיל כן
 סח ן ! כהלכת שאסר שומעים לוה תולה אפילו זקן אפילו לחלק
 את• • לבזבז הפירות כל ובשאר לחלק ובדקל בדלית לוט• ראית

 בו מושל שהקטן מיוחד שהקציר קציר ח־ל שיעט הכתוב שריבה
 רבי ננדול• בהם טושל הקטן שאין והדקל הדלית יצאו כגדול•
 ׳ תנת לפניהם תעזוב T :וכייך כדלית אגוזים חלוקי אומר •שטעון

 השירה אפילו יכול בסכבדות חסרים • בעמיר תלתן י בקשה תבואה
 הרוח אותן השידה כך ואחר הפרישם • אותם תיל הדוח אוחן
 ספק ■ לקט לקט שספק סנק י בעיציהם זכו כך בחם שזכו כשם

 • אותם תעזוב ולנר לעני תיל • פיאה פיאה ספק י שבהה שכחה
 תנזזל אל שנאסר נפשות אלא סבם טבח איני אני אלחיכם ח' אני
 יריב ה׳ בי אוסר הוא וכן • בשער עני תדכא ואל הוא דל כי דל

 שנים עיבה שנאמר לפי תיל סד. תגטבו לא 3 פרשתא נ נפש קובעיהם את וקבע ריבם
:תגטבו לא חיל מנין אזהרה עונש למדני .ישלם

 תשלומי לשלם טנת על תנטבו לא • םנתלםיקט על תננובו לא 3
 חאוםד בג בג בן • והטשה ארבעה תשלומי לשלם מגת על ולא • כפל
 תכחשו לא j :נוג: תראה שלא הגנב מאחר שלך את תגטב לא
אזהרה • עונש לסדט בה ובחש שנאסר לפי לזמר תלמוד מה

 לשנע סופן ה מעולם' דנריס טו לא • לשקר מפן :לי שהפקדת
 )נמ*נ • עונש למדת שקר על ונשנע שנאמד לפי :ומעיו מעיו שעה כל • כר

 נר שלשו למדט מ מכחש לפינא לה מייתי קיה ד« צניק אכל לימא• שלט
 • לאו שחייב לי שיש ש»ת מל ו וחומש: קרן חשלס והודה שנשנע מיייש(

פליגי :[ליה ]שמעות העדות ונשמעת
 :קרק חית המיוחד כשס דדוקא מ*ד איכא

 אשתך שאין • החיה על מלק נעשית ז
 שמעת על נאה רעה דמיה עליה■

 יטל ט ]פיסחים[! נאנות כדלזנן שא
 ועושק! ניסר סמני איש אמר אפילו

 * ס * יאק עליו שאומרק כדבר שמיזנייש
 ומסד ייישקי מ׳ עישקי מפרשים ויש

 אינו עצמו והוא גיסו• היא לומר עליו
 חרל[ דמתמלף דונמה! והרכה • ניכור
 נעתס ומאן משו כמו וטאו עושו • נעיין

 כחו וקלוט שחע • נחתם כמו ארן
 מקר עד י :העודף וסרח ־ סרוח
 על אלא שכר איט וכוי שכר איג!
 על שנר ואיט נלנד הראשן לילה

 ונם׳ • נשספתא כיתניא הלילה כל
 ואילן מכאן קאמר :[ק*י ]שס המקכל

 המחש יכיל יא חשכה: נל סל עונר
 כבית דנעל ובתוספתא ־ חטני אצל
 ודוקא ־ שנר חטני אבל סונר איט
 מחר •[אק קייב ]שם ששמדאתר לרב
 נראה אין חוור דאתר לרנא אנל • עליו

 :בו לחוור שיכול מאחר החטנ• שיעמר
 מימה דלאחר נחייס■ שיש חרש מה יג

 אלו ונש׳ • מת אלא מרש נקרא איט
 דמקשיק לי* םיה[נפיק ]מהדרין הנחנקי(

קללה

 "מ הנחל ונו״תפ׳ בעמיתי וכמש «,י־^ יושג® נא ו. חים!
כיל! עליו מעשה קאמר :[]ב״ק.ק*ה תייתר תשגעי « ת״ יז־צ מת

 תכחשו לא ל ח שהחהרפלסקוה. איש א!וי אס•׳ ";יל
 וונר איני יווע איני לומר לנחש סופו איש גניי י»א גליי■ איני

I ימס והיא אנס איני גנוגי
והוא עשיר אינו סלוני איש

 בלבד• המיוחד שם על אלא ו<יבים איןילי שיבול לשוא אלהיך ת׳ שם את תשא לאי שנאסר לפי ת׳ל מה לשקר בשמי תשבעו לא ן U* (woj’X יט*הס
. הישם חילול שוא ששבועת סלמד אלהיך• ח׳ שם את והללת ] : לי שיש שם כל בשמי ח׳ל הכינויים כל את לרבות מנין ™ל תי?

f?n יושבי הרו כן על בת יושבי ויאשמו ארץ אבלה אלת כן על אומר הוא וכן ח 5 ולבהמה לחיה חולים אתה נעשה • ווזללת דיא
 והוא הכם פלוני איש נבור אינו והוא הוא נבור פלוני איש אפר אפילו יכול • רעך את תעשוק לא ט •' טהני אנוש ונשאר ארץ ש£ »ולס אא-ל )י־ ;צ־ל

 • מטון של דבר עושק אף ספון של שהוא מיוחד מזל מה • תגדל לא לומר תלמוד עשיר אינו והוא עשיר פלוני איש חכם אינו ^ף£$י»תח’>**ו
• מנין והכלים הבהמה שבו־ האדם שכר אלא לי אין י בוקר עד אתך שכיר פעולת חלין לא • שביר שבר הכובש זה ואיזה

 ולא בא לא אפילו יבול הראשק בוסר עד אלא עליו עובר אינו בוקר עד י :דבר כל פעולת תלין לא •תיל סנין הקרקעות שכר נ^לל״ו”ת־^ אה חלץ
 עובר יהי השולחני ואצל המוני אצל הסחהו אפילו יבול יא :לרצונך אתך ילין שלא אלא אםרתי לא אתך• לומר תלמוד תבעו

 שביד • הלילה כל עבת שהוא יום שכיר אלא לי אין בוקר עד אתך שכיר פעולת תלץ לא 3י :לרצונך אתך ילין לא אתך חיל • עליו מחריד לא חלץ לא ת־ל תג®
תיל ארם כל לרבות טנק • חרש אלא לי אין חרש תקלל לא יג : שכרו חתן ביומו לומר חלמור סגין היום כל שעבר. הלילה אס אגל חיעתו

החן לא עור ולפני “P :בהיים שאיע הטח יצא • בחיים מהוא מיוחד חרש מה תרש נאמר למה כן אם • תאור לא כעסך ונשיא ת־ל
סכעול םירועוהדאב-ד

 באיש איש אלא לי אין בעמיתו איש “ן :•תשקרו ולא תיל מנין
 לא תעובו לא ך, : םקום טבל בעמיתו תיל ’ מנין באשה איש

 • לשקר בשמי תשבעו ולא בעמיתו איש תש:ץז ולא חבחשו
בשפילשקר: להישבע סופך לשקר סופך לכחש עבתמופך אם הא

 ליעתו(^ אתר תיל
אסי ייכוג י*.

כפם עי׳ וכר נפעיל פלחן נספים. חטאה לפניהן הנם םעוונ נקליד: נהם "
:אשם חיל המם אוסם השידה qb יכול (1):נעליהן זנו כן ]צסטאה[ עניים פונו £-ל’’•<מיל'.

וקלסמוה לסטים לסקלדוס פרע תקוצלנס לעיל דאמלינן הא לן קשיא ואי הלבה *זה חלץ שלא אלא
דהחס קשיא לא :הפיאה ען פעול נמס נשלה אלעא הלוע שנלחה או נעלים אחו סד

והניס האילן סימם אם טוןשליקס והנא עפיאה סמל הוא המס טשנלה »ה ’ 5
 המח אופס השילה אשל עד לפיאה להפרישה הספיק ולא פיאה שיעול כדי נו

 פאה נדק נסוף נשאמ שהלי שליקע עה על פיאה יהיו הנושלין שהסילום
 ואס־נ ספלישן אס אנל עדיין הפרישן ולא הואיל שלק נעליס ובו לא אנל

 לקט לקט ששפק עניין נעיליהן: וכו כן נהם שונו נשם המס אופן השידה
 עדנמיג לי נלאה עשלן. לפניהם הנס נימשלעי עפלם אופס חסת ס״ל ונר

 מנם נונה אילי אלהינם ה• אלי צ אפול נפלשח ואפו כאן אפל יסילה סגנות
 אנל הוא. דיין לשק אלהיס עיי הוא דל כי דל סנזל אל שנאעל למשוח אלא

 העקלא עזה אותו עפישיס ויש ונו' יולא הוא האפר העקלא ק לפשוס ננייש
:נצעשושינם מנס עסעע אלהיס נסי׳ ולא אלהינם מדנסיג נעצמו
 ונקועומם כמו לעקט להכעיס עלם על עיי לעקע מנח על ב פרשה

 שלאעל לפי טיל מה סנסשו לא )נ( קמעה: לפון נסליבס
דכשי׳ נסי ומועל סומא לקלא לסנמ שהענסשעעון ,סי עולם למדנו נה ונחם
 ולא ונר נפקדון נעעיחו ונפש נהי מעל י ומעלה חסעא ני נסם עטינא גלים
 והשיג פדשפי נסהיא נמשי' נאונסא וסייג ננפלחו נולן עליו שנעשה אלא עוד
 הרי מלא אשר האנידה ואם הסקדון ואם פשק אשל העושק ואם המלה אס

 סייג ספלו שנאלשו אלנפ׳י ועושק גולה מה לומד להשגה נולס שנחיימדו
 מל שהזהיר מליט היכן מיי מנין אוהלה איסאפ'הנוולפלים]קה.[:>להסזילוהנ

 משקלו לא שנספו: לא פול נהי ומועיל וסומא נולן לקרא סליו סהעתל »ס עק
 מעוןסנימ על סהלשנע עיי עולם לעדט שקר על ומונע שלאער, לעי סיל עה

 סשקמ לא סיל וו שטעה על הוזהל והיכן ואשם וסופם קלן משלם והודה
 אלא לי אין )ד( נשעזן: ליס נדדרסינן לרישא אחא לשקל נשמי סשנפו ולא
 כעוסו איש דהיינו לו הדומה משמע צעמיסו איש נסי דלא סי לאים איש
 איס ס׳ל כן נמו עחהד שהוא מנין נאפה ואשה לאים ואפה לאפה איש אנל

רסענא ועמה אסה אפי עסעע ניעהו איס נחי עדלא פי לוס נעעיסו

 לא )ח( לאיש: אפה שק וכל נאפה לאפס הדק היא נזלטס לעג־ן אשסמכה
 נזען ננגס אס הא ספגע: ולא געמיסו אים חסקלו ולא סגספו ולא סנעט
 ורע הנמה להפזיל כולה שהוא אעט* אומו אדם נם־פנע שהגונג סי׳ לנפש

 לידי. נא נעליאס אלא גננסי לא ואופל ענג יספס פלא כדי הנננה ענפים
 לנמל* מ וכופל וסועדו הממון אסל* משוך לט שיהא לסקל סופו סזרוגננ ואם
 ונש» ומשקל ענסש עמק שזנינג נמלא לשקל לשנע סופו ויננוג יסוול ואם

 והוא נטל פלוני איש יכול לפן■ אס סעשוק לא )ט( השם: 06 ועסלל לשקר
 סעפוק לא עופס שהוא לי נלאה סכם. אילו והוא שכס פלוני איש נמל אינו
 נחים ועץ נעק סיס מססלפק נעקלא הלנה דונעסס ש כי ססשוק לא כמו
 נעו עמדמו מכס יקס גססס. נמו אק נעסס סוסו. נעו ונאו פשו וק

 משקה סלוסיס. וכתפו המשק אסלי מל ססלס סלוס נעו וקלוש שלוע סמי®.
 וה לדנל מסליי-ולאיס לי והערב נפשי אס עסוק כלומר לי ספקה נ® עלנלי לי
 נלי: משפח נמשי סשקס ואסס מל לי על לשלוס הנה נסמוך אופל הוא ני

 :סנטה נשום נדלכיהס *כשלו לא כלומר שנעוץ ולא כ® אלסוסס יעכטק ולא
 סמא נר סנינא נ* ציון נס אס הי נא® שת איכס אינה נעלם אנדה תלשן

 והא .עיינא לסיינא דלווסין אסלא איש ליון נס ש נלונזיה סייג אין אמל
 נליע' פשק מלשון סעשוק לא אופל סייסי עוול לא גני דנסיי לאו אי נע׳
 סעד ואס נמוסו אינן ואפה ועשיל נטל סנס הוא אס לפן לעסוק שקנא לא

 סד אלא עלק »צל אינו נקר עד )י( :ססול לא ודל נלאו ®ני יהא עליו
 לילה כל על עליו עתל ואיט נלנד הלאשק לילה עי׳ נלנל לאפק נקל

 המם ומפלס ]סי.[ המקבל נפי לה וסייסי ללויקין נשספסי מפלס והכי :ולילה
 ואצל סולסני אצל הפסהו אס? •טל )יא( ספהה: נלא מתל ואילן דענאן

 שהט מליו »נליס והסניני השולסני אנל הנים נעל ®י עליו עתר יהא שטני
 שאס הפס וקאמל נ«ספם׳ ספלש והכי מלל. והעונש ®ט אס עליהם קנלו
 הלנסא דלש לי עספנלא עשו ®מין: איק לעטר שלא עסו עסהלס כסס

 נווטי? הלנסא ליס סחל איט דאעל שסם דלג לן דקייעא עסניפא ההיא ני
 ט לפזול אינול וכיון ®זר. ט לסזול סמני ללה טאס ®זל דאעל נרנא אלא

:סמני עליו פתל אפא•

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס209 מס עמוד תשי״ט ספרא. רב דבי ספרא
< : .••־4. ״••’ •י ■־ע‘י■•־•■יי    « י



רד 3 פרשה קדושים פרשת אהרן קולן
י«1ש1ששקשלןת»ווכאותםלענייסולאתקיזםובןאמחביי0שה אלא לנופיה דלאאנעיין וללוי י& :נסנןיטול תושבניאסלו

שצאבאצהוייע אומיואלהינם שדייק גיל ולוה :ן................ . , .
איי'1קיאאלה'כסםידועימא0 הכאנתי: ליה שמעינן אהדדי

 אתגם !הדן השופט אהיהס' אם ת׳לללויסחלו' אילגרינוללגותושב־ תיללגר• מאחרים הנסלפטהסחיאמ׳תעזוכ ה
כסאוא ומדאמיאלהיכסוכינוי חסרים בין ולגרינול ללוי או ח :בחת גרבן אף גוית גן לומד מה אותם תק אמי •לא

שהלק למדו מכאן סלענתותם אף ברית ובן טחוסר ללעניםחעני’םחוםייןת שאינן נין ~•4 —1 —-1 *״“
ממונם דן יהיה שלא כאם יהיה והם לשניהם הנה תעזוב* נדתי וגג׳ כולשסחוסרין

דן הוא ואםבן אלא.ענמ!תם ואחדאוטר לחלק אוטויס והשעה תשעים אפילו •בזבזו
אמי גלוי נוה והטעם גססתיהם שאמר שוטעים לזה ישות ידיו אשילו בהא אשילו לבזבז

למסת להם טזט המתנות שאלו תשעים אשילו ׳ אותם ת׳ל כן ובדקל בדלית ♦נול כהלכת•
 ול1איטג0נפ»תיה'והנוזלן»ה אפילו וקן אפילו לחלק אוטר ואחד לבזבז אוטרים ותשעת

 ממט ממוןביאםנידסלעשות מהואיתלוטר ו מאמוכהלכה! מוטעים הולהלזה
 את rfpi נפשם לסיוע אלא אוני עריגת אהד ־ לבזנו תשירות נל ובשאר לחלק ובדקל נדלית ועוינס כסו על ססמן נאמר בי

 ילוסהדין נוטל הוא נפשם גו מושל שהקטן מיוחד קציר ת׳לקצירמה מיעט הכתוב כן ואם מכלם יומי ויכונו ►יו
 א1וכןה נמשס: יהיה וקעישן כגדולי נהם מושל תקטן ן שא׳ והדקל הדלית צאו י כגדול. קאמלאפי׳המשימעץ לת!עלתי

 ני' אומי ה!א וכן מדאמי אומי תעזוב ז ו׳-רקל! נדלית אגוזים חולק• אומר שטעון רני יטלאפי' שאמיבהלנה: לפי 1ל
 ולוה נו נם הא ילין א ל דתקלא נעמידתמריסבמנברות תלתן הנח־תנואחבקשה לשניהם עיג ונשואה המורלית נפן בילית

מא דל כי אומת שדייק אומר השוישסואחו ינולאשילוחמיוחאותןהווחת׳לאותם' תל תגיםאוענאילנותאסיות!
והגחלויויש הוא שדל ספשינוא בעיציהס* זנו כן נהם שונו נשם הרוח אותן השירה כך וימסאימם מיעוטא דהוי אותם
שיאה סשק שכחת־ שנחת ספק שסשקלקטלקט* מניין יימנז תעזוב טורח נהם שאיו

ת׳ללענ״ולנרתעזונאוחםאגי״אלהינסאניאיני שיאה• יס-לא:1נהםט0י6אבלאותם
1הואון גונתסנםאלאנששותשגאכראלתנזולדלנידל שאיןאסל״קסנאמרסכענור

את וקנע ויגס «׳״ריב נ* אומר הוא וכן י בשער עני תדכא ההלכה מפם ולא וה אמי נס לו
נשש: קובעיהם

 אותו לעזוב אלא לעש!ת סאין
 סכול »ה אק' כל יעלו הס1 נידם

 עניים ק׳ סס הי! אם גיטולולוה
 כיה ניניהם שיסלק ותריס א •"ונע“ ־

 נכונו אלא לאס אומי והאמי
 אסלן סמל ישולמה אמד וכל
וחוקת י»' וידיו אולם בייא היה

לא
3 פרעה

 ישלם טניס תנגובוטחתיללפושנאמרגנונת
וזגטנו: לא תיל מניין אזחות למדנו'עונש

 מגת על תנגובו לא ,למקט לאתננובועלטנת 3
 ארגעה תשלומי לשלם מנת על ולא ‘תשלומי.כשל לשלם

 ח»ג מאחר בןכגבגאוטרלאתנטבאתשלר וחמשת•
גונג תראזז מלא

 דל שאם ועוד מודיעו ומס זה
 אמין ולוה ממנו גוזל »זה היא

 כמם ני ממוט דל שיי׳אלתנוול
 ודל נענמו הוא קשי סאינהנחל

 אע תגזול שאם ףוה1סםר מלשין
 שהוא היא ספי איט העשיר

 כמט ל! סש וה בעגול עצמותו
 אע תנזול אם אגל ענמו ישים
 אין כי בזה דל נמנמו הוא הדל

 סגולת זה אלא אסלת מתיה לו
 ונוע כלו אומי הוא וכן ממט!

 יריב ם' נו זה על ׳עשינאיחלו
קנעיה׳נפשסי׳ ריבסוקכעאת

 מסייעתח אפהשומעיןלוסהלכה
הסרות כל לינות דאית מה 1

 דלית ולמעט דמעמב מליטא
 שאין יאות'אסל ודקלממיעומא

 קנוי תיל בהם! מסורס דבל
 לו' אותם אמדו הדי קניי מלת יל

 הכל סל והוא בקניי שהם שאלו
 הדלית תעמנאנל סוהנהס

 נגדן' כ! מושל הקטן שאין והדקל
 שהמלקט דבי סכל והענין לא

 הנלקט הסנהלוהקוסי אין מעט
אמר זה על המלקט תלישות אלא

 להלקט קשה שהוא הנלקט מפאת הוא שהקיש• דבר אבלבל תעזוב
 אני מיכה גליה כירושלמי י ־ ניניהם תתלוק אליו מניע הקטן ואץ

 סס ובעי סכנה סל שהם 11! את אם ומתיא שמה של שאינם אתאל!
 כתלוש למטה או למעלה אם פאה בדליתובדקלהיכאקייאשם

 עניים תונא׳מסל מלמעלה סאה סס קורא לאס ויל מי חשל והונאת
 סם קולא נאמי לאסלו ומשיק נין סל הונאה מלמטה לח קולא ואם

 !ההכנה מפני סלו הונאה הכיתסתתא על הטייס! למעלה עאה
 ננוסתאד אילן א1וה אנוויפיך והם אילןסלאנחיס אנוויס יולוק

 סלק אצאסוא ולאענפיס קשרים לא כן שאין לס חלוקי וקייליה
 דעלע ונו' כקסם תניאה הנס כימהם: מחלק זכדליתובדקלסיגה

 כקש העני שיזכה כדי שהוא כמו דבל כל שיעזוב משמע תעזוב
 על נסלומ! שיוכה נמכנד!תכמו1התטאהונעקייהקענית

 אומם עוונ סהסכמושנדל! אועם ותשמע היא אותסדמיעוטא
 אין נו וכיונא הקש מן שעליהם מה המס נשי אם אבל נמושהס

 ונו'ואסיה בקשיה התבואה כדין הפייסןלעגיים לעגייסזכותנו:
w נעיח׳מסעה כסס שוט כסס תפשוליהן לסיוע המס אותם יה 

 ילל בשפנלמסלהס: כלוען כעיכיהס נסכן #?פריקלהסובז
 ע׳לינות1א תעוונ כעינתעובסוכתג פי׳מדלא הלל לניט תעזוב

 פסק מדכמי׳אותסמבס דהיאך דבליו הניטע! ולא אסי׳שעמלקט
ליה דריס דממלתתעוונ נוח הגל אבל אות׳מיעועהוא והלא לקט

. . אוטרלאתנטבאמשלרמזנג
 בעל היוקול עם נזק סהספט י סנ׳ונחש ללפי’ת לאתכחשוטח }ג •

 ם6היסמיסידוןבמדעהדיןהק בת
 אותו אותם לקונסם יקבע כ׳

!הבפש שהוא מהם נעים שק סדני

3 פרשה
 כן ואם גנבה אשור משפטים כפיס' נאחל יכני תילמה א

 ממון ובגונב ונו' אזהיחמנין כאן! סהלמלנו
 למעלט דהכא וקיא׳ וס נלמוי מענינו דנדנ׳הלמד קכיט׳מיבי

 דנדני pkps בגונב דעשיתהלבמ' וקרא משמעו כממון ולמטה
 עעלמקש פ 5>מבס שיסבומיתסהכתונמיניססדאמרלא

 9בכ7אןע'נ1ליה למסדייה ונתלהב׳ ולהקםטו נעליו את לנעל
 לא ך6 בפיקאיוהו קאאמיו ממון לגונב לאוהלה דל״סנאוה

 חסשרו שהיי תננונודנתברתאנאלמהלידיליןמרניתואונאה
 ממון אי»עםןלהשול0ן«א6כ0דייי למאי סבא ואמרו ממון

 תשלומי לשלם מ? ממון! מחשלו תנסזעםןלגוננלמקטשאיני
 כיילההסת גונב יקנלילוס שלא נו ויודע לההנות! שיינה כעל
 לא אתל וה ועסכל מוסוןלו א1ז מססלו שאינו די שלא נכפל אותו

 גננלןומנאעאת אדם אס שלך את תנגזג לא :נד נשום תגגוכו
 אותו ולאתנטפ אות!תגעאתסלן לגנות שתוכל אתסלן־במקס

 מדע מקה גונכשלא תלאה שלא !וטולסלן סנוואתשיניו אלא
נע0נ1 ונתסבס מהלללאעגסשווסייכבינאחי ג הנגבה•[

דאסו׳לפסע תיטס שמעינן (3קידמע״נקיק»מדתסיו'קי0»ןל וטענתם לן שיהיה אן דיל עדלאנתזכתעןא)תסואמרתעווב

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס229 מס עמוד חיים בן אהרן ב ־ אהרן קרבן



א &רע*ה קדושים מלשח קרבןארזרן
 והשכאתהצ׳לה דכתיב לחדנזבסעונש מה&לאממשי:

 עצים הג>»ל ובב׳קפיק >ךבן עמסדסחיזב אנלממו צול• אשי
 דלא אךנ/ב כממון שכפר וסדאיעגישאכשרה עי׳יכסזתעזנש

 ימשעתכשיסצעשהעליקנצזלןואף מכאן להוכיח ויכה אשתכע
מלסיסלאנםכעוא>ןלזעודדין

 נאנס כאוגםיןאס שחאלאח״ב
 דלא אס? אמירה דאיענם כיון

 זסואח׳לא הנמלא ודחי אשתגע
 פילוס שממה עונש אלא זה אין
 דענשהקראלסתסייכ עינם האי

 שמעה משום אלאבאונסקאינו
 >5 אין אשתנע לא א» אבל שקו

 החומש אינו וס דעונש וסל מונס
s כאינשין זלייוכיס קק אלאלשלס

יכו׳ ש בא■ איש אלא ל• ן אי ד

 נצבור וכן חכם שאיני שאומ׳עליו איש ד :תשקרו כנ״ןת׳לולא אותות •_ עונש למדנו בת
 דנל• מישיןחמגי איני ועש'ואב ת׳ל מניין• כאשת איש נאיש־ איש בעמיתואיןליאלא

לצו ח/ל שמא לימד ל׳ נלאה ואחו ולא תנוזשו לא תננונו לא ח מקום מכל בעמיתו
לו שהוקשה מפאת תעשוק לא לס אם תא • לשקד נשמי תשבעו ולא בעמיתו איש תשקרו

 א $3
/1י V׳

 היינו מהין היא תעשוק לא שאס לשקר בשמי לסמרסופךלחישמן סופך צננתסופךלנזוש
במלו׳ כפלהעשן לאתנו!'ולמה לא שנאסר לפי ל’ת סח לשקר נשפי לאתשנעו ז

 םונותולזהפי׳שיי׳לאתעס׳אתט על אלא ה״ביס תשאאתשם״׳אלתיךלשואשינולאיןלי
 עשיר שהיא אומל שאתה עושק ת׳לנשט׳ ווגינו״ם כל אח לרבות מניין • בלבד המייתר שם

 אתה יכוה מעשיו מהגה ואינו מלמד שסיי׳אלחיך• את ווזללת » :6שיש כלשם
 לוה שמא ואמרתי אימו מעשיק יוולי׳ אתת נעשת • ותללת ד׳א • משם חילול שוא ששבועת

 דמעשיקצ דהיינו הלל יכינו כיין ארץ אנלח אלת p על אוטד תוא וכן ת .ולגחסח לחית
 דוחק וה זכל דליתליח בדבלים מזער: אנוש ונשאר ארץ יושט זורז כן על בת יושבו ויאשמו

 באמיתת נפלהאנלמהשאחשוב פלוצי איש אמר אפילו יבול חך• את תעשוק לא ט
 אמתחות נחפש׳ הוא אלו דניים יונס אינו ותוא זובס נבוראישפלוג♦ גמותואותואאינו

 שם יאמי מהוה על לידע שלשון הגזל מה אישפלוגיעשיוותואאינועשיות׳ללאתנול•
 השישיםלהי^ק עשקוחצאתיבסי׳ ואיזתזה מיותרשתואשלטטוןאףעושקרגרשלממון•

 העישק נסישעסקני זלכיאמל בוקר• עד ך אח שכיד פעולת ן תלי’לא תנונששכרשכיר♦
 חואכאשייכבושהאדסמהשבידו שנר • מניין והכלים תנהמת שכר האדם שנר אלא לי ן אי

 ולאיתנטל!כנ!ןהלואהמחנירי עד י ת׳ללאתליןפעולחכלדכר: הקרקעותמנ״ן־
 נירש וכן נזה וכיוצא פיקדון או לא עוברעליואלאעדמקיחואשוןינולאפילו אינו בוקר

105 כובש על תעשוק לא לחמיה

 איש אלא הילל שלא ifp דייקו

 והנחש המנה סאסויאחי מאים
 עמיתו שהיא נחי אינם משקל
 ולוח שיהיה איש ככל אלא לנד

 לי אין כאיש איש אמי שאלו אמי
 ככל אשק דאישממעט כאיש א1!

 תלכעמייסשהואשם י׳.הס:
 האאס' ס ולאסה: לאיש כילל

 הלל יטנו• בייש וכי >גכת
 לה דייש לוס זח דמדאסמין

 מיטת סס עוש׳&וה דמה לק ולא
 נסונים והם אי’י כלא דסניאהד׳לאוין הניית' רגיי לאס לא ונס

 ו’וא בלא לא לא אלא לוחי ליה מה דלא לוחי בינתו אלא בלאו
 לומר הכינה אלא בלאי חכין ולמה מוס זה נפרדים עניני' שסם אסל

 תכחשו שלא לכס ויועיל תצנובז הקלא דקרא וזה גננתינל אם »וא
 אלו לידי לאתכא לאנננונ שאם ולאתסכע״מדאמל תשקרו ולא
 מלהודות ותבוש ממן יתבעו כ׳ לכחש נננתחיפן שאס למדני מהא

 המיוסד בשם אלא גד :ותשבע תסקרוינליחוןלהשכע זכוה ותכטי
 ככלשם לימי סם יחד ולא בשחי תיל סבןכתיבאתשסהאלהין:

 דאעגדבתי׳ומויאכס ולכהמה לחיה טלין אמס געשס ז ששלי:
 אתה נעשה סצסנעתלשקי עיון השדה חית כל על וסעכסיהיס

 ויאכלו מויאסעליד יהיה אבל עליהם מוראך יהא שלא להם מילין
 האק אכלה שוא שבועת שהיא אלא כן על אימי הוא וכן א!תן:

 למיס חולק שנעשו והולכין מתמעטין מועישהי! אנוש ונו'ונשאל
 אלהין סס מחלל אמיד אלהין וסללתאתשס הפוליש ויהיה ולנהת

 בנלם נךסנביאת נביאת קאלהיתאשר הטיס והיא הומקוקבן
 אותו מחלל ואם וחיה בחמה על שלך המורא מפיל אשי זדמועוזתו

 הבהת׳ הטבע שבש לפי סולק אויל׳נעס׳אתה נעש׳סולקלהס אתס
 ונויתהאד* וחמיית היילנית הנהמה שצוית האדם נעלך סולק

 לסקר תשבע ם61 בו החקוקה השכלית הנשמה והיא קיושה־וטתויה
 חמיך אל צייה שהוא מה ני ציית כלי ונשאיתחחי צויתן תחלל אתת
 מופשט נמצאת אותו תחלל יכאסי השכלית האלהית הצולה היה

 הנתנת בטלתם חמים המה כי הבהמי בעין חולין וצחצאס יומנה
 חית עליך תינה ובזה לך נמנה אשי צולה כלא חמו ואתת $0ס

 האנושית שטיח מאניש מועל אניסמועיכלימל ו»אר ח :חסדה
 חאיהיקשה וני פלוני איש אחי אפילו יבול ט מעליך: כרה הו

 האדם האומיעל ששק לילסיןהנריתאטלאידעתיהיאןיקיא
 דמעשיקי ה«ס7 מישלימהסאקלוווניניהללאמייבולאמייבו'

 יקרא דבלי' אונאת שיה כלל דנייי הכינותי ילא דלימליה מיניים
 ילמניס למחוקהנלסא חשבתי העיון ינממלת דבלים לאעיסק

 יהיאחבס איטחבס והואצבול נבוי איני פלי איש האימר כהפך
 הסלמותיכשהוקשת חן לי והואעסיישנוהעושקתהטש עודר אינו

כניסתהספרי׳ואמלתי לחייה עצמי דחקתי כעינילמהוקהספי׳ס

 מן ממנומהששלו כשעוסק עושק שיקיא יכול הל לו תכונה שמא
 גמל שה!א לועלכל׳1 הוא פלו׳שצמי איש על שאזחל השלמיותכמן

 נ* דעתי נחה לא אנל כסלם יכן נטל שאינו איחר והוא יל והוא
 שלדעת!־ קעגין כעי ההלו׳יגס ישיג נסי נם נעלה דוחק בו לאיתי ני

מי חהחכס החנתה הסיר איני

נא
 לו לתת למניח חייב אדם הנהכל זל שנילונוהנביןדכייהס

 נתכמ' נין התולה צ!תה כן כי חסיל! אס הסלמו' חן שכילו ממה
 שמי לומר יכול תשלמותוהיית׳ סוני נ' שהם כעושי כין כנבויה בין

 ואינו הוא הכם סלוני איש ויאחל לסטיו מחכמתו יי'ללמד שלא
 שאומר אלא הכס אינו והוא מחכמתו ללמדו שלא כדי ווה אלי כדיך

 עוכיעל יהי' יטל כלם וכן ללמדו יב שח ותה שגידי מה לככוס זה
 הנול וכין העושק טן הבדל להשים כדי אוחי הייתי וה כי זה לאו

 מזולת שיהיה ומהיהדכר זהיר' ואי :כטל יק הפס יהיה דאלנ
 אלא דכי ממנו נחל שאים שכיל שכי נש בו הממון: כש כ הצולה
 אקליאלאסכרהאדסכלומיאלו י שנידו: ממונו על כובש
 דעוביעללאו לומד לי היה לא אתן שכיר שכד מלין לא קיא אמר

 מטן :סכיר יקיא שהוא עצמו כאשיסכל שכייותהאדס אלא זה
 בליישאסהלקיהסכייות או נהמתו לו השכיל הבהמיוהכלייאס סכי
 והלין קרקע לו השכיל הקיקעותאם סכי :זה לאו על ני עו אצלו

 עישיז שאתה דכי כל שיל פעולת תילפעילתלהכיאמר סבלו:
 וכלים: בהמה אפילו אתך ספעילתה כל אתיו ב״נצתיא פעילה

 שהוא אני יודע תלין לא דתמסתעסנאמד קואיימה-היא בקל עד
 לינת שבמקרא לינה וכל כקל עי אלא עדבקרדאיןלינהקיויה

 כן יתחי היאסין הכקל עד אלא הלאו על עוני אינו :היא לילה
 ואתי מאי ואילן מכאן כעי ונס'המקבל עובי אינו נתן אעקיסלא

 היכן קיאהכלומי יוהףמאי אמללה תשהה בל לכעובימסום
 אנלהלאו לןישזב למען תאמי אל דכתיב השהייה אסור ימיוה

 סאמדעילןחינואלא ווה יכו' תלין לא קיא ילק י הנקי עד אלא איט
 דאינו דתשת' בפסטה אותה לפיס דאיא אתן תל :ראשון נקר עד

 ככל עובד נחגהלשכיד שלא דכלעוד אעו הלינה אם אלא עוני
 בא יטנןשהו׳א ומפאת לדעתן שייאמן דיסיהו ולזה מקיססתלין

 ונפיק נא־ שלא בנון ותנעואתהלאנתתלואכללאמדעתו
 שדרשו שאחי אתןיוה שיש אתר תל לי אין אפילו יבול ציים המקבל

 היא תלקאס לא זידב לפשט קרוב יותר דרשוהו במינן אתן מלח
 ווה עובר אינן לשלם במס אחן לן אין תם אבל ל» !לאמתן אתך
 מיצו» ההלנה אס אלא עוני שאינו שרצה היאסונה נדרסה כלול
 bw לא נתן ולא שנא או לתכזע נא שלא מון תלנונו אינה ואס

שלא
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עסח אונקלים
 "ןלא בחבליה: אנע וזשקרון ולא חכדבון ולא רענבון *לא אלהכון: * אנא

והמזווה התורה
 בספרי שכן יהיה ולאלמנה צימוס לגר פשק הניא לא
זה מפסיק לסנייס לקש ששק למד הוא( )ס׳

החכמה ואוצר

את תעב
 יכדגג(

אזהרה עונש למדע בהוכחש שנאסר

מנין

ספרא
 וחב״א .אשכל ,א יהודה ר׳ יחיד נתיר

 מאחרים לעני יבול לעני )ד( בא עוללות:
 ת״ל תושב לנר יכול תר אי .לגר ת״ל
 . ברית בן נר אח ברית בן לוי מה .ללוי
 בין השרים בין יכול ולנר ללוי אי )ה(

 מחוסר עני ת״ללעגימה מחוסרים שאינם
 :ברית ובני מחוסרים כולם אח ברית ובן

 ,אפי .יבזבזו והם לפניהם הנח חעזב כב
 וא' לחלק אומרים ותשעה תשעים -י

 כהלכה. שאמר שומעים לזה לבזבז אומר
 אפי .אותם ת״ל כן ובדקל בדלית יבול

 אומר וא׳ לבזבז אומרים ותשעת תשעים
 שאמר שומעים לזה חולה או אפי׳זקן לחלק

 ובדקל בדלית לומר ראית מה )ו( .כהלכה
 אחר לבזבז הפירות בל ובשאר לחלק

 מה קציר ת״ל . מיעט הכתוב שריבה
 יצאו בגדול. בו מושל שהקטן מיוחד קציר

 בהם מושל הקטן שאק והדקל הדלית
 ובדקל. בדלית אגוזים חלוקי רש״א כגדול,

(a בקשה תבואה הנח לפניהם חעזב . 
 יבול . במבבדות תמרים .בעמיתו תלתן

 . אותם ת״ל הרוה אותם השירה ,אפי
 בשם הרוח אותם השירה ואת״ב הפיישם

 שספק מנין .בעצית זבו בך בהם שזבו
 פאה ספק .שכהה שכחה ספק .לקט לקט
 אני ,אותם תעזב ולגר ני ז ל ת״ל ,פאר.

 אלא מנם טבת איני אני אלקיבם ה׳
 ואל הוא דל בי דל תגזול אל ,שנא נפשות
 ריבם יריב ה׳ בי ובה״א בשער, עני *תדכא

:נפש קובעיהם את וקבע
 ת׳ל מה תערבו לא )א( בג ב( )מרשת

 שנים גניבה שנאמר לפי
 לא ת״ל מנין אזהרה עונש למדנו ישלם

 לא ,למיקט ע־׳ם תעובו לא )ב( ,תעובר
 ע״ם ולא כפל תשלומי לשלם ע״ם ועגובו
 לא אומר בג בג בן ,רה׳ ד׳ תשלומי לשלם

תראה שלא הגנב T ' ׳
לפי ת״ל מה תבתשו

 מדברש שניהס תשנךו ולא תכחשו ולא בד
שקר על ונשבע סמק בתביעת מכחש אם

 והוא . לשקר תשבעו ועי״ה ,יכו תכחשו ולא ושיעורו

 על ינשנע ,וכו בסקיון בעמית וכחש עמ״ש אזהרה

 .)והגס האזהרה בא ופה ואשם. חומש פדביא קר.
 טבל שמשם ,פי ממון חיוב על אזהרה מצאנו שלא

 השבועה בעד רק הוא והאשם החומש כעונש לאמר

 בצירוף והשיקור ההכחשה בפד פגם שה למד . לנד

 בארנו וכבר ק״ו( דף ב״ק פי׳בש״מ כן נענש השבועה
 גדר .בעמיתו וכחש שס״ש שע״א( ,)ס ויקרא

 בשקרו ומכיר כעדו סיען שחברי בדבר הוא יחוש
.שקר על ונשבע ומ״ש ספר. זזה בידך י״ל שקדון :סו

 מורס שאמרה שאחר ור׳ל זל״ז. צריכים הדרשית ושני
 העזיבה כי בעה״ב רשות ממט נסתלק אותם תעזב

 חזקת ונסתלק ,הסקר להיות מרשותו ההוצאה היא

 נעשו ,יהיה ונו' לגר מורה שאמרה וע״י . בעה״ב

 • ומופקר הנעזב הדבר מן כזוכה בעליי העניש

 ס* אני ומ״ש . בחזקתם היא ספק כל וממילא
 ופוס® דיין ,שה לומר שבא תמיד ,שפי , אלקיכס

 נשמה יענש הי וביאר ,כנ״ל העובר את ומעניש

:נפש קזנעיהם את וקבע כמ״ש

 ימרו׳ ,)ס במכלתא באלו כבר תעיבו לא בג

 המרום שבעשרת מגנב לא v פו( )דף וסנהדרין
 שתר ,מסק בגונב דסה תגנבו ולא נפשית בגונב
 .ב״ד מימות מחייב׳ מדבר ששם מענינו הלמד

 על לאזהרה שבא ואסרו .לאוין מחייבי דבל ופה

 שניסן הגניבה על לוקין שאין אתר אילם . גניבה
 יש הלא גניבה( ,מה )פ״א הרמב״ס כס׳ש לחשלימין

 )דף בב״ס כט״ש ,ואונאה מריבית הצד במה ללמדו
 אף לגטב אסור מכין שבכל ללמד שבא וע״כ ,סא(

 גרבה שס ני ,כסל בתשלומי להכאות! ואף למיקע

 אבשלום ויגנב כסו .מחברז שמסתיר ע:ץ בכל יפול

 )פס אחינו גנבוך מדוע הו( )ש״ב העם לב את
 מוסיף ע״ב( שם בב״ס )מובא בג בג וק ,יס(

 פלו אח יגטב שלא ללמד רבים בלשון אמניו שלכן

 בשאלתוש ועי׳ .גנבים שני יש שבזה הגנב מאחר

 בירושלמי סובא זו ]וברייתא שם ובתנחומא נח( ,)ם
:ה״ח{ ושייא היגח”פ סנהדרין

שאין ר״ל שקר, בו שיש זבר על ,שפי בשמן. גלוביא סי ביין מיס ערב כגון בו מכיר חברו שאין מר פג סיגו
תכחשו לא שמ״ש פה בספרא ועז״א .עיי״ש( שעה ם׳ )ונמש״ש להכחישו יטל שאין ר״ל שקר רק כמש ט

 קו )דף ובב״ק ,שקר על ונשבע למ״ש אזהרה הוא תשקרו לא ומ״ש , בה וכחש למ״ם אזהרה הוא
 עונש לעדט בה וכחש חונא ושנא ,באונסין וחייב גזלן עליו נעשה בפקדון הכופר ששה רב אמר פ״ב(

ואשלזבע סיפא פדקתני והא , שטעה לע-נש לא t ממון לעונש לאו מה ,תכחשו לא ת״ל מנין אזהרה
,משקלו צא מ״ל מנין אזהרה עונש למדנו שקר על ונשכע סיפא דקפני ,אשתבע בלא ?רישא מכלל

 עדים אתי .עדים שבאו כאן שהודה פאן ,דאשחבע ואיד• אידי אשתבע, מא רישא דאשחבע וסדסיפא
 שני דספרא בברייתא סדקתני י חש ששת רג ,פכ׳ד .ואשה ורימש קרן משלה הודה נאונסין סייב

—■—. אשרות--------------י ־־ ■ ־—■—־
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 ארד לשקרוחללר: בשמי ולאקתשבעו י־ בענדרען
 תגזל ולא ™רעף לאקע^ק **  ♦ןו$ה אני אלחיף שם

חרש לא־^קלל יי אתף.עד־בהך: ש;יר פעלת לא־תלץ
הטורים בעל

 שטר מעולס סלין לא ויג( :מששו לא ולידי משקיו לא ילידי ה:נ« לא לידי גא ששגונג ליסלאסכחשיוט* ומזיו הגנוס לא
 ממול ממן אינו אשי׳ לומר וי״ו מסר מכשל סמן לא גב״ד. ממשהו אלא מקללהו אל שכין ילק אה אף ני מקלל לא ליס ושמין

 ושמד ימך מ תששוש נצדק נמחל®. ס׳ וכיום ג׳ טוס משמש וצוק צדק שיל ,פי נצדק ובחמישי. נשני יזשבין שנ״ד מס מסימו תכסיס נצדק לס*. אה כי תשמישו לאדם לא ט שששנו מל מעשו לא לים וסמיך פאלטן ויראת דרט. לשי ליעצו אשי׳ אלא סש9
 שנוביל יחד מלא בעטין מיל מחיינין. ומכירי ®כס אני יאמר ולא לוש וקשה סס דן יהא שלא לדיין אוסרם מיל מלו לא ליה

רש*י
 צא ל( )שפות שנאפר לסי באסל לפה .מפי מבעו ולא )יב( : לשקר צהשבע סופך לשקר סוסך לכחש
 משבש לא ת״ל הפטיץ הל לרטת מניין המיוחד שס על שלא חייה יהא לא יכול לשיא אלהיך ל שה אס סשא

 נקבה לשון .תלין לא :שכיר שכר ח הכובש זה )ת׳כ( .תעשק לא )יג( :צי שיש שם כל לשקר סבני■
 שכרו נטי זמן לפיכך חפה מששקעה י שיציאתו פרבר הכתוב יוס בשכיר בקר. עד :הסעולה על ט ששב

 ששלש שהשלמת לילה מכיר מדבר השמש עליו סבא ולא )דבריסכ״ד( אופר הוא אחר ובמקום סלילה כל
 שנש הביש לבעל זמן שרם שנתנה לשי היום הל שכרו גטי זמן ק״י(.צשק־ )ב״ס השחר משד ®יעלה
 בעמך כ״ב( )ששם ס״ל אדש לרטש'כל מניין חדש אלא לי אץ " חרש תקל) לא )יד( :משש גלב®

 הפס יצא בחייה שהוא כל אף בחיים שמא שוחד חדש מה מרש נאו צפה א״כ ל כ״ב( )שסוס מאור לא
וחמצוה התורה ־-----------> חכמים שפתי

 שחוג ט שס וילינו שס מלן כמו שמד שעל אלא »וצ® שהיא מקום נשה מאס המלה מצינו ולא יוצא טעל סוי א״כ
 כשעולה על לס׳ ®נ חוסר למש נלי ילינו ערום נשטק רק נלין

 מלס עמו נמקשר לא המת אנעל קאי דאי ונ״ל . עומן ויסמז

 דק״ל י בוקרו פד שטר סעילס מלין לא אלא סל״ל דלא יאמן
 כי נש והא אסר סנוקר עד רק ללין מוסר הל*לה כל דמשמע

 הנסוג יזם דכשטל ומסק .השמש מליו סנא ולא טנ5 זצא
 עונה: נקרא שעוח י*נ שהיא לילה אז *וס או עונה ב : זדגר

מטזיכוש אלא איס עמן מעשה ;עקם שדרש ומה סנעוזר. כל לרכוס אלא לי למה ממן מאור לא ונשיא אלא סל״ל >א ל

שבב

 משיק כין הנדל פה מטעה פניהם ,ד® שטעה
 אין ובמפקד בשקרו מכיר שבפכמש שהגם .לפשקר

 וע׳כ מחברו, א׳ ונלמד שה חיובם הלא פ״מ ,מכיר
 בכחש שכף שבועה קודם שגס היינו וכחש דנפ*ש

 כנם דחה והגס׳ .גזלן עלי׳ ונעשה ברשושו לי׳ קמה
 ולק לשקר משבש ולא על שסב תכחשו לא אזהרס

נ'אזהרות, צריך ומ״ס גזלן עלי׳ נעשה השבועה אחר
והיא לידע שיכולים בדבר שמא המכחש ט ______________________________________

 א״א וכזה לשבעם ולא לדעתם שא״א בדברים שהוא ובפשקר .יאונסין וחייב עדם ע״י מא הבירור מפרוש
 שבואו הכישש שדרך ואחר .ואשם ושמש קרן חייב ובזה בשקרו בעצש ששדה יצויר רק עדים שיבוש
שפס ושהו כשבו בס וסתום׳ ,פמבירו א׳ נדע לא שה כצבי ושנשס אח״כ שודה השיקול ודרך עדים

"______________________היסב: נכון ולסמיש ובו׳ שא בר אמאיאופר____

*ft שבא במכךס אבל , ®ס מסמס המין לסימן איש שם שבא שנ״מ אצלינו מטאר .בעמיתו איש 
,לרעהו איש לאחיו איש .אומר אס הוא מהם ואי ,חשה מפעם אינו ,איש כל יר״ג הכללות ע״ש

 מפעס אינו בזה יוד( ס׳ ויקרא בשדר כמ״ש לרעש אדב לומר יצדק צא )ובזה לרעהו אחד שפי'
 אל על פ״ס( נ )פרשה נהר בסשרא אפל וק .בעפיתו ת׳ל פנין באשה איש באיש ®ה וז״ם ,®ה
 טל פז( )פסקת דברים ובספרי ,באשו איש ב״י באחיכם על מ׳ו( יאו )שרשה ושם .אחיו את איש מנו
 איש עם ®ה ו ®ה עם איש אנשים ינצו כי רצב( )פסקא תצא בנמלי ®ר ועוד עיי״ש. ,אחיו ובין אוש טן

 נ הפין שם ואינו ,רעהו עם איש מעש יחדיו אנשים גס ט ,יחדיו מ״ל שין
 השד יכהב יומר שדוש ט שש שדני אצליט שכל כלל הנה ,תשבעו לא וט׳ חגנובו לא □י

,וט׳ תשקרו לא ואף ,תשבש לא■ להקדים בהפך היל״ל וא״כ ,שש( ,)פ ויקרא כמ״ש באחרונה
 הנסבבס השלדה להודיע ידבר שצשעשם ע(. )ס׳ למעלה כשבתי וכבר .זו אף זו לא המ®ר ויהי׳

 וכפש״ס .תשקרו ועי״כ תכחשו לא שעי״כ כדי סגטבו לא אסר כאן וכן ימסובגיס. הסטת סדר לפי
_ נ לזה דוגמאות שד

 ,אלקיך ס׳ סס תשא לא אסר שס ,'רק הדברות בעשרת ע״ז הזהיר כבל בשמי תשבעו ולא כין
:נשי׳ הרפב״ן ועמ״ש ,בהם השם שקרא מפות כל שכולל מש ®ר לק הכנויס יתר לרטת ומנין

נכמא הגדול כעולם טדע מא . משש p בשלם כין נודע האלמת אלקך שם את וחדלת □ח
0/

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס249 מס עמוד מיכל יחיאל בן ליבוש מאיר מלבים, ב ויקרא - >מלבי״ס< תורה חומשי חמשה



המהרי״דקדושים פרשתהגהות

ענ׳פ נואוחיפא אמוהכ׳אוא־י׳ לו ישוו כלא 04 דומן כטומאה יאייח ו,™ s,״• ;1
aא>תא ׳*ד נוסה רנה ננמדנר אמנם ממיר 'איני שנחלו ונל בנודו ואיטילפי מהו -״

 טל וגס קדושים פ׳ נוטס אמרי ׳0 וע׳ דאורייתא מלאכה הוא והמס לי לינשל
קוושיס ופי ויקהל פ׳ החכמה נית הלק לירא סוכר׳ר לוקש רור מיו ם׳ וט׳ עיון חיו

כלומר ויא• לראותם לסרס א־שר ■ ]ודאי( ירי ליאיתס : א׳ ם׳ ׳נ ™1'“
 רון ואיה לאפיקי ינהס ומטין סמסמכל ומיון גריל נהסתנלופ כלומר וראית נס ראיה
 כהס שנפגנה יא : י׳ו לא,ין ונסמ׳ג נ׳ יק ע׳א פ׳נמ-\ נרפנ׳ס והובא ן׳פ עו®
 נכס אין רוח .•כל ארס כדמות נפנים הלולים שכס ני׳ • הלולים • נצ׳ל מטשיה שש[ על ופ׳א

 נסוכיס אדם ידי מטשה מען נפסלים שהס :י־כנן ויה לו שרה »ן מני נאנות ופי
 טצנוני ידן שס סל • מצנים :ווטיפי נסיקמא זמן ולא טיסדס שהם מק: וית ממכוס
 ש כס ולא אל לשון הס איילים פחילפן ננון נמה הפצנ נ׳ב ניתייה שאמר 00 טל רדול׳נ

 לנש ת׳ללא יב : בד׳חוגילקיט נ׳ה אופן פושה שפןאפה אפהאסייהן פונה אס :וש׳י
 פטשו לא פ׳ל כי׳ אלנס לא ג׳כ ?א' סכשיו אכל אפסי׳ לא קאי וכוי תעשו לא לנס ר״ל׳ל

 אינו לן יהיה ולא ס׳ל ופ׳ק לן יהיה לא ומשוס ט׳ נכירש׳י[ וט׳ תעשו לנס לא ויסלל
 ג׳ דין המצוס נם׳ והרמנ׳ס רטק ויפ משיה משמם עונד פעשו ולא סיקיימנה ער נר1»

 הכסף מיי טל לי קשה ומכאן שמיס פאקו.ולוקה נ׳א לאוק ופמ׳ג ט׳ דין ע׳ו ה׳ ונסינורו
 לשון כאן כ׳ וינא בהן גס והלא מלקות נו אין לק פ כל פגני כ׳ ונמגפף שכפנ •שם משנה
נפקרא־ משנה ככסף על השיגו וכני שפים ולוקה פסק יאפפי׳נ אופרות שפי נמס עונר

 ופדנא ו׳ ה׳ ר כודיס וכצמר קי׳ו בלל מלאכי וניד קי׳א ד׳ אטלעעיא למיהר׳פ
ציור נספר עור שש וטיק נרמנ׳ם ביה דפסיק נסצמו רינא מהן לאקשו-י לה טה

: וע׳ש כ׳ט כ׳ס ונחים ונגח׳ וט־ש י׳ג י׳נ נרק צו כסוי לפיל הוא ך ר א א הרה
וכמב תונסו למינתנ דהו׳ל לנרש וצוין נד'פ הגי* p תונתהו ]פונה•[ ו “

:שש ושק ו׳ וין כמוקדסק פסילי מה׳ י׳א נרמנ׳ס וטנא כ׳ט טלק נגס׳ ופ׳ חונסוט
 ונראה מטופי בפסיקתא נ׳ה כרפ עליו הייניס ניטל( ]ומשאו קווש שטא כל אב מין וה ה

 אספת מראה וטא י׳ג ו׳ הקומץ נ’ר במנחות ונואיתא ונסנתופ נעונות גס פירושי
 בצ׳ל לסטים לשקציוה ופרט : וט׳ר כק׳א מיי הנאמי לא לכן נכניס השנת ונרי פירוש
:רפ׳ו לאוק ונהט׳ג ד׳ חן ענ-יס פפנות מט פ'נ ורמנ׳ס דניאה נ’פ ׳1 כמשנה וטא ד׳ס
* pDP יי• יי♦ «יייי* חוזווח »»*>׳׳ .•.".ציי •j-׳—__

 לי אין : יע׳ש רפ׳ו לאוין נסמ׳ג טנאה כוו הברייתא וכל :ד׳ ור׳ ע׳ג א׳ ו׳ מנרחטשוב
 רפיאה פ׳א ד׳ מסנה הי׳ש נפי׳ ונ׳ה ו׳ת כצ׳ל איצנס ת׳ל מנק קטנת מסאה אלא

 ופ׳ש דפיאה פ׳א ד׳ מסנה ט׳ אוכל שהוא : כאן שהוא נמו טא שס בירושלמי אמנם
נונזנ׳ס ומגא שס סה בכלל והקטנית והתבואה : במוס׳ ופ׳ש י ס׳ס ובשנת הר׳ש נפי׳—

 מתנות סס׳ פיא ינרמב׳ם ופיאה פ׳א כ׳ משנס ובאילן ח נ': דין עניים ממנות מה׳ פ׳ב
 לשאוי ראיתי ושוב ׳ טצרןלוייקממשטעית תמוטסלפה 00 משנה הנכון( ודברי ב* מן פנייה
 לוה יישב וני נוה פמר שס משגיופ יוקס׳מל הפשה בספרו מאמשטרדם אב"ד מוהר׳א ה׳ג

 בסוף אלא י פיאה ואין : ווטרפי נפסיקא ר־מונ׳ה נצ׳ל פאת אין שדן פאס ט ע׳ש:
 ו׳ס נציל ובלבד מד א שטעון רני יצא כסוף נק באמצע בין במהילה נין נמן אסרו סינאן
 ואס נשף אלא כיאה ואין אשמתי שססא כר׳ת מאי ונפב דניאס פ׳א ג׳ במשנה ונ׳ה
 נפי׳ יפ׳ש כסיעו.־ בסיף ליפן צוין וכלי נין צופן רש*א יצא נאפצע נין במטלה נין נפן

 משנס הכסף וצידד נו׳ש פסק י'נ דק עניים ממטת מה' פ׳ב והוסנ׳ס שם ובירושלמי הד׳ש
 ונפי׳ ראיפי הצעיר אנכי אמנם ונמו מפרש רק אפ׳ק טלק איט ור׳ש דס׳ל ואבשר לומר

 דנידושלמי משוס לומר הכ׳ת צירו טב • נר׳ש וכלנה שלקע/פ׳ק דר׳ש סימנ׳ס נ׳ המשניות
 01 ולפי כר׳ש טא נמים ותורת וספטא משוס לימי דאפשר נראה ולי די׳ש טעמיה מפרשי

 נמתנ-תין וסתם והגס לה הפיט מסתם רק שספק רני והוא כאן הד'מ להגהת צורן אק
: שמעון נרט ס׳ל ורניס מברה• בברייתא סתם ס׳ח נסתם כלנה נניייתא וסהלוקע

 חמשה משוס פ׳ד ופיאה ונייושלמי פ׳א ופיאה ונפוספתא ופ׳ש כ׳ג שנת נגס׳ סובא י
 לקרוט מ' כיצר : רפ׳ד לאוק וסט׳ג י׳ב דק עטים פסטת מה' פ׳ב נומב׳ס וטנא ומיס

 צוק־ לקרוביו מחצה טל ט מציל טה ו׳ משנה מיאה בפרא פ׳ זמין והא • פיאה לן טול עף
 :פרנ׳ט סי׳ דנ׳ב פ׳ק מרדני סג׳ה כ׳כ הכל שיטל לקריניו יאמר שלא טא והחשש י0£

 פ׳ד בירושלמי וכ׳ה ״מ7 נצ׳ל ט׳ ילט אלא פיאה( טען טא ]עכשיו טפןפאה מא עמדו
 מנפפח לומר ואפשר פעסיס נ׳ דאיכא טנא ם׳ ברכום ע׳ פיאה הניס ולא סס ופיאה
 תוס׳א ט׳ א׳ס יעויקבנ״י משדא אינא בנה׳ג ואפי׳ משמע וכאן השוא לינא הדלק האט
 ד׳ שנם למה׳ טראט מוהר׳י ונהידיסי מצורע ופ׳ וישב פ׳ טיס לשהוא׳ן שפר אמרי ונם׳
 צ׳א ט׳ צבי ובמכס שם נט נהג׳ה פ׳ח סי' אפחס שטר ■נשו׳ק שם נא׳ה ונאהווניס פ׳ג

 אברהם מת שו׳פ פ׳ סו ננרייפא : ס׳ ד׳ נרטם בפירושי הצעיר אט שנפנפי ונטה
 כצ׳ל ישמעאל ר׳ משוס אומד יטדא נן ר׳ש יא :ט׳ו ש' ®אמושט כהן אברהם להי׳ר

 של דסלקו אסר דהו מה פליגמא פ׳ב רפ־אה ובתוספתא : קל׳ה חולק וע׳ אסרן וקונן רם
 פ׳ד לירושלמי בפירוט פילו׳א סוכי׳א הגאק צדק שלא פואה וה פל יע׳פ • ®נ ישראל
 של והלקו טיב ישראל של חלקו נקטה שיפסק שהי ונכרי ישראל שס ואיעא ו׳ב ר ומאה
 צוין וט׳ טקיה ר' והן שה יווטא׳פ יב׳ במחלוקת ירמיה רט בשם טקיס ר' פטר עט׳ס
 קמה יהקדיש דסשנה כמט וסר׳ש שהרמנ׳ס וכגס קמה והקחש משנת אתר לסות
סל קאי מחלוקת וסן הירושלמי וני' להגיה ציין אין 01 בל על במחלוקת טא
 סלקו דגס ם'ל נפוספתא מנא ולחו מניס דתיות ולתנא נמתלוקם שטא יינא הן

 מן פטור העכי׳ם מם ושוחטת נ' סי׳ דחילק ט׳א שלמה סל ניס פסק וכן פטור ישראל סל
 שנפבתי כמו כירושלמי דנרי ופי' טה פלפל טיס טיס כספיו חרש להפרי ואימי טב הפיאה

 :ה' סי׳ שאה ה׳ השלתן פאת ם׳ וימחק פיי׳ש משת ש לגדיב ורעמו לאמת כיוונמי יע׳ל
גס וטא רפ׳ו לאוק וסמ׳ג עניים מפטם מה' יפ׳ג רמנ׳ס ושרה שוה כל על לטיב שון

: דשאה פ׳ב מרושל®
 לטיב אולפיל דקאי למטק צורן ואק • ו׳ס לימא טססאום נקצת אסרו מינן א 3 פרק

כירושלמי וט׳ש דשאה רפ׳נ משנה ט׳ מפסיקין אלו : עצמה נפט סרה כל טל
:רפ׳ר לאוק ונהמ׳ג י׳ג דק עשם פתנות »ה* פיג נרמנ׳ס והונא יו׳ט ופוס' ורע׳נ יו׳ס

 פלקט לא קצירן ולקט
סולק בגס׳ כ׳ה הקציר

 נר״עא א׳ שק כרלשל ואוישס במיח, יוסי ר׳ ומידה טא יוסי ו׳ סומרניצה וע־ש יןי_
 פ׳ה ו׳ משנה הטף אע פהייע לא י :ו׳ דק טנייס מענ-ם מה׳ פ׳כ גיסנ׳ס וטנא 1

הגי׳ כן טני לכוהיי ]לעני[ פלקט לא : י׳ב דק משם ממטע טס ו פי «אה
 מה׳ פ׳ו ונרסנ׳ם רפאה פ־ס נמשנס טא והדק : קל׳א ות־לק • י׳ב גיטק בגט 0 וג הד׳ם

: ט׳ו ט׳ו י׳ד יק ענייה מסנ׳פ

 פעולל[ לא תנצור ני נאסר למה ]א׳נ עוללות טלו אש׳ ט׳ ר׳ע לו אמי א נ פרלן
 ים עצ מתנות מה׳ לו נרסנ׳ם וטנא רפאה ספ׳ו ה;1נמ ולה נצ׳ל שיטל

 לין : ד׳פ כלל תנצור ט נאסר[ ]לבן שירש שטס בכל : רפ׳ו ון לא ונסמ׳ג לא חן
 כ׳ ]האשטל[ אם טקז ב שם: וםס׳ג לב חן שס למלם הליו קורס בעוללות לעטים

 דפאה לו ג׳ במשנה ולה ר׳פ נדל משיג ]אל[ נאסר וה על ט' נעה׳ב של 1]טא הוי
 ל גנ פשיג אל 06 יפ׳ו לאיק ונסמיג לו ט׳ו דק עטים מחטת מה׳ פ׳ד נרמנ׳ס וטנא
 :ולס לא-ן נסמ׳ג וטנא נא( אסרן וקרבן לסוש קרוב פ׳ה שאה ירושלמי ע׳ עולים

J דשאה פ־ז ל במשגה ולה ומלקוש נו׳ע ולה כצ׳ל פני-ס של 1]הוא הרי לאו ואם 
 דלל :קנ׳ם עסק ונסס׳ג וע׳ש דלו לאוין ונסמ׳ג ל־ ים א חן שם נרמלם וטנא

 יטל ft : ו׳י והאלמנה וטפום והגר הלוי ונא יאה בל ונתיב סהא חלשנן לל ללוי
 סה׳ לכ שמנים וטנא ט׳ש ולש דפיאס ולו משנה יטא ונילקוט נו׳ח לה נדלית אף

 ו׳נל: ומקל כדלית הס הרי אגייס חלוקי אף אוסר ר׳ש ו : ט׳ו לו דין עניים מחנות
 גם טנא דשאה ופיר ונירושל® נו׳ת לה נקסיה תבואה נחחינר לפניהם הנח פעיוב ז

 ז לפניה הנח פסיוב הוא מן משמעינה רבעי אית בגדול בה כקגקמוסל שאין שם הר׳ס נכי'
 שאם אופס מ׳ל : מפעווב לה יל-ף ומר מקציר לה יליף מד נכא דפליגי משמע וכי־ משאה

 אופס מטיב ולגר לטני פ׳ל יט׳ לקט שספק מנק :רטנן ויפ הקש ליפן ר פט השראן כרום
 מרושל® לה ®'ליה נין סדילן מן יטה ולאלמנה לימוס לגר לא א׳ר משלן לפניהם הנח

 חן עניים מחטח מה' פ׳ד שמנים וטנא ־ קל׳ד טלק מל' ו® עז ולש שאה סלד
יט ולאלמנה סליסוס דויישו שבספרי נסבה כרי ושנחה שס ומסיים רפ׳ו לאוק ונסמ׳ג ט׳

: כ׳ב משלי דל תטיל אל שנא® : בה כנתיב
נם׳ אמנס קנ׳ה לאוק ונסס׳ג ומלקוט ת מ לה שנאסר ]מכלל[ מ׳ל מה א ב פרשינא

®תא יתרו ובמכילתא שנא® לש העתיק רח׳ד נלא■ לרמלס המצות י
 טנא ט׳ לשלס מ'מ ט׳ לטקס לס ב : ח®( לגונב אוהיה כרי פגשנו לא נן גס

 ]או® a ע נן : קנ׳ה לאוין ונפמ׳ג שמ׳ס רסי' ח'מ יש׳ט ונטר גניבה ה׳ חש נרסלס
 ביה וכו׳ אומר בג( בג p היה יק גנב פראה שמא אח.־יס מממ שלן את מטיל אל

 ישסחא נראה קמ.א דשא לי טף נמיספ׳תא גס היא שנן והגס ®'פ הגיה וכן מלקוש
 פליגי דחגמים נ׳ת ו׳ ייס • ריז ד׳ טף לק ובגט' גמוסשפא ולש הנטנה היא שלנו

 תנחשו ולא פ׳ל מני[ ■והרה שבג;\ האוטל הניא שס ג נהס שאמנם וקנג עליה
 פשקרו( ולא פ? מנק איטה ®נס למדני סקי על ונשמו ® שנא מנלל מ׳ל מה משקיו לא
 סלק לומנ׳ם המצוס כל ולה לש :ק׳ה לק מגס׳ כן שצ׳ל נראה יק נד׳ח הני׳ בן

 נאשה[ אשה באיש ןאשה נאשה איש ד : ר׳ס לאוק נםמ*ג ונ׳ה ורמ׳ט ימ׳ח סי׳ סלאיק
 ל-מד שאה שטא נל אש' משקיו ולא תנחשו ולא וינוופי בפסיקתא נ : ®,י »'ל מלן
 םי׳ ריש ונש׳ס גניבה ל ויש נרמנ׳ס דאיפא שיטור חצי אש׳ לגשב ואסוי־ הטעם והא

 לאצטיופי דשי משים הוא סיע־ר דהצי הטעם והנה איסור של שיעור כחצי דהיה משוס סמ׳ח
 לא ואו השנה מצום ביה ®קייס ולא שוגה משיה פסים סייג* שיעיר חצי גש ראם וט׳א

 עם יכשקר המש וה לאצנורוש ®י לא או לחמיו •משקר נשעה־שמנתש או וא׳ב פר1י שב
 אסמכתא רק א® אם אני מסופק אן אסור דאעפי׳פ קלל יוסר עחק ז-־י ביון כמפר

 פי׳ ס׳ס בפשעו לל ד :גטי לאו טא אם או שעיר מצי רק אק הגניבה רעיון׳־ כיון
 משא ש שאיש נטוה הכתוב שחנו ואןשר ל׳ל לש א'כ וא׳ס באשו איש נתיב מולא

 : לשקר סיען לנחש סופן ה :יענן וית ■[ ]ג׳ ערכין חש ע׳ נעטפו לשקר וררן הוא ומסן
 ל׳ג[ שנם גל ]ל ] : רל׳ט לאוק ושלג נ׳ דין שמלת מה׳ פ׳ב נרמנ׳ם ]טנא 1

 ®ער אשש נ' אהק נ׳רדיכקרנן ]ישעיה אומר טא וכן ח : ג׳י »ה המי קב ם' וע׳
 כ׳ה ]טל[ מה פטול ]יצא[ ט׳לל גטד ]ואיש[ גניי ט מעלי: האטשיחטלה שהצו׳־ה
 אשנא שטה סה וכנ׳ל ומסק־ הסלקא !ס לפרש ממט® אהרן ומקרבן כפיס׳ והנה נו׳ע
 ופירש׳י לגנן עשוק אינשי דאסח נ׳ב: נ׳ס נגס׳ כלש ונטר קר לשון הוא עושק שלשון

 אשנא וטה עפרא. עשוק ואשמר נאתרא • ע׳ר צשן נאיזט וחמיו טא יוקר לשון שם
 שנר וככלים הנהמה שכר : קלל לו שראוי ממה יומר האום את ינש שלא לאו שטא

 נירשל® וכן קי׳א נ׳מ נמו׳ ושנא רת כצ׳ל שמר פעילת מלק לא מ׳ל ®ק הקרקעות
 ולש של׳ש רול ולמ קפ׳א ק לא ופלג שכירות מל פי׳א נרמנ׳ס וטנא אש מפסוק שס

 וה אמנם ר®• ישראל דאון כמטלטלי ר׳ו׳ל מק־קעי • ניט ®כק וע' מוכר אק מקרקעות
 עצ» על יספיר נפש דנעל מקום סכל הן שוק ®לי לשאר אכל ערכין לערן רק נא® לא
 נהמ׳גלאוק אמנם קרקעות שכר כווכד לא וטרפי 1 גסנפשקמא אמנם קרקפות נשכר גס

 ■ ק' ד' נ'מ עז' יכ׳ה ר׳ת ]נלנר[ ראשון נקר ער אלא י :קרקעית גם טנא קפ׳א
 ]כשילק[ אלא אשמי לא ש'ן אש׳ יכיל : שס ונטיוש׳ע שם וכשלג שם ניסנ׳ס וטנא
 נפיל יא :שלאחריה והנריימא כנחימא וו סם טנאה . קי*כ נ׳ח נגס׳ ונ׳ה ד׳ת אמן

 ואנכי כבית נעל מל חוור ואים לרש רוקא דטיש ומבי סובר וחשש הסושפפא הניאו
 כאומר ק׳י: ׳7 דנטף הטיימא סל ®לקס המוספמא והראי תראה ממן וטפי לא בעניי

 ולא וש׳י ופי' שנדן מכני־שלא !ה פלין ננל פוניין אינן שניכם פועליס לי שפ-ר צא לחניה
 מנמה׳ב החשש פחף ® וא'נ שם זטוס׳ע שם בוסנ׳ס כן הכלנה ונפסקה גמה שניר קחנא

 נשפו שלוש pmb לא למה פסה נחטנ׳א ויעיי׳ש היא גניה דרשן הגס נפצנגי שכרן שלא
 • לה פנופיח ע : שם וטוש׳ע וסמ׳ג ורמנ׳ס ק׳י ד סיף מציפא בנא וגס׳ משנה יב

 וסלג סנהדרין טס׳ יפנ׳ה נרסנ׳ס וכונא י ולה • ס׳ו וסנהדרין .ליו ד* ולש נעשנה
 לרסלס פ1כ^ נם' טנא ונא נדנד שמא לפש יד :נ׳י ש' ס'» ונשלט רי׳א לאוק
 משראל אש׳ ואיירי אפ׳ל הקא וו מצוה התנא דקט והא קלח לאוק ונסלג דס׳ט מצוה
 לא דהש א' חלק נשסק גנול נה' ואימי וכן ®וחסת אשה רוצה אן אשה לישא שנא

 אומכקפ׳ל ליסא להנהן ומייע[ אופה לישא שפי והוא ישראל שכסייען דאיירי אלל אמנס
 • ף וכלו :נ׳נ בפסחים הגס׳ נקט יה ומטעה ואפ׳ל עליה סוזכי כישראל דאין דאלג

 כגון נס לנש כחי סן ואנר שר איש שהיא להושיט דמופר הגס .לגויי יין כוס יושיט שלא
 טפר ולישראל ממפרכסס שממן או שמנים השש שנשמטו קודם הנהמה סל סעיס מנש

 למוכדש׳ק שמואל אמינפ שו׳ם וע׳ שר ולפני משום שנר אעפי׳נ אשר נס ולבש בשחיטה
 דגס נסיר ושאש שד ולפני משוס מה לית מציה איש דכוא טנא דנל לי® ציוו >׳ד פסי׳
 ספוה' הקשה נ׳ט *7 וישב סדי אנולעפיא למוהי׳ח כסייס יא ונבל ®ר לטופ יבול סא

 נלד חיי נש ונם׳ שר ולפני מטס מוט לעס׳ס סייס החל® הוי שהקשו לט תגיגה
 איש לו להושיט אבל מצווה אינו שטא כגס אשר נירים שמאכילו דהיני שלק ס׳ב סי׳

 איש שהוא הגס ®וי נהן דאשפ נניימא דהן ספידספי ולמאי מצווה אינו שמא היפי אשר
 טא מה וו אשה על שאל לא טא רנומא כשמיפש והפנא ואפ׳ל דאשר נראה בה

 אס כנם אני על ®חוש לי שש לכטנה הוא מה פלוש נס על שאל טא אלא לכהונה
פלישת אסר ולא לפלוש פלוש נת כלשון שטה ריש נגס' טציש מוג ואצל ]והגם סלל טא

וניופר פשלה טא עצמה מצד אן נשירה טא אניה ומצד טעמים[ הרנה מה חש לפלוני
 לא הפיאל מ נשמה פורס ואינו פלוש נס מל שיאל וטא ננוח שמי לפשש שיש לו® יש

כי מפיו שקר כלל ציא1» ואיש כשירה או® והוא אמה מל רק כנס מל שיש מחשש ידע
®וקרון חה להשמט יכול וגה תשקרו דלא נלאו נכלל היה לא שכיי וכיה כשירה האשת

 נש לשרוס נא אלא פשלה[ אלא ]אינה והיא התנא הוסיף לי׳ה כהילה וטא והול׳ל בנשון
 ®יננן רק ראשי נדנד שיין לא שר ינכש כ׳ קטן מופו נחש דהריטנ׳א ®ע והוי שכתנפי

 • י׳ג סגיגה ,נמוס פשמע וק מרומן דאסור כשדי גס ושיין נסנו דע׳ו ספ׳ה החוח' אנל
וכן ®רבנן אלא ואים הגם שר ולפני מסוס עובר לפס׳ס פורה המלמד הא שהקשו

4■

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס32ס מס עמוד תשי״ט ספרא. רב דבי ספרא
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 לא תננוט לא )ה( :ם־ט כעט-תו ת״ל פני! באשה איש באיש איש אלא לי אין נעפיתו איש )יד
 לשקר סופך לכחש סופך גנבת אם הא לשקר בשמי תשבעו ולא בעטיתו איש תשקרו ולא תכחשו

 שם את תשא ל« שנאטר לפי ת״ל טח לשקר בשמי כ( תשבעו לא )ו( :לשקר בשטי להישבע סופך
 הכינויים כל את לרבות טגין בלבד המיוחד שם על אלא חייבים לי איץ שיכול לשוא אלהיך ה׳

 ד״א השם. חילול שוא ששבועת טלטד אלהיך שם את וחללת )ז( ג לי שיש שם כל בשמי ת״ל
 יושבי ויאשמו ארץ אכלה אלה כן על אוטר הוא וכן• )ח( :ולבהמה לחיה חולין אתה געשה וחללת

 איש אמר אפילו יכול רעך את תעשוק לא )ט( מזער: אנוש וגשאר ארץ יושבי חרו כן על בה
 עשיר אינו והוא עשיר פלוני איש חכם אינו והוא חכם פלוני איש גבוד אינו והוא הוא נבור ג( פלוני
 שכר הכובש זה ואיזה ממון של רבד עושק אף מטון של שהוא טיוחד הגזל טח תנזל לא ת״ל

 והכלים הבהמה שכר האדם שכר אלא לי אין בוקר עד אתך שכיר פעולת תלין לא ד( שכיר.
עד אלא עליו עובר אינו בוקר עד ה( )י( ;דבר בל פעולת תלין לא ת*ל מנין הקרקעות שכר "טנין

IWllfi 3 הגל״א Wtflfi זל ונשבע לש־שגאכי ח׳ל פר. תשקרי ולא תנחשי ולא ת״ל (6 נ הלכה era •yr שסזט ntHK ל־ת* סגין 
־ י הלכה! ־ ־ '״ תיל פת בשנד לשקר 6 ו הלכה :א[ הנו׳ נמהת נפנים וו אהגירס תיק תראניד ולנכי קהי נג׳ק איתא _________

 נגור w נתשך להיות צריך ננולם ונו* עשיר יני׳ חנם ננור אש והוא ור5נ ("HS הלכה !מתתו[ **ק ותבין נביאותו ]»יץ נזרל
 נעש־סי הברייתא ציירה לא לפת יקשה האופנים דלנל סשים מר״א נמוזת יותר מטן ט״ם נניאירגו שיחקנו onj תשיר נתנם ונן נטר הוא
 שניר פסלת לכתוב להנחוב לפה ופירש ת״ל סח תיבת רק הוסיף )הנר״א נצ״ל ט' ת״ל פח בקר צר ]נו׳( תלין לא (11 גס*[ נטר ותא נטר אינו

משוא!: איתא )נן נציל יו׳ איני נקי• זד ת־ל כה חלץ לא שנאסר פסה מקר זר ם( יו״ד הלכת * שניה שטי |'נהונ

»מל!ר.ע
?׳:-־> ,לביאור

 אי אנל ולא אכלתי .כשבועות אמריה דהא כלל יכתיב
את לשעת נשבע תשכעי לא עיבר'משים ה״ז ואכל

 ש הטנה
א?לתי פ

 מיתה בי שיש דברכר נפשות בגונב המרוח לעשרת וקרא משתפי
 להקניט למקש. מגת על )ב[ תרצח: לא דאמר שם ממר הנתיב

 איתי דרשנו דננר ואע״ג לי להחויר יאח״ג נעליו את ולצער
 לחנית ממין חסרון שיש דנמקיס פ״א דף נכ״מ אמר לאזהרה

 ראם שם ואמרי הנתיב יאשר ואונאה מריניון זה צריבגאדיליף לא

 לנגנה ענין תגהי ממון מפרין הוגנה ע״י שיש למקים פנץ אינו
 ע״ח צר: ננל לנגנה הנתיב אסר ואסיה ממין חשתן בה שאין

 לא אפור: אס״ה לחבית בזה להעיב שכונתו דאף וני'. לשלם
 נמקים שלך את ומצאת לן גנב אדם אם .זבי׳ שלן את תגנוב
 נרחי בעל אלא איתי תגנוב ולא שלן את תנע אוחו לגנוב שתוכל

 וכחש נאמר נבר והרי תיל. ימה f וג;ל שלן את ועול תידו הוציאו
 מינה שמעינן קרנן ומדמחייב קרנן דמתיע שקר על ונשבע בה

 נתחייב וגם השבועה על קרנן למחייב עונש. למדנו לכמש: דאסיר
 והראנ״י ]הנר״א תנחשו ולא ת״ל מנין אזהרה ה״ג :עי*ז באונס

 ההכחשה על נס שנענש ועירושי ק״ה:(. דף בב״ק איחא וכן

 המצות ונסער ׳ש[ ע קו דף ב״ק בשמ״ק סירש ]נן השביעה בצריף
 אצלו שהופקד נסקיין שכפר שמשעה נתב רמ״ח מצוה להרמב״ם

 שלא ואע״פ זה בלאו עובר תינף נהה שנתחייב בהחינית אי
 בעמיתו דאיש .באיש איש אלא לי אין )וי( שנועה: צירי עדיין באי

 לאשה איש גריס והראב״ר באיש איו דהיינו לו הדומה ונשמע
 מדלא פי׳ .מ״מ בעמיתי ת׳ל :מנין לאפה ואשה לאיש ואשה
 לענין אשה רחמנא ומדרכי אשה אפילו משמע כרעהי איש במיג

 הא )ה( :]ראנ׳ד[ לאיש אשה וכ*ש נאפה לאשה ה״ה נזילות

 איחואט״ע אדם כשיתבע שהגונב ’עי ונוי. לנחש סופן גנבת אס
 יוזפם שלא נדי הגנבה מכחיש מ*מ הגנבה להחזיר רוצה שהוא
 סופו ונגב חזר ואס לירי נא אלא.נמציאה גנבתי לא ואומר בגנב

 ואם לגמרי ;ו וכיפר זהומדי הממון אחרי משין לנו שיהא לשקר

 ומשקר מנחש ממון שהגונב נמצא לשקר לישנע סופו ויגנוב יחזיר
אין ת־צ מה נשקר כשמי תשבעו לא )ר( :׳ הסס ימתלל ונשבעלג^ר

 מה נשמי ר״ל אלא שיא שניסת ה״ו אבן שהיא ען על מין הידוע

 :כמהתי הגר״א כיין ולזה לשקר תשבעו ולא למנחב דהז״ל תיל
 ומוראכם דנתינ דאע״ג ולבהמה. לחי׳ חולין אתה נעשה (1)

 אתה נעשה לשקר שנשבעת כיון השלה חית כל על יהיה וחתכם
 ויאכלו טלין מוראם יהיה אבל עציהם מיראן יהא שלא להם חולין

 ונשאר וני הארץ אכלה שוא שנימת שהיא אלה כן על וון[ אותן:
 ולכהמה: לחיה מלין שנעשי ויאלנין מתמעעין שהם .מזער אנוש

 דמאי נזה נתקשו רבים .נטר אינו והוא הוא גמר סלוני איש )מ(

 תירץ משנ״ן והר״ש .נו שאין בדבר נשמשבמ בוה שיין משק
 בחכמה נה״ג וכן בו ואין עליו שאזמרין נדבר שמתבייש כנון קצת

 מצוייר .שנעיר הפשיר שהוא עליו ואומר עני איש שהוא ועושר
 להעיב מחוייב שארס זנימע משבחו שהוא במה שמקלקלו כגון עוד

 אבל בעושר והן מטרה והן בחכמה הן ל׳ שחננו במה לחנירו
 וכן צדקה לענין בעושר יותר. ולא ביכולתו שיש מה לפי רק מ״מ

 כמי בפרנסתו לו שדחוק האדם ליתן ממוייב אינו העיר לצרני
 עי״ו ונא עי״ז מתבזה ממילא לעשיר מפרסמו וכשהוא העשיר

 גמרה לענין גי> ויצוייר ממון להפסד לפפמיס ונס חירופץ לירי
 מנשהוא חלש איש כשהוא האומות נין יותר לאדם טוב שהרבה

 דבר עישק אף :להאריך ואנ״מ ג״נ יצריר חכמה לעגין וכן גנור
 ממן כובש נזילה זולת שיהיה הדבר מה סי׳ וס׳. ואיזה ממון של

 על מנש אלא דגר ממנו נתל שאינו שכיר. שנר הכובש המרו:
 לא קרא אמר אילו פי׳ האדם. שבר אלא לי אין שמרו: ממינו

 שכירות אלא זה לאו על לשבר לומר שהלז לא שביר שבר תלין

 הבהמות שנר מנץ שפיר: יקרא שהוא עצמו שנר כאשר האדם
 אצנו השכירות הלץ שאם וכליו בהמתו לו השכיר אס והכלים.

 ןע’י\»” השכיר אם הקרקעות. שנר זה: לאו על שנר
 אים )י( וכלים: נהמה אפילו אתר שפעולתו כל פעולת, ת״ל שכרו:

 ]דעי ראשון נקר עד אלא תלין לא של זה נלאו פי׳ .עליו עיבר
 שהוא אני יודע תנין לא שנאמר דממשמע הוא יתירא קרא נקר
 בל משוס עובר אבל הוא( לילה לינת שבמקרא לינה דבל נקר ער

אתן ופתר ושב לך לרעך. תאמר אל הכתוב שאמר מה והוא תשהה

V?•- ■■ ין ״
■ ־•;**ז..

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס285 מס עמוד זאב אריה בן מאיר ישראל כהן, חיים< >חפץ כהנים תורת



1יבמות

 ®זל חחיזןזסו״ושוב שנאפרבעח •ריעח לאברהם ניחנה לא רב אט* ’לי סיטן »עקכ עץ3
 מסוס אי לאא״עס פריעה נתנה מנ״לדלא צ״עדא׳כ t מאישיב סהילא״ב רלא חנך ודלסא

 ליהזסעסזב רחמנא ליס וק*מר פריעה בלא אחת פעם שצמוייו במדבר הילודים כאותם מארי הצ שוב לכתיב

 כ• לנתיב דכיזן לומר מוכרע וכן אברהם בימי נמו ופרעו מלו ממצרים החצאים אבל הפר-עה דהיינו מול

היוצאים * העם הי! ע »זצ

* דקוישכח מטיחאצפק דקשה פפירי דחםג< «'ל פר״חייזז מעמד מזח רכיבי ן* ם׳ יעקב □עיין

כרירצ ק״קילסזןדקלאסייךאלאנמילמארלא : מיעד, זנח ספות פר דבתיבוסזצ&אגי . ’

 רעס אשה יעה נמה דכא אמר כ״א סי׳ בסמוך לקמן דגרסינן מאי עס מראה 1 דק שייך מאי מלא בקרא אבל
 הדי כה נמשלה שהגסנס רעה אשה רעה כמה קרא משמעי בנהנם אי האשה את ממות מר אני ומוצא דכתיב
 הכי ממר סגהנס אלא ממש באסה מיידי לא האשה את ממות מר אני דמזנא דקרא לזמר אפשר ריהטא דלסוס

 מ»ז» מר זאמרשגהנם רעה עאסיצ הגהנם מדמסל מ״מ קרא קשתעי לבגהנס דציעא ל&עיצו נראס היטב זק

 אכל !ונס אסה היא שהזכיר דעה דהאשס ס״ד נמי אי ממות מר ג״נ היא כה נמשלה סגהנס האפס א׳נש״תדאף
 לשון שאין ומוצא לשון מדכתיב רעת אדם של נאשמו למיידי ואשכח אבלכעקדק רעה ארס של באשמו י תייר לא

קאכלס בעל מי על מחזר מי קדושין נמסבת כיז״ס אבידתו שהיא ארס של אשתו גני אלא אמור זה
ז עלאכדתו מחזיר

 כוון ליוו ואמר פפוח פר אוי ימוזנא יזוחקבריח לרב יחודח רב ליד. מקרי כהפוך לקטן שונן ךב!ך
דפירזשי בעי הוא פירושו הבי אלא רעה אשה פירוש ידע לא מאןיזמי בנון בפי מאי זק״ק • פאן

 פירו• אמך עזן אמר לזה באשה-ממש או בגתצס מיידי פירוש מאן כנין האמת את ממות מר אני לומזצא

ן; ממש כאשה
 סצוהשלאלופרדבר רנררנשסעכך שסצוהלוםד כשם סי״י׳טאפרריאלעזר יעקב □עין יי^רפי.

דלמאהחמצמי שואל הבן כאן ז לץ תוכח אל שנאמר חובח אסר רבא נשפע שאינו
 ליליך אלזי״ל כלשון לא אס הלץ להוכיח נימאמצוהשלא דהיכי חובה אינו אבל תוכחלץ מצוהקאמראל

 חוקת דאל חרת ft ואי נכאה על "ל וארז תוכיח הוכח כרכתיה חובה הוא ושם לחכם הוכח דכחיב דקרא מסיפיה
 זאל ואח״פהל״ל תוכה שהוא לחכם הוכח לכתוב לו היה כתחלה השיטה שע״ההיהלולהפך א״כ חובת איני לץ

 תוכח אל לנתיב דכיון י״ל סיקדייעוד איזה לחוש אין חוביולכך זה חובה שוה דכשם ודאי אלא תזכה שאיצז לן תונח
 זה גס אחין את תשנא לא על דעכר הצונח סבר לשנאתו לבא ביון לומר שלא לחובה ודאי א״כ ישנאך מן לץ

 • חובה והוא בדבר איסור צד קמןדאיכא הא וא״ב פור ׳{פצי עכר מקכל לא דזדאי סאיצושומע סמזכיאולמי

זקן ואמני עתיב דפעיקרא גז שינה הקכ׳ח שאף השלו' גדול תנא 6ישםע ר' דבי יעקב □עין דמד
ותלת׳ זקנת• ואט אמדה ג״כ שרה הרי ששינה לן לימא למאן צ׳ע » זקנתי ואני פתיב ולא י ־

 במעיה מסתכלת ז״ל זפירש״י עדנה לי היתה בלותי אחרי לאמר בקרבה שדה ותצחק כתיב להכי כעצמה עמניעה

 ה״ל ולא זקנתי ואצי שרה מאמר' יתברך השם מאמר יצטדק ובזה כן יציקו הללו והדדים הללו שמקרבים אפשר
 לבדים שצי אמרש שהיא לבדיה כל גילה לא שהקכ״ה השלום גדול שלא למימר ישמעאל לרב*
 מה אלא לאברה® גילה לא והלה זקן ואדוני בעלי מצד וגס קצה ז שהיא לומר עדנה לי שתהי׳ אפשר בלותי אחרי

 וז״ל בהסועלים כמ״ש ליישב ו*ר" כבמוב ז״ל לרמ״כן מצאתי וכן שמיצה נקרא אינו וא״ב זקנתי ואני שאמר"
 סקמטייונרא״סהוקש! ונתפשטו הבשר ונתערן למקומו היופי שחור חסד״מלמד א״ר עלצה לי הימה בלותי אחרי

 ועוד עדנה לי להיות אפשר בלותי אחרי וכי שאלד אפשר היאך שרה לאמרה קרא לפרש כדקס׳ל לאי לריחסדא
 לה שחזרו דייק מרנתיכהיתה אמכם עדנה לי תהיה דהל״ל אשיא א׳ב ועוד כוי״ו ואדוני זי״ז ויהיה זקן שאדוני

 שהרי שאלד אפשר מצלי בשלמא ואמרה שתלד ששמעה ממה בקרבה שרת ותצחק לקרא וה״ש צעדות סימני

 זקן ואדוני שהרי אי[אפשר אדוני מנד אבל תהיה כתיב לא לכך עדנה לי הימה בלותי שאחרי לדבר פימן דאיתי
 אבל שר״ל אוכל לשבר כאי ועבדך אזזצי לא וי״ז נמו אבל בל׳ ואדוני סל זי״ו ויהיה שאז״ל כמו שולט ואינו טוחן

 דר" עליה דפליג ומאן זקנתי ואני שאמרה ואמר שינה יהב״ה ע״ה באברהם החסרון תלתה ששרה נמצא עבדך

 אי עדנה לי תהיה בלותי ההררי אפשר ופי כתמיהא הוא בלותי י אחל הכתוב שמאמר נדפר״סנא *סמעאלסבר

 האן< לאמר סרה צחקה זה למה ואומר בעדו מלבר ה' לברי הס זקנת• ואני דמלת ב״לקונן שדרשו כמו שכר במי

מקשות זקנת• וניצני וקנים הה אס ככ״ת אמר זקנים שאנחנו שציכו מעד נמנע שזה צלל צמצם

נכים
דפח

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס152 מס עמוד אברהם בן שלמה נסים אלגאזי, לעינים תאוה



התוספות לבעלי התורה פירושי!שכא.ז—ה כג, משפטים

 קדושים בפרשת כתוב משפט, תטה לא ו(
 כהנים בתורת ותניא במשפט עול תעשו לא

 משוקץ עוון שמות ה׳ נקרא משפט המעול
 חמשה גורם וכנגדן תועבה, חרם שנאוי
 השם, את ומחלל הארץ, את מטמא דברי׳

 בחרב, ישראל את ומפיל השכינה את ומסלק
 מן שם דורש וכולם מארצם, אותם ומגלה

 משפט תטה לא בכלל זה לאו והרי המקרא,
 בשני עוכר מישראל אחד משפט המטה כל

 תטה ולא במשפט עול תעשו לא לאוין
 לאוין בשלשה עובר אביון היה ואם משפט,

 היה ואם בריבו, אביונך משפט תטה לא שר
 גר משפט תטה לא שנ׳ לאוין בד׳ עובר גר

 משפט שנ׳ לאוין בה׳ עובר יתום היה ואם
 בלבד, לאוין בשני כאן למנות וראוי יתום, גר
 עצמו, בפני לאו עניין גר משפט תטה לא

רו<. >סמ״ג אחד. בלאו השאר וכל

'$1

 אל וצדעק ונקי תרחק שקר מדבר
ז( )כג, רשע אצדיק לא כי ההרג

שקרי. לדבר שלא תרחק, שקר מדבר א(_
בעצמך' ראית אם אפי׳ תהרוג, אל וצדיק ונקי

 נקי והוא דהואיל אהרגנו תאמר אל שהרג
 יקשה ואל תהרגנו אל ב״ד לפני וצדיק

כדפירשתי רשע אצדיק לא כי שינצל 2בעיניך
 ; 40 הם׳ : 274 )א׳ לידו". אנה "והאלהים ’לעיל *"ץ

(.15 מי׳ לי׳!

 בלבד ולעדים לדיין הפסוק בונת שאין לפרש נראה (1

יג. כא, (3 רשב״ם. השוה (2 אדם. לכל אלא

 דוברי מעליך הרחק תרחק, שקר מדבר ב(
 "לא הזהיר, כבר שעליו ורכלים שקרים,

תהרוג, אל וצדיק ונקי ואז שוא", שמע תשא
 הצדיקים את להרוג גורמים השקרנים כי

 מן נקי שהוא מי נקי וצריק, נקי והנקיים.
 כגון הדין, מן צדיק שיצא מי צדיק, העון.

התראה, ובלא עדים בלא העבירה שעשה
 להדיא הרשע יעשה תאמר ואם בדין, ונצדק

אצדיק לא כי נאמר לכך שינצל, כדי כזה

 בירור גלוי לי כי ^:ו, הדין אקח אני רשע,

)ריב־ש(. הדבר.

 בעיניך נראה אם תרחק, שקר מדבר ג(
 יכול אתה ואין רמאים ועדים מרומה דין

 תדין ואל הדין׳ מאותו תתרחק להכחישן
 וצדיק נקי הוא אם כן ואעפ״י כלל. בו

 תהרגהו אל לזכות, הדין נגמר שכבר בדין,
 הדין וגמרת העדים קיבלת שכבר מאחר עוד,
 אתה שאם לסוף, עד זה על לבך נתת ולא

 הוא[ רשע ]כי אצדיקנו לא אני הצדקתו,
לידו. אינה והאלהים 2כדכת׳ מיתה, וחייב

.)ישב״ס(

יג. כא, שמות (2 א. לא, שבועות (1

 לשון תקבל שלא תרחק, שקר מדבר ד(
 שעשה כמו תהרוג אל צדיק כך ומתוך הרע

 על האדומי מדואג הרע לשון שקבל שאול
 חמס לא על והרגם הכהנים עיר נוב יושבי
4447 פי׳ )ה״ו! .,בכפם

יח. כב, ש״א (1

 תעמוד לא כלומר תרחק, שקר מדבר ה(
 שקר לעד אפילו נמי שקר ודבר מלחשי אצל
)רא־פ(. מהם. תרחק אלא מילי

 בפ״ב תרחק, שקר מדבר ו(
 לפני אומרים שמאי, בית אומרים דכתובות׳

 שקר מדבר שנאמר שהיא כמות כלה הכלה,
 וחסודה, נאה כלה אומרים הלל ובית תרחק.
 רע מקח שלקח מי הלל בית להם אמרו

 בעיניו, יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן
 שקר מדבר שנאמר רע מקח הוא 2אם

 בעיניו יגננו שייך אין מקח דגבי וי״ל תרחק
 הזמן יגיע עוד בזול המקח השתא דאם

 בפ״ק ארז״ל וכן ישבחנו ולכך ביוקר שיהיה
 דמיזדבן לא דאי הוא מיטב מילי דכל ’ז־ב״ק

(.2344 >א׳ אחר. במקום
 שיעור וכך דברים, חסרון ניכר (2 ב. טז, (1

 ישבחנו" דלא אה״נ לב״ש וא״ת החסרים: הדברים
 ד״ה שם תוס׳ ועיין וכו׳, שנא׳ רע מקח הוא אם

ב. ז, (3 ישבחנו.

 ׳בפ יוצרינו צוה תרחק, שקר מדבר ז(
חייב תרחק שקר מדבר משפטים ואלה

 וצריך חברו לידי יעל j שקר אבל להתרחק
 שקרו לבוא שיוכל הענין בזה לב לתת
 בשבועות רז״ל פירשו ומקצת התק. לידי

 לדיין מניין רבנן דתנו העדות שבועת פ׳
 מדבר ת״ל לדבריו סניגוריא יעשה שלא
 בור יושיב שלא לדיין מניין תרחק שקר

 לתלמיד מנין תרחק שקר מדבר ת״ל לפניו
 וחובה לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב
 תרחק. שקר מדבר ת״ל ישתוק שלא לעשיר

 יאמר שלא מרומה בדין שיודע לדיין מניין
 והקולר אחייבנו אותו מעידין ועדים הואיל

 שקר מדבר ת״ל עדים בצואר תלוי יהא
 כתבתי. ומקצתן התם איכא וטובא ]תרחק[

 לבא שיוכל להתרחק לב יתנו ה׳ יראי וכל
 הדבר שיבא חשבתי לא יאמר ואם רעה. לידי

 ויראת נאמר לכך ללב המסור דבר לרעה
 רעה לידי בא שאינו שקר אבל מאלהיך.

 מענינו למד דדבר עליו תורה הזהירה לא
 דכתיב מדבר הכתוב לבריות רע שברשע

 כי תהרוג אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר
 פ״ב בכתובות דתניא והא רשע. אצדיק לא

 כמות אומר ב״ש הכלה לפני מרקדין כיצד
 אמרו וחסודה נאה כלה אומר וב״ה שהיא
 סומא או חגרת שהיתה הרי לדבריכם ב״ש
 אמרה והתורה וחסודה נאה כלה יאמר היאך
 לבריות רעה בו יש ההיא תרחק שקר מדבר
 ואדם הבעל. דעת כגונב שנראה ב״ש כדברי

 שלומו מבלבל עבירות ס״ב אלו העושה
 בלבולים עצמו על ומגלגל שכינה ושלום
 שפת את ה׳ בלל שם כי וסימן וזכר קשים.

 לראיס הוי. ס״ב בגימטריא "בלל" האח כל
ולה(.

 בפרשת כתוב תרחק, שקר מדבר ח(
 בפרק ודרשינן תרחק שקר מדבר משפטים

 סניגרין יעשה שלא לדיין מניין העדות שבועת
 דורש ועוד תרחק, שקר מדבר שנאמר דבריו

 גזלן שהוא בחבירו שיודע לדיין מכאן שם
 יתרחק גזלן שהוא בחבירו שיודע עוד וכן

 לדיין אזהרה וגם עמו. יצטרף ולא ממנו
 לדיין ועוד לפניו, בור תלמיד יושיב שלא

 מדיעין ועדים מרומה שהוא בדין יודע שהוא
תלוי קולר ויהא אחתכנו יאמ׳ שלא אותו

 רבו לפני שיושב תלמיד ועוד העדים, בצואר
 ישתוק, שלא לעשיר וחובה לעני זכות -וראה
 רבו לפני שיושב שתלמיד ממנו דורש ועוד
 לו אניח יאמר שלא טועה שהוא ברבו יודע

 הדין ויקרא ואבננו ואסתרנו שיחתכנו עד
 אתה יודע רבו לו שאמ׳ ותלמיד שמי, על
 ויש פלוני ביד לי יש מנה משקר שאיני בי
 ולא כשיעיד אצלו ועמוד בא אחד עד לי

 ונושה כן. יעשה שלא מפיך דבר תוציא
 כדי מאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו
 ואגלגל שבועה ויתחייב במנה לי שיודה

 בו שנושים מי וכן אחר, ממקום שבועה עליו
 אכפור יאמר לא מאתים אותו וטוענין מנה

 שלא כדי לב״ד חוץ לו ואודה דין בבית
 ממקום שבועה עלי ויגלגל שבועה אתחייב

 סמרטוט לבוש אחד לדין שבאו ושנים אחר,
 אומרים מנה מאה בת איצטילא לבוש ואחד

 כמותך הלבישהו או כמותו לבוש למכובד
 יעשה או פנים לך שנשא לנו תגרום שלא כדי

 השלום בדבר לשנות מותר אמנם שליח,
 ואמרינן הבריות, דעת עם דעתו ולערב

כלה לפני מרקדין כיצד שני בפרק בכתובות
 ובית שהיא כמות כלה אומרים שמאי בית
 בית אמרו וחסודה נאה כלה אומרים הלל

 ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי הילל
 בפניו, ישבחנו אומר הוי בפניו יגננו או בפניו
 שאלתי "שתים משלי׳ בספר שלמה אמר

 שוא אמות. בטרם ממני תמנע אל מאתך
 תתן אל ועושר רש ממני הרחק כזב ודבר

 וכחשתי אשבע פן חוקי. לחם הטריפני לי
 שם ותפשתי וגנבתי אורש ופן ה׳ מי ואמרתי

.קז( מ«ג0) ".,אלה
ז-ט■ ל,(1

 שלא לדיין אזהרה תרחק, שקר מדבר ט(
 שיבוא קודם אחד דין בעל דברי ישמע
 וכן לדבריו, סניגורין יעשה ושלא חבירו

 ד״א העדות׳. שבועות פרק שבועות במסכת
 דיין אצל הדיין ישב שלא תרחק שקר מדבר
 שלא תהרוג, אל וצדיק ונקי במכילתא. בורי

 שזה יודע שהוא אעפ״י עדים ב׳ בלי יהרוג
 מי שטח בן דשמעון כמעשה במערה הרגו
 וכו׳ ליד מצאו וכו׳ אותה אנס לזה הרגו
אל וצדיק ונקי ת״ל אותו מחייבין שאין מנין
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ח—ז כג, משפטים

 יחזירנו שלא מנין זכאי שיצא מי וגם .2תהרוג
 בב״ד החייב זכה אם תהרוג. אל וצדיק ת״ל
 שנאמר מעלה של בב״ד פטור אינו מטה של
 תרחק שקר מדבר ד״א .נרשע אצדיק לא כי

 שקר העדות או מרומה שהדין רואה אתה אם
 שקר מדבר ד״א תרחק. אלא לדבר רגזקק אל

 ושקר דילטוריא אומר המקטרג אם תרחק',
 כשיעשו ד״א הדבר. מן תרחק ישראל על

 אפי ויחר לי הניחה "ועתה וכתיב העגל
 מן שתתרחק ממך בבקשה ,4ואכלם" בהם

 מישראל אלף ת״ר על שנאמר הדלטוריא
 משפט ת״ר. בגימ׳ שק״,ר עליהם. שמשקרים

 רוח אמרה באברם. מדבר בריבו, אביונך
 אמרת למה ויאמר אברם יבוא אם פסקונית

 היא פסקונית רוח חתית ואמך האמורי אביך
 תשמע אל "גבריאל", בגיס׳ מדבר גבריאל.

 ת״ר הלא תרחק עליהם. המקטרג דברי אל
 מדבר תרח״ק. וזהו ותורות חוקים קיבלו אלף
 מרומה שהוא הדין את ראית אם תרחק, שקר

 תחקר. בגימ׳ תרחק שקר מדבר וזהו חזקהו
 שאינו אעפ״י ב״ד ניקוהו אם וצדיק, ונקי
 שהוא יודע ואתה חייבוהו אם וצדיק נקי,

 רבונו נאמר הקב״ה כלפי ד״א וצדיק? פטור
 וצדיקים נקיים הם אם ישראל עולם של
 את מזהיר הקב״ה כאילו ד״א תהרוג, אל

 תשפכו אל כלומר ישראל אודות על האומות
 לא האומות הן רשע אצדיק לא כי נקי דם

 ושוחד, רשע הרשע. עשו זה רשע אצדיק
 הוא שחד הנוטל ושחד לו וסמך רשע עש״ו,

 רשע, הוא הנותנו וגם רשע מרחק ושחד רשע
 ושחד, רשע דברים. של שחד אפילו ושחד

 יעור השחד שחד. בשביל העיד שקר עד
 פקחים עיני בהקב״ה. מורדים מרד פקחים,

 דברי ויסלף תורה. חכמי חכמה עיני 5בדעת
 "ויסלף ומשלי בתורה ב׳ ג׳ ויסלף צדיקים,

 ויסלף הבוגרים. שוחד הנוטל ,4בוגד" דברי
 ס׳ ויחלף ויסלף, ד״א דבריהם פוסל ויפסל

 צוח פסל וי ויסלף באתב״ש. בח׳ מתחלפת
 צדיקים דברי לפסל. כעובד הוא הרי וי

 אם ממש צדיקים ד״א .5בסיני המצודקים
 דבריו הרי שוחד ומקבל ימיו כל צדיק הוא

 צדיקים אפילו בתורה, מלא צדיקים כסלעים,
(.946 )א׳ צדיקים. דברי מלא לכך גמורים

ז  לד, ןנות <2
י. לב, לקרן (4

]שכג;

 מכילתא. א.

מכילתא. (5

 א. לא. ב. ל.<1

 ב. לג, סנהדרין (3

יב. כב, משלי (6

 בפרשת כתוב תהרג, אל וצדיק ונקי י(
 אחד בפרק תהרוג, אל וצדיק ונקי משפטים

 חייב מב״ד ליוצא מנין תניא ממונות׳ דיני
 שמחזירין זכות עליו ללמד לי יש אחד ואמר
 אע״פ וזה תהרוג אל ונקי לומר תלמוד אותו

 מכל דין בבית נצטדק שלא צדיק שאינו
 לזכותו, יש שהרי מיתה מדין הוא נקי מקום
 יש אחד ואמר זכאי דין מבית ליוצא ומניין

 מחזירין שאין להמיתו חובה עליו ללמד לי
 תהרוג אל וצדיק ת״ל לחייבו דין לבית אותו

 שאינו להיות שיכול אע״פ בדין שנצטדק זה
 רשע אצדיק לא כי אותו, תהרוג אל נקי
 זכאי יצא לא מידי זכאי יצא מידך אם
 ותניא ממנו, ליפרע שלוחים הרבה לי יש
 מלקיות, וחייבי גליות חייבי הדין דהוא שם

 דיני אחד בפרק רבנן דתנו הא זה לאו ובכלל
 שמא נפשות לעידי דין בית שאומ׳ 2ממונות
 ורצתם לחורבה חבירו אחר שרץ ראיתם
 והרוג מטפטף דם בידו חרב ומצאתן אחריו

 כלום בדבריכם אין ראיתם כן אם מפרפר
 שני ראיית פי על אלא וו בעדות הורגין אין

 וצדיק ונקי נאמר בזה וכיוצא זה ועל עדים
 לנקותו צד ויש הואיל כלומר תהרוג אל

 בקמור ההתחלה ר; 1-00) תהרגהו. אל ולהצדיקו
קפז(. ביראה־ש

לז. (2 לג. (1

 יעוד השחד כי תקח לא ושיחד
 )כג. צדיקים דברי ויסלף פקחים

ח(

 לי ואין הואיל וא״ת תקח, לא ושחר א(
 אקח הפחות לכל להורגו לא גם עליו להעיד

 )א־ וגר. השוחד כי תקח לא זה ממון ממנו
(.15 מי׳ לי׳! !40 חט׳ !274

דיז לעשות אפילו תקח, לא ושחד ב(
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 כאותב מניר אס " לא אי שמו על אומרה אס רבו מפי שמע שלא דבר האומר ודבתיר קב
 שיקבלו כדי רבו משוס אומרה מחר אותה מקבלין ואין כהלכת שהוא שמועה
___________: ברט יתלה ל,א היא שהלכה לו ברור אין ואס * ממט

 ומתפצל ק״ש שקורא מי • ואוחזרכוכביס קולס בית עי להתאלל־תעילת“מהו ודכתיב קג
מכבים שלשה שיראה עד ק״ש יקרא אל • לא או חובתו ידי יוצא לכן קודם י

 /ופעמים2 שבת ובמוצאי שבת נערב אבל הכוכבים צאת לדבר סימן י( רגמים אמרו שכך
 שבת ערב של במנחה הולך בערבית לילך יכול ואין אחרת בעיר יש אבל בעירו יין לו שאין

 בה שיש בעיר שישנו שנת למוצאי וכן הכום על קדושה ואומר בע״ש שבת של תפלה ותתפלל
 ואיט רגום על הבדלה ואומר שבת מוצאי של מתפלל לערבית יכול ואינו לעירו לילך ומבקש יין

 הכוכבים יציאת קודם בתחילה והתפלל ק״ש וקרא לכך נתכוין כן אס * לכן קודם ק״ש קורא
 נטור )עיין חובתו ידי יצא והתפלל וטעה נתכוין לא ואס ’ ויתפלל ק"ש ויקרא חובתו ידי יצא לא

: ( פלטוי רב בשם קל״ה סי׳
 לישראל לילך מותר פלוני ע״ז של שוה אותה וקורין לשנה משנה שעושין ע״ז □,foil קד

מהן ולוקחין גויס של ליריד ״ולכין3להא*דתניא דמי מי לא או לשס לסחור 1
 אסור אחרים בדברים אבל חיים כבעלי רבנן אמרו כי דילמא או ומותר ושפחות עבדים נהמה

 שס ולסחור לילך אשור לע״ז אותו טתנין השוק אותו של מכס אם • מאי שס ולסחור לילך
 מעוטרות חנויות כה ע״ז^היו בה שיש שנינו*עיר שכך אחרים דברים שאר ול״ש נע"ח שנא ולא

 מעוטרות שאינן אסורות מעוטרות חכמים ואמרו שאן בבית מעשה הי׳ זה מעוטרות ושאינן
חתהני •דקא והדס בורד שמעוטרות אלא שנו לא דאמרר״ל לקיש וריש יוחנן ר׳ וחלוקין מותרות
 ייחנן ור׳ מותרות בפירות בוורד אבל * החרס מן מאומה בידך ידבק לא אמר ורחמנא מריחה

 וקא אשור תהנה כין נהנה בין יוחנן כר׳ והלכה " כ״ש לא מהנה אסור נהנה • שנא לא אמר
 וחפרקר׳שישא המכסוכו׳ את נו מניחק ע״ז של יוס אומר נתן ר׳ לקיש לריש תיובתא מותבינן

 כרבנן דאמרי ואנא נתן דר׳ עלי׳ פליגי רבנן לי׳ סבירא לקיש דריש דר״ל אליבא אידא דרב ברי׳
 קשיא לא ומפרקי׳ וכו׳ גויס של ליריד הולכין תניא והא פליגי ולא ואמרי׳ פליגי לא סכר ור״י
 ונמצא לע״ז מכס שנותן מפני אסור התגר מן לוקח מבעה״ב בלוקח כאן התגר חן בלוקח כאן

 אלאמנעהי׳ב התירו לא חכמים וכשהתירו לע״ז מכס טתן שאינו מותר מבעה״ע לוקח * מהנה
 א״ר אבא בר חייא דרב נרי׳ רנה ואסור״דאמר דמי כתגר קבוע הכית מבעל אבל קבוע שאינו
הגה״ה בלוקח אכל התגר חן בלוקח אלא שנו לא יוחנן

 שס החי׳ קו׳ לק״מ ט׳ ביתא גרסתם לפי חיכסא שקלי דקא האידנא וקאמרי׳ מותר מבעה״ב
ונרא׳דהירושלמי • כו׳ע״ש בד״הר׳ירמי׳ להון אסר הוה יוחנן ר׳ הוה אי בתים מבעלי

ז״ל הגאוני׳ הפרשי׳ אין שם התו׳ שהביאו נמי ואמרי זכןכיתא ירמי׳ ור׳ סנדלא זבן יעקב ר׳ אלא
גלוסקא לקחת ואת׳לא דה״ק אלא התו׳ז״ל כפי׳ הילכך * קביע דלא מבעה״ב זבני ממאן פילומא לה

גוי פת קנית לא מימיך וכי פי׳ בתמי׳ • מימיך שנ׳מהנה לא נהנה שנא לא לע״ז המכס בזמןשנותטן
• יריד מלוקחי יותר אסור שתהא הוא שבדין לא דברים שאר שנא לא חיים נעלי שנא לא אסור
כדאיתא פי׳ * כו׳ ר׳יוקנן דאמר שני׳היא א"ל אבל אסורין כולן קבוע ולאשנאבעה׳ב תגר שנא
בר ר׳יעקב פ־תא י הל׳ט׳ בס׳איןמעמידין שם של שוק נקרא ואס מותר קטע שאינו הבית’ בעל
• נפש־ חיי מפני עד • כו׳ ר׳יוחנן נשם אחא זה כעין )מותרי! כולן לע״ז חכם נותנין ואין ע״ז

)שזבנ״ס * (ע״& י״ט סי׳ לעיל
ב׳. י״ג שם (5 ב׳. י״ב שם +( אי. י״ג ע״ז (3 בי. כ״ז שם (2 ב׳. ב׳ ברכות ז{



ספר
גנוזה חמדה

 אשר • קמאי גאוני * קשישאי רבנן • ראשונים של תורתן • הגאונים תשובות והוא
אתייהיב שמיא ומן " נושן ישן יד בכתי׳ * שנים מאות מכמה * וגנוז ספק הי׳

 מקרא בנו ויקוים • שמה אוהבי בה ויעלצו * תעלומה לאור להוציא • דאי נבומא לן
: דעה האח ומלאה שכתוב

ה מנחי שצו נתרא ממהיורא יבמות למס" ו״נ הרשנ״א מחידושי א' קונטרס הספר כשוף להדפיס הוספנו
: מעולם נזעם לא עוד • קודש

 : נ״י וואלפינזאהן תאלף זאב הר״ר גיסי תרי הק ע״י הדפום לבית הובא
תו׳ ירושלס עה״ק תושבי נ״י שניאוחאהן זלמן שלאור והר״ר

 הי׳ו כ״י! ישראל מוהור״ר המדפיס הרב ע״י והמשובח הגדול בדפוס נדפס

מרומים בגנזי נשמתה ויהודית הא מונטיפיורי משה משאת הדפום מכבש

הודו ירום Pty איל שולטן הרחמן החסיד המלך אדונינו ממשלת תחת

יםרושלפעה׳ק
JERUSALEM

לפ״ק: מירושלם ה׳ ודבר miD תצא מציון כי בשנת

תובב״א



כללים קז-קי כלל הלמ״ד מערכת חמי שדי 722
 ודברי הרב״ש שו״ת זהר שלא יצ״ו חביב אחרק בדול לרב הוא
 שנראה במה וגס בדבריט המובאים הפוסקים ושאר הלבוש הרב

 נבר ממונו כל לבזבז שחייב אמרו לא דרבנן דבאיסור מדבריו
 שאינו והלאה( וכו׳ ולמנין )מד״ה למעלה שהשבתי ממה מתבאר

 היילפרק אליעזר מוהר״ר הרב ידידי שפלפל במה ועיין כן לומר פשוע
 עטרת דידן לתנא איש מעשה רב דבי בספרא כללין בעיקר יצ״ו

:והלאה ע״ד צ״ו בדף יצ״ו ברכה יש״א רל״ן ישראל תפארת

 מוהרי״א ירושלמאה תנא להגאון בינה אמרי בספרי אשור גם
)ד״ה י״ד כדף שכתב א׳ סי׳ שבח בדיני א״ח בחלק אויכרבאך

 בהמתו שביתת נבי כתב רס״ו סי׳ במשבצות מנדים שהפרי וראיתי(
 בקום לעבור שלא דדוקא ממוט לבזבז חייב איט בלאו הוי אי אף

 ליתן שצריך הת״ש בשם ושהביא תעשה ואל נשב לא אבל משה
 והוא לו מנין ידע שלא ושכתב יראה בבל לעבור שלא הוט כל

 דלאו מקומות בכמה מנדים הפרי דעת שזה ובאמת זה על כתב
 בקום לטבור שלא רק הוט כל לבזבז חייב תעשה לא חומר דוקא
 ממוט כל לבזבז ק גס חייב בעשה עשה בקום שעובר והינא עשה
 אולם חייב איט כן נם תעשה בלא תעשה ואל בשב יטזבר ואס
 ומצאתי תליא מעשה לא בחומר דרק אחר במקום הוכחתי כבר

 הריב״ש תשובת משם כן שהביא זק״ן סי׳ ביו״ד עקיב״א רביט בגליק
 ממונו להפסיד חייב שאיט י״ב סי׳ משפת חשן חדש בית ועיין

 שאין שכתב קמ״ג סי׳ נ’ח יעקב ובשבות שם ובמומים הדין שיגמור
 שנהנו שכתב והמהרי״ו חגורו תעשהדלא לא על ולעבור להסתלק לי

 שם ביו״ד להנר״א ועיין דהזכחה במצוה דוקא הייט למחות שלא
 דמו על עצמך תעמוד לא שכתב ע׳ג ר בסנהדרק זמרש״י סק״ה

 רעך דם יאבד שלא הצדדים כל על חזור אלא משמע הצילהו אלא
 תעשה לא על ראף נראה דמשם ובמהרש״א כמוהר״ס שם ועיין
 צריך כרחין ועל דקראי מיתורא שם רק ממונו להפסיד חייב אינו

 שבא פעם שבכל הגוף חובת הייט מאדך בכל דכתיב אף לחלק
 כל לבזבז ישראל בר על תורה הטילה דגופא תיובא מליו החיוב
 לו קבוע שאין דבר אבל עשה בקיום שליש ועד יעבור שלא ממונו

 חגורו דלא תעשה וצא תוכחה כמצות עת בכל להזדמן ויכול זמן
 שק קנ״ז פי׳ במוהרי״ו היטב ועיין ממוט להפסיד חייב אינו זה על

 יו״ד חדש מבית וכן הריב״ש בדברי להמבואר ומעתה דעתו נראה
 בלאו לעכור שלא דאף תרנ״ו .סי׳ אברהם במגן המובא רל״ב סי׳

 הרמב״ן מדברי ראיה וכן ממונו לבובדע חייב תעשה ואל בשב
 הוכחתו היטב )ביאר וט׳ תחיה לא מכשפה בפסוק משפטים בפרשת
 יעבור שלא לענין )הת״ש( הב״ש דברי שפיר אחי הרמב״ן( מדברי

 בשבת מלאכה עטמ״ז יעשה שלא למנוע מקום ומכל יראה לא מל
 בשבת בהמתו שתשבות שמחויב עליו שמזדמן מצוה הו בבהמתי
 בהמתו עם מלאכתו לעשות בעקיפק הנכרי מליו אתי ומעלמא

 וכל להזדמן יכול עת בכל אשר זה מל ממונו לבזבז חייב אין בשבת
 כמו ממונו לבזבז חייב אינו וההזדמנות המקרה צד מל שהוא מה

 רמ״ו סי׳ א״ח חדש הבית שכתב וממה מוהרי״ו מדברי שנראה
 כנסת בשיירי שכתב וממה הלק״ט ושבולי גאון האי ורב רקח בשם

 מלאכה שעושה רואה שאם מתבאר כולם מדברי ש״ה סי׳ הגדולה
דכ״ק חורף אלו חייב ראיט לומר יש ממוט לבזבז אבל בידו ...מותה

י» 1 11 1 החכמה: וצר
:מוהרי״ו דברי מיסוד זה בדין גדיל כלל ולמדנו

כל לפזר חייב אס דרבנן איסורן בענק למטלה שכתבתי לבמה
 וראיתי ח״ג אמת זרע היקר בספר עתה זכיתי הנה הונו

 שדעתו וכתב בזה שנסתפק ע״ג מ׳ ד׳ ל״ב סי׳ א״ח בחלק שם
 שאיט דאורייתא מעשה מדיפי לא דרבנן דאיסורק לומר נושה היתה
 קמ״ה סי׳ בח״א להרדב״ז שמצא אלא ממוט כל עליו לפזר חייב

 דעובר משום יתן ביתו הון כל דרבנן איסור משוס דאפילו שפסק
 הדבר והיה אסמכינהו קרא אהאי דרבנן איסורן דכל תסור בלא
 תירה של מעשה חמור יהיה דרבנן שאיסור מיסחבר דלא בעיניו קשה
 המצות בספר שכתב אזיל הרמב״ם בשיטת דהרדב״ז ליישב מצא ושוב

 כלולים דרבנן איסורן דכל קע״ד סי׳ עשה המצות ובמנק ׳6 בשרש
 דחייב חורה של לאיין כשאר דהוו ליה סבירא ולכן תסור דלא בלאו
ודעמיה הרמב״ן לדעת אבל לעבור שלא כדי ביתו הק בל לימן

 בעלמא לרמז תפור אלא דאסמטם אלא מדרבק ממש דהוו דסברי
 חמורים יהיו אקרא דאסמכום דמשום לומר יתכן דלא פשוט ודאי

 הרמב״ס על חולקים המפרשים דרוב כיק כן ואם דאורייתא מעשה
 לומר יש הרמב״ם לדעת דאף ועוד כהרדב״ז בזה הלכה דאין נראה

 דרבנן איסורן דכל דאף לומר דיש בזה מוכרחים הרדלז דברי שאץ
 מבעשה מובא רבנן בהו דהקילו דמציט מאחר מסור בלא נכללים

 כדאמריק לחומרא בספיקא אזלינן דאורייתא דבעשה תורה של
 הר לקולא אזלינן דרבנן איסור ובספק וכו׳ ויציב אמת אמר ספק

 דלא הלאו בכלג שהוא אף דרבנן מאיסור יותר בעשה דהחמירו
 דרבנן באיסור נחמיר זה דלענק לומר מיהי מהיכא כן אם תסור
 ביתו הק כל את ליתן חייב אינו עשה דבביטול עשה מביטול יותר

 הרמב״ם לדעת ס נאמר אם דאם פשוט פנים כל ועל אתמהה
 ודעמיה הרמב״ן לרעת מקום מכל הרדב״ז כדכחב טחן הדין יהיה

:הרדב״ז רגלי כפות נשיקת אחר לדבריו מקום אין
לעצמו ע״ב י״ד תענית רש״י מיין דעבד הוא לגרמיה (ftp כלל

רצה שלא בשביל אלא אמר שלא דרש י
 שאיט מה זכו׳ אמרו הר שאמר לומר תמוה והדבר להתענות

 על לפרש לו והיה להתענות רצה שלא עצמו טובת בשביל אמת
 שם לחזקיאו במכתב שכתבתי וכמו מקומות בשאר שפירש דרך

 אגדות בח־רושי מוהרש״א הגאק שכתב -מה על לי חמיה לזה וכיוצא
 וגופא תשחית י בל היא ולא בש״ס שאמרו אמה ננ״ב ק״מ ד׳ לשבת
 מי ידעתי ולא שכר עושה היה שהוא p אמר עצמו דלטובת עדיף

 נמי קאי היא ולא דהאי הש״ס דבר משמעות שמרי לזה הזקיקו
 ולא וכו׳ דשער נהמא ליה דאפשר האי'מאן דאמר חסדא ארב
 פפא רב דנחשד לפרש תמוה הדבר זה ומלבד כן לפרש שם שייך

 ד׳ בברטת דאמרינן בההיא והרי עצמו לטובת חלילה שקר לדבר
 רש״י דפירש דעבד הוא נפשיה לאישתמוטי היא ולא ע״ב מ״ג

 הלל כבית הלכה דרבא משמיה פפא רב דאמר הוא כיסופא דמשום
 כיסופא משום שקר שיאמר בזה תמהי״ם הינ אשר ונכבדים רבים

 דגרפי או דברכות בההיא וכו׳ היא ולא גרסי לא והרמב-״ס והרי״ף
 אעת והדין דרבא משמיה כן דאמר הוא עטה דדרך ומפרשים לה

 כלל הכ״ף במערכת חמד בשדי שרשמתי ממה זה כל שמתבאר כמו
 משום שלא שקר אמר פפא דרב הש״ם דאמר לפרש טכל ואיך ח׳

 תמוה והוא השכר במסחר להרבות עצמו לטובת אם כי כיסופא
 דבכי פפא ורב חסדא רב סבר כן שבאמת רעם לפרש ויכולנו

 דלא וכו׳ היא ולא הש״ם קאמר תשחית בל משום איכא גוונא האי
 אמרנן נמי והכי עדיף דגופא תשחית דבל משוס טותייהו עבדינן

 תשחית בל משום איכא לזה דכיוצא אביי דפבר ע״א קכ״ט בד׳ שם
 להרב וראיתי עדיף דגופא תשחית בל היא דלא רבה ליה ואמר
אלי הליכות הרב בשם שכתב ע״ג ט׳ ד׳ זו במערכה יצחק פחד
סברת שהיא רש״י פירשי הכי דאתמר מכתי דבכמה מק כללי בשם
דפירש י׳ב ד׳ בתענית מחודש ומציגו לו מודים רבים ואין יחיד

דף שמומה יבין וציין להתענות רוצה היה שלא דרש לעצמו רש״י
 :זה על יעירו ולא בשתיקה הדברים שהביאו ותמיהני ע״ב ק״א
 א׳ הלכה אשה במה פרק בירושלמי מצינו לזה דכיוצא אמת ,ןך

 שמעון שמע יוטת בתו ללמד מותר ר״י בשם אבהו ר׳ דאמר י
 עי״ש בר״י תלי יונית בנתיה למילף דבעי בגין אמר בא בר

 שם אך עצמו. לטובת אמת שאיט מה שאומר בו דחושד דנראה
 הוא כן דבאמת סובר דר״א לומר נ״ב שמעק דכוגת לרחוק אפשר

 שפיר גוונא האי כי דכל גדול באילן עצמו תולה ורק דמותר הרן
 )פסחים גדול באילן החלה ליחנק רצית אם דאמרינן כההיא דמי

 פפא דרב בההיא שייך אק וזה בפירש״י( עי״ש ע״א סוף קי״ב ד׳
 ומצאתי רא״ס דפום ש״ם נדפס עתה והן וצ״ע כמובן הנ״ל בשבת

)בחידושיו דתענית רש״י דבר על הן כן שתמה הרש״ש בחידושי שם
הנ״ל: מהרש״א דברי על והן לתענית(

עשה אין וק ועשה תעשה לא ודחי עשה אתי לא קט( כלל
 דוחה )משה העי״ן במערכת רשמתי עשה דוחה 1

תעשה(: לא
 הרוב פי על שהוא דבר על גס נופל זה לשק לעולם קי( כלל

שואל הגאק כסב ק מקומות בכמה כדמציט י
ומשיב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס237 מס עמוד {0(}55) אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, ב: - חמד שדי



w כללים מצרף טערכת חטי
דאסור דפשי״ל כיון והפרמ׳ג איפנא בחר אזיל המחייר דאחרי שמושם נפסל הגס דאין מנוסה מממש

דהא מדאורייחא דשא זה מלשון מוכרח אינו מגורשת אינה 308׳ סלגדו נקוגמרים גלאנסי שהרים להרג מרדט דמי בשויש ארוכה

90
 שהיה הגס לפסול ערער

 שלא לו שנא נאונס אלא נגס אונס משוג שיהא מצינו כלא בדיעבד

 נשנועה עצמו סייג שברצונו עצמו מל הניאה הוא שנועה אבל מעצמו

 הניא מניה( מאלה וע״ד )בדיה ק״י סי׳ במאהיע אריה שם והרג וט'

 אונס כלל דון אומר אני הרפנ״ן נשם ט״ז ס׳ק ן׳ נשי׳ החפ״ח מ״ש

 אלא אונס זה אין לעצמו אונסין מסבב ואילו אונס הרצון ואין כשמו

 חייג באונס וסופו בפשיעה סמלחו זה שממעס כחג שנמ״א ול לצון

ששונה שמזה ואמה רצון אלא אונס זה אין לעצמו האונס דסבב טון

 דאסור נעלם האור כמ״ש דאינו כלומר א״ם ולמ״ש מדר׳כ׳ע״ד רק

 השי״ג ל״נ אוס מיו ד׳ אש עמודי נס׳ נ״י מוהרייא הגאון וידידי פהיש

 שהנאשי הנ״ל הפוסקים דנרי זכר דלא אלא הלל נעלם גיכמלהאור

 ק׳ אוח לעיל ועיין הלל הפ״מ דברי לא וגם .מדר׳ דשא נפי׳ שכ״כ

הניל: בציון כאויל סוד מ׳ש

 שרשמסי נממרכשהע״ןאושע׳מה עיין באוכלים עינוד אין ששב
בסיד: בזה 1

 אששו שיגרש מד אינהמגורשס פיב אמרי׳כגמיןד׳ל״ד

 עשה לא ואם ד״ה קלס סי׳ י’ננ מלש מדרנק רק והוא וט׳ שנגליל

p על ושמה רנלח רס״י נחאה״ע החדש צדק צמח נשלס כ'כ פסול 
שם ועיין עי׳ש בהפך נ׳י מרן מלשק דהנין ציו ס׳ק קלט סי׳ פ’הג

: ודוק ד׳ ק״ןאוס ונסי׳ ג׳ אוח ר״ג כסי׳

 המוס׳ מ״ש ראישי ועסה קי״ח אוח לעיל שרשמתי מה סי׳ איידי המד
 משמע דניקניח וט׳ קונה סנא אי דיה נ׳ ד׳ כקידושין

 אלא מששמע הוה לא דאי מדכריסם ונראה ע״כ נע״כ ומשמע מדעסה

 הכי דמשמע לומר הוצרט אהט איידי משום הכי חני הוה לא מדעתה

 שהוכיח מ״ב אוח נ׳ נמהז־ורא אברהם מקנה להרג וראיתי והס

 ליה דמשמע משום והיינו ש״ש כשסך קידושין נריש הרכרע״ג סדגרי

שם ולה הלל הסוס׳ דברי ראה ולא מדעסה דוקא משמע דנקניס

 מעושה גס כדין והלאה פ״ז מלימוד גדולים אורים ולהרג ס״ז סי׳ מרדכי

 ענג נשלח נחמד דבר ראיחי זה חילוק ומפ״י עצמו מיי הנא באונס
 יסודי מהלמש גפיה הרעבים דנרי ליישב מ״א י*מ די ייג סי׳ ירט

 עונשין שאין כשב. ד' שבדין כסותרים שנראים ו׳ ודין ד׳ דין השורה

 נשרפא ראם כחג '1 ובדין ענירוש מג׳ אשש על שפנירנאונס למי
 משום והיינו סכנה ט שיש מולה שהוא אפי׳ אוחו עונשין וכו׳ נעיז

 ולא מסכנה להנצל זו כרפואה נוחר דנפשיהשהוא אונס להוי דנדין

 ונשלח ש׳ש אונס הוי אותה שמאנסיס ד' גדין משאיכ אונס משיג

 ממיס )דאמס זה חילוק הכריח ל* כסוסיי מסלנאים להג׳ יוסף ©רש

 המזקוני הרג שהקשה לאה עם אע״ה יעקב מנישואי אמס( משיג לא

 הא וקשה קידושין לשם כ’אח דנעל וסידן סעוס קידושי היו שהרי

אלא הכי נלאו סגי ולא רחל אס ליקח רוצה שמיה היה אמס יעקב

 דאין כללא האי משום חסדא לגנירכ מדקי״לכרנהונא

 סדר הרג שרמז דוכמי נכמה והראיש המום׳ כמ״ש וכל כתלמיד הלכה

 אע״ג בהדי דיה נלז נשנועוס והרא׳ש שוס׳ וע״ע הונא( מ )גני כדורות
 נ’ס מירונין עייןתוס׳ גמור תלמיד ולא הוה לריה מבר דר״חסלמיד

עיין פ״ג ד׳ ינמוס חוס' וכ״כ ר׳יח נסע׳ הדורות סדר ולהרג ע״ב

אמרינן הט לאישרא רבנן דניקום שט ט איפכא אתנייה עט
 מק וכחב דשמואל אליבא ע״א ז״ך ד׳ בפסחים

 דאטו שיטיא אהאי השים סמך ד׳ז׳דצא לדוד למנצח נס׳ מוהרדיך

 חניא בדלא חניא וסלי שקר שפס שונה שה יאמינו שלא חשש משוס

בכמה בש״ס ומציע הקוש מן זה דאין דבריו על כתבתי ואביון עני ואני
 :ז׳ך אוח השיין במערכת לקטן שין לזה טוצא מקומות

מדאו׳ ולא מדרבנן שא שיתפלל קודם לאטלולששס אסור שסא
 דיה מיך סי׳ מיי מרן ה״ד אנוהב מוהר׳י הרב כ’כ

 הדיס שקרי והרב ל סי׳ יהודה בים להרב ומיין הפזרי אט בשם ועיש

 וכ״כ והמור והרא׳ש הרעבים מדברי piren ל״א אות י״ז אימסי׳
 אור לס׳ שם שציין ומה סקייז קס׳ז ש׳ א״א בס׳ פרמיג הרב בפשימוח

 ריך באום שיש בציון לו אור בקו׳ נעלם איר לשויש שא טכתו בציון לו

ודבריו ש״ש שהקשה סה הקשה זה ומפני משם זה דאיסור דפשימ״ל

 שמנתו ספק ואין נקיצור הם הרעינ ודברי והכי הכי דמשמע הרין יקס ולא רצונו לבסל שנידו אונס משיג לא עצמו ע״י שנא דאונס ודאי

שכסנו רי״ד נתוס׳ ועיין שם נסי׳ והדסביא הרשביא ולב הסוס׳ צמ״ש :רחל אס ולא לאה אס לא

 נטנשם שם זהג זר כהגהוס מיש ולפי נע״כ משמע לא דניקנית קצס האריך זה נערן הנה הרב במרךס כסלמיד הלכה אין מלח
בקונה' פייתוסי יעקב נרים וע׳ עייש שאינו דבר באיידי דסני מוכח נגד דאך הכהן עליה וביאיר ליס בא!מ מלאכי יד הרב ' ;י

 ואחד לישן נאשגרס תנא דשני מחלוצה ע״ג ס״ו ק׳ס ד׳ יעקב יגל נראה ולמניד מי׳ש אהרן זקן כהרב דלא ק אפרי׳ שבהק שאיס רט

 שאינו קייס( באום )שרשמתי לי באור עמ״ש השיב ילו דורנו ערבני מידיין

 כעין שהרי האמש לפי ק שאינו מה באיידי סנא שני אי התימה מן
 המנהיג כאדם ופירשיי גמל חמר זה הרי ליה ד׳ בעירונין מצינו זה

 לא כלאים משום ק למשוח אסור האטת דלפי אע״ג וט׳ וגמל ממור

וכו׳ באיידי דתני והיה אמס שאינו מה דמיון דרך ושני השנא מייש

 לא בנושאים לחלק שיש דמלבד לו וכתיבתי בזה נפלטליס והארוך להאי אישה שבהק שאינו ברט ש״מדגם שיך אות ביתי משק להרב

מלשון לדקדק קשה דודאי המנהיג הוא שישראל לו הגיד מי ידעתי :וק״ל כללא "־׳"־־■^

 שפלפל שמה ולפי וט׳ אדם קרויים דאתם ישראל דר׳ל וט׳ באדם רש״י ציד ברמת תוס׳ מדברי נראה הרב במקום כסלמיד הלכה אין עלה
:להאריך ראיתי לא בעיני ישר לא בזה וגס ריח נשם ש״ש להקל האיכללא אמרי׳ דלא פסק ד״ס י

במענה יעקב קהלם הרב אשתו מיקריא ארוסתו אי 1ת5א^ שטה משמע מניה הש־׳ס דמק׳ משום כרה דפסק הרייך .בשם שם ממ״ש
ע״ד לק׳ס ד׳ גיס הרב בשם כסב ס״ה אות ח׳ב לשון הוא ולכאורה לחומרא כריח דפסקיכן לריס סודה הוה הכי לאו דאי

מקודשת אשתי את הרי דקידושין מפיק כדמוכח אשסו מיקרי דארוסה מדברי כדמשמע כללא האי בסר אזלינן לקולא גס כנראה דלפי תמוה

דקידמין בשיק דאפרק שס )מיש מיש שם שהביא דוכתי מכמה ושד מדברי מתבאר וק שם הראיש ומדברי בהדי דיה מיז ד׳ שבושת תוס'
אגמא הוה הכי לאו דאי דמשפע עמו שאינה ארוסתו להוציא עמו אשתו ויצאה שיש שרי״ג אוש מלאכי יד הרב שרמז היא ע*ז מהלטס פיה לחים הרב

אם לראות אצלי מצוי גיס ס׳ ואין מקומו( מצאתי לא כעת עייש סיקריא אשתו בדברי והנה .סובא מדוכתי מתבאר p העניה דעתי השערת ולפי
אדם לכל שסרס אס והרי דיה תוך קלו סי׳ בלי מרן דברי הביא ונשמט וט׳ מה דר״ח דרטה סדא כריה דקי״ל כשב שלפנינו הרייך

ש׳ש אשש שקריא דארוסה וסה״ד ורייו הרשב״א בשם הביא ששם ובשם׳ ריה״ח נשספי המשלשס ברכס בס׳ ושין החום׳ מדברי

ושהרשדיס ישרים ושמת שהרדיו הרבנים בשם צ״ס אות בכנהיג וכיכ לס בטנש הניל הרייך ע״ד הרר״י מ׳ש ולפי .מיל בשגייא הרא׳ש

ואינו סמל אנששי לארוסה דאסכשב משמע האגודה דמדנרי וכשב דבההיא אלא כללא להאי אישה לקולא גס בעלמא דודאי ניחא זיל

 דארוססו מודה הוא גם ודאי דמסשמא ונישקו טעש לראוש אצלי ^מצוי—שיש: מסברא והחמירו לכ לסקל בשניהם רסוק סיס

 משמע ואולי .הנ״ל רטושא כמ*ש דוכש מכפה כדשכש אשש מיקריא

 לשמש byf) לארוסתו אשש לקרוס אדם בני דרך שאץ טון ליה

 אלא אשה אינה שהיא הזאש מהמשגרשס שאינו הגס מל למז שיוציאו

 וראיתי נולה מוהר״ע ללה מ’ג ס׳ )בשאלה( ליד .נא ואש״ז ארוסה

 נדכתינ אשתו סיקריא דארוסשו זה נעק שהאריך )דאמר ש׳ אות ס״ה נסי׳
 מתקרא ראיה הביאו שלא מיל רבוותא מעם וביאר אליה ואבואה אשתי אה הבא

 ול מ? הכנהיג מיש הביא מהש״ס( להביא והוצרכו אשה איש יקס ומכי מ״ל

 לכתמלה דדוקא בדיעבד דפסול האגודה מדברי הכרח דאין ע״ד

 שלא שמה וקצת ששיב הלל הפוסקים לכל שדה נדימבד קאמראבל

 דתקנס יו׳ד סשך א׳ ש׳ באה״ע ושין כיש״ש הנ״ל הג״פ מדברי הזכיר

 לשכיח ואין ארוססו מל בנושא ליתא אשש על לישא שלא רגשה
 דמססברא משום שא הנועם דהסם אשש מקריא לא דארוסה מזה

 בע״ק כשבה לה לססוב יכריחנו דש משום בזה גזר דלא להפוס׳

ולסססייב

________________

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס90 מס עמוד {0} (43) אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, :א - חמד שדי



כללים קטא קט קלט כלל חית מערכת חטי שדי
 במאי לעיין ויש וכו" זינתה מלשמא תזנה לשמת למיחש אינא דטפי

 אסרו אכל תטהר ואחר התורה זימן ע״ב ם״ז דף בנדה דאמריק

 בתום׳ ®"ש וט׳ ספרן לידי תבא שלא שביעי ביום לעמל חכמים

 ,סי יו״ד בנ״י וכדאיתא מדרבנן רנן אסור דתשמיש דאף אבל ד״ה
 דלא משום בתשמיש מותרת התורה דמן אלמא הרשב*א בשם קצ*ג

 מה לפי לדון ויש בלהבא חזקה דמהני ומוכח תראה שמא חיישינן

 מדק שממון דרבי דלרבק ר״ש ד״ה כ״ט דף בנדה בתוספות שכתבו

 מדרבנן רק אסור איט שמעון ולר׳ ׳1 ביום לשמש התירה מן דאסור
 שמעון ולר׳ בלהבא מהני לא חזקה דלרבנן פליגי דבהא לזמר ..$ש

wF ומסתור־. תראה שמא מדרבק רק אסור איט לכן בלהבא אף חזקה

 להפליג בדוריט המנהנ שנשתרבב מה חנופה (מ״מ כלל
r המפורסם. הגאון .הרב בתוארים ולהרבות

 ני בלבי שומה אשר כמה זה וכיוצא האמתי. הגדול.הגאון הגאון

 מלשא איסשייעא ולא חטפה חשש משום• בזה ויש הדבר נכון לא

 לא או בזה לחוש יש אם זה דן טרד זה פרק הפרק על לעמוד

 תואר לכתוב ולא דאפשר מאי בכל בתוארים לצמצם היה ודרכי

 במכתב ראיתי אך .יחיו בדורט המפורסמים לגדולים זולת הגאון
 לכתוב לן קמשמע טובה עצה יצ״ו מידידי אחד רב מאת לחזקיאו

 נחשב זה תואר העדר ט יכונה רב בשם אשר לכל גאון תואר
 מח״ס שאוויל אנד״ק הנפלא הגאון ידידי גס בדוריט כבוד למגדר

 הנ״ל הגאק אשר אחר רב על לי כשב יצ״ו )י״י( יהוסף זכר היקר
 וכשהדפיס וט׳ הרב תואר שאלתי( עצ לי ששלח )ני«מ לן 3כח יצ״ו

 ושהתנצל וט׳ הגאון בתואר וט׳ הרב תואר שהמיר ראה תשוב®

 נחשב שלא הבריות יאמרו זאת שלולא לזה מוכרח היה' ט לפניו

 חידושי איזה לי שלח יצ״ו אחד שרב עובדא הוה ובדד בעיניו

 לי כתב בהם לעיין פנאי לי היה לא ט אליו ובהודעי תורתו

 בתואר תארחיו שלא ממה בעיט חן דבריו מצאו שלא הבין שכנר
 בטלתי ומאז יצ״ו בדורט מפורסם גדול או® שמתאר כמו הגאון

 ואתנהג הנ״ל המיימן הרב ידיד ועצת דעת מפני ורצוני דעתי
 הקפידה שמצאה אמרי ט יחיו רבים לרבטם הגאון בשאר להשתמש

 משום וגם חלילה לבבם אח להאדיב מחטאת חששט לטח מקום

 בארן אשר לקדושים זולת רוחא לרמות יחשדוני לבל נקיים והייתם

 לברכה בהזטרם דקשזט בעלמא הם כגר אשר גאונים רבנים

 עמה וגם מאז דקדקתי לא הקדושים בספריהם שנתט במה

 מליהס כתב® ופעם באמת להם כראוי גאון בטאר לתארם

 ספרו בשם אם ט זה ולא זה לא מקומן ובאיז® הגאון ומעם הרב

 במיתתם צדיקים גדולים כי זטזצא המג״ח הפר״ח הש״ך הט״ז
 החיים ק נא חלילה זה מל בלבם טינא שוס יעלה שלא לי ובריא

 כל לדעת לירד יוכל ® ושנים ®ס’ לאורך ויחיו ®ים הם אשר

 ופעם לא או כך על התופסים מהנקדטן הוא אס ואחד אחד

 ט לזה ראוי היה שלא לאחד גאון מחר וכתב® נכשל® אחת

 מניינים( מנוה מחידמו סיגה ישלח חסדו להדמים )שמזיק מכתט דברי
 ההוא האיש בעיר אבד״ק ומא יצ״ו מידידי גאון רב תעודת בצירוף

 אליו מכתבי ומראה ומתפאר שש בהיוהו ההוא והאיש הטעוט
 ט יצ״ו מדד אחד גאק לי וכתב הדבר נתפרסם זנמה לכמה

 לשוב בדפ® עלה אז ום׳ רבים וכן שלשם בעיט לפלא זה ®ה

 בעדי לגדור זאת גם אן במאריס להפריז שלא הראשון לדרט
 הגאק לידיד ,ובמכתב כלל אדם לטס גאון ®אר לכמב שלא

 יצ״ו חמד נרם מח״ס ליאדי אבד״ק פריידעש שלמה מוהר״ר

 אודות זה בלשון לי וכתב בדעתי עלה ואשר צערי לו הודע®

 ®אר רק השד בפאת טלס על לכמב שלא הי״י כ״ת דעת
 יחע האמיתיים הגאוטם זה טל ח״ו יקפידו לא הקמנה לרע® הרב

 וידט בזה לזטת ידוט טלם מדאי וכו׳ לטלם ידוע כי ובפרש

 הגאון ידידי בעצת ושאל® יצ״ו. עכ׳ל ®"ל שמים לשם מעשיו כל

 כדעתי עולה עתה הלשון בזה אליו במכתבי יצ״ו יהוכזף זכר הגדול

 דורט מרבט רב איזה דברי בהביאי בתונטריס לכתוב שלא לנדור
 שיחל״א גאוט ככטד המפורסמים להגדולים אף גאון תואר יצ״ו

 ונקיאותו וסריפיתו עליו תכריז )ומרחו סלוני אבד״ק הרב לכתוב רק
וממעע כטגס אטה פן מחעאס חששט אך מדי( מ ק שננחג מגויס

 ו® ינקה לומר אפשר אי זה גדר לולא יצ״ו קדשי רבנן בנמר

 וכשלא הולמסס שאיט במאר בקונמרי® רטמים וכמה כמה יודע

 ועוב וט׳ ממשה עשית ולא )*י"( ®סיף בל על עברת נתת
 ולחסד בזה הקדושה דע® יודיעוני אדוני נא וט׳ הטוב הטדר

: יחשב רב

 בעצ® שדורש מה המוארים נידון לזה בטגע משוב® דברי אלה1
לזה אין לזה להראויים גס ®אר שום להדפיס שלא אם

 עשית ולא תגרע בל על עברת כשנתת ור״י ר״א ממחלוקת דשק

 ®סיף בל מל ידמה בהעדר לממד שנכשל בשביל דאטז מעשה
 ק יעשה אס ואשר הדור גדולי כל בכטד יפגום דהוא מאן באברך

 וגם דסתרי תר® p גם יהיה בייזד אליהם במכתבו ולא בדפוס
 התוארים להפחית רק ניפה לא בחשוב® סקט® ז״ל איגר הגרע״ק

 אשר בזמטט ובפרט ביד מלמה לא בזה וגס טתב שטס ממה

 ויותר יותר יגרום »רמס בכטד יזלזל ואס ®עטים הטרה גדולי

 להביט ולא באפשרי שהוא במה למהר רק ד ובכלל שפטם לזות

 :יצ״ז שאודל אבד״ק הגאון דברי אלו וט׳ תהלוטת על בזה

ברכה יש״א הגאון להרב איש מעשה שו׳ת השנתי מתה והנה
 לא הן יו״ד ®׳ ח״מ בחלק שם וראי® יצ״ו לציון ראשון

 במה שנשאל מה על יצ״ו הדאיה שלום מהרב תשובה שאלה מבא

 ולא משוס איסור יש השואל שלדעת גדולים ®אריס •fob שנהגו

 לעין מדאי יותר במאר מתארים שאם תשוב® והיחה וט׳ מחני®
 שאיט לאיש גדולים במאריס לתאר אבל כשיקרא סמי ודאי הא כל

 משש בזה אין התוארים לאותם ראוי שהוא לטוס ויוכל היטב מכיר

(p 3והר מ־זאהא! יראה נאשר בדנויז הרנה לפקפק ים בצומו הנגתי 
 ונטתים טוטם דבריך ראי® לאמר בששוב® כתב יצ״ו המחבר

 כבוד בו לנהוג שראוי לאדם חטפה נשם מ ®קרא ט® מטנא

 אס ט חטפה צד ®ם רואה ואיט לו הראוי בטרו על ומטטם
 מה על ואף או® ומכבדים מכבוד ס׳ מנעו אשר מעללים רע לאיש

 והביא לטש דאין כסב כטקרא ,מ® משום הנ״ל המטב שחשש

 מרקרין כיצד ע*א י׳ז דף בכמטת הלל ובית דנ״ש פלזגתא זה מל

 שתהא חכמים אמרו מכאן וחסודה נאה כלה ב״ה דאמרו הכלה לפט

 וכתט נרצוט איש ככל לעשות הבריות עם מעורבת אדם של דע®

 מכלל שקר לדנרי להזקק לתקן לחכמים להם אין דלב״ש המספוס

 ם״ה ב®׳ לן וקימא טונא האי בכי לתקן לחכמים p דלב״ה

 שנשימה ונסב שם הפרישה הרב ברברי ונסן ונשא כב״ה
 עם מעורבת דע® דתהא בהא ®חשים שט הביא שם מקובצת

 . בהם השבח שאין אף הבריות את לשבח שטיב א( הבריות.

 אף טלם או® ®קל® כדי הבריות עם טחה דע® שתהא ב(
 כך כל הגונה שאינה אף הכלה שמקלסין כ® כך כל הגק שאיט

 כראי שאיט אף חברי במאר להוסיף שמותר הדק .דטא ®ה ולמד

 מכבד שטה כתוב האר״י ובשב® ושקר חטפה משום בזה ואי לכך
 ק ®שה שהיה לתלמידיו ואמר לכך ראוי טה שלא אף אחד לחכם

 כלל לחטפה חשש ולא בזה משתעשע שטה חח נחת לו לעשות

 ג® בס׳ כדכמט הטאריס אחר ירדוף שלא רבה אזהרה ®ש אלא

 זה אחר הרודף עונש אליהו חגרת ובספר ט״ו ס״ק ז״ך ®׳ ®ים

 שלא שכתב ע״ב קכיה ד׳ ק״א ®׳ בטף מוהרלנ״ח להרב ומק

 חשש אין הראוי מן יומר לחכם ומתאר להכוחב אבל וט׳ יתארו®

אף לשבת ®וכל דכמטס מהטא גמרינן וגמרא שקר ולא מטסה

:דב״ק »רף אלו כדאי שאינו

 במערכת טפס נפש בקונמחם ח״ג הראש אטס בספר גם
שבח וז? הרב שכתב ראיתי ד׳ אמן מ״א ד׳קל״ג השי״ן

 ועק דבר עמא שק לו שאין במארים שמשבח למשבח לגטת איו

 אשירה בפטק ע״א קכ׳ה ר׳ רמ׳ב רמז בשלח פרשת בילקוט
 במה אף המלך .אס צקלם שבעולם שטהג הס הילקוט דברי לה׳

 הוא חנש ואם עשיר שמא או® מקלסק עט הוא שאם ט שאין
 הדיוע ליף♦ יצ״ו והרב לזה כיוצא וכן גביר שהוא עליו ׳אומרים

:מכאן( mae s# וק*ן גלל סצין< נזמרנת לקמן )תיין »כרח ואיט ממלך

 וקידושין בפ״ק דאמריק חמיו בבית הדר חתן קמ״א( כלל
דדייר אחמנא מנגיד דרב מ״ב י״ב ד׳ ׳ י

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס413 מס עמוד {0} (43) אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, :א ־ חמד שדי
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 בכרת שיה שהדין הידוע על כמדבר בפשיעות הרדב״ז p וכתב

: הרמ״ז מדברי שנראה כמו שלא ובמיתה
 קס״ר סי׳ בריש אברהם מקנה להרב שם שראיתי אחת הן

התום׳ מדברי שנראה שנ״ז סי׳ אלי הליכות הרב בשם שכתב
 לא שלקו שמיס בידי מיתות דחייבי דשהה אי ד״ה י״ז ד׳ בשבועות

 בחידושי כתוב שכן אברהם מקנה הרב ונתב המיתה מידי נפערו
 הם ודבריהם לשבועות הר״ן בחידושי וכן שם להרמב״ן שבועות
 הכי דאין ותירצו הנ״ל התוספות שהביאו תם רבינו קושיית שהביאו

 אין העניה לדעתי אמנם עי״ש נקע שינויי מתלת דחדא אלא נמ׳
מדברי גם וממילא למעלה שכתבתי כמי התוספות מדברי הכרח

כמובן: הכרח אין והר״ן הרמב״ן
שם דאברהס מאריה רב ביה דהדר מאי נחי גיסא ולאידך

 תנא ואייתי לדוד שישנים הרב כסברת לאוטחי וכתב 1
 עניא אנא מכות דשילהי בתוספתא תוספאה תנא ליה דמסייע

 וז״ל יבחר והמעיין דב״ק אעתיק זאת ובכל מכרעא דלא לי חזי לדידי
 נראה הלוקין הן דאלו מתניתין אההיא התוספתא מלשון ולע״ד
 כל הלוקין הן אלו התם איתא דהכי לדוד שושנים הרב כדעת
 עשה קום בה שיש תעשה לא ■מצות על שעברו תעשה לא עוברי

 מיתה שחייבין פי על אף עשה( קום נה שאץ תעשה לא הזא התיפפתא )לשו!
 אותו מלקק אין דין ת ,ב מיתת אותו מלקין כרת או שמיס בידי

 בית מיתת בסיפא מדתני נראה ולכאורה וכו׳ רשעתו כדי שנאמר
 אחת רשעה כדי דהיינו רשעתו כדי שנאמר אוחו מלקין אין דין

 הכי ומשוס רשעיות שתי ולא דין בית ממיתת דהיינו מחייבו אתה
 דין בית ממיתת נפער אין אותו רמלקין דאף אותו מלקין אין

 רשעה והוי דין בין במיתת הוא אלא אותו איןמלקין הכי ומשום
 במיתה נפער במלקות שמים בידי ומיתות דכריתות ומינה אחת
 כריתות דחייבי דכיון כיילינהו אחת דבבח דכריתות דומה שמים ™."בידי

 עכ״ל שמים בידי מיתה הדין הוא אחת רשעה משום ונפטרו לוקק“™'™
כדעת אמת והדין מכרעת ראייתו דאין הדל לי דנראה ^בר״כסבתי

 :להאריך ואין הג״ל לדוד ושושנים הרדב״ז T'־־־4
או תשובה כשעשו דוקא הוא אם כריתתן מידי דנפערו להא

 סמיכה בפסק מוהרלנ״ח לרבינו עיין תשובה בלא אפילו
 '׳0 א״ח בחלק סופר חתם והגאון ׳(1נ1 מ להאריןלנאר צריך אר ישר )נדה

לן דקימא שלקו כריתות חייבי כל סובר שהרמב״ם כתב קע״ה
:!קצי!( )נדה עי״ש התשובה עם היינו כריתתן מידי שנפערו

במשנה המגיה הרב שכתב מה שם מלאכי יד הרב הביא עלף
 הרמנ״ס(דהא )לדעת סנהדרין מהלכות י״ז פרק סוף למלך

 לאו על היינו כדין שלא כשלקה דוקא הייט כריתתן מידי דנפערו
 חיוב עליו שיש עדים בלא במזיד שבת שחלל כגון דין בית דמיתת

 הכרח מן נפטר לקה שאם הוא בזה מלקות חיוב בו ואין כרת
 מן נפטר לא וכרת מלקות דחייב וכיוצא בפסח חמן האוכל אבל

 וכיון לוקין כריתות חייבי כל ששניט היא וזו מלקות ידי על הכית
 מלאכי ביד שהביא המגיה הרב דברי תורף אלו נפטר לא לקה דבדין

 קע״ה סי׳ א״ח בחלק סופר חתם הרב אמנם .דבריו על ערער ולא
 דתנן דמגילה קמא בפרק דהא היא ששגגה דבריו על כתב הנ״ל

 זדוט וזה אדם בידי זדונו שזה אלא הכיפורים ליום שבת בין אין
 שלקו כריתות דחייבי הוא אדם בידי ואידי אידי ופרכינן בכרת
 נלקה הכיפורים דיוס כרת הא פריך ומאי כריתתן מידי נפטרו

 דמיחת לאו על היינו כדין שלא נלקה כו אס אלא נפערו ולא כדין
 אלא הנ״ל כהגה״ה דלא כרחין על חלא למלקות ניחן דלא דין בית
 הרדב״ז מדברי גס התשובה עם נפערו שלקו כריתות חייבי כל

 דאף שסובר כן גס מתבאר (w» יתד )נד*ה למפלה שהבאתי
 שמיס בידי מיתה או כרת שחיובו מי כגון לוקה דבדין היכא

 בידי ומהמיתה מהכרת ונפער לוקה למלקות ניתנה שבהן שהאזהרה
 שפלפל יעמד( )נד׳ה קם״ד בסי׳ אברהם מקנה להרב וראיתי .שמים

 בריש הרא״ם מדברי גס עי״ש דבריו על לעמוד יטלתי ולא בזה
 גבי רפ״י שכתב מה שפירש (r~w w אי» מיי )»'•« שרה חיי פרשת
 עשרה שלש מבן דהיט עונשין לכלל משיגיע ימול לא אשר זכר וערל
 חייבי דכל מלקות ממה של דין בבית לחייבו שכונתו ולמעלה שנה

והיו והתראה בעדים היה אם כריתתן מידי ונפטרק לוקק כריתות

 סובר בעלמא כריתות בחייבי רק דאפילו הרי עכ״ל כריתות מחייבי
 הללי )נממהרא׳ס מהכרח אותו ופוערין אותו שמלקין הוא שהדין הרב

 ואין מ״ס פסי׳ ני5 מנס ן1ל»א עיין מלקות שיין אין עשה ממצות נחרא׳ רבע עמיו נכר
:מקומי( קאן

 וחדא ההוא בדק דברים עוד דיש מורה זה לשון □גלן ׳(T בלל
יום תוספת להרב ליה משמע כן נקט מנייהו ’

 ליה ניחא לא ואהכי »«( )נד׳ס נגעים דמסכת ג׳ פרק בסון( טוב
 הני אלא ליתגהו דהא וכו׳ בשים נגעי כגון וכו׳ שחין כגון הרע״ב לשון
 ו׳ משנה נדה דמסכת ד׳ בפרק גס עי״ש וכו׳ והן למימר ליה והיה

 גוונא נמי דאיכא לומר כגק הרב דכתב והיינו כתב המקשה בד״ה
 סוף צ״ח ד׳ סנהדרין במסכת רש״י מדברי מתבאר וכן מי״ש אתרינא

 כתב וכו׳ הקדוש ירביע כגק הוא חייא מן אי בש״ס שאמרו מה שעל ע״ב
 וההכרח הדוחק צד על פנים כל ועל עי״ש דוקא לאו כגון והאי
 וכן בענק שאמור מה אלא לט ואין דוקא לאו זה דלשון לפרש נוכל

 שכתב ע״ד קל״ו דף רפ״ה סי׳ בח״ג הדביר פתח להרב ראיתי
 עי״ש שם שהביא רפ״ה סי׳ הגדולה כנסת הרב דברי כן לפרש
 מה מל י״ד דק תורה תלמוד מהלכות ששי בפרק משנה כסף ומרן

 מפורש גדול בט מכה כגון העור את המכשיל הרמב״ס שכתב
: עי״ש ודכוותא זו הכונה כגון דלשון

דממה הרי״ח אות השי״ן במערכת מלאכי יד להרב ומצאתי
 קוצרין ד״ה י״א דף בפסחים התוספות שכתבו

 משמע קדשים כגון הכתוב עליו שישנה דגעינן טובא מילי דאיכא
 וכתב לעכב הכתוב שנה דבעינן הוא בקדשים דדוקא דכונתו ליה

 בפרק יוסף נמקי הרב שכתב כמו דלא היא הנ״ל התום׳ שסברת
 דמרן וחף עי״ש לעכב שנה נדרים והפרת בבעלים דבשאלה השואל
 ומשמע עליו חלק יו״ד אות השי״ן מערכת אזן יעיר בספר חיד״א

 בשאר דגם יוסף הנמקי הרב בשיטת קיימי הנ״ל דהתוספות ליה
 דכגק לישנא משוס דלאו נראה לעכב הכתוב דשנה איכא מילי

 מילי דאיכא שכתבו ממה אלא הכי סובר' התוספות דגקטי
 זה דלשון הכי ליה דמשמע הוא הכתוב עליו שישנה דבעינן עובא
 נמי הכי שנה דבעינן בקדשים דכמו לומר דכונתם מתוכו מוכח
 דהן זה לשון לפרש דנוכל מודה בעלמא אבל טונא מילי איכא

 באות זו במערכה כתבתי וכן לא ותו בענק האמורים הדברים הן
מילי דאיכא לאו וכו׳ כגון הרמב״ם דלשוו דמשמע( ומאי )נד״ה קכ״ט

: עי״ש דווקא הני אליו אחריני
לשנת א׳ בחוברת (mn׳ »י>ךו )ייי׳ל מליון תורה בחוברת וראיתי

 נר״ו ישראל מוהרר״י הגדיל הרב שכתב ח׳ בסי׳ חרמ׳יז
 ע״ב ל״ה ד׳ מלמד למד בקונטריס יהודה אלופי בס׳ ה׳ לימודי דהרב

 הרב מדבריהם שהבין כמו לעיל הנזכר בפסחים התוספות מדברי הבין
 ע״א ד׳ בחולין מוהרש״א דברי כן לפרש כתב יצ״ו ומני״ר מלאכי יד

 הסתרים בית כמו שכתבו דמה אמו ד״ה התום׳ דברי על ע״ב
 תמה ה׳ סי׳ ח״ב שאל חיים בשו״ח חיד׳א דמרן והביא דוקא הוא
 הוא דכגון נראה המחי״ר ואחרי דבריו מל וכתב מלאכי היד על

 ע״ג ק׳ ד׳ הערך יקר הרב שכתב מה ראיתי שוב .קדשים דוקא
 הבין ע״ד י״ע ד׳ שמח לב שבספר יעקב רוח והרב א»( ודרו )ד״ס

 שנראה מי״ש יצ״ו הרב דברי תורף כחן עד חיד״א הרב כדברי
 בא דלא כגון לשון לפרש יתכן אם פליגי דבהא שסובר מדבריו
 לראות אצלי מצוי אין שאל חיים וספר לא או דברים אחה עוד לרבות
 מודה הוא דגם נראה אזן שביעיר דבריו בסיגנון הם שאם דב״ק
 למעלה שכתבתי וכמו דבר שום לרבות בא דלת בעלמא לפרש דיתכן

אצלי מצויים אין שמח( ילב העין וקר פ״י1)אל הנז״ל ספרים שלשה וגס
דב״ק: לראות

 מעשה קודם אם ובא הלכה שמורה חכם תלמיד כל ך|׳( כלל
הכי לו שומעין אין לאו ואס לו שומעין אמרה

 רש״י מדברי ונראה דוכתי ובשאר ע״א ע״ז ד׳ ביבמות אמרינן
 לו שומעק דאין דהטעם יךס( דיס זנית דשמזאל הנא שאר e״a :אמי! )נמה

 הריטב״א בשס כתב »מ( )נד׳יה שם יוסף נמקי והרב דמשקר דחיישיגן
 אלא שישקר חכמים לתלמידי חיישיגן לא דח״ו רש״י על דהקשו
 שכתב ממה להעיר יש ולכאורה עיי״ש וכו׳ בדדמי כן שאומר

ביעיר חיד״א מק דבריו הביא י״ד ד׳ למגילה בחידושיו הריעב״א
איו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס7 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, ב ־ חמד שדי



רמז כללים ח כלל כף מערכת חמי שדי
 בשמועתו שעומד ןז6ד האמורא דכופר דמציט י״נו אות זו מערכה אזן

 ממה ראיה ומביא מליו נקשה שלא כדי מרבותיו ששמע במה כופר
 רש״י ופירש מולא אישתמטין ר״ג אמר י״ב דף קמא בבבא שאמרו

 שאמרו ממה הביא ועוד ובקושיות בהלכית אקפתנו שמא שמתיירא
 במשנתו שעומד לא להו אמר אמרת לו אמרו ע״א ט״ו דף במכות

 מזה מוכח כן אם ע״כ לו נקשה שלא בדבריו שכופר אלא
 לא ומדוע שתהיה סבה משום ח״ו האמורא דמשקר לה דמשכחת

 לומר יש ממכות שהביא ומה דיבמות בההיא בפירש״י דעתו נחה
 ומכחיש בסברתו עומד דאיט מתבאר בו חזר שכתב רש״י דמדברי

 לא ואמר שהשיב ומה בו דחזר הוא האמת אלא עליו יקשו שלא כדי
 ולפי בו שחזר בשמועתי עמדתי לא כונתו אלא בזה משקר אינו

 האלקיס לומר רבה הוצרך זה דבר כלל אמר דלא לשונו שמשמעות
 י״ד דף בעירובין כן ומציט ביה דהדר הוא ומיהדר וכי' אמרה

 אמרה האלקי״ם רבא אמר לא להו אמר אמרח ליה אמרו ע״ב סוף
 רוצה לא שהשיב דמה נראה. עי״ש זכו' ביה הדר מעמא ומאי וכו

 אמרה האלקי״ם רבא אמר זה ולגלות בסברחי עומר איני לומר
 ומפרש באמירתי עמדתי לא לומר רוצה לא שאמר דמה ומוכח
 נדנדו נפר פירה נתגח׳ל שס היישנ״א )נתידושי ביה דהדר ונימוקו טעמו

 עולא דאישתמטין ואההיא מדל( פיי׳ש וט׳ כר" דהלנה וסונר ניה הדר דהוה משוס
 שכתב ג' אות דמי כמטלטלי עבדא מערכת הרועים במלא מצאתי
 ר״ן לשיטת עילא השיב דנתחלה אלא גחמן לרב כחש לא דעולא
שימתיה לפי אמר דנפיק לבתר אך דאורייתא לאו שעבודא דסובר

: עיי״ש דאורייתא שעבודא דסובר
דיגקוחא גירסא בקונטרס מוצירי חיס מיס באר להרב וראיתי

 הריטב״א דברי על שהקשה ע״ב מ״א ד׳ כ״ח סי׳
 ד׳ מברכין כיצד נפרק מצינו שהרי הנ״ל יוסף נמקי הרב שהביא

 הש״ס ומסיים הלל כביס הלנה רבא בשס אמר פפא דרב ע״ב מ״ג
 שקר הוציא פפא דרב הרו דעבד הוא נפשיה לאשתמויטי היא ולא

 וצדקו כיסופא משום דעבד מאי על נפשיה לאשתמוטי ח״ו מפיו
 על היא קושייתו והנה לשוט כאן עד צ״ע הריטב״א ודברי רש״י דברי

 שסעס לפי אינסיף ר*פ אלא כנ״ה הלכה רנא אמר )לא ופירושו יש״י גירסי! פי
 התוספות בדברי עין הביט■ שלא לי וחמיה נ(’ע ככן. »5פ והשמיע

 כיון כן ואם כלל היא ולא האי גריס לא דהרי״ף שהוכיחו שם והרא״ש
 דיבמות רש״י דברי על לחלוק הוא והנמק״י הרימנ״א דברי עיקר שכל

 לפי אלא שאיט דברנות מההיא עליהם להקשות יתכן איך הנ״ל
 גרסינן לא דלקושטא לומר יכולים הם ובאמת ופירושו רש״י נירסת

 רבא בשם אמר הבושה שמפני לומר יתכן דלא כלל היא ולא האי
 ונמצא כדבריו השומעים ויעשו שישמעו חורבת ונפיק אמר שלא .עה

 הרא״ש דברי על טוב יום מעדני להרב ;עיון ח״ו רבים מכשיל
 יפרשו אלא רש״י כפירוש לפרש מוכרחים אינם היא ולא גרסינן אי ואף
 ראוי שכן הוא ■ ■הדר עצמו דהוא שם טוב יוס מעדני הרב שצדד כמו

 מפדל היג שכתג )מה רבים יכשלו שלא כדי היא ולא ואומר חוזר להיות
 רלמי» ליס והוה מנד הוא לאשמסיס׳ שאמר ממה קינתו ק משמע לא שהלשון מוג יוס

 ,ונו לאשממומי השייט מסיים היא ולא פפא רג דאמר דנתי לומר יש כדוחק אן ענידנא7
 לומר יש או דקאמי( «א לאישתמונד רנא נשס מעיקרא דאמר מאי כלומר

 חסידות. לאשתמומי,וכו׳_דהוא,משים בש״ס שאמרו מה שמפרשים
 בשם שם שהתא ווארשא' דפוס חדשים הש״ם בגיליון שראיתי כמו

 בעי ניסופא מחמת לא פפא דרב ה׳ סי׳ מפאנו הרמ״ע שו״ת
חסידות דמדת אלא ר״י על פליג דגפשיה מסברא אלא לאישתמוטי

: ברט הגדולה לתלות
 לפרש לרש״י ליה ניחא לא אמאי להבק זכיתי לא ובאמת

בקשת אס דאמרינן ע״א סוף קי״ב בפסחים שהרי כן
 שיהיה דבר לומר ירצו דאס רש״י פירש גדול באילן היתלה ליחנק
 נפרש לא ומדוע גדול אדם בשם יאמר ממט ויקבלו לבריות נשמע

 דמה לומר הש״ס דכוונת זה דרך על היא ולא בש״ס שאמרו מה
 עטה דרך אלא מרנא כן ששמע לא רבא בשם פפא רב שאמר

 הרי״ף גרים דלא והרא״ש התוספות שכתט מה וגס בכך משתמט
 דאפשר גרים דלא מוכרח דאיט נראה פפא כרב חדפסק היא ולא

 שאמרו מה מפרשים הם ואולי דאמר הוא ענוה דדרך ומפרש דגריס
ואחזר רב כפני למוד רשב״ס כפירש גדול באילן היתלה לפסחים

 »ן נערך הש׳ס מליו! )המונא הערוך פירש הוא לזה וקרוב משמו שמועותיו
 מדרך שיהיה מציני לא זה ולפי יא׳יס( נדפום לפסחים חננאל יניס וכפירוש
 שם רש״י דברי פשט אבל ממנו שמע שלא מה רבו בשם לומר עטה

 פתחים דהרבה באופן וצ״ע ממט שמע שלא מה בשמו דאומר מורים
 זוהי אך הנ״ל הרימב״א על חיים מים באר הרב קושית ליישב
במערכת לקמן עוד ועיין כמש״ל אהדדי הריטב״א דברי שקשת

: כ״ז אוח השי״ן
 ומוהר״י מוהרלנ״ח הרבנים האריט פפא דרב עובדא בהאי לועה

דמוהרלנ״ח »והרלאנ*ח( ישנת )שנסיף הסמיכה בפסק רב ני
 לחוש שיש וכו' ת״ח דכל הא הביא לעמנעיג( )מדפוס ע׳׳ר נ״ט בדף

 דר״פ הא הביא יין( מן יני )נד*ה ושם וכו׳ מעשה אחר כשאומר
 בטעות מעשת עשה דכשהאמורא רש״י גירסת לפי מזה ומוכיח
 ס״ט בדף שם רב בי ומוהר״י היה שלא מה יאמר כיסופא משום
 הדעת על יעלה שלא כתב רגיל( שאני לולא המתג אמר ד״ה )נסון< ע״א
 לחזור גנאי לו שיהיה מפני שישקר חשוד חכם שום שיהיה כלל

 תחלה ההדס על שבירך מעשה עשה כבר פפא דרב וההיא מדבורי
 אחרים שישמעו נזק מזה נמשך היה לא וגס לתקן אפשר היה ולא

 חזר שעה דאחר לומר כרחין על רש״י דלגירסת הלנה כן ויקבעו
 וט' היא ולא לומר הש״ס בעל ידע וממנו שטעה והודה פפא רב

 "*ל כתג »י )נדים זה בפרט נתב דבריו על להשיב כשחזר ומוהרל״ח
 דגנאי מקומות בכמה דמצינו ע״א ע״ג בדף השנית( המגילה נפל כתג עוד

 קמא בפרה כדאמרינן בטעות מעשה ויעשה שיורה למי הוא גדול
 שם לזה וקרוב איכסוף וכו׳ לרבא רבינא איתיביה ע״א כ״ב דף דע״א

 והתוספות קאמר כיסופא דמשום רש״י ופירש ע״א ונ״ח ע״ב נ״ז בדף
 טעות לפניכם שאמרתי דברים דאומר לרבא דמצינו רש״י על הקשו

 בעלמא באמירה דדזקא רש״י לדעת לומר יש מיכסיף ולא בידי הס
 וכו׳ ליה כסיפא בטעות מעשה שעשה לומר אבל ליה לאכסיפא

 והודה דחזר רב בי מוהר״י שכתב במה לו הונח לא דר״פ ואההיא
 וסיים וכו׳ בהא שמע ולא בהא דשמע דאיכא למיחש דאיכא וכו׳
 דהוא מהטעם הן פפא דרב הא על סמכתי לא אני זה כל ועם

 ולפי עי״ש מאד זר דבר דהוי מטעם והן היא ולא לגירסת דוקא
 דבין מבואר דהדבר חיים מיס באר 'מהרב זה נעלם הנראה

 דלמוהר* הריטב״א על מידי קשיא לא רב בי למוהר״י בין למוהרל״ח
 פפא ורב שמשקר לחושדו לט אין בו וחזר הודה שלא כל רב בי

 רק אמת שאינו דבר האמורא שאומר זה מעין וחצינו והודה חזר
 ל״ט ד׳ נזיר עיין אמת שאמר.אינו שמה ומודה וחוזר לנסיון
 ביה והדר בידיה הוא גמרא לאו, סברי אנא פפא רב אמר ע״א
 עלמא נולי לאו פנים כל על ולמוהרלנ״ח שם התוספות ובדברי וכו׳
 הריטב״א על. מידי קשיא לא כן ואס היא דולא בגירסא מורו

 וסניא נאינמיסת״ס סיג קושית שהניא ע*ג ל*ג ד׳ מקן נפרשת שלום דרכי נספר‘)ומצאתי
מוהרלרת ראונמרידתפוןתו שלא פליהס ותמה ס*ג סי׳ אומן יוסף הרג לוה ש״שנ מה

:שם( עיין הנ*ל
 שרים זכרו דלא לתמוה יש ומוהריב״ר מוהרל״ח הגאונים מזל

z דמשקר דחיישינן דסובר דמתבאר הנ״ל ביבמות רש״י דברי 
 דחזר לרש״י ליה סבירא פפא דרב בההיא לומר מוכרח איט כן ואס

 בשם יוסף נמקי הרב שכתב מת בדב״ק הוזכר ,לא וגם והוגה
 להרב ועיין ונו׳ לשקר חברים נחשדו וכי רש״י על דהקשו הריטב״א

 שלא מה ועל דתנן אמאי מ״ז דאבות ה׳ בפרק טוב יום תוספות
 לא מסברתו דין פוסק שאם הרע״ב שכתב שמעתי לא אומר שמע
 כל לשקר שלא אדם כל מדת דזו שהקשה מרבותי שמעתי כך יאמר

 עליו יסמכו השומעים ואולי גדול באילן עצמו שיתלה דין בפסק שכן
 ולכאורה ע״כ כן הדין שאין שאפשר הרבים מכשיל ונמצא קבל שכך

 זה שדבר טוב יום התוספת לרביט ליה דפשיטא מאי על לתמוה יש
 גדול באילן התלה קי״ב דפסחים בההיא פירש״י לפי שהרי אסור

 בזה שהעיר ישראל תפארת להרב ומצאתי שרי גוונא האי כי כל
»ה «״ דנלי הניר )ולא שם רשב״ם שכתב מה פי על זה ליישב וכתב

:רש"( כוונת גס שק ליה מ5מם אולי  טוב יום תוספת הרב בדעת כן לומר אפשר אי הדל לי אך
שהזכיר כ״ד ס״ק דברטת ד׳ פרק חמודות בדברי שהרי 1

 האומר כ״ז ד׳ ברכות בש׳ם שחמרו דמה בחב ישראל תפארת הרב
דמי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס8 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, ב ־ חמד שדי
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 דהטעם מישראל שתסתלק לשכינה גורם רכו מפי שמט שלא דכר
 ידו על רבו שמתגנה ונמצא ההוא בדבר לפקפת שיש שאפשר היא

 שנהוג ראיתי מיסיס ינאיזה ריןלסייתp 5) הקפידו לח ק ומפני זה טל יסיים
 סרג דנד #ל מקל מחצית לסרב מלאת׳ וק מא סופי ממות לי ה6נר1 הקפידו p ומפני

 נקשת אם פסחים במסכת ואמרו קספי׳ש( שהעתיק סין*נ קרו פגןאנרהססי׳
 שמא הוא והטעם כיק וכוונתו מכ״ל גדול באילן התלה ליחנק

 ואין ברור שהדבר כשיודע ק אס לרט גנאי ויהיה בדבר יפקפקו
 לשם כוונתו אם בזה מקפיד שאיט ברבו שיודע או ודאי לפקפק ט

 בפסחים מיירי גווגא האי וכי מותר מיניה דליקבלו היכי כי שמים
 כפשט דפסחיס ההיא דמפרש מטאר הרי השקל במחצית עי״ש

 וכו׳ רב בפני למוד רשב״ם כפירוש סובר דאי רש״י פירוש משמעות
 תפארת להרב עוד ועי״ש הנ״ל לשק לסיום והבנה קשר דאין נראה

 קישית ליישב שכתב לדוד שושנים להרב ועיין בזה שכתב מה ישראל
 דף בפסחים שמציט מה פי על הירח( נתג pe)! טוב יום תוספת הרב
 מתניתן לן משמע קא שיקובלו כדי לרבנן ר״י דברי אפיך ושמואל כ״ז

 לי נראה דמר ובהורמנותיה כן לעשות היא חסידים משנת דלאו
 התנא כונת היא כן אם קשה פוף דסוף כן לומר יתכן דלא הדל
 לא אומר שמע שלא מה ועל דאבות מתניחן שמואל קיים לא למה

 : חסידים משנת מקיים דלא שמואל חשיד ומי שמעתי
הניא י״ב אות י״ב סי׳ ח״מ יוסף בברכי חיד״א למרן וראיתי

 שנטלו לומר נאמנים דדייניס מוהריב״ל הרב שכתב מה
 קדש אדמת ושהרב בעדותם טגעים חשיבי ולא הפשרה על קגין
 קנין צריכה דפשרה ידעו דלא עלייהו לימרו דלא טגעים דשו כתב

 השיבו בריה ומר וכו׳ כיסופא משום דעבד פפא ברב כדאשכחן
 בכל כמותם דהלכה הלל כבית דעבד פפא דרב בההיא דשאני
 על תמה ושוב זו בדחיה ומרי שקיל יוסף ברכי ומני״ר וט׳ מקום
 מה לומר דחשוד פפא דרב מהא בפשיטות דמוכיח קדש אדמת הרב

 והביא היא ולא גרים דלא להרי״ן( כן פשוט איט שהרי אמת שאיט
 והרמב״ם הרי״ף דגם דברכות ט׳ בפרק משנה כסף מק שכתב מה

 אלא אמרה לא דרבא הוא דהאמת לומר ורוצה היא ולא גרפי
 דלפי וכתב היא הכרעה לאו דר״ג דההיא הלכה דכן הובר דאיהו

 אלא כדק עשה פפא דרב ספא דרב להא מ!הרינ״ל נדון דמי לא זה
בעלמא וכדאמרינן דרבא משמיה אמרה מיניה דלקבלו היכי דכי

: וכו׳ ליחנק הרוצה
 ולפי עי״ש הנ״ל מוהרל״ח הרב תשובת והזטר האריך ועוד

שאמרו דמה לומר כרחין על משנה כסף מרן דברי
 הדבר תלה וגדולה משררה להשתמט כלומר דאמר הוא לאשתמוטי

 לראות הרמ״ע בתשובת יצל״ט הגיל הרמ״ע שכתב דרך על ברבא
 שכתב ומה הנ״ל משנה כסף מרן דברי ליה דמסייע תנא הביא אם

 שלא קשה קצת וכו׳ הרוצה בעלמא כדאמרינן יוסף בברכי הרב
 למדנו פנים כל ועל לזה הכרח אין שם רשב״ס דלפירוש שר זכר

 הרב מדברי כדמשמע דלא כפשוטם רש״י בדברי שמבין מדב״ק
 עוד ועק רשנ״ם לפירוש כוונתו רש״י דגם הנ״ל ישראל תפארת
 ההוא הדין בגוף שהאריך י״ב אות רט׳ז פי׳ א״ח יוסף בברט

(ra )דמסייס הש״ס לשון משנה כסף מרן על קשה דקצת כתב אק 
 הנ״ל הרמ״ט שו״ת ראה לא הנראה ולפי עכ״ל וי״ל וט׳ לאשחמוטי

 והכטד מהשררה דכבורח כלומר וכו׳ לאשתמוטי בש״ם שאמרו דמה
 שכתב במה כוונתו זהו ואילי שגדול במי הדבר ותלה עצמו השמיט

: הנ״ל דרך על הייט ליישב ויש
א׳ הלכה נזיר דמסכת ז׳ בפרק העדה קרבן הרב מדברי גם

 דמבק מתבאר ליה מלקי ואנא איתוניה בד״ה קרבן בשירי
 וטי״ש רשב״ם לפירוש נתכוק ולא כפשטן הנ״ל בפסחים רש״י דברי

אוש שם ברכה ובמחזיק הנ״ל קנ״ו סי׳ המג״א דברי על שכתב מה
: שם אחרון ובקונטרס ז׳

 גרשון בשם אנשים בשמות שמואל בבית עיין כללין ?בעיקר
גרשם וכתב גט שסיר דחכם רש״ל נשם שכתב י

 דנקיטינן נאמן אינו שמו את לי הגידו שכן העיד כך ואחר גרשק או
 וחצינו נאמן לגלויי דעבידא מלחא אם ומיהו וט׳ חכם תלמיד כל

 המסדר דאין לרש״ל מודה הס״ש דגם משמע והנה )□׳ש( טבמית
לשיטת זה וכל דנאמן דסונר הוא לגלויי דעבידא במילתא ורק באמן

 קיים ובי״ד דשמואל הכא שאני בש״ם שאמרו במה ופירש רש״י
 וספר עי״ש הגימ״ל באות ל״א סי׳ דגעין ד׳ בפרק הם רש״ל ודברי
 הריטב״א בשם יוסף הנמקי דברי הזכיר אם לראות בידי אין ס״ש
 קיים ובי״ד יכששמואל בדדמי דאומר אלא ח״ו שישקר חיישינן דלא
 בש״ם מבואר איט ולפירושו עי״ש בדדמי אמר ולא טפי דייק

 אמונה חסרון משום לאו דאעיקרא מהימן לאיגלויי דעבידא דבמילתא
 מסחבר דלא שהאריך כ״ו ס״ק שם גטק בטיב ועיין עלה אתינן
 הוראתו להחזיק מהימן לא הוראתו חלה שכבר דמשום הס״ש כמ״ש

 סגנון באיזו עדים יצטרך הוראות שמורה חכם תלמיד כל כן דאם
 ואמר מיקרי דזימנק גב על דאף ראיה אק דר״פ ומההיא נשאל
 וכו׳ היא ולא גרפי לא והרי״ף לזה נחוש לא מסתמא כיסופא משום

 רגולים היו שברש״ל ובנדון צ״ע רש״י ודברי וכו׳ הרמ״ע ובשו״ת
 לא וגם ונו׳ יוסף בנמקי ועיין וכו׳ להמסדר להאמין שלא לדבר

 דב״ק תורן( חלו כלל לחוש אין הכי לאו הא וכו׳ המסדר מוחזק היה
 דוריט מרבני אחד גלוי במכתב שראיתי לפי דב״ק תורן( והעתקתי

 ולפי יצ״ו בדורט מובהק רב סדר אשר גט סידור שבעסק יצ״י
 דעובדא בגופא והמתגרשת המסדר הרב בין הכחשה היה הענין
 בענין דעתי לחוות כמוני האזוב אל פנה העטה ומרוב הוה היכי

 הנ״ל הכחשה ובענין המסדר דעת לקיים כתבתי תולעת ואנכי ההוא
 אשר המובהק הרב דברי נגד עומדים המתגרשת דברי דאין כתבתי

 בקונטריסו לי כתב החולק והרב הוראתיו בכל עליו נשען ישראל בית
 שחורה חכם תלמיד כל נקיטינן דהא המסדר הרב את להאמין דאין
 שומעין אין מעשה אחר אלא המסדר הרב כן אמר שלא וכיק וכו׳

 נחלת וספר י״ז סי׳ ותמים ל״ו סי׳ רש״ל שו״ח בקונעריסו וציין לו
 יעקב ונחלת רש״ל ושו״ת »ה( מצאתי ילא נתמיס )»״«! ג׳ סי׳ ח״ב יעקב
 מהרב נעלם הנראה לפי אך בדב״ק י לראות אצלי מצויים אינם

 פתחי והרב מאד נאמט ודבריו גיטקהנ׳ל טיב הגאון ,דברי החולק
 האריך מקושר גט הגאון דגם כתב השמות בקונטרים תשובה
 דודאי נראה ולכן עי״ש שמואל בית הרב שכתב מה על בזה לתמוה

לחשדו לחוש ולא המורה הרב דברי על כיוצא בכל לסמוך לט יש
: שמשקר ת״ו י ״•

 וראיתי חשובה פתחי הרב שציין מקושר גט ספר השגתי ועתה
רש״ל בשם שמואל ביש הרב דברי שהביא גרשם בשם ז״ד״״^שס

 חכם תלמיד דכל רהא אלו לדברים מקום רואה דאיט וכתב וס״ש
 איפור בחזקת שהוא דבר להתיר בבא אלא נאמר לא ונו׳ שמורה

 דחקר נימא לא אמאי מילתא בהך אכל וכו׳ בדכר נוגע והוא וכו׳
 ואם וכו׳ נמירי מגמר אמרו דדייני ספרי בסתם ואפילו כדין ועשה

 שנתב נמו פסולים לכמה לחוש יש הכי בלאו הרי בקי איט המסדר
 זה שאין ויראה בצ״ע ומסיק וכו׳ ל׳ סעיף סוף קח״א בסי׳ הרמ״א

 דברי הזכיר שלא עי״ש ונו׳ המסדר בטיב גדול עיני ראות לפי אלא
 שהיו בזמנם דדוקא ו׳ סי׳ בחיו״ד אריה שם להרב ומיין הנ״ל הנמק״י
 עכשיו אבל ונו׳ חכם תלמיד כל דאמרו הוא שקבלו מהלכות מורים

 להחליט לו היה ולא ע״כ זה שייך לא וספרים סופרים מפי שמורים
 זכר ולא למיחש לן דאיבעי לה משכחת הזה בזמן גם דודאי כן

 ובעיקר הענק לפי דהכל אלא גרשם שס בדין הנ״ל הפוסקים דברי
 שהאריך והלאה ו׳ מאות ס״ה סי׳ משה השיב להרב ראיתי כללק
 ועיין תחזה ואתה בדב״ק לעיין כעת יכלתי ולא אלו בעניינים מאד
 :וג׳ ב׳ אוש ס״ו סי׳ באה״ע החרש צדק צמח בשו״ת כן גם

יפו אבד״ק הלוי היק נפתלי הגאק ידידי לי כתב זה ובעני?
z ’ לא וכאשר חמד שדי ם׳ הק׳ מחברתו הגיעני וז״ל יצ״ו 
 אתה לכ״ת אכתוב הצורך ככל הנעימים בדבריו למיין כעת יכולתי

 בחלק הנ״ל בספרו בהביטי רעיוני על טלה אשר חידוש דבר
 הלכה שמורה ת״ח בטנק נ״א סי׳ חכמים דברי הנקרא התשומה

 דחיישינן או דמשקר לו חשדינן אי הפלוגתא מעכ״ת והביא ש׳ ובא
 פפא דרב הא ב׳ מ״ג דברשת הא מעכ״ת והביא בדדמי שאמר

 ולא ,ופירש" דעבד הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא הש״ם דקאמר
 שטעה לפי אכסיף פפא רב אלא נב״ה הלכתא ר?א אמר לא היא

 רש״י שיטת לפי דאפילו צ״ע רש״י דברי והנה בכך עצמו והשמיט
 להאמיט אק נוכל אס דינא לענק רק זהו דמשקר ליה דחשדינן

באילן לתלות שיוכל רק לשקר לו אסור בודאי בעצמו הת״ח אבל
גדיל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס9 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, ב - חמד שדי



רמה כללים ט ח כלל כף מערכת חמד שדי
אין המהרש״א דנרי לפי הנה ע״ש הרש״ל על שם וחולק עכ״ל  
טס מתלמידי טפיה גמליאל דרכן דכיון הנ״ל דרכא מהא ראיה  
כסתמא וחשינ הלל ננית הלכה לן דקימא אך כן אם הוה הלל  

נדכרי הלכה בכאן מקום מכל כמכריע דהלנה מנללא ועדיך  
התלמידים כל אס רק אינו הלל ככית דהלכה דכללא המכריע  
הלל מכית שהוא גמליאל דרכן טון אכל אתת כשיטה עומדים  
נדכחבו כמכריע דהלכה כנלא עדיך אז שמאי נית לצד הכריע  

דכנללא חנא נר נר רנה אמר כד״ה ע״ב ל״ט ד׳ נשכת התוספות  
יכרייתא מחלוקת דאיכא כגון' כחו נגרע הסתמא אס ןכ גס דסתמא  

האי נח נגרע אם כאן ךכ וכמו עדיך כמכריע דהלנה נללא אז  
אז לנ״ש נטה מהם אחד י ט מחמת כגון הלל כנית להלנה נללא  
נ׳ג מחגיגה א״ל הצ׳ל סמהרש״א דגר• פל )מצה עדיך כהמכריע דהלכה . כללא  

תנרם ור׳י גור׳ נ״ע לאח  uv סהיה הל• שכי יקגל על וגשחמח יהושע ר להלן נ׳  
היא ולא הש״ס כוונת וזה אשריהם( יחיה ׳הישע האליול׳ ני יל׳ק נידיע יהי  

רצהו שהוא רק הלל כבית הלכתא רנא אמר לא נאמת דהא פירוש  
רק כנ״ל דמי לא כי נזה טעה והוא דפסחים דרנא מהא להוכיח  

לראות רוצה והיה עמהס והחווכח שטעה לפי פפאאכסיך שרנ לפי  
ימדנר להוכיח רוצה והיה השכל והטעהו דכריו להעמיד יש אם  

לי נראה זה .כנ״ל הוכחה אינה ונאמת הלל כנית שהלכה רכא  
פפא רב על לחלוטין רש״י יאמר לא ישודא ז״ל רש״י כעד להלין  

פפא ולרב משגיאות יצילנו וה׳ מכיסופא להנצל נשכיל שקר שיאמר  
®ך כפסחים נר״י ישמעאל לר׳ להשיב לרננן להם למה קשה לא  

דהלכא דכללא לו יאחרו מכרעת שלישית הכרעת אק קמא פרק  
וטל אמר אס ואפילו כהמכריע דהלנה מנללא עדיך הלל ככית  
דאדרנא לומר דיש כמותו הלכה אין שלישית דעת הוי ולא שמאי נניח  
אם אלא לדחות מהט לא הלל כניח דהלכה דכללא הנותנת היא

ומקצת נזה מקצת מכריע אס לא אכל שמאי כניח פוסק המכריע  
יש ולמסקנא מכרעת שלישית הכרעה אין לומר צריך לכן כזה  

,כרכן הלכה זלימא נחמן מרכ רנא דנעי הא דלכאורה לומר  
גמליאל דרכן נחמן :פרט ,סכר הוה לא כן אס הוא דמכריע גמליאל  
,.הא :-יפרש איך כן .ואם הוא מכריע ולאו קאמר דגפשיה מעמיה  
תשוכת הייט פירש״י דלפי מכרעת שלישית הכרעה אין לו דאמרו  

שלישי ;דור, שלישית הכרעה רכא דיפרש לומר וצריך נחמן • בר  
לן דקימא משום הלל כיח לענק רק וכוונתו התוספות כדכתכו  

הוי גמליאל רכן אצל אך כמכריע מהלכה ועדיך הלל ככית הלכה  
הלל בית ומתלמידי בדורם דהוי משוס הנ״ל דנרנות נהא הכרעה  

שלישי דור אכל כמכריע והלכה הלל נית כח ונגרע נ״ש אחרי ונטה  
מחמתו הלל נית נח נגרע ולא הלל נית מתלמידי היה שלא  

לדחות נך אחר ההכרעה פח עדיך לא הלל הלכתאכנית ואיפסקא  
מכרעת שלישית הכרעה אין לישנא האי מציגו לא ולכן ההלכה  

נפסחים הלל ונית שמאי כית נגד יוסי כר׳ ישמעאל ר׳ גני אלא  
שמאי כית כזמן היה והוא החס קאמר שר״א כנזיר ואפילו ובחולין  

והי שלא משמע אחריהם של דין כית דקאמר משום הייט הלל ונית  
שיטת אמנם מכרעת שלישית הכרעה אין קאמר לק מנין כאותו  
בשינה ומברט דו״ש והנט הנ״ל בפסחים ר״ג כמסקנת הוא רש״י  

® ההחונ הלוי היק נפתלי הצעיר ונפש הטהורה נפשו כאות בה
ת״ו יפו פעה״ק  :

דליקני ליה ניחא דבנפילה אדעתיה גלי דנפל ןכיו ט׳( כלל  
אמרינן הכי ידליקנ ליה ניחא לא אמות בארבע י  

נשם רס״ח סי׳ ח״מ יהב״ מרן יבדבר ןועיי יו״ד ד׳ דמציעא  
בשו״ת ועיין שיטייא נהאי נקיטינן אי מחלוקת שהביא בחידושיו ןהר״  

ונמהדורא צ״ג וסי׳ צ״א וסי׳ פ״ד ׳ ® t)'r> קמא מהדורא ומשיב שואל  
ס״ג ®׳ אח״ התלישא וכמהדורא ש׳ סי' וח״ד ע״ז סי׳ ח״ב חניינא  

נקונטריס בזה שכתבתי וכמה ז׳ ®׳ א״ח נחלק ראפאפורט חיים ומיס  
ה קטן מאות י״ג אות ח׳ סי' ומצה חמן כמערכת דינים אסיפת ' 

בחלק האחרונים מרוטרנבורוג מוהר״ם■ תבשי״ עוד ועיין והלאה  
לי ותמיה ע״ב פ״ג ד׳ הנהן יהודה אהלי זה בענין יו״ד ®׳ א״ח  
מק מדברי זכר שלא םק״ד תמ״יו בסי׳ השקל מחצית הרב מל  

ש״י ®' ביו״ד ®פר חתם הרב סג .עי״ש הנ״ל רס״ח סי׳ הב״י  
מדברי זכר לא ייאיתיז מ־ס 5)עי״ השקל מחצית הרב דברי שהביא

:מר

 ככמה שמצינו נמו לו שישמעו כדי ק שהלכה ליה דקים כמקום גדול
 כקשש אס יוחאי כן שמעון לר' עקיכא ר׳ צוה וכן כש״ם מקומוח

 וכדי מעה אם אכל י*ל( היא^ניס מס )ע»״ש גדול כאילן החלה ליחנק
 וכפרס כלל לומר אפשר אי זה שקר יאמר מכיסופא עצמו להשמיע

 שנראה ומה .פירש״י להכין צריך כן ואם פפא רכ על זה לחשוד
 המכריע כדברי הלכה יוחנן ,ר אמר בנרטת שם דהנה הוא לי

 גמור דמכריע משוס לאו וז״ל א׳ כ״א כפסחיס התוספות יכתבו
 למה הוא מכריע דאי ותדע לדבריו מעם ונותן מפרש אלא הוא

 כירה כפרק יוחנן רכי אמר ככר הא כמותו הלכה לפסוק הוצרך
 בהדיא כתבו ע״א קט״ז ד׳ קמא ובבבא עכ״ל המכריע כדברי הלכה

 נמר פלגא אמר דלא משוס מכריע הוי לא גמליאל דרכן דהטעס
 לגמרי כמותו וסוכר מינייהו דמד טעמא דמפרש אלא כמר ופלגא

 ככך יקרא לא אחר כתנא יסכור אחד הנא שאס מקום ככל וכן
 רש״י כתכ וכן נותייהו ליה סכירא לא רש״י והנה עכ״ל מכריע
 כך לשון דהכרע וז״ל העמוד נסוך ע״א קל״ז ד' כחולק להדיא

 מהן כאחד המשקל ומכריע שלישי ונא חולקין כשנים הוי מאזנים
 נ״ג דך ובנזיר עכ״ל כזה וכחציו כזה בחציו או הדנר ככל אז

 הכרעה הוי הדנר ככל נאחד מכריע אס דדזקא רש״י כתכ
 הוי ולא שלישית דעת .הוי כזה וכמקצת כזה כמקצת אס אכל

 נש־ס )מפס פ״ק סוף כפסחיס האי רב נשם ר״ח כתב וכן הכרעה
 הראשונים גילו דלת דנמקוס חולקים דאינס ונראה דפוסידלנא( התדש

 דאס דנזיר וכרש״י האי כרכ הוא אז דכר כאיזה לחלק דיש דעתם
 ונפלגא כחד נפלגא ואס הכרעה הוי ככולו מהם כאחד מכריע
 שלא אלא לחלק שיש דעתם שגילו וכמקום היא שלישית דעת כאידך
 רש״י שימת לפי ומעתה הכרעה נקרא זה וחילק השלישי ונא חלקו

 )וא׳לזי-גמלידוהיאעקנמסת־א היא מעליא הכרעה בברטת דר״ג הא
nx ל ירא מ׳« w דלמה התום' קושית קשה כן ואם »*מ( ס*» ד״הדלמא 
 ככר הא המכריע כדברי הלכה נכרכות שם למימר יוחנן לר׳ ליה

 לומר וצריך כמכריע הלכה מקום דנכל >מ( ל'מ )ד נשכת כללא אמר
 לא המכריע כדברי הלכה נכרטת יוחנו ר׳ דאמר דהא לרש״י
 הנ״ל דשנת מההיא איתמר מכללא אלת מימרא אהאי כלל אמרה
 כרכן הלנה למימר ליה דהוה התנא שם כאן הזכיר דלא תדע

 נדרך אמר ולא יהודה כר', הלכה נשכת שם שאמר כמו גמליאל
 הלכה סתמא דאמר אך כשכת דשם ועוד המכריע כדכרי הלכה כלל
 כן ואם לך שמיע מכללא או לך ־שמיע כפירוש שאלו יהודה כר׳

 איתמר דמכללא לפרש מכל סתמא דאמר אך שאלו דלא ככרטת
 פפא רנ דכרי לפרש טנל ומעתה התוספות קושית סרה כן ואש

 נפסחים דהנה אחר כאופן הלל ננית הלכה רנא אמר הכי שאמר
 מאיר כרכי הלכה מר וטמא נחמן לרב רכא ליה אמר ע״א י״ג ד׳

 דהוי גמליאל כרכן הלכה מר וטמא נו׳ כוותיה תנא לו דסחם
 דהוה דאך הרי הוא מכריע לאו גמליאל רכן ציה חמר מכריע
 כתחלה שאלו מקום מכל הוא מכריע גמליאל דרכן לרנא ליה סכירא
דסתס דכללא הרי משנה סתם משוס מאיר כר׳ הלכה דלימא
 נשכת שהתוספות להדיא מצאתי וכן דמכריע מכללא עדיך משנה

 כית והגה .ע״ש רננ״ח אמר נד״ה זאת ראיה כתט ע״כ ל״מ ד׳
 סתמא כד״ה ע״א קנ״ז ד׳ נשכת רש״י כדכתנ כסתם חשיכי הלל

 דאמר דרנא אליבא כן אס כסתמא חשיכ הלל דכית וכיון אחרינא
 כמכריע דהלכה מכללא עדיך כסתם דהלכה דכללא הנ״ל נפסחיס

 דהלנה מכללא עדיך הלל ככיח דהלכה דכללא הדין הוא לדידיה
 מר לה סכר לא לו שאלו דהס פפא רנ חשוכת הימה וזו כמכריע

 המכריע כדברי הלכה יוחנן ר׳ נקיט דכללא פירוש כמכריע הלכה
 רנא אמר הט להם ואמר גמליאל כרכו הלכה כן ואס מקום ככל

 למשמע דיש אלא p בהדיא רנא אמר דלא פירוש הלל נניח. הלנה
 מאיר כר׳ הלכה דלימא הנ״ל נפסחים רנא דאמר טון מכללא
 כמכריע דהלנה מנללא )ייח<( כסתם דהלכה כללא כן אס סתמא משוס

 הלל כנית דהלכה דכללא הלל ככית הלכה כאן הדק הוא ק אס
 היא ולא הש״ס שמסיים ומה כסתם שהוא מפר ק גס עדיך
 הנ״ל המהרש״א דהנה ראיה אין כפסחיס דרכא דמהא הייט

 חחולקק שהיו '־דורו גמליאל רכן וז״ל כתכ ע״א מ׳ דך כשכת
ביניהם הכריע ו\א חבריו היו והם הלל ותלמידי שמאי תלמידי

1

החכמה אוצר תכנת ע״י הה*פס10 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, ב ־ חמד שדי



׳•״•»j j! jjj;; בטוקיו? mn התירו גת ונהרקי־ש דכתובזת ונהי׳ אשה ולישא לת־׳ת
:כו׳ אכריז כד״ה בתו׳ לעיל ועמ״ש .אכל

כבבלי שגס עעמו ונראה זה. לין השמיט הרמב״ס .כו׳ ח״ל כהן יצא לא ו אמי אבל )שם(
ועדיין יוצא ספק משום שאף. ונראה מברייתא זה סיוס השמיטו דע״ז פ״ק

בבהצ״נ שהיה כהן והרא״פ רש׳י פי׳ . כפיס לנשיאת כהן שיטמא טחן )שם( : צ״ע הדבר
או שם ולהשהות כפיו לישא מיתר אם כפיס נשיאת זמן והגיע מת ששם.
 כהן כל בסמ»ן דקאמר הא ה מש ואי זה דחוק פי׳ לפרש הכניסם מי ידעתי לא ע״כ לצאת צדין

 ואינו . שס לעומד אלת עשה כאן דאין להו משמע בעשה עיבר כפיו נושא ואינו בבה״כ שעומד
׳ הרמב״ם דברי וכ״מ עובר אינו כבה״כ אינו שאס אלא כפיו לנזשא מ״ע יש לעולם דודאי כן

 קמיכצי׳ וכי דרבנן בטומאה דוקא וי״ל המצות לכל מטמא כהן הא וא״ת נכון כקול ופי׳
 מקלל ובטומאה הכהניס מצות להיא לי׳ קמיכעי׳ כפיס נשיאת דוקא א״נ דאורייתא כטומאה
 כדעת דחמירי מצות הנן לוקא אמרי׳ אי מיבעי׳ א״נ לא אי דחי אי לספוקי איכא ודאי כהונתו

 תכי דהא ליתא תירוצא הן מיהו בסמון כמ״ש השאלתות כדי$ה אחרינא וכ״ש קילי הנן או תו׳
 דרביס מצוה נמי כפים נשיאת הא כינהו דרבים דמצוה הני שאני קאמרת י מ כו׳ הקדש עיבוי נמי

 איא דרכים למצוה כיון מ״מ וא״ת .בקונט׳ עיי׳ .כו׳ עשה שמצות מימר וסבר )שם( : יאה
אף ליכא דעשה וכיון דיחיד עשה דה״ל לטומאה עשה לדחות לנו יש

 אלא אחריתי עשה שתדחה היא דרבים עשה דלאו וי״ל ל״ת דוחה דעשה ליכא ל״ת
 שמתברכיס כה נהנים דרכים אע״ג הכא אכל עכדו שחרר דר״א הא כי במצוה זוכין דרכי׳ היכא
 דכה״ג הר״י שדעת האחרון די״ט אכילות גכי דמ״ק פ״ג כרא״ש ועיין . עליה מצווין אינן מ״מ

1——------------------------------------------------■נ חולק וב&״ג איה דרבים הצוימ----------------—---------:----------
 לו ונראה דין שמע קנו סי׳ א״ח המג״א כ׳ ליה מלקי ואנא איתוניה ע״א( ל״ר )דף ן

.מיניה דליקכלו היכי כי גדול אדם כשם לאמרו מותר כן שהלכה
 ממנו גמרו שלא חכם כשם דבר האומר איתא כנה וכמס׳ . קיב דף ופסחים נא דף עירוכין

 ל״ק דפסחיס ההיא ונראה . ע״כ וצ״גג בתר״י ע״ש כז דף כרכות ונ״ה שתסתלק לשכינה גורס
 ופירש״י גדול לאילן יתלה שיחנק הרוצה שם אמרינן דהכי ניחא רשב״ס לפי׳ אכל לק'ירש״י לא’

 הרשב״ם אכל ,גדול אדם כשם אמור ממך ויקבלו לכריות נשמע שיהיה דכי לומר בקשת אס
ע״כ. בשמו שמועותיו ואמור רב כפני למוד ממך ויקבלו לכריות שישמע דבר לומר תרצה אם ‘פי׳
 א״ל דרכה ל״ק דעירובין והאי .והגדות כשמועות אלא הלכה בדכר איירי דלא י״ל לפזרש״י גס

אחר י״ל .עמו נימוקו יוסי ור׳ עליו ויסמון מיניה דליקכלו היכי כי יוסי ר׳ כשם ברייתא
 שאומר“הלכה דוקא א״נ .תניא סתמא אלא אמדה יוסי ,ר דלאו יוסף לר׳ גילה עליו שסמך י־« —-

 ליכא החכמים כאחד ותלאה סתמא כשנאמרה אכל איסורא דאיכא הוא כרבו ותלאה מעצמו!
 אייתו איקא דרב כריה ר״ה לבי איקלע ר״פ ע״ב מג דף ברכות דגרסי׳ ליה קשה אך ^יסורא
 הלכה מר סבר לא א״ל אשמן ברין והדר ברישא אפי־׳ וברין ר״פ שקל והדס שמן להמייסו

 ופירש״י דעבד הזא נפשיה לאשתמוטי היא ולא כב״ה הלכה רכא אמר הכי א״ל המכריע כדברי
 ע״כ ככן עצמו והשמיט שטעה איכסיף.לפי ר״פ אלא כב״ה הלכה רבא אמר לא היא ונא כד״ה
 ונראם .אמר שאינו דבר גס אמרו שלא רבי בשם דכר שאמר כיה איתנהו תרתי דר״פ וכהא

 כמ״ש כרבא ופוסק דעכיד הוא לאשתמוטי היא ולא דמילתא סיומא הרי״ף גרם לא כך דמשוס
 שבת של צלי רב כז דף ברכות דגרסי׳ רש״י דכרי נראין מעיינינן וכד .קשיא לרש״י אכל שם תו׳

 רב אמר והאר״י הכי פכיד היכי ור״י ופריך כו׳ דרב אחורי אכא כר ירמיה ר׳ מצלי והוה בע״ש
 והנותן רכו .אחורי המתפלל אומר אלעזר ר׳ ותניא רכו אחורי ולא רכו כנגד לא יתפלל לא

 לדקדק ויש .ע״כ מישראל שתסתלק לשכינה גורס רכו מפי שמע שלא דכר והאומר כו׳ לרבו כלום
 הוא דוחק מ״מ רבו מרב תחלה לפרון שרוצה די״ל אף מברייתא פרין והדר מרב תחלה דפרין

 גס .היא ויחידאה אמרה דר״א תחלה ברייתא מהן לפרון רוצה שאינו רש״י דסובר נראה לכן
. כוותיה הלכתא לית כו׳ לשכינה גורס רכו מפי שמע שלא דבר והאומר כה דתני מליזא הן

 שמע שלא דכר אמר שלא אלא כדכריס ר״א שהפליגן לא סו דף יומא כדאמרינן כן שנהג ואף
 ר״ל רכו מפי שמע שלא דבר והאומר תר״י שפירשו ומה .דעבד הוא ולגרמיה לעולם רבו חפי

 בן ר״א תניא שגורס הרי״ף גירסת לפי אלא כן פירשו לא .בשמו אותו ואומר עמנו שמע שלא
 רש״י דברי כל נמצא כמ״ש. פירושו רש״י לגירסת אכל כו׳ רבו אחורי המתפלל אומר קסמא
על לקה ולהרי״ף יטעה הואיל לגכילה לקה ולרש״י לשיטתו והרי״ף לשיטתו ורש״י .ק־ימין

: שמע שלא ברד מרשא------------------------------—-----------־{—
לביתם ילכו אס שאני אכילה דלמא וא״ת .שאלתוןכו׳ שלא כפיס נשיאת על לון אמר )שם(

 להם שהיה כעס עצמו האכילה על וי״ל וכחזירתס בהליכתם מלימודם יבטלו
היוצאין על וכעס ביו״ט שדרש כר״א כו כיוצא ומצינו הלימוד גמר אחר עד מלאכול להמתין

: פ״ב .ריש ביצה כבכלי כדמפורש לאכול
 דאורייתא כיבוד דמצות ספק דאין שמואל רב דסובר נראה .לר״י צריכה היא “W )שם(

לשאר כיבוד מצות דמיא דלא אצלי ספק הזה הדכר אכל דרבנן טומאה מצות דוחה
 הגיה והרא״פ צ״ת והדכר דרבנן במצוה חייב האב :גס דוחה אינה דרבנן מצוה דאפי׳ מצות

:כהגהתו דלא מפורש קידושין ובבבלי הכא גס .צורן ללא
 מפרשינן ע״ב יט ד׳ ברכות כככלי .תורה מדבר שהיא כטומאה ואפי׳ אמרה הדא )שם(

דלא ונראה .דאורייתא לא אכל דרכנן מצוה ולוקא תסור דלא כלאו לה
 ת״ל מה ולאחותו ת״ש שם דגרסינן . דאורייתא טומאה אף דוחה הבבלי מסקנת דלפי הליגי

 נגד תבונה ואין חכמה אין לימא ואמאי מצוה למת הוא מטמא אכל מטמא דאינו הוא לאחותו
 למת מטמא אכל ופירש״י שאני תעשה ואל שב מיני׳ וליגמר ולאחותו דכתיב התס שאני ומשני ה׳

 וניליף וא״ת שאני תעשה ואל שב כד״ה תו׳ וכ׳ .תורה דכר ודוחה הכריות כבוד והוא מצוה
 בשאלה ישנו שפן גמרינן לא מנזיר ונראה כו׳ מצוה למת שמטמאין הוא עשה דקוס וכה״ג מנזיר

 א׳׳כ שפיר ילפינן כהן דטומאת מזה שמעינן ע״כ ככל שוה שאינו לאו שכן לכהן מה תכהן וכן
 דאורייתא טומאה אפי׳ דדוחה קאי כהניס אטומאת ל״ת שדוחה הבריות כבוד גדול דאמר הא אף

 מהכא לן תפשוט ואמו אכיו לככוד או רכו לכבוד כהן שיטמא מהו לעיל לן דמיבעיא הא וא״ת
 הוא דיחיד כבוד מצוה ומת לה גמרינן מצוה ממת הא הוא הרכים דכבוד שאני הכא וכ״ת ודחי

m קש׳א דא״כ קבורה כלא מונח אדם כשבן מתבזים שהכל הוא הרכים כבוד מצוה מת אף וכ״ת
שאני דלמא כשוק אפי׳ פושטן כלאים רב אמר דאר״י אהא מצוה ממת שם הבבלי פרין מאי ׳

 שהוא מצוה מת דוקא וכ״ת דרבים בזיון דהוא מצוה מת משא״כ דאחד בזיון אלא שאינו כלאים
 מיחנעי ואי לכבודן אנא שאינו לאביו או לרבו לטמא אכל הבריות לכבוד דהותר הוא בזיון
 ואפ״ה כזיון ולא כבוד אנא אינו הרבים לכבוד הטמא בדרן לילן אף דא״כ לא בזיון ליכא
 מהם לפרוש רוצה הטמא לדרך ׳בבואו הרבים פס שהולן איירי הכא וי״ל דשרי מצוה ממת פשיט
אח׳ מתאימות דרכים שני היו בברייתא תני לכך ונראה .ובאביו ברבו משא״כ מיון דאיכא ודאי

לבזותן אלא הקרוב בדרן עמהן הולך אינו למה לכל הבזיין ניכר שאז כו׳ ורחוקה טהורה

»M >׳-1 //׳-׳־<
 קאמרהש״סגס ליה מסקין

 בנ מיהו ההספד. לאחר ההספד
 ג חשש משוס השעם ופי׳ כו׳

 ודב שרי ההספד דלאחר לפרש
 שלפ וגי׳ לסידרא ליה מסקין
 ברור היה דשם משמע לקרוב

 מנהגם היה שכך לכה״ח או
לשם ומשבא כחיבור׳( ראיתי

אי
 אסירים הבתפים )שם(

אמרין
 נ לא אשי א״ר הציבור כבוד

 חלוצ בן או גרושה בן ואמרי
 כפיהה את נושאין שבניו כגון

 יק שמא ה-א כדאמר הטעם
 להלכי הירושלמי דברי ס מביא
ו! כו׳ וחילופיהן המטה נושאי

 י יאמרו שמא גזרה קאמר
 וג כרס שדה ע״ב( )שם

ק! אילן
 זרע שדה בין כ" שס״ד סי׳

 כי לשדה אילן שדה כין רכינו
 ולכן לו נסתפק במחלוקת

 לאילן זרע כין מפורש רבתי
 בין ליה מספקא מאי א״כ

 ז כזרע ואי בזרע קוברו וכרם
 מ גם . זה בכל הרגיש שלא
 ושדה זרע שדה מהט״מ פ״ס
 השמיט ע״כ .׳ומאה ה אהל
 בזו שקוברו וזרע מכרם הוא

 כ! דברייתא דסתמא בזרע.
 סו א״נ . וכמ״ש הוא דכ״ש
וטומאת יז דף דשבת פ״ק

 אימי רבי החלית )שם(
נו זה דין 1

 והרמז .בזמנינו נוהג שאינו
ו> בעלמא הסמכתא אלא

 שנע דוכן בש/}ת )שם(
ו .אכל

 שהרי דמנחות ספ״ו כמפורש
 עכשיו שהיא מצוה מת קבירת
נר חכמים מןדין ;שם(

 לר חכמים י
 ונ נזיר שהוא בכהן לחכמים

 אדכ בני ע״י וקדישתו קרבן
 הדיוט כה. שיטמא חכמים

יתיז קדושה לו ובאה עולם

 שהקדי עצמן דע/} )שם(
מי יש בנזיר

 שיגיע עד כנו להדיר יכול
 הש״כ כדמשני העיקר אלא

 תני ה״ו פ״ד לעיל כדגרסי׳
 מרחם נזיר "ל הל דלפירושס

 ד שתנא צ״ל לפירושם ועוד

עמש .כו׳ תורה זן )שם(

 כב דר״א אתיא )שם(
ר דאייתי

 מחכיר! מקודש זה אין ב״ה
 בחול אף היין ברכת אבל

 צא דף זנחיס וכ״ה כתמיה
 > השיבו מה משנתינו קזיא
 מהם שירצה מי יטמא ונזיר
 לוי דוחקיה מאי קשה מיהו
 הינ דכי משוס עדיף תדיר

 ו׳ עדיף מקודש י״ל ומקודש
 א למה עדיף תדיר דאס״ד
 תדי סברי ב״ש אף למימר
 בקדוש נתחייב וכבר שיבוא

 שקדושת כ״ש סברי דאס״ד
 דאמרי היכי כי דמקודש
והלכי שם דקאמר אסוגיי;

ו רוריזיז 'ילתימ יו״זז י-י׳



והנהגות הלכות ופנינים, פסקים

ומועד חג כעמני
סונים וענינים

 ישראל של ומאורן רכן של ממשנתו
החסיד הגאון מרן ההוראה עמוד

אויערבאך זלמן שלמה >בי

 ע״י כס״ד ונסדר נערך נלקט,
פריינד שליט״א חיים בהג־׳ר טוביה

 תוככ״א ירושלים עיה״ק
ה׳תשס״ד ניסן,



מועדצד! פרקשלמיתקל

 אין אחרת( ברירה )כשאין נפש פיקוח משום איסור דבר אוכל אם אבל כן, אחרי
 אף יהיה לא כי הלב טמטום בו שייך לא גמור, בשוטה וכן מיצוה. רק עבירה כאן
 על לדבר שייך ולא תנא של לדרגה להגיע יבול שנתגייר גוי אצל ובן איסור. פעם

 ומפורסמים גוי. בהיותו גמור היתר בזמן ונבילות טריפות שאכל כיון הלב, טמטום
 בגלל האיסור דבר אבל אם שאפילו סובר(, ואני ד״ה )י״א בדרשות הרץ דברי

.44לנפש נזק משום בזה אין הסנהדרין, של בטעות היתר הכרעת

 מיוחד וחינוך לטיפול הזקוקים לילדים רבינו שהורה הוראות
ידי על המכריע, ברובם יגיעו, (Down ע״ש )תסמונת מונגולואיזם עם תינוקות

 ובמצוות, בתורה חייבים שיהיו שכלי למצב האפשר, ככל ומוקדם מיוחד חינוך
 רבינו בזה והורה מיוחד, ויחס טיפול הדורשות אחרות מחלות עם תינוקות וה״ה
הוראות: כמה

 מגיעים כי דתי, או חרדי במוסד או במשפחה לאימוץ כזה תינוק להוציא אין א(
 אם אך אחר. תינוק ככל חם ובית הורים אהבת הטהורה ולנשמתו כזה לתינוק
 להעבירו יש אז אותו, למסור ומוכרחים בו, לטפל מסוגלים אינם או אינם, ההורים

 קרובות, לעיתים אותו לבקר ממשיכים כשההורים למוסד, או אומנת למשפחה
 מותר אז אפשרי, בלתי זה גם ואם משפחתו. בני עם קשריו ינתקו שלא כדי

 בתינוק הטיפול "אם רבינו: )וכתב ומצוות. תורה שם ששומרים למקום רק למוסרו
 אותו למסור שמותר אפשר שבבית, הבריאים הילדים של חשבונם על הוא כזה

ומצוות"(. תורה שומרת למשפחה לאימוץ

 אותו יאכילו ששם כיון חילוני, למוסד או לבית כזה תינוק להוציא אסור ב(
מותר. אז - ימיו כל שוטה ממש שישאר בטוח אם ורק ונבילות. טריפות

 עם תינוק ואפילו נכרים, של למוסד או לבית אותו להוציא שאין שבן, כל ג(
 "איך כי ובמצוות, בתורה חייב שיהיה למצב יגיע שלא שבטוחים גדול, מום

 ואח״ב דבר לבל כגוי ויתחנך לגויים ימסר שתינוק לזה שיגרום דבר לעשות אפשר
כגוי". יקבר

 .45טעם מאותו אסור בו יטפלו שהרשויות כדי החולים, בבית להשאירו גם ד(

טיוחד לטיפול הזקוקים ילדים חינוך
 הם שהרי כזה באופן מוח פגועי שהם ו4־16 בני ילדים בדבר רבינו, נשאל
למלמד מותר אם ותפילה, ברבות קצת אותם מלמדים אך דבר, לכל כשוטים

 ג׳. אות פ״א סי׳ יו״ד ח״ה אברהם נשמת •64
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תקלא מועד חינוך פרקי שלמי

 הילד דצורך משום דשרי, והשיב הלימוד, בשעת בשפתיו שמים שם להוציא
 גרע לא ועב״פ אינשי כשאר יותר קצת להיות לו שמסייע מה בכל הוא ומשפחתו

 שלא יזהרו אולם שנים, ג׳ מבן פחות כשהוא אף לברך אותו שמלמדים מקטן
 שכל זה, בענין רבינו עוד והורה הם. שוטים דעכ״פ כיון ברכתם, על אמן לענות
 ללמדם פתיים, או שוטים שהם לילדים כיתות להקים מדינא חייבת קהילה

 לחולה לדאוג חייבת שהקהילה כשם רב, מספרם אין אם אפילו ובו׳, להתפלל
.44לשלם מה לו ואין רפואי לטיפול הזקוק

צו פרק

לאמתה האמת
ושקר אמת בהלכות והנהגות עובדות ופנינים, פסקים

בבית... אינו אבא
 לקבלו רוצה שאינו או לקבלו זמן לו ואין עמו, לדבר ורוצה לביתו שבא אחד
 נמצא שאינו לו להגיד הבית מבני לאחר לומר מותר האם שהיא, סיבה מאיזה
וכדומה? בבית

 מי את לקבל מחויב אינו בי בבית, נמצא שאינו לו לומר שמותר רבינו השיב
 ולומר בבית. בעת עושה הוא מה אחד לכל לספר מוכרח ואינו לקבל, רוצה שאינו

 משום בזה דיש לומר אין שהיא סיבה איזה מחמת לקבלו רוצה שאין האמת לו
 עסוק הוא שעתה לו שיאמר ואף עליו, ולכעוס להפגע עלול שהלה שלום, דרבי

 מחשיבו שאינו לו מראה ובכך יקבלו, בן הרי נכבד אדם יבוא אם דהרי א״א, ג״ב
 ששמע ואמר, רבינו והוסיף לשנות. ויכול שלום דרכי משום בזה יש וא״ב כראוי,

 מלמד שו״ת )מח״ס זצ״ל הופמן הגרד״צ דאצל זצ״ל קונשטט ברוך רבי מהגאון
 מחפשים באם - לומר ביתו לבני אמר בצהריים לנוח שוכב שכשהיה להועיל(,

 עושה הוא מה לדעת צריך אחד כל שלא השיעור, את עכשיו מכין שהוא - אותו
 לומר יוכל השינה ידי שעל גם בזה וכיון כך, על שידעו מעונין היה ולא כרגע,
 זה אבל לשיעור. הכנה בתור גם נכללת המנוחה וא״ב השיעור, את טוב יותר

 כשבנו לאשתו לומר אפילו או בבית שאינו שיאמר הקטן לבנו לומר דאסור פשוט
.47ג׳ כלל סוף שפתים ניב בספר כמש״ב לשקר להתרגל יבוא כי שומע, הקטן

.70 הערה הלכה ארהות כ״ב פרק תפילה ח״א, שלמה הליכות •66
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מועד צו פרק שלמי תקלב

יודע איני לומר לשונך למד
 שמעת כבר "האם אותו: ושואל תורה, דבר איזה לו להגיד רוצה חבירו אם

 בזה הנאה לחבירו ויש הואיל רבינו, אמר הפירוש, שמע כבר ובאמת זה?" פירוש

 לא לו שעונה בזה חסד לו עושה הרי ידע, ולא שמע שלא חידוש דבר לו שאומר

 כמש״ב ענוה, של טעם גם בזה יש כמו״ב הדבר. הותר ולכן ידעתי, לא או שמעתי

 אל אותה, יודע והוא אחד דבר מדבר שחבירו שומע כשהוא ט״ו: חסידים בספר

 מה וגם ובר, וישמענו ישתוק אלא ידעתי, לומר חבירו בדברי יכנס ואל יקפוץ

68ידעתי... כמוך גם לומר בדבר להתפאר לו יש הנאה

סוד לגלות רוצה כשאין אמת אמירת אי
 רוצה שאינו בסוד הדבר את שישמור וביקש מסויים ענין ידיד לו סיפר

 ׳איני לענות דיש רבינו אמר ההוא, הענין על אחד שאלו ואח״ב הדבר, שיתפרסם

סוד. לגלות דאסור כיון יודע׳ איני לומר לשונך ב׳למד נכלל זה דגם יודע׳,

 רעה בשורה על דכשנשאל רבינו סבר צער, למנוע כדי אמת אמירת באי כמו״ב

.69יודע׳ ׳איני לומר מותר לבשרו רוצה ואינו רח״ל

אמת שאינו אף המקח לשבח מותר
 רבינו הורה המקח, את בפניו לשבח דצריך שכתוב בשוק רע מקח שקונה מי

 מה בדוגמת המקח, על דעתו מה שואל אינו שהלה אפילו מקחו לשבח דיכול

 .70עליה דעתו מה אותו שאל שלא הגם וחסודה, נאה כלה שהיא לחתן שאומרים

ענין אותו עבור פעמיים כספים אסיפת
 מותר האם פלוני, במקום צדקה של מסויים ענין עבור כספים אספו כבר אם

 אספו שבבר להם לומר מבלי ענין אותו עבור שם לאסוף אחרים אנשים לשלוח

 שאספו יודעים היו אם כי דעת, גניבת משום שאסור רבינו הורה זה, עבור שם

.7י מטרה לאותה הפעם עוד נותנים היו לא במקומם כבר
 עני, חתן עבור כספים אוסף באם רבינו, דעת את לציין יש כספים אסיפת בענין

 חסר לא הבלה לצד אם גם כלה׳ ׳הכנסת עבור שאוסף לומר שיכול מסתבר

.72הך היינו כי מאומה,

ע״ד. אות ו׳ פרק ליעקב אמת תתן •68
מ״ג. וסי׳ כ״ה סי׳ ה׳ פרק שם .69
מ״ו. ,סי פ״ה ליעקב אמת תתן ס׳ תש״ס; תשא בי פ׳ שבת פניני גליון •70
ממון. גניבת גם בזה יש דלכאורה שליט״א נבנצל הגר״א והעיר ;קע״ה עמו׳ שם •71
ב׳. סימן ה׳ פרק ליעקב אמת תתן •72



תקלג מועד לאמתה האמת ®מי
וישיבות מוסדות בשבח להגזים

 אשר מקרים מבמה לי שידוע במה תמיד אני תמה אמנם "הן רבינו: בתב

 כסף לאסוף לחו״ל חשובים שליחים ושולחים הבריות דעת גונבים ממש המוסדות

 דעתם על יעלו בל שהתורמים זהירים להיות זו בצורה הדבר את ומסדרים עבורם

 והחסד התורה ממוסדי רבים בן כמו פרס, לקבל ע״מ מעשהו את עושה שהשליח

 וכדומה, ידם על הנתמכים מספר את או התלמידים מספר על להגזים רגילים

 ממני וטובים שגדולים אני יודע כי זה, על ח״ו מהרהר אני אין כי למודעי וזאת

 לו כותב הנני האמת למען אולם היתר, ומצאו בדקו ומסתמא זה דבר ועושים עשו

.75זה" להיתר מקור אדע ולא אני בער בעניי אנכי כי

 עבורה אוספים אשר ישיבה בשבח להגזים מותר האם רבינו נשאל ופעם

 להגזים מותר אם וכן וגאונים, עילויים שם שלומדים למתרימים ולומר כספים

 זצוק״ל, מלצר הגרא״ז רבו אצל שהיה במעשה רבינו, השיב התלמידים? במספר

 שונות הגזמות היו ובמכתב הישיבות, אחת לטובת מכתב על לחתום שבקשוהו

 נוסח את הגרא״ז משקרא בה, הלומדים התלמידים ובמספר ישיבה אותה בשבח

 עם אליו חזרו ישיבה אותה ומנהלי מה, זמן עבר בינתיים לחתום. סירב המכתב

 את הוא אף שיצרף בו והפצירו עליו, חתמו תורה שגדולי לאחר מכתב אותו

 לדעתי אמר: המכתב על גדולים אותם של ידם חתימת את כשראה חתימתו,

 ממני גדולים שהינם חכמים ותלמידי הואיל אבל כזה, מכתב על לחתום אין

 ישרה בדרך ללכת אפשר באשר למעשה אבל חתימתי, את אני גם אצרף חתמו

 שאינם דברים לכתוב מה לשם הישיבה, של בשבחה אמת דבר ולכתוב

.7* נכונים

לקטנים אמת אמירת אי
 להם יפה הצניעות אשר דברים קטנים עם כשלומדים לשקר אסור רבינו: אמר

 מבלי לומר מה עצה יש מקום ובכל האמיתי, הפירוש הסובל לשון לומר צריך רק

אמת. שכולה בתורה אמת שאינו פשט יאמר אל אבל הרבה, לפרט

 לשקר מותר להם גם האם ביניהם מתקוטטים קטנים באם רבינו נשאל כמו״ב

 מפני לשנות ומותר לגדולים קטנים בין חילוק שאין השיב, שלום, לעשות כדי

שלום. דרכי

 "דויד" הוא והמכיר השכן כי קטן לילד לומר שקר בזה שאין רבינו סבר כמו״ב

וגם אדם, בני לשון וזהו ביותר רגיל דהדבר וכדו/ לדויד תודה תאמר כגון:

ט׳. אות צ״ז סי׳ ח״ב שלמה מנחת •73
זצוק״ל. מלצר הגרא״ז של חייו תולדות 420 עמו׳ החיים עץ בדרך ספר •74



מועד צו פרק שלטי תקלד

 האמיתי ׳דוד׳ המילה של האמיתית המשמעות את יודעים אינם התינוקות

........................ _ __________________.75יושינ צלםא שיקרא

 ואהבה חיבה להוסיף כדי אמת אמירת אי
מותר אם השלום, מפני לשנות דמותר בדין נסתפק 74תרחק שקר מדבר בספר

 ואהבה, חיבה להוסיף כדי גם לשנות שמותר או ושנאה, מחלוקת להסיר דוקא

 שקר( והוא בן שאינו )למרות ונחמד יפה שלהם שהתינוק ואם לאב לומר וכגון

 כיון אמת, שאינו אף דמותר רבינו ואמר הוריו. לבין המספר בין אהבה להוסיף

.77ונחמד יפה נראה בנו תמיד אביו שבעיני

בשידוכין אמת אמירת אי
 על אצלו לברר כשבאים האמת לומר ולא לשנות מותר האם רבינו: נשאל

 לתת אפשר אי שידוכים בירורי על לענות כשצריך רבינו, השיב שידוכים. עניני

 ה׳ יראת חכמה "ראשית לדעת צריך אלא לומר, אין ומה לומר מה בזה כללים

.78טוב ושבל בחכמה דבר כל לעשות הוא ביותר החשוב שהדבר ובו׳ טוב" שכל

 את להודיע וצריך קטן, שינוי אפילו לשנות אסור הגיל שבענין רבינו הורה אך

.79השני לצד במדויק הגיל

 שידוכין "בעניני תשנ״ד: תשרי כ״ו ביום שכתב תשובה במכתב רבינו וז״ל

 ובו׳, וכו׳ ונתבטל משודך פעם היה שבבר לספר בגון מאד חמור ענין הוא נלענ״ד

 במחלה כ״ת של לדוגמא בנוגע אולם טוב. ושכל שמים יראת הרבה לזה וצריכים

 שצריך יודיעוהו לא השני והצד מזה, יודע לא השואל שאם הדבר פשוט של...

 לא חמורה אזהרה עם יחד לאחד, רק הצדדים( שני טובת זה )אגב, מזה לגלות

.80חיים" בחפץ מבואר ובן איש, לשום כלל לספר

חדש שהוא משופץ בית על לומר
 למכרו, ורוצה חדש, שהוא שנראה עד וחידשו ושיפצו ישן בית לו שיש מי

 חשש בזה שיש או חדש, בית שהוא לקנותו הבאים לאלו לומר יבול האם

פשוט נראה ובזמנינו אדם, בני בלשון תלוי זה דדבר רבינו הורה ושקר. רמאות

 תש״ס תשא כי ,פ ערש״ק שבת פניני גליון פ״ד; אות ופ״ו י׳ סי' פ״ה ליעקב אמת תתן •75
בזה. מש״ב חינוך בפרקי לעיל וראה שליט״א; שוב יוסף ,ר הרה״ג של מאמרו

שליט״א. ליטוואק הלל ר׳ להרה״ג •76
ע״ה. אות ו׳ פרק שם •77
שליט״א. שוב יוסף ר׳ הרה־נ רשימות •78
ל״ת. סי׳ פ״ה ליעקב אמת תתן •79
ט׳. עמו׳ כ״ג קובץ תורה מבקשי קובץ •80



תקלהמועדלאטתה האמת

 פירושו ׳חדש׳ כי טעות, מקח יהיה גם אלא חדש שהוא לומר שאסור רק דלא

.81ממש חדש

ברבנות מכהן שאינו למי ׳הרב׳ כינוי
 לכנות שאין זצוק״ל חיים החפץ של משמו שאמר מסופר 82אלחנן אור בספר

 משמש או הרבנות כסא על יושב אינו אם חכם תלמיד לאיש אפילו ׳הרב׳ תואר

תרחק. שקר מדבר על עובר והמכנה ישיבה, ראש או בהוראה

 עכשיו, משא״ב זה, על מקפידים שהיו בזמנם היה שזה דנראה רבינו, ואמר

.81המדינה כמנהג והבל

והסכמות תוארים בכתיבת האמת
 שקולה במידה זאת גם אך בהם, היה שאכן במה אנשים לשבח רבינו נהג

 דכפין, לכל וכדו׳ רה״ג רב, תארי: מחלק היה לא יתירה. בהפרזה ולא ומדודה

.84אמת זו כשאין לשבח יאלץ שלא בדי לספרים, "הסכמות" לתת גם הפסיק ולכך

★

הסכמות: בענין ועוד

 קיבל בשבת חשמל עניני על אש׳ ׳מאורי ספרו את צעיר בגיל רבינו כשהדפיס

זצוק״ל. זוננפלד הגרי״ח של הסכמתו את גם וביקש ירושלים, גדולי מכל הסכמות

 אך הגרי״ח, עם בד״ת ולהתפלפל לשוחח מספר פעמים רבינו הלך בשעתו

 ונחלשו כבדו ועיניו נחלשה שראייתו גם מה הכירו, לא המופלג גילו מחמת

 משנוכח לראותם, הגרי״ח התאמץ אש מאורי הספר מן גליונות משהגיע מזוקן.

 כראוי, החשיבו שלא על נצטער רבינו של וסברותיו בחידושיו בקיאותו את לראות

 המחבר על ושבחה בהלל שם והאריך הספר, על הסכמה לכתוב התיישב וע״ב

 כיון אמת, כולה שאין שחשש משום זו, הסכמה הדפיס לא רבינו אך וספרו.

.85בזה רצונו היה לא אמת כולה שאין מה וכל לפייסו, נתכוון שהגרי״ח

בנוזטאות שקר איסור יש האם
 שגם דמותר, השיב, גוזמאות, באמירת שקר איסור יש האם רבינו נשאל

בשמים ובצורות גדולות ערים כגון גוזמא בלשון לפעמים דיברה התורה

ע״ד. סי׳ ה־ פרק ליעקב אמת תתן •81
זצוק״ל. וסרמן אלחנן רבי הגאון תולדות •82
ס״ד. אות ג׳ פרק ליעקב אמת תתן ספר •83
.231 עמו׳ המשמחת התורה •84
זצ״ל. הקשר דוד רבי הגאון תלמידו הספד תקצ״ו עמו׳ לרבינו הזברון ספר •85



גולדברג חגור מרב

* מהלכה לפי לשקר לפעמים מותר ^האם

מבוא .1

 ז וטיבו מקיפו מקורו, מה איסור, יש ואם ז מהלכה לפי לשקר מותר האם
 זכתה לא היום־יומיים המעשיים הביטיה אף על זו, סוגיא הפלא למרבה

 בספרות עיון תוך הסוגיא את להבהיר ננסה להלן הפוסקים. בספרות לדיון
 פערלא פישל ירוחם ר׳ הגאון של הריון לאור ובפרט בכלל המצוות מוני

 הרמב״ם אמנם .1לרס״ג המצוות לספר בפרושו "הגרי״ם"( — )להלן
 והשקר, האמת בנושא לאוג או עשה מצוות מנו לא בהגהות( )והרמב״ן

 המצוות י מוני שיטות את נסקור קודם אולם הרמב״ם, בשיטת נידון ולהלן
בנידון. מצווה מגו שאכן

אמת לדבר התגרה מן חובה שיש השיטות .2

תזסמ״ק חסט״ג שיטת א.

 עשה מצוות ומנה הרמב״ם בעקבות שהולד מדרכו סטה לכאורה 2הסמ״ג
 דרשות וכמה כמה ומביא י״ז( כ״ג, )שמות תרחק" שקר "מדבר מהפסוק

 מתיתסים שכולם יראה בדרשות המעיין אולם .3 שבועות במסכת זה מפסוק
 שלא לדיין מנין "ת״ר, מהדרשות: שתים בהבאת זאת נדגים משפטי. להליך
 שיושב לתלמיד מנין תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד לדבריו, סניגורו יעשה
 לומר תלמוד ישתוק שלא מנין לעשיר וחוב לעני זכות ורואה רבו לפגי

*. סנהדרין בהלכות בסמ״ג מובא שהמצווה לציין יש תרחק״. שקר ימדבר

 פערלא פישל ירוהם הרב פירוש עם גאון סעדיה לרבי המצוות ספר 1
רב. עשה ,ואילן• קנ״די ע׳ א׳ תלק תשל״ג(, ירושלים—)ווארשא

סנהדרין. הלכות סוף קס״ט: ע׳ ק״ז, עשה )ויניציא( גריל מצוות ספר 2
• • י- • .־ ל״א. ל:, שנועות 3
 ב״ב, כ״א, ס׳ סנהדרין בהלכות להלכה הדרשות את הביא הרמב״ם גם <

• •• י ) • ״ .עשה. מצוות כאן מנד. לא כאמור אולם

[187]

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס199 מס עמוד שלמה היכל ונשמ״ח - בשנה שנה



גולדגרג מניד תרג188

 סמו ילמרג זזקולום בדקר לשגות מותר "אמנם הסמ״ג אומר דבריו באמצע
 ממסכת הלל ובית שמאי בית במחלוקת ממשיך והוא הבריות" דעת עם

 שהמצווה לומר ניתן מזה להלן. שגביא הכלה", לפני מרקדין "כיצד 7 6 5 כחובות
 עיס להבין יש דבריו שאר מתוך ברם, דייגים, דוקא ולאו אחד כל על תל

ואף משפטי, הליו ל״שקר״״מל בגוגן רק השקר מן ,הרחקה של מצוות־עשה
 דעת עם דעתו לערב במלים לשנות ומותר מגונה מדה היא בכלל השקר "."בי

 כותב: הוא לכן "הרחקה". דרוש אלא כן הדבר אין משפטי בהליך הבריות,
 מאה בת איצטילא לבוש ואחד סמרטוטים לבוש אחד לדין שבאו "ושתים

 שנישא לנו תגרום שלא כדי כמותך הלבישהו או כמותו למכובד אומרים מנה
 גם ...״וכו׳ השלום בדבר לשנות מותר אמנם שליח. יעשה או פנים לך

 לדגר לחלוטין זהות כמעט הם ודבריו הסמ״ג, בעקבות הולד 8הסמ״ק
הסמ״ג.

1 היראים ספר שיטת ב.

 החמישי. "עמוד במסגרת שכר מכל להתרחק חובה מנה "היראים" בעל גם
 ממון", ונהנה גוזל ואינו ולבריות לשמים רע בהם עושה שאדם איסורים

 לכל מתיהם הצווי אין לשיטתו אולם תרחק". שקר "מדבר מהפסוק וזאת
 שאינו שקר אבל ...חבירו חיזק לידי שקרו לבוא שיוכל ״שקר אלא שקר

 לבריות רע שברשע מענינו למד בדבר עליו חורה הזהירה לא רעה לידי בא
 אצדיק לא כי תהרוג אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר דכתיב מדבר הכתוב
 שקרים שהם הוא שבועות במסכת הדרשות של המאפיין לדבריו, רשע".

לתבירו". "חיזק שגורמים
 שמאי בית הכלה לפני מרקדין כיצד רבנן "תנו למדנו: כתובות במסכת

 להו אמרו וחסודה. נאה כלה אומרים: הלל ובית שהיא, כמות כלה אומרים:
 והתורה והפודה נאה כלה לה אומרים סומא או חיגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש

מקה שלקח מי לדבריכם לב״ש ב״ה להם אמרו תרתק׳ שקר ׳מדבר אמרה

י״ז. ט״ז:, כתובות 5
רכ״ז. סי׳ קטן, מצוות ספר 6
 )וילג*- ראם תועפות פירוש עם ממיץ אליעזר לר׳ השלם יראים ספר 7

רל״ה. סי׳ ת״א, תשל״ג( ירושלים,
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 מאז בעיניו, ישבחנו אומר הוי בעיניו ינגנו או בעיניו ישבחנו חשוק מן רע
 ».הבריות״ עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם חכמים: אמרו
 לפי הסוגיא ישוב אולם האחרות, השיטות לפי הסוגיא פירוש נביא להלן

 "שנראה לבריות רע וחסודה" נאה "כלה בשקר יש ב״ש שלפי הוא היראים
 "ואדרבה רעה לידי מביא פה השקר אין ב״ה לפי אבל' הבעל". דעת כגונב
בזה". ועתו מניח

ותבה״ג תרשב״ץ שיפת ב

 במנין הבה״ג, גדולות, הלכות ספר בעל הראשונים המצוות ממוני אחד
לא כוונתו היניף. "צידוק קג״ז» עשה במצות הקדמה המחווה המצוות
 עשה הבה״ג מנה מכן שלאחר ולמצוה שהיות הגרי״ם מפרש אולם "צרודה,

 יהודה בר׳ יוסי ר׳ לדרשה היא הינין" ב״צידוק כוונתו מידות" "שלוב של
 אומר יהודה בר׳ יוסי "ר׳ נאמר: בו מ״ט.־ מציעה בבא ובבבלי 10 9 8בספרא

 לד לומר אלא איפה בכלל הין והלא י״א( י״ט, )ויקרא צדק" "חין ת״ל פח
שלדיצדק". ולאו צדק שלך הן שיהא

 זוהר בספרו הרשב״ץ בדברי מצאנו משמעיים וחד מפורשים יותר דברים
 "מוצא ההורה דברי על גבירול. אבן לר״ש אזהרות על פירוש ,11הרקיע
 ואומר בנדרים שמדובר הרמב״ן מפרש כ״ד( ב״ג, )דברים תשמור" שפתיו

 תרחק׳ שקר ׳מדבר והיא מצוות״עשה שיש נ״ל נדר בלי "ואפילו ו׳רשב״ץ:
 במנין זח יכנס שלא אפשר ...והיאך שבועות במס׳ בו דרשות והרבה

 ובמסכת אמת. בדבור עשה מצות לנו תהיה שלא אפשר היאך ועוד ז המצוות
 מונים קצת מצאתי וכן ...לב״ה ב״ש להם אמרו מכתובות ובפ״ב ארץ דרו

 איתא צדק והין באמרו הצויי בזה והכפל המצות, במנין שהכניסוה המצוות
בפ׳ שאמר שמה 1s בכתובות מפרש הוא ורש״י ...הין והלא הזהב ב©׳

 בשערי גם מוזכר דומה שהבחנה לציין יש א׳: ס״ק שם, ראם, תועפות ר׳ 8
לשקר. אחרים סווגים תוך קע״ט סי׳ שלישי שער יונה, לר׳ תשובה

התשכ״ב(. תל־אביב—)וורשא טרויב ש. א. מהד׳ גדולות, הלכות ספר 9
ח״ז. קדושים'פ״ת, ספרא, 10
 ירושלים,—)וילנא התשב״ץ( )בעל דוראן צמח בן שמעון לר׳ הרקיע זוהר »

כ״ח. ע׳ קנ״ט, סי׳ תשל״ז(
1J מצווה. בע״ח פריעת' ד״ח רש״י פ״ו. כתובות
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 צדק׳ ׳הין ויהיה ...העשה זה מפני הוא מצוה חוב בעל פריעת פשוט גט
.,תרחק שקר ׳מדבר עם נמנה

 אפילו אמת לדבר עשה "מצות כותב: אזכרי אלעזר לר׳ החרדים ספר גם
 משמן ,תרחק שקר ׳מדבר שנאמר דממונא דררא בהו דליכא דעלמא במילי
,18 לרעב״ץ״ תרי״ג ממניו כו׳ בעלמא דבור רק ליכא אפילו

דאורייתא דין על המצביעות אחרות שיטות ר.

 •בנושא נפרדת &צווה■ שספרו מוני־מצוות של שיטות 3 על הצבענו כאן עד
 המצוות במנין התעסקו לא שאמנם ראשונים שיטות נציין להלן האמת. דבור

דאורייתא. דין פה שיש עולה מדברם אך
 מצווה מנו שלא ואחרים הרמב״ם ששיטת לומר יתכן הראב״ע. נישת ג.

 כלול הוא אבל דאורייתא דין פה יש שאכן סבורים שלנו בסוגיא נפרדת
 הנ״ל הסמ״ג כשיטת להלכה סבור שהרמב״ם לומר יש ובכן אחרת. במצווה

 בצדק" "לשפוט מהמצוד! כחלק ,אלא נפרדת כמצווה אותו מונה הוא אין אולם
 הרמב״ם * )כזכור .,א הל׳ כ״א ום׳ סנהדרין להלכות בהקדמתו המוזכר

 מהלכות כ״ב כ״א ׳בפ תרחק" שקר "מדבר של הדרשות את להלכה מביא
סנהדרין(.

 כותב: הוא תרחק" שקר "מדבר לפסוק בפרושו עזרא אבן של גישתו היא זו
 u תרדוף׳״ צדק ׳צדק וכמוהו שקר, דין ידין שלא ידבר, הדיין ״עם

 מצווה חוב בעל "פריעת הגמרא דברי על 13 פ״ו בכתובות רש״י. שיטת 2
 שיהא צדק׳ ׳הין דכתיב דבריו ולאמת חובו לפרוע עליו "מצווה רש״י: מפרש

 רחבה חובה רש״י לפי שיש משתמע מפה צדק". שלך ולאו צדק שלך הן
 בשיטה לעיל וכנזכר דברו", "לאמת בעתיד חובה שכולל האמת לומר

י אלו, רש״י דברי את שהביא הרשב״ץ
 למתח מ״ט. מציעה בבא בבבלי הריף(. למי )ואחרים הראכ״ד שיטת .3

 בהם יש אמר יוחנן ור׳ אמנה מחוסרי משום בהם אין אמר רב "דברים,
 צי?' ׳הין ת״ל מה אומר יהודה בר׳ יוסי ר׳ מיתבי, אמנה. מחוסרי משום
 שלי ולאו צדק שלך חן שיהא לך לומר אלא היה איפה בכלל הין והלא

בלב". ואחד בפה אהד ידבר שלא ההוא אביי, אמר צדק,

.8 הערה שם ראם, בתועפות מובא 13
 בפירי® ן, כ״ג, שמות קוק( הרב מוסד וייזר, )מהד׳ התורה על 'עזרא אבן 14

עמיתו"׳ תשפוט .מ״בצדק צדק לשפוט המעוה מנה הרמב״ם אולם הארוך,
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 אולם אטנה מחוסרי משום בחם יש שדברים יוחנן כר׳ פוסק מ>י״ף«
 19 חמאור בעל עליו מקשה אבי? ותרוץ יהודה ב״ר יוסי ר׳ דברי מביא גם

 פסק שחרי״ף ולאחר רב, לשימת הוא אביי ותרוץ הגמרא שאלוז שלכאורה
 ר׳ לפי שגם » חראב״ד לו משיב אבי? תרוץ להביא לו היה לא יוחנן נר׳

 מחוסר להיות בנוסף בלב, ואחד בפה אחד דבר שאם מינה נפקא יש יוחנן
 18 יוסף חנמוקי פירשו ובן עשה״ על עבר דקא מקרי נמי ׳ר'שע? אמנה,

.19והר״ן
 לשיטת מציעא בבבא הג״ל מהסוגיא שקשה מעיר פערלא שהגרי״ס כאן נציין
 כופין דין ובית דבריו, לקיים עשה חובת יש לשיטתם שהרי והרשב״ץ, רש״י

 ולכאורה אמנה" מ״מחוסרי יותר חובה"חמורה יש לכך אי עשת. מצוות לקיים
 דבריו לקיים אינו שהעשה הריאב״ד לשיטת כן שאין מה מיותרת. הסוגיא כל

 לפי• למעשה, הדברים. אמירת בשעת בלב ואחד בפה אחד להיות אלא בעתיד
 obligatio) חוזית התחייבות של דין שיש נראה והרשב״ץ רש״י של שיטתם

 את מוצא שלא דבר תורה, מדין גם לאכיפה שניחן הרומי( במשפט -
מרובות. 20 ושו״ת בסוגיות ביטויה

אמת לדבר התורה נון חובה של השיטות סיכום ת

 שיטות. 4ל־ למעלה המוזכרים הראשונים שיטות את לחלק ניתן
 השקר מן להרחיק עשה מצוות מונים לדעתנו והסמ״ק הסמ״ג שיטת .1

 והרמב״ם יתכן תרחק. שקר מדבר הפסוק ע״פ וזאת משפטי, הליך בהקשר
 של ובגישתו עמיתך" תשפוט המצוהיב״בצדק נכלל אלא לדברים מסכים

הנ״ל. הואב״ע
 מ״מדבר וזאת לחברו נזק יגרם' כאשר לשקר שאסור היראים ספר שיטת ג

תרחק". שקר

כ״ט; ברי״ף מ״ט., ב״מ 15
הרי״ף. שכתב ומה ד״ה הגדול, המאור שם, 15
 א״א ד״ה 108 ע׳ שם ב״מ חסידה, הר׳ מהד׳ לראב״ד, השלם שם״ ״כתוב «

 ד״ה.עוך.. שם ב״מ מקובצת בשיטה ובן יהודה; בר׳ יוסי דר׳ דהא נ״ל
המאור. בס׳ כתוב

בפה. אחד ידבר שלא ד״ה ,15 הערה שם, 18
חר״ן. בחידושי שם, ב״מ 15
קi&oקמ״א,k&ךx0ף^xך> ך10ף!ך!ךee■ף0ך1e&f■ף0ךf&ך"ף■0ך!i&o-4קמ״א,k&ךx0ף^xך> קמ״א סי׳ ה״ב בתשב״ץ בעצמו הרשב״ץ וגם 20
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 חכמים רוח אין דברו את מקיים שאיוו "הא הר״ש: אומר .23בשביעית
 בהם אין ׳דברים הזהב: בפג דאמרינן איסור, דאיכא משום ולאו הימנו נוחר,

 אין החזיר דאם בהדיא אשכחן דקידושין קמא פ׳3ו אמנה׳ מחוסר משוט
 טובה לו מחזיקים חכמים אין אלא איסור וליכא היפנו נוחה חכמים רוח

 הירושלמי דברי את הר״ש מביא דבריו בהמשך ...״.לכך הצריכוהו שלא
 בו חוזר היה לא הוא מתנה לתת אומר היה רב שכאשר « שביעית בסוף

 מציעא כבבא לשיטתו שרב 28 אליהו בשנות הגר״א מסביר חסידות. ממידת
 חסידות ממידת אבל אמנה מחוסר משום בהם אין שדברים בבבלי, מ״ט.
 אמנה מחוסר משום בחם יש דברים מועטת שבמתנה )דהיינו, ׳יוחנן כר נוע

שם(. ב״מ בבבלי הסוגיא למסקנת
 אמנה מחוסר משום בהם אין שדברים כרב פוסק שהוא משמע חר״ש מדברי

 דאמד למאן אבל איסור. וליכא הימנו נוחה חכמים רות אין בדברים ולכן
 שפוסק הרמב״ם כמו שלא וזאת איסור, יש אמנה מחוסר משום נהם יש
 חכמים רוח אין ולכן אמנה מחוסר משום בהם יש שדברים בבבלי יוחנן נר׳

הימנו. נותח
 יוחנן שר׳ משתמע שממנו שביעית סוף הירושלמי עם יפה עולה הו״ש שיטת

 הירושלמי: אומר אמנה. מחוסר משום בהם אין שדברים אחת בשיטה הם ווב
 וביקש לחבירו מתנה ליתן אמר יוחנן ר׳ בשם אבהו ר׳ זבדי, בר יעקב "ר׳

 והן צדק לאו ההן אמר זבדי בר יעקב ר׳ עם יוסי ר׳ קם בו, חוזר נו לחוור
«».היה״ צדק של הין שאמר בשעה אמר צדק

 לך נותן אני "מתנה יוחנן ר׳ שאמר הסוגיא מקשה מ״ט. ב״מ בבבלי גם
דסמכא מועטת "במתנה יוחנן ר׳ שמודה הש״ס ומתרץ בו" חזור יכול

 וטריא שהשקלא נראה א״כ בירושלמי, מופיע אינו זה תירוץ
 יש שדברים סבור יוחנן ר׳ שבבבלי בעוד כבבבלי. שלא היא כירושלמי

 בירושלמי צדק", מ״הין רב על מקשה הש״ס ומסדר אמנה מחוסר משום נהם
 מקשה הירושלמי ומסדר אמנה מחוסר משום בהם אין שדברים סבור יוחנן ר׳
 הירושלמי של אמינא" ה״הוה חסוגיא )בהמשך צדק" מ״הין יוחנן ר׳ לז

 אבל יוחנן, ר׳ על וחולק אמנה מחוסר משום בהם יש דברים שלרב היא
 אמנה(. מחוסר משום בהם כיש נהג חסידות ממידת רק הסוגיא למסקנת

של הין שאמר "בשעה צדק", "חין דרשת המפרש הוא יוחנן■ ר׳ נייישלמי

דברו. את המקיים וכל ד״ה שם, ג3
תשל״ג(. )ירושלים ד׳ הל׳ ע״י שביעית ירושלמי *
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 אתן ידבר "שלא היא שהדרשה בבבלי אביי לתירוץ בדומה חיה" צדק
 אביי שדברי שפירשו ב״ם בבבלי במפרשים נראה מפה בלב"" .ואחד בפה

 לשיטת ואתרים הראב״ד בפירוש למעלה שהזכרנו וכמו יוחנן ר׳ .לפי גם הם
 השלום עליהם "ואמרו במשנה: שפירש הרמב״ם על לתמוה יש אולם הרי״ף.

 כפירוש שלא וזה דבריך", קיים במשהו הבטחת שאם כלומר ...צדק והין
 נטו סבור לא שהרמב״ם ונראה ב״מ. בבבלי כאביי. ולא בירושלמי יוחנן ־ר׳

 בר יוסי ד׳ לדרשת אביי של פירושו הביא וגם יוחנן כר׳ שפסק הרי״ף
 רב, לפי רק היא אביי שדרשת סבור הרמב״ם אלא צדק", "הין על .יהודה

 קיום על גם מדבר יהודה בר׳ יוסי ר׳ דרשת ב״מ(. )בבבלי יוחנן ולר׳
 אטה מחוסר משום בהם יש שדברים אסמכתא אלא היא ואין 20 הבטחות
 ת׳: הל׳ פ״ז מכירה בהלכות וכדבריו הימנו. נוחה חכמים רוח אין דהיינו,

 וזחוור וכל ...בדבורו לו לעמוד ראוי זה הרי בלבד בדברים ונותן ״הנושא
 ממחוסרי זה הרי שפרע, מי לקבל חייב שאינו אע״ם מוכר בין לוקה בין בו

הימנו". נוחה חכמים רוח ואין אמנה
 שקר ו״מדבר בכתובות וב״ש ב״ח מחלוקת בסוגית הרמב״ם סבור ומה

 על חולקים וב״ה כב״ה, פוסק שהרמב״ם בפשטות לומר ניתן ן תרחק"
 רבתי" כלה במסכת מופיע כך תרחק". שקר ל״מדבר ב״ש של פירושה
 "וב״ש, כחוב: הויכוח בסיום וב״ה, ב״ש למחלוקת ארוך יותר נוסח שמובא

 מדבו רחמנא קאמד כי וב״ה, סתם. אפילו מדבר תרחק, משקר כתיב מי
 שלפי יוצא דמי". שפיר .קיומי האל תהרוג, אל וצדיק ונקי משום תרחק שקר
 ושיטת הראב״ע לפירוש בדומה בלבד לדיינים נאמר תרחק" שקר "מדבר ב״ה

לעיל. שהבאנו הסמ״ג
 למעלה ראינו כך אחרת. בדרך בית־הלל את שפירשו שיש_ראשונים לציין ■יש

עמםר גם בך שלום, דרבי מפני לשנות מותר שלב״ה הסביר שהסמ״ג

שביעית. סוף 25
 יהווו׳ בר׳ יוסי ר׳ דרשת שמאמץ משתמע דעוה בהלכות מדבריו גם 26

 אורי הוא י״ג פ״ה דעות אכיי> ,»ש פרןשו לפי דוקא אן^
 ®ץ דעות בהל׳ ורק הן", הן ועל לאו לאו על "אומר חכם שתלמיד

!ו,י להיות חכם( תלמיד דוקא )לאו "לאדם" שאסור מזכיר ו׳ הל׳
בלב. ואחד בפה

 ניייי׳ לרב שלמר, בתורה ומובא ,323 ע׳ היגער מהד׳ רבי, כלה מסבת 27
ק״ט. סי׳ משפטים
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ההלכהז לפי לשקר לפעמים מותר חאם

 אם גם לשקר, איו לב״ה גם אמנם זה, לפי «.8 בכתובות ותוספות הריטב״א
 כך הימנו. נותר, חכמים רוה ואין מגונה מידה היא הרי בדבר, איסור אין

 בנסיבות רק »במילים״ ״לשנות שאפשר בש״ם שוגים במקומות מציגו
 עובר המשקר רגיל במצב אם אלו ממקורות להוכיח אין אבל מיוהדות.

לא. ותו מגונה מידה או דרבנן, דאורייתא, באיסור
 אומר בדבר. איסור אין אם גם אמת לדבר שיש בתשובה מזכיר הרשב״א גם

 כף תקיעת אם ששאלת מה "ולעניו ס״ז(: סימן )ח״ה בתשובותיו הרשב״א
 דכתיב אותו מקיימים אמת אנשי בעלמא דבור ואפילו לאו אם כשבועה ראוי

כזב". ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית
אמת לדבר חובה שאין השיטות סיכום ג

 מחוסר משום בהם יש שדברים יוחנן כר׳ פוסק הרמב״ם הרמכ״ם. שינות
 מ״ט. ב״מ בבבלי הסוגיא כמסקנת מועטת, במתנה שמדובר ובלבד אמנה
 במקום הימנו. נוהה חכמים רות אין אלא איסור אין גווגא בכהאי גם אולם
 נוחה חכמים רות "אין לומר 40 אין שאפילו סבור שהרמב״ם נראה אוזר

 דרבנן איסור שיש הרמב״ם שיטת לפרש הנמנע מן זה אין זאת, עם הימנו".
 ובהלכות המשגה, בפירוש מדבריו משתמע לא כך אבל אמנה, מחוסר להיות
דעות.
 משום בהם אין שדברים פוסק הר״ש שביעית. סוף והירושלמי הר״ש, שיטת

 שאין אע״פ אולם בירושלמי, ורב יוחנן וכר׳ ב״מ בבבלי וכרב אמנה מחוסר
 הר״ש לפי משמע א״כ הימנו. נוחה חכמים רוח אין אמנה, מחוסר משום בהם

הימנו. נוהה חכמים רוח אין אבל איסור אין מקרה שבכל
 מגונה, מידה היא שהשקר עלמא לכולי להגיח סביר לעיל האמור עם יחד

 ומאידך אמת הדובר משבחים גיסא שמחד בש״ם סוגיות שמצאנו משום וזאת
 * * *31 30 * 28 ." מיוחדות בנסיבות רק במילים לשנות מתירים גיסא

בעינו. ישבחנו ד״ה ותוספות אתר, על הריטב״א 28
תקס״ה סוסי׳ או״ח שו״ע ור׳ ע״ז:, כתובות כג:, ב״מ בבבלי למשל 2’

וט״ז, במ״א
 ואפשר חכם, בתלמיד רק שמקים י״ג הל׳ פ״ה דעות מהל׳ גם משהמע כך 30

 עבידי מילי תלת "בהני שכתוב לדבריו תמיכה כ״ג: מב״מ לראות שיש
...״.במילייהו דמשני ר»ו

בבמ״ח )טו:( י״ג עשין חיים" "הפץ לספרו בפתיחה 'חיים" ח״חפץ אמנם 31
הדבר שאין נראה אבל הדעות, לכל דאורייתא איסור שיש כתב י״ג ס״ק
והר״ש הרשב״א ודברי הרמב״ם, בשיטת פערלא חגרי״ם וכדברי כד,

איסור. שאיו
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מג יב סימן דיינים הלכות

תגורו לא עליו שנאמר דיין קרוי דאינו כתב והט״ז .

יב סימן

 פשרה דיני וכל וקשה רך לפניו שבאו דיין
סעיפים ב׳ ובו

 קשה ואחד רך אחד לדין לפניך שבאו שנים א

 דבריהם משתשמע או דבריהם תשמע שלא עד

 לומר רשאי אתה נוטה הדין להיכן יודע אתה ואי

 ונמצא הקשה יתחייב שמא לכם נזקק איני להם

 ותדע )א( דבריהם משתשמע אבל הדיין אחר רודף

 נזקק איני לומר רשאי אתה אי נוטה הדין להיכן

 להם. להזקק חייב לרבים ממונה היה ואם לכם

 )הג״א להס לזקק צריך חזקיס שניהס ]א[ היו אס וכן )ב( הגה:

 מקוס דמכל שכתב מי ויש מוספות( נשס ונ״י סנהדרין ריש

 שיש משוס עבירה כעוכרי ]ב[ למחות שלא עכשיו )ג( נוהגין

)מהרי״ו(. למלכות ימסרנו שלא כדכר סכנה

 הדין )ד( בתחילה דינים לבעלי לומר מצוה 2
עושים בפשרה רצו אם הפשרה או רוצים אתם

אורים
 על קאי תגורו לא דתך ובו׳. נוטה הדין להיכן והחן )א( יב

המשפט כי בתריה דכתיב נוטה הדין להיכן שיודע

 נוטה. הדין היכן שיודע ווהו דין גמר היינו ומשפט הוא לאלהים

]סק״ב[ סמ״ע

 וגם נוטה, הדין להיכן כשידע אלא

 כקטן דכתיב נראה ויותר דוחק. דה

מפני תגורו לא שמעוןת גדולכ
* 1׳ 112345A7 |אה״וז
 אלא להיפוך כתיב ולא איש;

 דהיינו שמיעה דאחר להורות

 אבל תגורו לא אז בדין הבחנה

 איך דקשה אלא תגורו. זה זולת

 בכה״ג מיירי דקרא לומר אפשר

 הממונים בדיינים איירי קרא הא

 וכו׳ שופטיכם את ואצז־ה כדכתיב

 עצמו לסלק א״י הממונה ובדיין

 הדין היכן שידע מקודם אפילו כלל

 ולכן והש״ע. רמב״ם כמ״ש נוטה

 בקרא לדייק דאין ברור נראה

 הדין היכן דיודע גוונא בהך דאיירי

 חז״ל רק איירי, סתמא דקרא נוטה

 שאינו דבדיין מסברא כן אמרו

 להכריח )אין( מה״ת לרבים קבוע

לרדיפת עצמו ולהכניס לדון אותו

 גוונא בכל איירי הקרא אבל נוטה, היכן יודע לא עדיין אם הבע״ד

קבועים: בדיינים איירי דשם

 בתומים מ״ש ועיין ב״ח, עיין חזקים. שניהם חיו אם ובן )ב(

עין שמעלימים זמנינו דור חכמי בעד ולהתנצל ליישב ןסק״א[

:מסוררים
 היינו שכתבתי ]סק״ב[ תומים עין עבירה. בעוברי למחות שלא )ג(

וכתב לסלק. ואסור לא אח״כ אבל לדין שנזקק קולם דוקא

 ששני רואה אחד דאם קל״ח סי' ח״א יעקב שבות בתשובת
 יהיו אחר באופן דעתו יאמר אם אף וא״כ הדין מקלקלים הדיינים

 א״י )לו( לומר לו מוטב מעוקל, משפט ויצא עליו רבים שניהם

 לאורה, בצדק הדין יצא עי״כ ואולי הדיינים יוסיפו שעי״כ כדי

:םשלו דרכי מפני שנותל מותר ללבכ זה והרי

 מה לפי ]סק״ו[ הסמ״ע כתב פשרה. או רוצים אתם הדין )ד(

בע״ד לב על ולדבר להסביר הדיין צריך בפשרה מצוה דקי״ל

רוצים אתם דווקא הדין אם הפירוש וזהו לפשרה. יסכימו אולי

 וחייכ מהדין עצמו יסלק מגור אחה או פחד שכשכיל ח״ו מודה
דלאחר רמ״ג סי׳ ח״א יעקב שכות כתשוכת מצאתי וכןא ולק״מ. לדין נזקק שככר והיינו לסלק אין יהרג דאפי׳ ספרי איירי וכזו לדון,

הנכון: וכן אופן כשום פחד מחמת לסלק אסור נוטה הדין תיכן שיודע

לבושי
 תגורו דלא הלאו הרי תמוה ולכאורה וכו׳; לסלק לו אין הרג דאפי׳ .1

למסור חיוב בזה דיש ומהכ״ת יעבור ואל דיהרג עבירות מהג׳ אי״ז
 תשו׳ בשם דבב״י וכתב בזה. שעמד המשפט באולם ועיין גפשו,

 מיירי אלא פקו״ג ודאי בזה דיש מיירי לא דבאמת מבואר הרשב״א
 חיוב אין סכנה בספק האיסורים דבכל אע״ג ובזה חשש, רק דיש באופן
 עוד ועיי״ש ספק על יחוש שלא התורה גזרה כאן מ״מ עצמו למסור
 הלאו כאן ורבינו בשו״ע מש׳׳כ ובעיקר - האחרונים הק׳ בזה. מש״כ

 לפני דגם נוטה הדין להיכן שיודע אחרי רק הוא איש פני תגורו דלא
 ה״ג פ״א סנהדרין יחזקאל בחזון ועיין תגורו, דלא הלאו עליו יש זה

 חש והוא נוטה הדין להיכן יודע ואין דבריהם את שמע ראם שביאר
מהחזק שירא שע״י לומר מקום יש עליו החזק של שאימתו בעצמו

 למנהג ישוב
 שהדיין
 מדין מסתלק

זרוע בעלי של

תומים
 להתנצלות הרכה שטרח נס״א[ ב״ח עיין חזקים. שניהם ]א[ יב

אף זרוע כעלי מאנשים עין שמעלימים וזמן דור חכמי
 ]סנהדרין התיש' כפירוש לומר שצידד מה שם עיין אלמיס, ששניהם

 תשוכת כשם שהכיא מה א׳[ נהגכ״י ככגה״ג ועיין ע״כ[, ר
 ומה קכ״א[. סי׳ נח״א מהראנ״ח

 חכמי כעד והתנצלות בישוב שנ״ל
[ קשה ד״ה נשם רש״י כי הוא זמן

 מריבה כעל קשה דין כעל פירש
 נמצא מ״ש ועל הדיינים, מטריח

 רודף ה״ג[ ]ל״ה פירש״י רודפו חזק
 נראה מזה עכ״ל. הדין להפוך הדיין
 רשע שהוא קשה של פירושו דאין

 אומות כדיני שיזיק מנור לדיין ויש
 ולכך מריכה כעל הוא רק העולם,
 טענות ברב הדיין ]יכלכל[ )יכלכל(

 שיעכיר עד וכדומה רמיה של
 חתו שקר לפסוק מדעתו להדיין
 להפוך לדיין שירדוף רש״י שדייק
 ויזיק איכה לו שינטור לא אכל הדין,
 יהיה הרדיפה כל רק לדיין, אח״כ

 יש ולכך הדין, להפוך לדיין שיכלכל
 נוטה הדין היכן שידע קודם הכדל

קשה אח״כ אכל זה חשש לו יש
 ממקומו, יזיזו לא קשה רוח ואפילו הדין יודע שככר כיון לכלכל

 בוריו על עומד הדין יהיה דמ׳׳מ חשש כאן לית חזקים כשני ולכך
 ויגרום איכה לו דינטור פחד לדיין לו דיש זרוע כאיש אכל תלו. ועל

 יגרום זה דאס חזק דהשני מועיל דאינו ודאי עליו, ויעליל היזק לו
 וככר הזיקו, לסלק יוכל כנקל ולא לעשות השני יוכל מה היזק לו

 ולכך אחת. פעם הרע מלהסיר פעמים אלף להרע נח אמרו
 ככל עצמו לסלק יכול וכדומה המוסרים גכרו כעו״ה אשר בזמנינו

:חזקים שני אפי׳ מקום
[p הכ״ח עבירה. בעוברי ]דאפי׳ דמכואר מספרי הקשה נס״א 

דלק״מ ונראה שדחק. וע״ש ,1מדין למנוע אין מ״מ יתרג
 דעת רק לדין, שנזקק קודם רק מיירי לא קנ״ז[ נפי׳ דמהרי״ו
 כתשוכה שד״מ[ סי׳ ]ח״כ והרשכ״א ה״א[ מסנהדרין כ״ב ]פרק הרמכ״ס

 כזה עצמו, לסלק יכול אין לדין שנזקק קודם אפילו קכוע דכדיין
 לזקק ולא למחות שלא נהגו היזיקא דשכיחי דתואיל מהרי״ו דעת
מהרי״ו אף לדין נזקק ככר אס אכל מדין. עצמן ולמנוע כלל עצמן

 מותר מתי
 למנוע לדיין
מלדון עצמו

חושן
 דעתו בשיקול ויכשל לאמתו הדין ולהוציא לברר יוכל לא ממנו ומפחד

 לבאר כתב כ״ג סי׳ ח״ד דוד ובישועות עיי״ש, לדון חיוב עליו אין ולכן
 משום רק עליו הוא לדון החיוב אז נוטה הדין להיכן שיודע רלפני

 כמו לחבירו אדם בין מצוה רק הוי הה עמיתך תשפוט דבצדק המצוה
 חיוב, עליו אין שהיקו ופחד חשש לו דיש היכא ובזה אבירה השבת
 נוטה הדין להיכן שיודע לאחר אבל אבידה, בהשבת כמו קודם דשלך

 ובזה הלאוין כל כמו למקום אדם בין לאו והוא תגורו דלא לאו גם יש
 כתב וכעי״ז בזה. מש״כ עוד ועיי״ש חייב ופחד חשש במקום אפי׳

 לרבים במומחה דלכן לבאר והוסיף ו׳ דף סנהדרין שמואל ר׳ בשיעורי
 חיוב עליו איכא לרבים דבמומחה דבריהם ששמע לפני אף חייב

עיי״ש. דבריהם ששמע קודם אף תילו על הדין להעמיד
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יב סימן דיינים הלכות מד

 הסמ״ג דעת
דין גמר בגדר

פשרה לענין

תומים
 נעשי! בסמ״ג רק הפוסקים, כל כתבו כן כר. זכאי אתה ]ג[

פלוני איש לבצוע{ רשאי }דא״א דין גמר ה״ד וז״ל כתב ק״ו[
 בפ״ק נחמן דר׳ משמיה ואמרינן חייב, אתה פלוני איש זכאי אתה

כו׳ לו תן צא שיאמרו עד גמור דין גמר זה שאין ע״א[ ני״ז דב״מ

 הדין להטות שלא שמוזהר וכשם פשרה ביניהם נס״ג[ הב״ח דעח ומזה '׳עכ"

 מחבירו יותר לאחד הפשרה יטה שלא מוזהר כך
 משובח זה הרי תמיד פשרה שעושה דין בית וכל

 ששמע אע״פ דין גמר קודם אמורים דברים במה
 אבל לבצוע מצוה נוטה הדין להיכן ויודע דבריהם

 אתה ]גן פלוני איש )ה( ואמר הדין שגמר אחר
 לעשות רשאי אינו חייב אתה פלוני איש זכאי

 לעשות רשאי דיין שאינו אחר אבל ביניהם פשרה
 למשפט הקבוע דין במושב שלא ביניהם פשרה

 הכי״ד רשאי מהם לאחד שבועה בי״ד חייבו ואם
שבועה מעונש ליפטר כדי ביניהם פשרה לעשות

אורים
 דלא מפראג מהר״ל בשם הביא ובט״ז הוא. נכון כן כי פשרה או

 שקולים דשניהם דמשמע וכו׳ רוצים אתם דין או הלשון משמע כן

 פשרה אחר כ״כ לרדוף אין ולכך מחבירו עדיף אחד ואין לדיין

נכון: והוא עב"ל

 אוזר לפשר
ר ג"

 כשמודיעים
טיב לבע״ד

הפשרה

 על לכוף
 משורת לפנים

הדין

 כ״ז לסמ״ג דס״ל ה׳ ס״ק והש״ך
 לבצוע רשאים לו תן צא אמרו שלא
 לא ולענ״ד דין. גמר מיקרי ולא

 דיהיה לומר דקשה כן נראה
 מחברים וכל אתוס׳ חולק הסמ״ג

 לסמ״ג ה״ל וגם כלל, יזכירם ולא
 כן אמרו שלא כ״ז בהדיא כן לבאר

לבצוע. להם דיש
 ס״ל הסמ״ג דאף נראה ולכן

וכנראה הפוסקים כדעת
 ע״נ[ ו׳ ]סנהדרין הגט׳ מדברי

 פלוני איש דין גמר ה״ד דאמרינן
שם התוס׳ וכמ״ש וכו׳ זכאי אתה

 ובו'. ובאי אתה פלוני איש )ה(
ועשה צא לומר אסור שוב

 אחרים ודיינים טעיתי אולי פשרה

 ועיין ]סק״י[ סמ״ע שלי. פסק יבטלו

 בזה. שכתבתי מה ]סק״ג[ תומים

 ו׳ בס״ק הש״ך והביאו הש״ג וכתב

 עיני ראות כפי לפשר דהיינו

 דינים, בעלי הסכמת בלתי הדיינים

 טיב להם אומרים כשהם אבל

 שלא לבם על ומדברים הפשרה

 אחד למחול פיוס בדרך רק בהכרח

ובתומים עכ״ל. מותר לחבירו
, אמ״ס הדין משורה לפנים ליכנס לכוך יכולין דין כיה )ואין

ע״ש זה בדיו לפהפה דיש בתבתי__ . , י .mOTS 1 1 הרא״ש( ונשם ר״י כשס ״י3) הראוי( מן שהוא להס שנראה
, r ,, , , . כש״ג: דלא הב״ח וכ״כ

, דמציעא(. נ׳ פרה )מרדכי חולהין ויש )ו( רד[
]סק״ד[ תומים עיין חולקין. ויש )ו(  ליה דקשיא רק הדין[, נגמר ]ד״ה

 אמרו כבר דאס הדין[ נגמר ]ד״ה רש״י על התוס׳ קושית לסמ״ג
 דאולי התוס׳ ותירץ בזה, שייך ביצוע מה זכאי אתה פלוני איש

 מהא ראיה והביא זה ליישב הסמ״ג ביקש ולכך לדוחק, ס״ל יעיינו
 ונמנע שטעו וימצאו בדינא ב״ד עוד יעיינו אולי דחושב פרע לא מ״מ זכאי ופלוני חייב אתה לו דאמרו דאף דב״מ בפ״ק דאמרינן

 יש זהו אף א״כ פרע, דלא חזקה אמרינן כך שבשביל עד הפסק לבטל מקום שיש הבע״ד במחשבת דעדיין וא״כ לפרוע, כך בשביל
 התיספית, קושיא ול״ק הפסק, יבטלו אולי בספק לבבו עדיין דהרי כ״כ ברור הדין ואין הואיל פשרה ועשו ובצעו צאו לומר מקום
 פרעתי לומר נאמן ולכך הפס״ד הב״ד דיבטלו חד שוס בלב כלל ספק כאן דאין לו תן צא באמרם אבל כן. לומר דאסור אמרינן ולכך
 הדין שנגמר כיון יפשר דמה״ת התוס׳ כקושית כאן שייך לא פשרה ועשו צאו להם דנימא זהו אף וא״כ בלבו, ספק שוס נשאר דלא

 כלל איירי ולא לבצוע ואסור וכו׳ זכאי אתה פלוני איש נאמרו איירי דכאן דב״מ מהך הסמ״ג דראית אדרבה נראה וא״כ ספק, לי1ך
 דין גמר זה דאין בב״מ דאמרינן כתב ולכך ברור, וזה התוס׳ קושית וליישב שלו לדין לראיה ״מ3ד מהך כוונתו וכל לו, תן צא נאמרו’

 קושית דליישב בכוונתו ברור וזה ביצוע, ביה שייך לא לו תן צא באמרו משא״כ חכמים, אסרוהו ולכך ביצוע ביה שייך א״ב ופי׳ גמור
לכוונתו. ירדו לא ז״ל והאחרונים בא התוס׳

 לבס על ומדבר הפשרה טיב לבע״ד כשמודיעים דלפשר א׳[ אות הרי״ף מדפי ע״ג א׳ ]סנהדרין גבירים שלטי בשם נסק״י[ הש״ך וכתב
דיין שאינו דאחר הש״ע והעתיקו לסנהדרין[ נפ״ק והאגודה קי״ג[ אלף סי נס״א הרשב״א מ״ש ולפי עכ״ל. מותר כפיה בלי בפיוס

 בדברי שמדבר הבע״ד ברצון וע״כ ושופט. שר לאיש שמהו מי כי לפשרה לכוף דא״י ודאי דיין שאינו דאחר קשה פשרה, לעשות יכול
 שדיברו באחר דהפי׳ לומר ודוחק הש״ג. כדעת דלא וזה לא דיין הא אחר ודוקא לפשרה, ראש שמרכיניס עד דברים ושארי פיוסים

 כשמודיע אבל אסור, לדיין זה ובאופן בעינו כטוב פשרה ביניהם שיעשה שמרוצה סודר קנין דעשה אופן בזה איירי ואגודה הרשב״א בו
 הפשרה טיב ביודעים שמרוצים ומ״ש לכך, הכריחם ומי בכפיה אינו לאחר שעושים סודר הקנין הא דמ״ש מותר, בדיין אף הפשרה טיב

 ולכן אסור, לדיין ומ״מ בע״ד ברצון הנעשה הדבר והוא כפיה כאן אין סוף כל סוף הדיין שיפשר מה לקיים הכרח בלי שמרוצים או
:2הב״ח וכ״כ צ״ע ש״ג דעת

 לכוף ב״ד ביד כח שיש מכרעת ראיה בו אין שם המרדכי שמביא ראיות ובכל רנ״ז[. סי׳ ןג״מ במרדכי הוא זו דעה חולקים. ויש ]י[
עכ״ל. בידינו יכולת יש אס 3הדין משורת לפנים כייפינן דאנן דכתב המרדכי בלשון לדקדק יש ועוד הדין. משורת לפנים ליכנס

 לפשות מה בידינו יכולת אין אס הדין בגוף אף לפשר, זה ענין דמה מובן בלתי ביכולת אינו או ביכולת הדבר שתלה זה ולכאורה
שנא ומאי נכוף לפשר אף לשיטתו א״כ לדין לכוף ב״ד ביד יכולת ואס ב״ד, ידי כח תש זרוע בעלי שגברו מיום הרבים ובעוונותינו

 ליה משמתינן דלא מודים כ״ע אבל בדברים כפיה דהך שנראה

כך: בשביל

לבושי
 פלוני איש ואמרו הדין שגמרו דאחר מיישב סק״ד למשפט במאזנים .2

לשני ליתן לזה שראוי פשר בדרך לומר עוד רשאין אין חייב אתה

 עדיין שהרי כן להיות נוטה הדין שמדת יחשבו הבע״ד דא״כ פלוני, סך

 לחזור אחר טעם עוד שמצאו להיות יכול שאד לו תן צא אמרו לא
 וסמ״ג, תוס׳ בשם ג״כ התומים כמ״ש להם ברור לא שעוד מדבריהם

 לזה, נוטה שהדין חושבים הם לפשרה מדעתם שלא כשמכריחם וא״כ

 שמצד רק שאמרנו כמו נשאר תורה שהדין דעו להם אומרים אם אבל

יעכב בתפארת גדולה. מצוה עושים הם בזה לותר וראוי טוב הפשר

חושן
 של בע״כ דהא גופא מדיין להקשות לו היה דעתו לפי כי הקשה סק״ה

 מקום זולת לבצוע דמצוה במקום אפילו פשרה לעשות אסור דינים בעלי

 דהכא ע״כ א״כ ס״ה, המחבר כמ״ש דין ע״י להתברר יכול הדבר שאין

 היא וזו אסור גמ״ד דאחר קאמר ומ״מ הבע״ד ברצון היתה הפשרה
 אבל אסור הטעיה ע״י דדוקא "מ לק באמת אבל כש״ג. דלא להדיא

 אותם מפיסים רק באמת הדין שכן להם ואומרים הדין להם כשאומרים

 וראי לבע״ד הגלוי דבר וזה שלום רדיפת רק הטעיה שום בו שאין בדבר

גמ״ד. אחר אפילו כז לעשות ומצוה מותר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס51 מס עמוד נטע נתן בן יהונתן אייבשיץ, א ־ חדשה< >מהדורה ותומים אורים



מה יב סימן דיינים הלכות
אורים

 שודא אמרם בכלל נכלל זה כי להתבדר. יבול שאיי במקום )ז(

כפי לעשות יש בזה וכיוצא לדיין שהספק בדבר שהוא דדייני

 ויוכל מלפניו, ריקם הדין להוציא ומבלי שמים לשם הדעת אומד

בשם ]סקי״בן וסמ״ע ]ס״ד[ ד״מ הבע״ד. של בע״ב לעשותו הדיין

הדין מן חוץ היתומים בממון לוותר לב״ד מותר ג •י׳[ 'סי ז״ק ]כלל ש"הרא תשובת
 להתברר יכול אינו כשהדין והיינו

 שיש לדיין וניכר הנתבע מטענות

 כפי לדונו וא״ב רמאות, צד בו

 רמאות צד בו יש דהא א״א הנראה

 חוטא הרי דא״כ א״א עצמו ^־ולסלק

 יש התובע מצד אם אבל נשכר,

 לדיין לו אין רמאות לצד היכרא

 וכן וכל, מכל עצמו יסלק רק לפשר

 יחרוך ולא ישראל דיין כל יעשה

 תשובת שם מבואר וכן צירו, רמיה

ע"ש: ר דין ק"ז כלל הרא״ש,

ממריבות. להשקיטם כדי

 שתתקיים ולהחרים לגזור דין בית ביד כח יש ד
 כשיגדילו. למחות היתומים יוכלו ושלא הפשרה

 הפשרה כעין דין לעשות לדיין כה יש ה
 רשאי ואינו להתברר יכול הדבר שאין במקום )ז(

גמר. בלי ידו מתחת חלוק הדין להוציא

 בו מוחזק שהוא ממון אותו שתובעים מי ו
 שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש אסור )ח( ]ה[

 השאר. על לו וימחול פשרה עמו לעשות הלה
שלו. אמ לו שימן עד שמיס ידי יוצא אינו ועשה עכר ואס הגה:

T)באורך בדה מ״ש ]סק״ה! בתומים עיין בו׳. צדדים לבקש אסור )ח 

מלוה טענת לו יש ראם והעליתי ב״ק, תוס׳ דברי בכוונת

 להציל כן לעשות דיכול דפשיטא עדים לו ואין חבירו על ישנה

 ליזהר יש לכתחלה מ״מ אך לדינא דהו אך גליא, שמיא וקמי שלו

 גקאי. וקושטא כלל פיומ קרש להוציא שלא אפסיר במקום אפילו

 לישבעיאל" בדעתו ואינו שבועה נתחייב אם גבורים שלטי וכתב-

 אלא אינו זה וכל לפשר. כדי נשבע אנכי לומר חבירו על יאיים

 לעשות לו מותר אתו הנכון יודע אם מדינא אבל פרישות, מצות

שלו: להציל

 מותר אימתי
 כדי להשמט
פשרה לעשות

תומים
 במרדכי והמעיין עשיר, שהוא יכולת פי׳ ]ס״ד[ ותב״ח מדין. פשר
 אמרה ולא במרדכי כך אחר נאמר לעני עשיר בין חילוק דהך יראה

שם. מלשונו כנראה מקודם
 שנאמר רק הוא מרדכי שהביא הראיות מכל כי ברור נראה ולכן

 כפייה על מורה והוא חייב לשון בו
 דיעות שיש כמו במילי, כפיה והיינו

 ןע״ז וכמובות ע״נן נס״ה ביבמות

 אותו כופין גבי ע״א[ פ״ה ע״א,
 אתה חייב לו ואומרים להוציא
 אתה שומע אינך ואס כן לעשות

 בשוטים אותו נכוף לא אבל עבריין,
 הדין שורת דאין כיון וכדומה ונידוי

 גבי ןע״א[ נ׳ דף כתובות עיין כך,
 ןד״ה בתוספות ע״ש עשיתינהו

 דלפנים מבואר שם עשיסינהון
במילי רק כופץ אין הדין משורת

 קאמר ולכך הדין, משורש ללפנים דין בין שיש ההבדל וזהו ע״ש.
 דצייתנא גברא שהוא הרצון לעשות בידינו היכולת אס המרדכי

 אין אס אבל דבריהם, על לעבור מבלי ישראל של ב״ד לקול ושומע
 יוסר לא בדברים כדאמרינן ב״ד ודברי למשמעת סר שאין יכולת
 מיני בכל כופין בדין משא״כ ונידוי, בשוטים אותו לכוף אין עבד

 מודה ז׳ן סי׳ פ״ג ננ״מ הרא״ש דגם לומר יש מעתה וא״ש. כפיות
כלל: מחלוקת כאן ואין לזה

הגמ׳ פריך ע״ב מ׳ דף בב״ק וכו׳. צדדים לבקש אסור ]הן
שומר ונגח מועד ונמצא תם בחזקת שור לחבירו דשאל על

דאקדיס ליה ומוקמינן נזק חצי משלמים ובעלים נזק חצי משלם
 לשלם, בעי מעליה לאו ומשני לאגמא, מעריקגא הוה אהדרתה אי ליה נימא נזק חצי משלמים אמאי בעליו הגמרא ופריך ותפסיה, ב״ד

 דהוה יש טענה מה היין ]ד״ה התוס׳ והקשה כו׳. נתן מדר׳ משתעבדנא ומשני מא״ל, נכסי ליה דלית נכסי ליה דאית הניחא ופריך
 חבירו, של שעבודו מזיק אלא הוה דלא קצת ניחא נינהו בע״ח דס״ל ישמעאל לר׳ בשלמא כדין, שלא עושה היה א״כ לאגמא מעריקנא

 אלו דברים מתוך לומר שרוצה ותירצו לו, ביש ישלם לא אס ינדוהו דב״ד ועוד גזל, ליה הוה נינהו שותפים דאמר עקיבא לר׳ אבל
 צדדים לבקש דרשאי כש״ע דלא לכאורה משמע ומזה וכו׳, היתרון כל לי מוחל והיה מועט בדבר עמי נתפשר הניזק היה עושה שהיתי

 תירץ ולכן עמו, שיפשר לחבירו להכריח ברשע צדדים לחפש אפשר דאיך בזה פקפק p״c נסי׳ הדשן התרומת אך פשר. לידי לבוא כדי
 שיתפשר עד לשור להבריחו תחבולה עושה הייתי הניזק דנגד הפסד לי גרמת עכ״פ את השומר נגד כן טוען דהבעל או תירוצים, שגי

 אולי פחד לו היה הנתק מ״מ כן עושה הייתי דלא אף דנימא או שמיס, בדין אתחייב אס לך איכפת מה ורשע עול דהוא ואי עמי,
 השיב סי״ס[ ]פ״ד בב״ק שלמה של והים עכ״ל. היזק לו גרס השומר וא״כ עמי ומתפשר בא היה וממילא כן עושה יאהיה רשע אהיה

 והב״ד שמיס, בדיני חייב והיה כדין שלא עושה שהיה בטענה השואל מיד ממון להוציא בב״ד שור הבעל שיטעון ס״ד דאיך זה על
 ספק רק דהוא השני בתירוץ ומכ״ש וזדון, רשע בטענת ממון השואל לו שישלם זו מחמת שיפסקו עד בנזיפה יגערו ולא בקולו ישמעו
 מיד ממון נוציא כזה מדומה בספק ואיך מדומה עגין רק הוא זה דבר לא, או מפשר והיה מחמתו נבעת הניזק היה אולי בעלמא
 שמרו שלא השואל על תרעומת השור לבעל דיש התם דשאני כתב כי בדוחק תירץ הוא שגס אלא הקשה. ויפה שהאריך, ע״ש השואל
 ויש פשע, מה דהוא לפשר ולהכריחו הניזק נגד רשע ותחבולות בעקיפין לילך יוכל יהיה כך דבשביל טעם זה ואין ע״ש. כראוי להשור

 דהא שלמה של הים וכן הדשן התרומת נתקשו קצת, ניחא נינהו בע״ח דס״ל ישמעאל דלרבי התוספות מ״ש וגס גדול. בדוחק לישב
 הוי הא באגמא להשור יבריח איך קשה ישמעאל לרבי דגם בחדושיו נשם[ הרשב״א וכ״כ שמיס בדיני חייב חבירו של שעבודו מזיק

ע״ש. חבירו של שעבודו מזיק
 דאיירי באמת ליה מוקי ולא למימר, איכא מאי נכסי ליה לית אי נכסי ליה אית אי הניחא דפריך הגמ׳ קושית דלפי ברור נראה ולכן

ליה בדלית פריך ולכך כלל, מפליג מדלא גווני בכל הברייתא איירי דמסתמא לגמ׳ ליה דסבירא מינה שמע נכסי, ליה בדאית
 אממון חשוד לכך ב״מ בריש אמרינן דהא י״ל בזה גס וא״כ סתמא. ונשנית הואיל איירי גווני בכל דברייתא למימר איכא מאי נכסי

 לי אין רק ישנה מלוה לי יש הניזק על הבעל טוען באס כאן אף וא״כ ע״ש, וכו' עליו לו יש ישנה מלוה דאמרינן אשבועה חשוד לא
 הייתי אילו ובאמת שלי, ישנת מלוה לפרעון אותו אתפוס אני לו תזיק ששורי שתזדמן עכשיו אבל בדין מידו להוציא אפשר ואי עדים
 ואתת מפשע אני וחף יוצא אני שמיא וקמי בב״ד לגבותו יכול היה שלא עד לאגמא מבריחו הייתי רק נאמן הייתי לא בב״ד כן טוען

 איך הגמרא דקושית קצת ניחא ישמעאל לר׳ דודאי שפיר תוס׳ כתבו ולכך שלי, ישנה במלוה אותי הפסדת לתופסו דהנחתו השואל
 מבריחו הייתי בידי היה אילו וא״כ הנתק על עליו לי יש ישנה מלוה דטוען עסקינן לא מי נזק חצי משלם השור דבעל סתמא קתני

ואת נזקו תשלומי קיבל וכבר בידו שלי ישנה דמלוה אתי דתנכון גליא שמיא קמי שמיס בדיני וחייב שיעבודו מזיק דהוה ואי ואוכלו,
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יב סימן דיינים הלכות מו

דאין רק חבירו על ישנה מלוה לו שיש שיודע דמי לדינא ופשוט
 דיש דין בבית כשיטעון ויודע אותו תובע וחבירו בירור לו

 טצדקאות לעשות דיכול נאמן, יהיה דלא אצלו ישגה מלוה לו
ואין במקצת שלו ולהציל עמו שיפשר עד חבירו לייגע ותחבולות כיי תחבולית

י י התפשר
 ויראת בו ונאמר ללב מסורים ודברים גליא שמיא דקמי עול, כאן
 ולייגע להתמבל ושלום חס ישנה מלוה טענת לו כשאין אבל כו׳,

: 3סוחמ מדון ואיש שער זה הרי מוע יפשרש חבירו
בעינן, פשרנים שני דוקא פי׳ בשנים. דוקא אומרים ויש ו[

תוטים
 דוקא דאיירי מפליג ולא סתמא קתני ואיך לשלם, עליך דאפסדתיה

 דברייתא ומשמע הניזק על ישנה מלוה טענת שור לבעל בשאין
 דיטעון בכך מה תוס׳ הקשה לר״ע אבל כהנ״ל. איירי גווני בכל

עד וינדוהו עדים לו דאין כיון לו יאמינו לא הב״ד ישנה מלוה

 בבית בפשרה דינין הבעלי שנתרצו פי על אף T י^תי 'וכו׳ שייו שיחזיי

קנו שלא זמן כל בהם לחזור יכולים )ט( דין ות ו3תח כ״נ עושה ’דהיית המוס'
אבל בשלשה אפילו קנין צריכה דפשרה )י( מידם ש , י”ע שי , מוכיח שהיה עד

ביחיד אפילו בהם לחזור יכולים אין מידם קנו אם יש הי* קשיי^ ולא דינא׳ דבי טרחה
אלא דוקא לאו וקנין הגה: בשנים. דדוקא )יא( וי״א ]ו[ טיע! הוא יהא כהנ״ל, עול כאן

כן ואס הניזק על לי יש ישנה מלוה
 מטריחו הייתי הא דין בית ומשוס אתי, דהנכון גליא שמיה קמי
 הגמ׳ וקושית עול כאן ואין דין בית בלי עמי שיפשר עד

 דבכה״ג סתמא קתני איך עקיבא לר׳ ובין ישמעאל לרבי בין שפיר
הנכון. וכן וא״ש-4נ1ג תצי לשלם ^-לו ישנה מלוה דטוען

אורים
 קצת בפשרה שוותר התובע אפי׳ ובו׳. בהם לחזור יבולים )ט(

קנין, צריך אין מחילה אמרינן לא לנתבע ומחלו מתביעתו

 ע״פ דנעשה כאן אבל ומרצונו מעצמו דמוחל מחילה דדוקא

 מרצוני ושלא אותי הטעו הדיינים לומר יכול מדעתו ושלא דיינים

 סמ״ע קנין. צריך ולכך מחלתי

 בעלי שעשו בפשרה וא״כ !סקט״ו[.

 שייך לא בזו ביניהם בעצמן דינים

קנין. וא״צ מחילה והוי טעמא הך

 מ״ז סימן לובלין מהר״ם כ״כ

אם וכן ע״ש. !סקי״ב[ הש״ך והביאו

 וסמ״ע ד״מ מחילה. הוי לך מוחל אני הבע״ד אמר הפשרה לאחר

 היה אם אבל הדיינים, להפצרת היה שלא דהיינו דזט״ז ופי׳ !שם[.

 להשמט רק למחילה שלם לבי היה לא לומר יכול להפצרתם

הוא: ונכון מהפצרתם

 לקיים אותו כופין כף תקיעת עשו ואם קנין. צריך דפשרה )י(

היורשים א״צ מת אם אבל חי שהוא כ״ז והיינו כף, תקיעת

 בתשובה מהרש״ל וכתב הפשרה. לבטל ויכולים כף תקיעת לקיים

 אדעתא ודאי נחתו א״כ גמירי דלא שלשה לפני ירדו דאם ד׳ סי׳

 לקמן משמע וכן אתו. ונכון השיגו והב״ח קנין, וא״צ דפשרה

 לחזור יכולים טעו דאם לדין פסולים דבקבל א׳ סעיף כ״ב בסי׳

 תום׳ ועיין להדיא, במרדכי כמבואר דינא גמירי דלא אפילו והיינו

בזה: דנדחק ומהרש״ל

 שנים בפני קנו ואם !סק״ו[. בתומים מ״ש עיין בשנים. דוקא )יא(

נאמנים, הדיינים דאין ששון מהר״א דעת מכחישים והבע״ד

 דנאמנים. מודה ששון מהר״א אף דבפשרה ןסק״ו[ כתומים ועיין

 דהדיינים ששון מהר״א על החולקים כדעת נראה בדין אף אלא

נאמנים:

 בשיטת
 7ששו המהר״א
 שנים דבעינץ

דלמא
 בעלי יכחישום

הדין

 בשיטת
 הרמב״ם

 שנים דבעינץ
הכרע משום

 דכתב הרמב״ס, בדעת משנה וכסף נש״ט[ הב״י מ״ש כפי חתו
 דשני הדין מכח הפשרה כח יפה ו׳ דין סנהדרין מהל׳ כ״ב פרק

 עשו ואס בהן לחזור דין לבעלי ויש דין דיניהם אין שדגו !הדיוטות
 כתב ולא הואיל הב״י ודייק עכ״ל. לחזור א״י מידן וקנו פשרה

 לעיל כתב כבר לדון יכולים שאינם דשנים לפשר, יכול אחד !דאפילו
בגמ׳ דהא עליו והקשה שנים, בעי דוקא ש״מ דוכתי, בכמה

 דר׳ בריה אחא ר׳ אמר ומשני בשנים, ורשב״ג בחד וחכמים בשלשה סבר דר׳׳מ בפשרת תנאי תלתא לימא אמרינן ע״א[ ו׳ וסנהדרין
דדחק. משנה בכסף ועיין סהדי, עלית דלתוי היכי דכי תרי דאמר ותא נמי חד אפי׳ שנים מ״ד איקא

 הדיינים דאין לדיינים קבלוהו שלא ואומרים לדיינים מכחישין הבע״ד דאס ע״א סי׳ בתשובה ששון מהר״א לדברי מקום היה ואילו
ע״ש, זכינו ולזה חייבנו לזה לומר עדים כשני לעולם נאמנים דיינים דשני ס״א כ״ג בסי׳ לקמן דקי״ל אף לדבריו וצ״ל נאמנים,

 להיות ראשון צריכין דהס עגין בזת אבל לכ״ע, עד נעשה ודיין דנו אופן ובאיזה שדנו מה עדים כך ואחר דיינים הס דהתס הבדל דיש
 דקבלוהו ואף דיין, נעשה עד אין בכלל הוי א״כ דיינים יהיו כך ואחר כלל לדיינים מקום אין דאל״כ לדיינים עצמן על דקבלו עדים
 תוס׳ קושית דקשה י״ל וא״כ לדון, פסול לעולם פוסקים רוב דלדעת לעד, כהחמגו הוי מ״מ משמיעה גדולה ראיה תהא ולא ביום

 אפי׳ קנו אי בממ״ג דין, מכח פשרה כח יפה במה א״כ קנין צריך פשרת דקי״ל כיון דבממ״ג משנה והכסף יפה[ ד״ה ע״ב ה׳ !סנהדרין
 דדחקו וע״ש מהני, שבדין מה בתלתא אפי׳ מהני לא פשרת אפי׳ קנו לא ואי כלום, קנין אחר דאין בשנים ומכ״ש באחד מהני בדין

 אינו דקגו אף בדין וא״כ ההוא, במעמד אחרים עדים היו ולא פשרנים או דיינים הנך בפגי דקגו דמיירי ניחא הג״ל לפי אבל ליישב.
 הפשרנים יכולים שפיר בפשרה משא׳׳כ כהנ״ל, דיין נעשה עד דאין הקנין על להעיד יכולים אינם ותם להכחיש, הבע״ד דיכולים מועיל
 של כחה דיפה הברייתא דהעתיק תרמב״ס גס ולכך וא״ש, מדין הפשרת של כחו יפה ולכך לכ״ע פשרן נעשה דעד הקנין על להעיד
 או דקבלוהו דמודה ואי כלום, לאו בהכחשה וע״א האחד, להכחיש יכולים בפשרה אף דבאחד בשנים להעתיק הוצרך מהדין פשרה

שנים. בלישנא הרמב״ס נקט ולכך כח יפוי כאן ואין קנין מהני בדין אף אחרים עדים דיש
 בהלכה פנים לו יש מש״ל שכפי ואעפ״י עליו, להשיב שיש אתרן מטה פרח תשובת כמ״ש צ״ע ששון מהר״א דברי של דגופו אלא

 ביום בראו מ״מ לעדים בהחמנו אפי׳ ס״ל וכפמש״ל הנראה כפי אשר הרמב״ס לדעת זו לא צ״ע, הדין מ״מ בעדו להלין ויש
 עד וגדר בכלל אינו ביניהם לדון מאתם שנבחר רק הדבר גוף על מעיד דאין בכה״ג מ׳׳מ החולקים לשיטת זו אף דיין, נעשה עד

 דפירשו חולה לבקר שנכנסו שלשה גבי אורעה[ ד״ה ע״ג קי״ג !ג״ב י״נ בפי׳ התוס׳ דברי מתוך נראה וכן דיינים. בכלל והוא דיין נעשה
 לדון דיינים נעשו ומ׳׳מ כך על המעידים תם אלא שם שאין ואעפ״י ירושתו, בדין לדיינים אותם קיבל דהאב בע״כ לדון בידם דיכולת

במקומו. הג״ל והקושיא הכ״מ כמ״ש הרמב״ס דברי ממוך משמע וא״כ דיין. נעשה עד בזה אמרינן דלא ש״מ
 דבקיאי תלתא דבעי משום תלתא ס״ל דחד תנאי, תלתא יש באמת דלמא תנאי, תלתא לימא קושיא מה לרמב״ס ס״ל7 ליישב ונראה

ובשנים תכרע דצריך בתרי תיסגי בד״ה שם התוס׳ כמ״ש ס״ל בשנים ומ״ד והלבחא[, ד״ה ע״א ו׳ !סנהדרין מוס׳ כמ״ש בפשרה

חושן לבושי2
הדיינים. לפני כרשע יהיה שלא במקום דוקא היינו מותר, לו יאמינו לא שהדיינים רק איתו שהאמת דכשיודע רבינו דמ״ש סק״ג נתיבות עיין
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 ונצליח נעשה ה׳ בשם

ליהבה״ו

חשןמשפט
א׳. סימן

 שישבו דיינים בשלשה נשאל ש״ו סי' יעקב ביה הג,אה
רשאי אס לחייב, דעתו ואחד מזכין ושנים בדין, ’
 שיוסיפו כדי יודע איני לומר תחבולה לעשות המתחייב

 אומר דבאחד ס״א, י׳־ח סי׳ ח״ח בש״ע כדקי״ל דיינים,
 מחדש הבאים אלו אולי כי וחושב הדיינים, יוסיפו יודע איני

 הנז׳ הגאון והעלה בדעתו, לחייב להורות לחביריו יכריעו
 דחוששין הדיינים אותם כבוד מסעם כן לעשות דאסור
 ע״ש, עליהם הוסיפו הדין ידעו שלא לפי לומר לעז משוס

 באמת יודע דהא בזה, שקר דמדבר מכיעמא עלה אתי ולא
 הדיינים, שיוסיפו כדי יודע איני באומרו משקר קא ושקורי
 בכהיג דעהו גילה קל״ח סי׳ ח״א יעקב תשבו והגאון

 דמי דשפיר לשואל כתב דהא שקר, משוס למיחש ליכא
 כיון הדיינים, שיוסיפו כרי יודע איני לומר הכי למעבד
 הדיינים, שיוסיפו ע״י לאמיתו הדין להוציא לש״ש דכונתך

 קי״ל הא מ״מ הרין, ידעת כי משקרת קח דשקורי אע״ג
 דכהיב הוא שלמא ודינא השלום, מפגי לשנות מותר
 בזה וכיוצא זה ועל בשעריכס, שפעו שלום ומשפני אמת
 עכ״ל. פשוש ניל זה כל יודע, איני לומר לשונך למד אמרו
 של דידיה בגוגא אלא כן אמר לא ז״ל דהרב י״ל מיהו

 יושבי הס עמו שיושבים הדיינים שאותם דאיירי השואל■
 עיניהם ולמראה לדון ראויים ואינם חכמים ואינם קרנות,

 לשו!ז הותר ולהכי הדין, שירת ומקלקלים עקלקלותס ממיס
 ושגיא האמת, על הדין שיעמיד כדי בכה״ג לשטת ההוא

 :הנז״ל יעקב בית הגאון הנידון הא

אות י״ח סי׳ בברכיי ז״ל חידיא רבינו להרב וראיתי
 ראיה הביא וסו״ד הנז׳ יעקב בית נידון שהביא ג'

 מהא יודע איני לומר זו המצאה לעשות הדיין מצי דלא
 ישראל בר האי רבא מכריז קי״ג דף בתרא הגוזל דפרק
 על דעכו״ם בדינא ומסהיד ואזיל דעכו״ס סהדותא דידע

 מהריע״ז דברי והביא וכו׳ ליה משמתינן חבריה, ישראל
 ראיה הביא ועוד דהגוזל, בההיא מ״ש ע״א צ' דף ק״ב סי'

 ועענו מנה, בחבירו לנושה מנין ל״א דף דשבועוה מגמרא
 הגס וי״ל וסיים ונו', בב״ד אכפרנו יאשר שלא מאתים

 אמת דין הדין מ'מ שהבאתי, אלו בראיות דחיה איזה שיש
 מזימת להקים עצדיקי ולמעבד לשקר לדיין דאסור לפק״ד

 וכתורה באשת דעתו לגלות עליה רמיא חיובא אלא לבו,
משפעים פ' בדרשותיו אלפנדאדי מהר״ח ועמ״ש יעשה,

 לשקראמהא ראי^דליכ^למיחש להביא נ״ל ולכאורה
פפא רב ע״ב מיג דף בברכות דאמרינן

 שמן לקמייהו אייתו א־קא דרב בריה הונא רב לבי אקלע
 אשמן בריך והדר ברישא אכדס בדיך פפא רב שקל והדם,

אמר הכי ל’א המכריע כדברי הלכה מר לה סבר לא א״ל

’jh fa Q ׳> AAהפת«׳״

 דעבד, הוא נפשיה לאשתמועי היח ולא כביה, הלכא רבא
 פפא רב אלא כב׳יה הלכה רבא אמר לא רשיי ופירש

 י״ל א״כ1 ע״ש, בנך עצמו והשמיע שעעה לפי אכסיף
 לפי כי האמת, לקיים כדי לשקר מצי דשפיר בכה״ג דה״ה
 לדחות יש מיהו בסברתם, הס עועין שעמו הדיינים דעתו
 בקרבו דמו שנשפך מאד דקשה נושה משוס דאולי זו ראיה
 במסכת׳ הי״ג גזילה מה' בהרמב"סןפי״ד מצינו וכן לשנות, הותר
 שונה אני במקוואות ואמר נדה במסכת עוסק היה כיצד,
 ;שם משנה בלחם ועיין להשיב, ידע לא אם יתבייש שלא משוס
nVI“ ששם פפא, דרב בהך אחר עעם ניישב בסיד נ״ל

 סתומה מלתא אמר אלא שקר, דבר מפיו הוציא לא
 רבאהלכה דאמר אמר לא הוא ני לתרי.אנפי, דמשתמעה

 הלכה רבא דאמר אמר אלא והדס, דשמן זה בענין כב״ה
 שאמר מרבא ששמע אחר דין על בלבי כיון והוא כב״ה,

 בכ״מ בעלמא האמור דין על שכיון או כב״ה, הלנה בו
 פעמים, כמה רבא זה דרש דודאי ב״ש, לגבי כב״ה דהלכה

 קאמר והדס השמן ענין על שיחשיב השומע להשעות וכיון
 כהנא רב גבי מצינו וכה״ג שקר, הוציא לא מפיו ונמצא
 ארז״ל בזה וכיוצא עיש, למר שלמא באומרו סיב דף בגיעין

 אמרו בזוה־׳ק וכן בכורך, עשו אנכי שאמר אע״ה יעקב על
 הוא. ונכון העיה דוד שאמר לחי כה ואמרתם פסוק על

 בגמרא מיש אחד דבר עוד בו ליישב יש העעם ובזה
 מחרפי קא דחזא כיון קארי גרדי רבא דבי קשיו דף דשבת

 ופירש דאסור, יוחנן דר׳ משמיה ממערבא אגרהא אתא א״ל
 דמציני ע״ש מיניה, דלקבלו היכי כי אגרתא אתא ז״ל רש"

 דרב בהך שכתבנו עעס לפי אך ח״ו, שקר ודבר ששינה
 אלא מפיו, שקד הוציא דלא כן יתיישב בזה גם פפא,
 ענין איזה על קודם, או רבא של בימיו אגרתא בא בודאי

 כי דבר, אותו על בלבבו כיון והוא דאסור יוחנן דרבי משמיה
ורק ביוה״כ, עושין שהיו זה ענין על בפירוש אמר לא הוא

 :דיוה״ע ערן על דבריו להבין עועין השימעין

מהא לשקר, דמותר לנ״ד, בסיד ראיה להביא יש מיהו
 הוו יוסף ורב רבה עיא נ״א דף בערובין דאמרינן

 דקלא תותי שביתתנו תהא לר״י רבה ה״ל באורחא, אזלי
 עלי סמוך א״ל ליה, ידענא לא א״ל יכו', אחוה דסביל
fwi אינו ואחד מניר אחד שנים היו אם אומר יוסי ר׳ 
 שמכיר וזה למכיר, שביתתו מוסר מכיר שאינו זה מכיר,
 היא, ולא בגמרא וקאמר פ', במקום שביתתנו תהא אומר

 מיניה לה דליקבל היני כי אלא יוסי כרבי ליה תנא לא
 משילה דא״ל הא רשיי ופירש עמו, נמוקו ,יום דרבי משום
 סתמא אלא יוסי רבי בשם ליה תנא דלא ליתא, יוסי דרבי
היכי כי יוסי רבי בשם אמרה ומשויה לעיל, ליה תניא

: ׳ש ע מיניה דלקבלה
 איר ע״א נ״ז דף דפסחים בגמרא מציט בזה כיוצא מוך

z ערלה בקלפי שהסיקו תנור שמואל אמר אר״י יהודה 

את בו אפה יוצן, ישן יותן חדש הכרם כלאי של בקשין או

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס121 מס עמוד מבגדאד אליהו בן חיים יוסף ג ־ פעלים רב



גט ח״ג פעלים רב משפט חשן •
 והתניא אסורה, הפת וחנ״א מותרה הפת אומר רבי הפת,

 שמואל קסבר בעלמא ואב״א תני, איפנא שמואל איפכא,
 מחביריו אפילו ובהא מחביריו, ולא 'מחבירו כרבי הלכה
 ופירש לאיסורא, רבנן דגיקוס היכי .כי איפכא אחנייה וסבר

 הולכים שהכל כמותם אדס בגי ויעשו ואשנינה אפכה י’רש
 לא יחיד, שהוא כרבי הלכה אומר אני שאס רבים, אחרי

 ע״ד ■מ״ד דף דקדוש־ן בגמרא מציגו ע״ש.־גס לי יאמינו
 אפכוה רש״י ופירש דרב, לקמיה שדרוה אפכוה דקאמר

 דברים שמואל ובשם ומיאון, גע צריכא קרנא בשם
 שמואל לדברי יודה אס דירע דרב 'לקמיה ושדרוה בגו,

 היה, שמואל של אהובו דרב ומשום הדבר, על חלוק שהיה
 :ע״ש שמואל בשם שאמרו קרנא לדברי יודה אולי אפכוה
לשקר דשרי לנ׳ד להוכיח יש הגז׳ מקומות מכל הנה

 הרואה שיראה וכמו אמיתותו על הדבר להעמיד כדי
 חיד״א רבינו שהביא הראיות ואותם מגייהו, וחדא חדא ־־"בכל

בעצמו הוא כבר לאסור, ל״א רן! ומשבועות ג’קי דן{ מקמא
לדחות: שיש עליהם כתב

 השקרבכה״ג'־ להתיר יעקב שבות הגאון שסמך מה ברם
השלום, דרכי מפגי דמשגין דק״ל טעמא מהאי

 דע וז״ל, קכ״ו סי' חסידים בספר ממ׳ש בזה להעיר יש
 יבא אס השלום, דרכי מפני לשנות מותר שאמרו אע״פ

 לו מלוה ואינו מעות, לי ז תלו לאדם ויאמר יהוד• או נכרי
 כי לי אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן ירא כי ברצון

 עבר בשכבר זהו השלום, דרכי מפני לשגות שמותר מה
 אע״ג שם, בביאורו ז״ל חיד״א רביע וכתב עכ״ל, הדבר
 חמור לשעבר השבועה על דעובר סוברים פוסקים דכמה
 דין ל״ד סי׳ בח״מ כמבואר דלהבא, שבועה מעבר יותר

 לו ויש לי אין אומר כגון שעה אותה על משנה הכא ה׳
 דמשנו רבנן עבידי דמציעא פ״ב. דאמרינן ואע״ג וכך,

 והרי לאו, ואומר זו מסכתא בפיו שגורה אם והוא במסכתא,
 ושלא עניה משים התם שאני עתה, שהוא מה משנה הוא

 מהשלום 'יותר דענוה מזה ולמדני מותר, לעצמו טובה להחזיק
 רש״י פירוש לפי י נכון יבא זה מיהו ע״ש, עכ״ל זה בפרט

 :אחרים ומפרשים ההוספות לפי ולא ענוה משום שפירש
משוס דהתם שכתב ז״ל חיד״א רבינו תירוץ לפי והנה

 ספר על להקשות שיש מה בזה ניחא שאני, מטה
 הזקן בהלל מעשה ר’ת ך', דף' דביצה מהך הנז׳ חסידים
 תלמידי עליו חברו ביו״ט, עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביא
 להם אמר זו, בהמה של עיבה מה לו אמרו הזקן שמאי
 והלכו בזנבה להם כשכש הבאתיה, שלמים ולזבחי נקבה
 השלמים ולזבח נקבה עולה שאין נקבה רש״י ופירש להם

 השלום מפני משנה היה הלל של ענותגותו ומרוב הבאתיה
 לפ״ד אך עתה, שהוא במה שינה התם והנה ע״ש, ע״כ

 חיד״א רבינו למד וכבר ניחא, יעטה משום כן דעבד רש״י
 מיהו זה. בעגין מהשלום עדיפה דענוה דמציעא דפ״ב מהך

 הרצתי עבדא אנא דמציעא מהך חיד״א רבינו של לקושיתי
 אותו שיחלץ אם גמור שינוי זה אין דהתם אחר, באופן

 מדרגות כמה יש הידיעה בשיעור כי לאו, וישיב יודע אס
 הגדול לגבי יודע אינו נקרא יודע שהוא פ’אע חד וכל

 אמר אס וא״כ יותר, בפיו ושגורה יותר ידיעה בה לו שיש ממט
שאיני אני נחשב פלוני רבי לגבי לומר כונתו יודע איני

:יודע
 הכלה לפני מרקדים כיצד י״ז דף דכתובות מהך כי דט1

מדבר משוס חשו ולא וחסודה, נאה כלה בה״א י
 מפני משנין דבזה ואע״ג ב׳ש, שחשו כמו הדחק, שקר

 על מזה להקשות אין העבר, על ולא שעה באותה השלום
 אלא גאה, וו כלה אומרים דאין חדא הנז״ל, חסידים ספר

 אחרת'ועוד כלה על בלבם שיכווט ואפשר בסתם, אומרים
עליה” לומר יכולים טובה אחת מדה לה יש אס אפילו

נאה: כלה
I

 בהך• להחשות שיש' אחת קושיא נחי לתרץ יש לעד״ן
פלגא ליה יהיב 'דאמר ע״ב למ״ד דמציעאדף

 אילי בהו, למזכי למהדר בעי קא דהוה חזיה ואפקרה, דזוזא
 הוי• ומי בגמרא ומקשי אפקרנהו, לא ולך אפקלנהו לכי׳ע
 אפקרנהר לכ״ע ישמעאל רבי אלא ומסיק בכה״ג הפקר

 שקר־ יוציא איך וקשא ש,’ע דאוקמיה הוא בעלמא ובמלתא
 אתי־ האמור וע״פ אפקרנהו, לא לך לו לומר מפיו ח״ו

 לכ״נב כך הוא אלה בדברים' בלבו ישמעאל רבי דכונת שפיר
 וביחידות. בפרטות לברר לך אבל בכלל, ואהה אפקרנהו

 דגיטין; הך וכמו קא/ כ״ע בכלל אתה אלא הפקרתים, לא
 אעיה יעקב גבי רז״ל וכמ״ש כהנא, רב גבי ס״ב ד׳ רף

 :לעיל שהבאה• בכורך עשו אנכי שאמר
יעקב: שבות הגאון דמ״ש הוא האמור מכל העולה

מפגי• לשנות מותר ל’דקי מדין לשנות דמוהר
 הוכחה אין הנזיל, חסידים ספר לפ״ד הנה השלום, דרכי
 אותה על במשנה ולא העבר על במשנה איירי זה כי מזה

 לעיל שהבאתי דוכתי הנך מכל אבל בה, שעומד שעה
 האמת■ לברר כדי לשקר שמותר לני׳ד להוכיח יש בס״ד

עינינו• יאיר והשי״ת ותיקונו, בדיו על האמת להעמיד וכדי
אכי״ר: תורהו באודי

ב׳. סימן
 נר״ו. חוצץ שלמה ח״ר ע״י פרס מערי נשאלתי שאלה.

וחמשים מאתים או״א כל נתנו ושמעון ראובן
 בעיר ישב ראובן זע״ז והתנו זע״ז שותפין שהיו תומאן,

 בעיר שמעון שישב והתנו אצפהאן, לעיר ילך ושמעון יזד,
 ויעשר ליזד שמעון ויחזור שנים, שתי או אחת שנה אצפהאן

 יזד מן שלקח סחורה וחכר לאצפהאן שמעון וכשהלך חשבון, י
 אלף, ועשרים בשלשה מכרתי פ׳ סחורה לראובן כתב"

 הכתב וכשהגיע אלף, ועשרים בשנים מכרתי פ׳ ושחורה
 אותס קנה האלה הסחורות כי שלו בפנקס ראה לראובן

 ז* הרויחה אחת סחורה נמצא אלף, עשר בששה אחת כל
 ולקח ראובן והלך אלף, ששה הרויחה אחת וסחורה אלף,
 שמעון, רשות כלא ,ברבית מגויי תימאן מאות ארבע עוד

 וכשהגיע לשמעון, ושלח שונים ממינים מינים סחורות וקנה
 אצלו המעות ונשארו׳ אותם מכר שמעון ליד הסחורות אלו
 ועשה שמעון והלך הריוח, ולא הקרן לא לראובן שלח ולא

 סחורה ושלח מאצפהאן ומכר וקנה אחרים, עם שותפות
 ושלח סחורה שמעון שקנה ראובן שמע אח״ז לעיר, מעיר
 הגו/ מן לקחתי המעות אלו לשמעון וכתב טהראן, לעיר
 אחרת לעיר שולח אתה ולמה רבית נותן אני ויום יום ובכל
 שולח אני . לראובן שמעון וכתב באצפהאן, ומוכר וקונה

 לבדי, הרויח אוכל אט אין ירויח אם אחרת, לעיר סחורה
 אם ומוכר קינה אני ובאצפהאן מרויח, אין יזד של סחורה ועור

 שיותר אפשר בלבו אמר לראובן הזה הכתב וכשהגיע ירויח,
 ולא שנים שתי ער והמתין ראובן, ושתק העסק זה טוב
 או באת, לא למה לשמעון ראובן וכתב ליזד, שמעין בא

 אראה עד חשבון צורה בנייר תכתוב או חשבון, ונעשה חבא
 ראובן ששלח סחורה כל כתב שמעון עשה מה עשית, מה

 קנם בכמה כתב ולא לראובן, הוא ששלח סחורה וכל לידו,
 ראובן המתין אח'כ. הפסיד, או הרויח ואם מכר ובכמה

 תבא או לו כתב וג״כ ליזד, החשבון בא ולא שנים ב׳ עוד
 כתבי כ’וג לי ותשלח החשבון צורת תכתוב או חשבון ונעשה
 ראובן לו ששלח ומה לראובן הוא ששלח מה שמעון

 שנים ב' ראובן המתין ועוד הסחורה, מכר כיצד כתב ולא
 או תבא או ראובן לו כתב וג״כי שמעון, בא ולא אחרים
 מקודם,. שעשה כמי שמעון כתב וג״כ החשבון, צורת תכתוב

 ועשוי שמעון אצל לאצפהאן הלך כן ראובן כשראה סוף וסוף
תומא/ מאתים ביזד ראובן שהרויח ונמצא ז,’זע חשבון

ושמעון

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס122 מס עמוד מבגדאד אליהו בן חיים יוסף ג - פעלים רב ‘



ברכה המצות ברכת ארץ, דרך הלכות עמק סד

 שי ונראה
ברמב

 "והן", תיבת ומוחק אדם, לכל קודמים וביציאה ־בכניסה
 לכל קודמים ויציאה שבכניסה לדבריו שהפירו! נמצא

בראש. לילך אדם

 דהנה למורא. כיבוד בין בזה חילוק

ות״ח, דבזקן מבואר, מת״ת בפ״ה ם

 אבל כיבוד, מצות כ״א ליכא מובהק, שאינו ברבו ואפי׳

 מצות נמי בי׳ איכא כיבוד מצות לבד מובהק ברבו

 דמרבינן דד,א מ״א, ד׳ בב״ק התוס׳ כתבו וכן מורא.

 מובהק. ברבו דוקא ת״ח, לרבות תירא אלקיך ד׳ מאת

 מובהק שאינו וברבו בזקן כיבוד לענין דוקא ולפ״ז,

ביציאה. ולא בכניסה אלא מכבדין דאין דאמרינן הוא

 ברבו ע״כ והיינו מורא, לענין מיירי הרי התוספתא אבל

 ליציאה, כניסה בין חילוק שום אין מורא ולענין מובהק,

 בראש ילד ורבו רבו לפני במורא להיות צריך דלעולם

אחריו. והוא

 גבי י״-ג, סי׳ בהעלותך פ׳ רבה במדרש מצאתי שוב

אדם לכל להקדימו וחייב וז״ל: רבו, כיבוד

 ה׳ את שנא׳ וכבוד מורא בו ולנהוג וביציאה בכניסה

 להדיא, הרי עכ״ל. תורה. בעלי לרבות את תירא אלקיך

 הוא וביציאה, בכניסה אדם לכל להקדימו דחייב דהא

תירא. אלקיך ה׳ מאת הנלמד מורא, דין משום

 אסא דמזבני לד,נד,ו שמואל להו אמר ל״ד;‘ ד' ז"ה

טרפון כר׳ לכו דרישנא לא ואי וזבינו אשוו

 דמיקל כר״ע להו ולידרוש דמיקל משום אילימא מ״ט

 לטעמי׳, דשמואל להוכיח שבא התום׳, וכתבו טפי.

 כדי סבר דלא במידי להו מפחד דאי ס״ל, דכר״ט

 טפי. דמיקל מר״ע להפחידם לו אי׳ בזול שימכרו

 גונב שמואל דלהוי אפשר דהיכי ע״ז, הקשה והריטב״א

בשקר. להפחיד דעתם

 שקר איסור דהרי לו. קשה מה יודע איני ולענ״ד

טובה דרישת ולצורך מצור, לצורך הותר

 ג׳. בשער שע״ת בס׳ יונה רבינו כתב כן ושלום.

 דברים הג׳ דלבד בש״ס, דוכתי בכמה כן וכדמצינו

 מצינו כ״ג, ד׳ בב״מ כדאיתא במילייהו, רבנן דמשנו

 ד׳ בפסחים בהן: לשקר שהותר דברים הרבה עוד

 :ופרש״י גדול, באילן היתלה ליחנק בקשת אם :קי״ב

 ממך ויקבלו לבריות נשמע שיהי׳ דבר לומר ^בקשת

 קטנה גבי מ״ד, ד׳ בקידושין וכן ;גדול אדם בשם אמור

 וקרנא שמואל בזה דפליגי אביה, לדעת שלא שנתקדשה

 רב, לפני ושידרו הדברים אפכוה ומיאון, גט צריכה אם

 בברכות וכן הלכה; לברר כדי שקר שאמרו הרי

 בהי והדס בשמן וב״ה דב״ש פלוגתא גבי מ״ג, ד׳

 שהלכה שקר שם פפא ר׳ אמר ברישא, מברך מינייהו

 גבי ל', ד׳ בב״מ וכן נפשי׳; ליכסיף דלא כדי כב״ה

 שאמר מצינו דאופי, פתכא שאפקיר בר״י ישמעאל ר׳

כדי אפקרינהו, לא ולך אפקרינהו עלמא דלכולי שקר,

 וכן כבודו; לפי ואינו זקן דהוי נפשי׳, ליטרה דלא

 ברמאות, אני אחיו לרחל יעקב שאמר י״ג, ד׳ במגילה

 אין א״ל ברמיותא, לסגויי לצדיקי שרי ומי לי׳ אמרה

 תהילים ובמדרש תתפל; עקש ועם תתבר נבר עם

 מסורתא חיטי אזל^למזבן צפוראה חייא ר׳ :י״ב מזמור

 בעי אנא שערי אימי חיטי בעי תהוי כד יונתן ר׳ א״ל

 לך יסקון ולא בעי אנא חיטי אימא שערי בעי תהוי וכד

 איסור הותר מצוד, הצורך דבמקום מבואר הרי תרעא.

 בסחורתם יעלו לא שהתגרים כדי לשקר הותר וכן שקר,

 וזבינו אשוו שמואל נמי אמר ומה״ט מהמחיר. יותר

בזה. לשקר והותר

 עבידי מילי תלת דבר,ני הנ״ל, בב״מ דאיתא רמה

צורכי מילי דבשאר לאו במילייהו, דמשנו רבנן

 תלת הנהו על ההיתר כאן כתיב לא דהא אסור, מצוה

 דבאמת והיינו בהם, דמשנו רבנן דעבידי אלא מילי

 ושלום, טובה ודרישת מצוד, צורכי בכל לשנות מותר

 לשנות רגילים ואינם עצמם על מחמירין דרבנן אלא

מילי. תלת בהנהו אלא

 דמותר נמי חשיב דלא הא שם התוס׳ שהקשו ומה

מבואר דהרי' נראה, שלום, דרכי מפני לשנות

 ובמצוה לשנות, מצוד, שלום דרכי דמפני שם ביבמות

 תלת בהנהו דאפי׳ אלא בו, משנין דודאי קמיירי, לא

 רגילים נמי רשות, אלא לשנות מצוה בהם דאין מילי

בהם. לשנות



נא מהרש״א פה: ששי פרק יבמות רש״י
 ומשה דריש דלא ברוקא כן יוחנן לרבי האמת לפי וכצ״ל משמע חרתי וכבשוה דס״ד מאי לפי הארץ אח יכבשו שהם
 מודה ב״ב דר״י משמע בב״ר מיהו הארץ אח יכבשו שהם קרא משמעי רבים דבזכריס רבים בלשון וכבשוה אלא כתיב

 י,אמר ולא ומ״ש שביארנו. כמו נראה תלמודנו סוגיח לפי אבל וכמ״ש ע״ש יצאנית תהא שלא למדרש דוכבשוה לדרשא
למ״ד וכצ״ל עכ״ל למצוה ולא בעלמא לברכה ההוא ורבו פרו קאמר הראשון דלאדם אע״ג התוה׳ כתבו ורבו פרו

פרו נאמר שניהם דעל נמי
 הנשמע. דבר לומר לג

 הוכח יט[ ]ויקרא דכמיב
 להוכיח שמצוה תוכיח

 אביך הימנו: שמקבל מי
 צוה לא ויעקב צוה.
 דרכי מפני שינו הם אלא

שםשלום:

 אמר י מעזמע תךתי - "וכבעזוה" אדרבה,
 רב כתיב. "וכבעזה" יצחק: בר נחמן רב

 עזרי אל "אני לה( >שם מהבא אמר: יוסף
וךבו". "פרו קאמר: ולא וךבה". פרה

 אלעזר רבי מעזום אלעאי רבי ואמר * לג
בעזם ]עזמעון[: )עזמוע( בן

 בך הנעזמע, דבר לומר אדם על שמצדה
 שלא דבר לומר שלא אדם על מצדה

 שנאמר חובה, אמר: אבא רבי נשמע.
 הוכח ?שנאף, פן לץ תוכח "אל ט( )משלי

משום אלעאי רבי ואמר ן?אהבך״| לחכם

תוספות
 קאמר ולא לב

 דלאדס גב על אף ורבו.
 ורבו פרו קאמר הראשון

 ולא בעלמא לברכה ההוא
למצוה: /

פרו

 השלום, בדבר לשנות לאדם לו מתר א 7ברבי^שמעון עןר5א רבי
נא". שא אנא ליוסף: תאמרו ביה וגו׳ צדה "אכיף )בראשיתנ< שנאמר

יוסף יד
 דפיאה פ״ק ירושלמי א

 פ״ט ויק״ר פ״ק ב״ר
 סדר פנחומא פ״ה ד״ר

 ויחי סדר וסוף תולדות
 ילקוט שופטים וסדר

ויחי: סדר
 יעקב גבי דכחיב הא ורבו

 שדי אל אני לה[ ]בראשית
 ודאי ההוא ורבה פרה

 נאמר בעלמא לברכה
 גויס וקהל גוי גביה כדכחיב

 לבד יעקב שעם ולפי וגו׳
 נאמר ע״כ הדבור נתייחד

יחיד: בלשון

 לומר שמצור כשם לג
 הוכח דכחיב פרש״י וכר.

 שמקבל מי להוכיח הוכיח
 כפול מלשון עכ״ל ממנו
 דרשינן ובעלמא ליה דריש

 תוכיח הוכח לא.[ ]ב״מ מיניה
 יש ועוד פעמים ק׳ אפילו
 לעמיתך הוכיח הוכח לפרש

 עמיחך בעלמא כדדרשינן
שמקבל במצות עמיחך

 על נושף דבר דחובה נראה גו׳ פן לן הוכח אל שנאמר חובה אמר אבא ר׳ ומ״ש תוכחה מקבל שאינו ובהיפן תוכחה
 סכנה היינו ישנאך פן מדכתיב וה״נ סדומית דמלח סכנה משוס חובה ואחרונים מצוה ראשונים דמים המ^דוגמא

 ובב״ר בירושלמי מפורש וגו׳. צור אביך וק״ל: ממנו טובה לו ויגיע ויאהבך בהפך וכן שנאה עליו "שינטור”למוכיח

ואין עכ״ל בעיניו יוסף נחשד היה ה_שלא1לא_צ ודאי דהא בחומש רש״י ופי׳ שצוה מצינו לא צוה והיכן חן אות ]פ״ק

הרי״ף
 ז״ל פרש״י וכו׳. הנשמע דבר לומר שמצוה כשם לג

שמקבל מי להוכיח תוכיח הוכח דכתיב
 כמה תוכיח הוכח אלא כתיב דלא ואע״ג וכו׳ הימנו

 יחזור שמא ממנו מקבל שאינו אע״פ דהיינו פעמים
 הימנו שמקבל מי להוכיח דוקא הא ומנ״ל הימנו ויקבל
 הוכח היל״ל אתא פעמים לכמה הוכיח דאי דדייק אפשר
 משמע תוכיח הוכח ומדקאמר תוכיח תוכיח או תוכיח

 דהיינו התוכחה שהוא הוכח בו שניכר למי ו^׳דרשינן
 מקבל שאינו למי אבל תוכיח רעהו מאת תוכחה מקבל
 חטא עליו תשא ולא ואמר וחזר תוכיחנו לא הוכח
 יקבלנו שלא תוכחה דהיינו נשמע שאינו שדבר לרמוז
 חטא עליו תשא ולא לאומרו שלא עליו מצוה חבירו
 שמתוך מאחר חטא של משא תעמיסנו לא כלומר

 עליו ונותן נושא ואתה מוריו לקול ישמע לא התוכחת
ראיה שמביא תימה וכו׳. לשנות לאדם מותר חטא:

יזןקב עיון

 שמצוה כשם פי׳ הנשמע. דכר לומר שמצור! כשם לג
למנעו כדי להוכיחו הנשמע דבר לומר

 נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך מעבירה
 ור׳ שוגגים שיהיו מוטב כי מזיד יהיה שלא למנעו כדי

 מקום וכל לץ תוכח אל שנאמר חובה לומר מוסיף אבא
 שהוא תעשה לא אלא אינו ואל פן השמר שנאמר

כדבר לשנות לאדם \מותר במהרש״א עיין אולב חובה
 ופירש״י מת ואחיו הקודם מקרא מייתי דלא הא השלום.

 הייתי דהתם וי״ל מפיו שקר דבר הוציא היראה מפני
 בשביל לומר מותר מעצמו שקר לומר דוקא אומר

 ראיה מביא אחר בשם הדבר לשנות משא״ב השלום
 מעולם צוה שלא מה אביהם בשביל לומר ששינו ממה

 נפש פקוח משום דחשו למימר וליכא השלום משום
 וידע בכך חשדו דלא הרי כן יעקב באמת צוה דמדלא

 ששנא חשו מ״מ יוסף אותם ימית שלא הקדש ברוח
 רש״י לשון מדוקדק וכן השלום בדבר ששינו וזה אותם

 לו צוה כאילו שינה הוא ג״כ באתי לה׳ לזבוח שמואל דקאמר מהא ראיה נתן ר׳ דמביא הא וכן וק״ל בחומש
וע״פ בזה מ״ש במהרש״א עיין צרה. אביך שנאמר המלכות: ענין על רק לו צוה לא ובאמת זבח לזבוח הקב״ה

ציונים
 לומר שמצוה כשם

 מצוה כן הנשמע דבר

 שאינו דבר לומר שלא

 תשובה שערי נשמע.

 ארוזות קצו. אות ש״ג

 כ״ד. שער צדיקים
 עם׳ נת״ע-ב מהר״ל

 ישרים מסילת קצג.

 דברי רצ״ה פ״כ.

כז. אות סופרים

 לשנות לאדם לו מותר

 שערי השלום. מפגי

 קפא. אות ש״ג תשובה

 שכ״ב. צדיקים ארחות

 בראשית עה״ת אלשיך

 דובר רצ״ה יח/יב.

 והנה. ד״ה ח אות צדק

 בראשית תמימה תורה

 אהרן רבי משנת נ/טז.

עה. ח״ב

ליקוטים
 ולא לאיש ונשאת בפו״ר
 אינו והוא ממנו, נבנית
 מה לגרשה, רוצה

 מצות לקיים תעשה
 דאגידה מאחר פו״ר,
 יכולה ואינה ביה,

 וגם מאחר. להבנות
 ירצה אם אפילו לפעמים
 יושב אינו לגרשה,
 ב״ד בו שיש במקום

 או לגרש, שיודעין
 רחוקה, למדינה שהלך

 השי״ת פטרה כן על
 בא הקב״ה דאין מפו״ר,

 בריותיו. עם בטרוניא
 נשא אם האיש משא״ב

 יכול ילדה, ולא אשה
 אחרת אשה לישא

 מצות בה ויקיים שתלד,
 יכול דהאיש פו״ר,
 בבת נשים כמה לישא
 אדם על מצוה כך אחת.
שלא דכר לומר שלא

יוסף עץ
 ישנאך פן כדכתי׳ סכנה משום להוכיחו שלא חובה. לג

וגם שנאה עליו שינטור למוכיח סכנה היינו
 ובהיפך אחיך את תשנא דלא ל״ת על שיעבור לו יגרום
 שיקיים יגרום וגם ממנו טובה לו ויגיע ויאהבך בחכם
ומיירי יעקב שבות בספר וכתב כמוך לרעך ואהבת מ״ע

 דאילו יוה״ב תוספת כגון בתורה מפורש שאינו בדבר
 עד להוכיחן חייב מקבלין אינן דודאי גם המפורש דבר

 יוה״ב ובתוספת עשור דשביתת פ״א המ״מ כמ״ש הכאה
 ואין וכר. צור אביך יעו״ש: שוגגים שיהיו מוטב אמר
שהיה לפי האלה הדברים מכל כלום שצוה מוצאין אנו

"ד בס נ״ל נשמע.
מדכתיב לה דמפיק
לשון תוכיח, הוכח
הלשון וגם הוכחה,
אפילו דדרשינן כפול
ועיין פעמים. כמה
ומ״ש ז״ל. א בריטב"
דמפיק נ״ל חובה, ר״א

תוכח אל מדכתיב לה
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יוסף יד
 ד״א מסכת סוף א

:ע״א פז נ״מ
3

ליקוטים
I ,הוכח לומר דדי לץ 

 דאין וידענא לחכם
 הפך שהוא ללץ, להוכיח
 יתור דריש ולכך החכם.
 דאיכא ללמדנו הכתוב,

 מותר בהכי. חובה
 השלום. כדבר לשנות

 מספר לכך בס״ד, נ״ל
 דרך מספר עולה שקר

 הוא אם ללמד שלום,
 לומר מותר שלום דרך

 יעקב עיון והרב שקר.
 מן יליף לא למה הקשה
 שכתב מת, ואחיו פסוק
 הוציא היראה מפני רש״י
 ותירץ ע״ש. שקר דבר
 יעקב כה״ר ידידי בני

 נקרא דה אין דהתם נר״ו,
 דנמכר כיון די״ל שינוי,

 אין משם אשר למצרים
 כמו חשוב לעבד, יציאה

 עכ״ד שינוי, זה ואין מת,
 דכתיב נ״ל ועוד נר״ו.

 כמת נשכחתי לא( )תחלים
 הנשכח ונמצא מלב,

 מת. נקרא ג״כ לגמרי
 נקרא מיתה דלשון ועוד

 חי אדם על גם
 כדאיתא ממעלתו, שירד

 דכתיב וימת על באדרא
המלכים ואלה בפרשת
(p :)יהוידע
 לשנות לאדם לו מותר
 שנאמר השלום כדבר
 כה וכו׳ צוה אכיך

 ק״ק ליומך. תאמרו
 לשקר מותר איך באמת

 שקר מדבר כתיב הא
 לשון מה ועוד תרחק

 מותר הל״ל לשנות
 וי״ל השלום, מפני לשקר
 דברו לא יעקב בני דודאי
 דלמה לדקדק דיש שקר

 דברו ולא ליוסף שלחו
 להם שצוה כמו בעצמם
 דבריהם ע״פ אביהם
 ליוסף תאמרו כה שאמר

 שמזה לירא להם והי׳
 הוא, ששקר יוסף יבין

 תאמרו דכה י״ל ועוד
 כתיב דכבר כיון מיותר
 שהם י״ל ולכן לאמר
 דמשתמע לישנא אמרו
 לא דבאמת אפי לתרי

 לפני צוה אביך רק שלחו
 כוונתם יהי׳ לאמר מותו
 שצוה מה שצוה בזה

 יעקב ויכל כדכתיב
ועוד בניו את לצוות

רש״י סה: ששי פרק יבמות מהרש״א נב
 ע״י או לסעודה זימנן שלא ע״י חשוד נעשה אביו מימה דלאחר די״ל אחיו בעיני נחשד היה למה דא״כ להקשוח

 אחר עד אלא חשדוהו שלא מסתבר והס בב״ר כמפורש ישטמנו לו חשבו והס נחכוין לש״ש והוא בבור שהציץ
 חלמודנו לפי נראה ועוד לשנות אז הוצרכו ולא מומו לפני שיצוהו מאביהם בקשו לא אמאי דאל״כ אביהם ־■מיהם

 חשש מפני דמשמע יוסף אל ויצוו וגו׳ ישטמנו לו ויאמרו אביהם מח כי יוסף אחי ויראו מדכחיב כן מוטח דהמקרא
שצוה כן לו אמרו השטימה

 טס א )שמואל *שנאמר מצרה, אלמד: נתן רפי
 ושמע אלך? איך שמואל: "וייאמר

 ?שמעאל י3ר דבי א וגל׳. והרגני" שאול
 ברוך ה?ןדלש שאף השלום, גדול תנא:
יח( )בראשית כתיב דמעקרא בל. שנה הוא

ף
ואדוני כתיב שאול: יראח מפני אלא כן עשה ולא לשנוח צריך היה דוד אח למשוח הליכתו עיקר מקום מכל לזבח להם

 וק״ל: האמח לפי שצוה ולא
 מצוד אומר נתן רבי
 הוא ברוך הקדוש שהרי בו׳.
 ואע״ג לשנות לו צוה

 שם שעשה קאמר דקושטא
 ויאמר בקרא כדכתיב זבח

ויהרא וגו׳ לה׳ לזבוח שלום

יעקב עיון _

ויאמר
חקח
וגו׳
צוהו

 מצוה אמר נתן ורבי השלום מפני ששינו ומכאן האלה
 צוו, ספק חלל על שאם להרגך יפחדו ומשם ערופה עגלה דהיינו בידך תקח בקר עגלת לשמואל הקב״ה מדאמר
 שלא משאול שמואל ניצול הזאת שבעגלה וכיון נקי דם נפש להרוג לבם ימלא כיצד לנחל עגלה להביא הקב״ה
 וקראת לה׳ ותזבח והיל״ל לזבוח ואמרת צוהו למה ועוד באתי לה׳ לזבוח ואמרת הקב״ה עוד צוה למה יהרגנו

תנא ישמעאל ר׳ דכי :השלום מפני ולשנות באתי לה׳ לזבוח לומר הוא שמצוה משמע ואמרת מדכתיב לזבח להם

 שמת שראו לפי ליוסף אחיו חשדו דלכך אמרתי הדרש
 ריש וכדפרש״י השעבוד צרת התחיל ומיד אביהם
 על כהן אות פ״ז ]אסת״ר מגילה ברבה ואיתא ויחי פרשה
 שלחני למחיה כי תעצבו אל ועתה מה[ !בראשית פסוק

 לא ואומר שמוחל מי ומה יששכר א״ר לפניכם אלהים
 מי במצרים שנשתעבדו נענשו אפ״ה שלחתם אתם

 הטעם צ״ל והנה וכמה כמה אחת על מוחל שאינו
 לחבירו אדם שבין בעבירות מחילה מהני לא דלמה

 כל יצחק א״ר !יט.[ דברכות בפ״ג דאיתא ע״ד צ״ל אלא
 דידעי א״ד האבן אחר מספר כאילו המת אחר המספר

 בתריה אשתעי חד פפא רב והאמר איני להו איקפד ולא
 דמוחא לארנקא ובזעי׳ ממטללא קניא ונפל שמואל דמר

 וא״כ ע״כ ביקריה תבע דהקב״ה מרבנן צורבא שאני
 בן כי כדכתיב מרבנן צורבא שהיה ביוסף ג״כ י״ל

 וא״כ ביקריה תבע הקב״ה מחל שהוא אע״פ וגו׳ זקונים
 צרת התחיל ומיד אביהם מת כי ויראו הפסוק כוונת כך

 שלם בלב להם מחל לא שודאי בדעתם עלה השעבוד
 כל את להם ישיב פן וייראו לכך נענשו למה דאל״ב
 גמורה מחילה מחילתי כי תיראו אל להם ויאמר הרעה

 הקב״ה כי אני אלהים התחת זה על נענשו ראתם והא
ביקריה: תבע

יוסף עץ
 אותו ומחזיק חושדו היה ולא יוסף של חסידותו יודע

 עתה הם ראו ומה תולדות( סדר ריש )תנחומא דמים כשופכי
 ראו אביהם מקבורת שחזרו בעת שראו אלא שפחדו
 אחיו שהשליכוהו הבור אותו על לברך יוסף שהלך
 מקום על לברך אדם שחייב כמו עליו וברך בתוכו

 הזה במקום נס לי שעשה המקום ברוך נס לו שנעשה
 יוסף ישטמנו לו אבינו שמת עכשיו אמרו כן שראו וכיון

 ויצוו אותו גמלנו אשר הרעה כל את לנו ישיב והשיב
 ויחי( סדר סוף )תנחומא וגו׳ צוה אביך לאמר יוסף את

 השלום כח להראות אע״כ זה בתורתו הקב״ה ומדכתב
תולדות סדר דריש בתנחומא מ״ש ועיין לשנות שמותר

 וכתיב אלך. איד
 בקר עגלח ה׳

 לזבוח ואמרח בידן5®
 הוא ברוך הקדוש

לשנות:

הרי״ף
 צוה אביך מדכתיב והלא וכו׳ ליוסף תאמרו כה מדכתיב

 במדרש וכן לשנות שמותר ראיה משם שצוה מצינו ולא
 בפירוש וכן צוה אביך שנאמר מהתם לה מייתי רבה

 שצוה מצינו ולא צוה אביך כתיב בתורה ז״ל רש״י
 1נתז לרבי וע״ק השלום מפני לשנות שמותר אלא

 לשנות לשמואל ניתן רשות דלמא לשנות דמצוה מנ״ל
 ישמעאל רבי לדברי וע״ק באתי לה׳ לזבוח ולומר
 אחרי אמרה היא דילמא שינה הוא ברוך שהקדוש מנ״ל

 ברוך והקדוש זקן אדוני וגם זקנתי אני דהיינו בלותי
 והגיד זקן ואדוני שאמרה דבריה קצת העלים הוא

 ונלע״ד זקנתי. ואני דהיינו בלותי אחרי שאמרה מקצתן
 את לכם ואגידה דהאספו קרא האי דריש אלעאי דרבי
 האספו לבניו יעקב שצוה צווי שהוא וגו׳ יקרא אשר

 יצדק זה וכפי אחת אסיפה כלכם ותהיו מהמחלוקת
 צוה אביך כלומר לומר מותו לפני צוה אביך לומר

 מחלוקת בלי אחת אסיפה האספו שאמר אחת צוואה
 יחלוק שלא ליוסף לאמר היתה צוואה באותה וכוונתו

 וכפי ואחוה באהבה אחת באסיפה יתנהג אלא אחיו עם
 שכך דברו באמת כי השלום מפני ששינו להוכיח אין זה

 אלא השלום מפני ששינו להוכיח ואין אביהם צוה
כדברים אמר לא והרי ליוסף תאמרו כה זה ממאמרם

 ויאמר שנאמר מצוה תנינא: במהדורא ובענף בעץ
 תקח בקר עגלת ה׳ ויאמר וכתיב וגו׳. אלך איך שמואל

 הוא ברוך הקדוש באתי לה׳ לזבוח ואמרת בידך
 שם שעשה קאמר דקושטא גב על ואף לשנות צוהו
 מכל וגו׳. לה׳ לזבוח שלום ואמר בקרא כדכתיב זבח

 עיקר אין שבאמת באתי לזבוח שיאמר לו מדצוה מקום
 צוה למה וא״כ דוד את למשוח רק לזבוח לשם ביאתו
 והא ישאלוהו שלא אף באתי לזבוח להם שיאמר אותו
 ואינהו דבר אליו שואל ואין ולזבוח ללכת יכול היה

 אע״כ לזבוח היה שביאתו ויסברו נפשייהו מטעו
כתיכ דמעיקרא :השלום מפני לשנות שמצוה להראות
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רש״י
 לשון אמרה שרה זקן. ואדוני

 צחקה זה למה ]כתיב[ לאברהם הדבר הוא ברוך
 השלום: מפני הדבר ושינה זקנתי ואני וגו׳ שרה

ותלדי תשתי שלא יתן ומי כרפא. הדא לי ילדת איכו

נג מהרש״א סה: ששי פרק יבמות
היתה פי׳ כן שדרשו דלרז״ל הרא״ס מדברי וכר. זקן הקדוש וכשגלה בזוי

שני אחד כרס

 "ואני כתיב ולבסוף זקן",
 הוה היא דרבי זיביתהו

 לקמה ואתת מנא, שנאי לידה. צער לה
 לא. לה: אמר וו־ביה? אפתה מפקדה אתתא אמרה: היא. דרבי

 לה: אמר מילתא, אגלאי לסוף דעקרתא. סמא איעזודא אזלת,
 אחי• ־ וחזקיה יהודה :מר זיאמר אחריתי, כרסא חדיא לי ילדת איבו

אחוותא. - וטבי פזי

עוד
תאומים: אחי. בניס:

ובנותיו תאומות אחוותא.

 לי היתה כבר
אבל שם עיין

"ואדוני
זקנתי".

הרי״ף

היו:

צחקה בשניהם ודאי ששרה
 ולא זקן ואדוני במקום זקנתי ואני השלום מפני ששינה לומר לרז״ל שהביא ומה עתיד במקום עבר בלותי אחרי ופי׳

 בם׳ דקאמר והיינו בלותי אחרי וגו׳ צחקה זה ולמה לישנא בהאי למכתב ה״ל דא״כ וגו׳ בלותי אחרי שאמרה במקום
 זקנתי ואני אלא בלותי אחרי איהי דקאמרה לישנא בהאי ר״ל איהי כדמתיבה הקב״ה מותיב לא פז.[ ״»3] הפועלים

השלום: מפני ששינה ומשוס זקן ואדוני במקום 4

 אפשר וכו׳. זקן ואדוני כתיכ דמעיקרא שינה הקכ״ה
 עצמה זקנת דהיינו בלותי אחרי אמרה ששרה דדייק

 למה היל״ל הקב״ה ובדברי זקן ואדוני הזכירה ואח״ב
 ומאחר אלד אמנם ואף זקנתי אני לאמר שרה צחקה זה

 שמחמת אלו דברים בכלל שיש אלד אמנם ואף דקאמרה
 זקנתי אני בסוף לומר חזרה ולמה תלד אמנם אף זקנתה

אני יש אלד אמנם האף שאמרה שבדבריה ודאי אלא
 במקום הוא זקנתי ואני לומר ה׳ שחזר ומה "'זקנתי‘*

 גדול השלום: מפני ששינה הרי זקן ואדוני שאמרה
 השלום גדול וז״ל נשא פרשת ובמדרש וכו׳. השלום

 שנאמר השלום מפני בדבר שינה הוא ברוך שהקדוש
 זאת לנוסחא לדקדק ויש זקנתי ואני אלד אמנם האף
 אלד אמנם האף שאמר הפסוק מתחלת הביאו למה

 כדבריה ולא זקנתי ואני באמרו הוא השינוי שהרי
 שלא אחר דקדוק עם יתבאר אמנם זקן ואדוני שאמרה

 במקצת דברים העלמת אם כי שרה בענין שינוי מצינו
 שהיתה יתכן זקנה שאני בלותי אחרי אמרה שהיא ,פי
 מ״ש ממני העלים והקב״ה זקן אדוני וגם עדנה לי

 בלותי אחרי שאמרה מה אם כי הזכיר ולא זקן ואדוני
 בלותי אחרי דרשו דרז״ל אמת הן זקנתי ואני דהיינו
 עדנה לי היתה באמת אמרה אלא תמיהא דרך שאינו
 גם ומה נערות לימי הקב״ה החזירה כי בלותי אחרי

 וסת שהוא עדן מלשון הוא ועדנה נדה שפרסה לחז״ל
 כי השלום מפני ששינה מכאן להוכיח אין מ״מ אבל
וגם זקנתי אני כבר לומר בתמיהה היתה כוונתה שמא

עץ..
 שפי׳ אלד אמנם האף אמרה שהיא ר״ל וכו׳. זקן ואדוני

 אך הבשר שנתעדן ללדת אני יכולה מצדי באמת דאף
 האף לאמר שרה צחקה זה למה אמר והקב״ה זקן ואדוני
 אי א״כ זקנתי ואני ומדסיים זקנתי ואני אלד אמנם
 תחלת יקשה דא״כ כנ״ל אלד אמנם האף לפרש אפשר
מניעה אין שמצדה אמרה שמתחלה דבריה לסוף דבריה

בלותי אחרי וה״פ וכו׳ שיש כמ״ש כמשמעו עדנה לי
 האריך עוד וכו׳ זקן אדוני אבל עדנה
 בחומש רש״י דברי יהיו לפירושו קשה

 דרש הביא שהוא סותרים
 השלום מפני ששינה רז״ל

 צוחקת הימה שלא והיינו
 היאך וא״כ עצמה על כלל

 שרה וחצחק על שוב פרש״י
 מסתכלת שהיתה בקרבה
 אפשר ואמרה במעיה

 דא״כ עכ״ל וכו׳ הקרבים
 צוחקת היתה עצמה על גס

הרמב״ן כפירש נראה -וע״כ

 אמנם האף שאמר הפסוק תחלת הביאו לכך זקן אדוני
 הן אמרה שכך משמע אלד אמנם האף דמדקאמרה אלד
 לי שנתחדשה לי שנעשה מנס אחת ראיה ראיתי אמת
 אלד שגם אפשר אם אבל בלותי אחרי ונערות עדנה

 נערה שהייתי אע״פ הנערות שבימי בלידה נס לי ויעשה
 אלא בטבע שלא הנערות שבא ועכשיו ילדתי לא וקטנה

 לא בלותי אחרי שפי׳ הוכיח וזה אלד שגם אפשר בנס
 שאחרי ראיתי הנה אמרה בניחותא אלא תימה דרך היה

 אדוני מאת הוא העיכוב אבל עדנה לי היתה בלותי
 לי שעשה כמותי לנס ראוי אינו שמא כי זקן שהוא

 לאברהם ברור זלזול היה הזה בדבר והנה נס. הקב״ה
 לנס היא ראויה כי נס לי עשה שהקב״ה אומרת בהיותה

 דמוכח לנערות להחזירו נס לו נעשה לא אברהם אבל
 בדבר גדולה קפידא ויש אברהם של מכחו כחה דיפה
 שרה צחקה זה למה לאברהם הקב״ה אמר לכך הזה

 האף שאמרה אלו דבריה דמתוך אלד אמנם האף לאמר
 נס לי שנעשה אמת הן אמרה דכך משמע אלד אמנם

 שאלד הקב״ה נס לי יעשה האף אבל לנערותי וחזרתי
 לא והיא טבעי אינו זה ונערות בימים באתי זקנתי בימי

 שעשה ומי עדנה לי היתה בלותי אחרי אלא אמרה כך
 זקן אדוני אבל בלידה ג״כ אחר נס לי יעשה זה נס לי

 ובזה השלום. מפני הקב״ה ושינה לנס ראוי שאינו נראה
 וכי לשנות הקב״ה הוצרך למה אחר דקדוק נדקדק

 שאמרה אלו בענינים מקפיד היה ע״ה אבינו אברהם
גנאי שבהדיוטות הדיוט אפילו והרי היא ולא זקן שהוא

יוסף
 וע״כ מצדה שהמניעה זקנתי ואני אמרה ולבסוף

 אחרי שאמרה לאברהם השי״ת דברי לפי לפרש הוכרחנו
 בלותי אחרי עתיד במקום עבר עדנה לי היתה בלותי
 גדול שינוי לך ואין זקנתי ואני בתמיה עדנה לי יהיה
 תשתי שלא יתן ומי כרפא. חדא לי ילדתא איכר :מזה

ה׳ סי׳ העזר באבן הנה בנים. ב׳ אחד כרם עוד ותלדי

ליקוטים
 כה לשלוחים הוסיפו
 שיאמרו ליוסף תאמרו

 לא ובזה מעצמם כן
 צוה שאביו בפי׳ אמרו

 יסבור יוסף אבל כן
 על גם קאי צוה שאביך

 אמרו ולא שלחו ולכן זה
 שאסור כיון אכן בעצמם

 והם הבריות דעת לגנוב
 שיש לשון ואמרו שנו

 הוכיח מזה בו לטעות
 מפני לשנות שמותר
 דהוסיפו ומה השלום
 זה גם מותו לפני לשלוח

 שהרי יוסף להטעות עשו
 יעקב הלא ליוסף יקשה

 מהמכירה כלל ידע לא
 האומר לכל שהחרימו

 עמהם שכינה וצרפו
 מותו לפני הוסיפו ולכן

 רוחם תוסיף דרך על
 דהצדיקים דידוע יגועון

 הקדש ברוח מסתכלים
 שלא מה מיתה בשעת

 ושמע בחייהם. ראו
 קשה וכו׳. והרגני שאול
 מזה יליף איך קצת

 שינה השלום שמפני
 פקוח אימת מפני דלמא
 ל״ת כל שדוחה נפש

 בפסחים והרי שבתורה
 דהיכי מזה יליף )ח:(

 לא היזקא דשכיח
 מצוה שלוחי אמרינן

 ע״פ וי״ל נזוקין, אינן
 במ״א שכתבתי מה

 בזה פליגי תנאי דע״כ
 במתניתין נהוראי דר׳

 ס״ל ע״כ סו.( )נזיר
 דשכיח היכי דאפילו
 שלוחי אמרינן היזקא
 איך דאל״ב א״נ מצוה
 כבר והרי שם קאמר
 מזה סתירה דמה נאמר
 הי׳ שם הא יוסי ר׳ לדעת
 פ״נ מטעם לירא מצוה
 הכי נתן ר׳ דגם י״ל א״כ
 לירא צריך הי׳ ולא ס״ל

 שיושבת אלא שינזק
 וליכא שאול עם השלום

 שלום, דרכי משום רק
 בריטב״א ראיתי שוב

 דפסחים הא כאן שהביא
 היכי מצוה משלוחי
היזקא, דשכיח

 מוכח אדרבא ולפמש״ב
 נראה גם מהכא, איפכא
 כאן הריטב״א מדברי
 לומר אינו לשנות דמותר

 לגנוב אלא גמור שקר
 למה ראי׳ וזה דעת

 בני גבי עגלל שכתבתי
 לבר<\ :תערוך יעקב

 מפקדה אתתא אמרה
אין ורריה. אפריה
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יוסף יד
 ספרי ע״א ד קדושין א

 ילקוט כ אמור: פרשה
ה: סי׳ יהושע

בליקוטים
 אפילו הא להקשות
 לה היו כבר הא מפקדה

 תרצו כבר ובנות בנים
 ד״ה )קי: בשבת התום׳

 לערב דמשום והחרא(
 קאמרה, ידיך תנח אל

 דלמא דחיישא י״ל ועוד
 דאמרינן ואף ימותו
 דלמיתה כר:{ )דף לעיל
 דלמא חיישינן לא דתרי
 זו הלכה ידעה לא היא

לנר(: )ערוך
 מילה פריעת ניתנה לא

 נ״ל אכינו. לאברהם
 יתרון שיש הטעם, בס״ד

 דאינו ועושה במצווה
 מצווה שאינו במי נמצא

 במי יתרון ויש ועושה,
 ועושה מצווה שאינו
 במי נמצא שאינו

 ולכך ועושה. שמצווה
 כאן, שתים השי״ת עשה
 כדי צוהו המילה דעל

 ועושה, מצווה שיהא
 צוהו לא הפריעה ועל
 מעצמו, שיעשנה כדי

 מצווה אינו ויהיה
 דאברהם וידוע ועושה.

 שלא אע״פ ע״ה אבינו
 הפריעה על נצטווה

 וכמ״ש אותה קיים
 )בן ז״ל התוספות

יהוידע(:

עא: ע. ח ־ ז פרק יבמות
שביעי פרי, גדול לכהן אלמנה

אין "תרע ־כ( ליקרא לבנן־ ;ולד פרע 6>’א־,
 זרע זרעה, אלא לי אין לה".

כפלת הריני רבנן: תנו מקום. מפל - לה״ אין ״וזרע לומר תלמוד מנץ? - פסול ואפלו זרעה,

התרומה. מן #פוסלני פרא. תי3ך3 כפרת ואיני בתרומה, #מאכילני פוזא, בן־בתי

קזמיני פרי, הערל
יו ה( )יהושע #נאמר אבינו, לאברהם מילה פריעת נתנה לא רב: אמר לצחק בר רבה אמרב* לד!

נד
 פריעת ניתנה לא לה

אבינו. לאברהם מילה

רש״יתוספות
 כלומר קטן כלי כוזא. לד

 ברא. גרוע: שהוא ממזר
 כהן כלומר חשוב כלי

גדול:

 צריך המאמר זה להבנת וכו׳. לה אין וזרע רבנן תנו לד
בת כי והם שלמעלה במשנה נזכרות הקדמות

 ממנו זרע שום לה ישאר אם ונתאלמנה לכהן שנשאת ישראל
 ולכן זרע אותו בעבור בתרומה אוכלת בת או הבן בן אפילו

 ולדה לנכרי או לעכו״ם ונשאת הלכה בת ואותה בת ילדה אם
 בתו בן שהוא ביק כהן זרע נקרא הכי ואפילו ממזר זה הרי בן

יעקב עיון
אבינו. לאברהם מלה פריעת ניתנה לא רב א»ר לה

להיות ניתנה דהמילה משום הטעם אפשר
 יזן !בראשית בקרא להדיא כדכתיב ישראל בין ברית אות

 אחריו בניו שאר גם נמשכו למול אברהם שנצטוה ואחר
 תורה מתן בשעת לכן קטורה ובני ישמעאל בני כמו

 צוה תורתו את להם ונתן ישראל בעמו הקב״ה שבחר
 נתן ולא תוספות )וכמ״ש מסיני למשה הלכה בע״פ להם

 זר כמו תורתי רובי להם אכתוב במדרש וכדאיתא בכתב
 שבמדבר כיון בקרא( ורמז אסמכהו יהושע אך נחשבו

 ע״פ משה שנצטווה פריעה דיני לאשכוחי אתי מלו לא
 הפריעה גם להם וניתן ישראל לבני אחר וסימן אות ליתן
 לא רב אמר :ע״ב נ״ט דף מיתות ד׳ פרק בש״ס ועיין

 אות פמ״ו !ב״ר לך לך פרשה במדרש מילה. פריעת ניתנה
 ציצין וכן ופריעה מילה ימול המול מפסוק דרשינן יבן

 האי כלל ס״ל דלא לשיטתו רב אכן המילה את המעכבין
 שם דאמר כמאן דס״ל אלא ימול המול דכפל דרשה
תורה דברה ימול המול ע״א כ״ז דף מעמידין אין בפרק

הכותב
 ותאמר טובה לו תחזק והיא אמו אם תרומה תאכל ובעבורו

 מאכילני הכי ואפילו ממזר שהוא הגרוע בתי בן כפרת הריני
 ונתאלמנה לישראל הנשואה כהן בבת כן שאק מה בתרומה

 כהן להיות ראוי הוא והרי לכהן שנשאת בתה בן לה ונשאר
 לאכול אלמנותה אחרי לשוב פסולה היא ובעבורו גדול

אוכלת: היחד. זרע שום נשאר לא ואם אביה בית בתרומת

הרי״ף
 אם או הזקן הוא אם לומר אלו בענינים יקפיד אם לו

 שהקפידא מתיישב שכתבתי מה ועם הזקנה היא אשתו
 לפי נס עמה יעשה שהקב״ה שאמרה מה על הוא

 נס הקב״ה יעשה לבעלה גם אם ומסתפקת היא שראויה
 מכהו כחה שיפה גדולה קפידא וזו זקן עדיין שהוא כיון

 אמרה שכך לאברהם ואמר הקב״ה שינה לכך נס לענק
 ראויה תהיה אם שמסתפקת לומר אלד אמנם האף

 חז״ל מ״ש יצדק זה שכפי ואפשר בלידה. נס לה לעשות
 אומרת היא כלומר נסים מלעשות זקנתי ואני פמ״תן !כ״ר

 אמר בלידה נס הקב״ה לי ויעשה אלד אמנם גם שאם
 ויהיה זה אחר זה הרבה נסים מלעשות זקנתי אני וכי
 ומה שרה דברי הם אלד אמנם האף מ״ש זה כפי

 שינוי כאן אין וא״ב הקב״ה דברי הם זקנתי ואני שאמרה
 בונת שמא כי שינוי כאן שאין לדחות יש שלום מפני
 לפי עדנה לי תהיה כלומר בתמיה הוא בלותי אחרי
 לאמר שרה צחקה זה למה הקב״ה ומ״ש זקנתי שאני
הלידה מטעם בזה מאמנת שאינה הוא אלד אמנם האף

 שאלד היתכן לה היה לא מטרין שעיקר אפשר שאיך
 ראיה הביא לכך הנערות בשעת לי היה שלא מה מטרין עיקר זקנתי לעת הקב״ה לי יעשה איך כי זקנתי שאני כיון

:השלום דרכי מפני העקרות בענק למנוח ששינה המלאך מדברי אחרת
 לישנא ולהאי לפריעה לאו אלא שנית ומאי שוב מאי אחר לשון ז״ל רש״י כתב וכו׳. מילה פריעת ניתנה לא לה

להאי לי קשיא ועוד התוספות הקשו וכן קושיא להאי מידי משני דלא וקשה וכו׳ לאקושי ודילמא גרסינן

 כדי עיקרק כוס לשתות מותרת ואשה כתב י״ב סעיף
 משמע י״ר ס״ק הב״ש וכתב תלד. שלא עד לסרסה
 דהמעשה אע״ג וצ״ל ע״כ מותר כלל צער בלא אפילו

 לא לידה צער שבלא משום הוא לידה צער ע״י כאן היה
 אבל ת״ח. בנים לה שהיה כך חייא רבי אשת עברית הוה

 טעמיה הוא דמידי לידה צער בלא אף מותר באמת
 צער בלא אפילו א״כ פ״ו על מצווה אינה ראשה משום

מותר: לידה

יוסף עץ
 מלאכול כהן בת על שיעכב לי. אין לה אין וזרע לד

זרעה. זרע מישראל: זרעה אלא בתרומה
 ואפילו :מעכבה הוא שאף מנין בן לו ויש בנה מת שאם
 דהא קאמר. פסול זרעה זרע ר״י ואומר ממזר כגון פסול.
 תאכל ולא הכהונה מן פסלה לה לפסול שנבעלה כיק
 אלא ממש פסול זרע לפרש ליכא הלכך בתרומה עוד

:ד.( דף קדושין )תום׳ פסול זרעה זרע
פרע אברהם ומ״מ לאברהם. מילה פריעת נתנה לא לד!
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כד שרה חייפרדס

סי" תענית תום" בפסקי מ״ש אעלה אגבוירך

 על בין לחבירו להודות דרכי מ״ח ח"
 החמ״ס, בזה ועמ״ש וממוה. השקר מל בין האמת

 חכמי כנסש בקובץ ומ״ע ס״ו, סי" ח״ו בלקומיס

 המאסף ובקובן ס״ב, סי" באדמסא היו״ל ישראל
 ותרע״ב ס״ג, סי׳ מרע״א שנמ בירושלים היו״ל

רמ״ב סי" יו״ד שאול ביי משמ״ש ונ״א, י״א •י"

 ובמהרש״א שיחה ואין ד״ה ב" דכ״ו ברכום
 ה׳ לפני דאי" הק׳ חום" והנה רעק״א, ובהגהות

 יצחק ויצא דכ׳ חפלה אלא שיחה אין שיחי ישפוך
 דבריימא ,כ עלמה עם? ובם" בשדה, לשיח

 שיחי לפניו מאשפוך בשדה לשיח דמוכח רברכוח
 בע״ז דר״א גבי כוותי׳ דהלכמא יהושע לר" הוא
 שיחי לפניו אשפיך לשון דבין דסברר״י וי״ל שם.
 דהא חפלה בלשון הכל שיחי אשפוך ה' לפני בין
 חפלה אלא שיחה ואין ר״א כמו הוא קאמר לא

 לשיח אדרבה אלא בשדה, מלשיח להוכיחו ול״צ
 לפניו דאשפוך מקראי להוכיח צריך מפלה ל׳ בשדה

 עלמה אהל ובס' שיחי. אשפוך ,ה מלפני או שימי
 הדרים דהאנשיס כ׳ שלמה חפארח בעל מהגה״ק
 שומעים ואינם מנין בלי חמיד ומתפללים בכפרים

 ורק בקדושה יניקה להם מנין שבקדושה דבר

 יצחק ויצא וז״ש אורחים, הכנסת מצות ם שמקיימ מה
 המשיח ביאת קודם פי׳ מרב לפנות בשדה לשיח

וירא מתקיימים זכות באיזה לעיין יצחק יצא
 שבאים אורחים הכנסת הוא באים גמלים והנה

 מפרעמישלאן הר״מ בשם ראיתי וכן הגמלים, מל

5 ז״ל
 ותקבר כמו והתפעל לשון ערש״י «Ci5m1 (סה

והק׳ רש״י. דקדוקי מי" ותשבר.
 ולא אלו תיבות דוקא רש״י נקע למה המפו"

 ע״פ בזה וראיתי שבתנ״ך, ומתפעל לשינות שאר
 א״ל דרבינא דברי׳ בהלולא דל״א בברכות שאחז״ל

 דמיתנן לן ווי א״ל מר לן לישרי המנונא לר׳

 בס אל בא כאשר יצחק כי רש״י מלמד וזה וכו",

המיתה. יום הזכרת ותקבר אז ההרהור היה זוגו
 א״ל בגמ׳ אי" והנה וחתכם. הצעיף

 תרחק שקר מדבר אמרה והתורה וכו" לב״ה ב״ש
 ישבחנו רע מקח שלקח מי לדבריכם ב״ה א״ל
 מפורש וכן השלום מפגי לשנות דמותר והיינו כו׳

 וע״ש ס״ה סי" באה״ע כן ינפסק בשנומ״ק. שם
 לומר שרצה אילעאי נר' ר״י ולכך סק״א במ״ז

 הדס של בד נועל הי׳ כב״ה וחסידה נאה כלה
 ושלום האמת ׳דכ משים הירדוף, דלא להראות

 משוס בזה ואין השלים מפני לשנות ומומר אהבו

:תרחק שקר מדבר

קסג יוסף
 ורואין אחר מורה של פסק אחד למו״צ נשלח באם

 מפני שיחמיר בדבר איסור דאין להחמיר שנועה
 ראי" להביא ויש ע״ש, יתבייש שלא כדי כבודו

 דאבוהו כבודו משום נשיאה דר״י דקע״ו מיבמות
 א״ש ולפי״ז ע״ש, כולה נהרדעי תבדק שלח דשמואל

 שקר שהוא אף לו מודה דלחומרא תום" הפסקי
 לרשב״ל שאל דרשב״י ב" דע״ז בכתובות וכ״ה מ״ש,

 בר אתה אי א״ל הן א״ל מימיך קשת נראה אם
 לאחזוקי דלא ורק הזי דלא בש״ס וסיים ליואה

 טפמ״ש עי״ל שקר. שהיה אף לנפשי" נויבוחא
 להאמוראיס להעניש רולים שהי׳ ע״א ד״ע בתענית

 שמעתתא הי" שלא זל״ז מרמזין שהי" בשביל

 לא ובודאי ע״ש, ברבא כמו במיניהם גוחין דר״פ
 לאמת, בעיניהם נראה של״ה אלא לקנטר כוונו

 היינו להודות דצריך ונראה עשו. טוב לא ואעפ״כ
וז״פ שקר בעיניו שנראה אף כהודאה דהוי לשמוק

:קרש על .ובין, אמת על ןבי הודותל דצריך__
כ״ז ערש״י שרה. האהלה יצחק לבאה »(

וכו׳ דלוק נר הי׳ קיימת ששרה
 שכ׳ ד" ענף א׳ שורש ח״א עבת על מדורו ס׳ מי׳

 בפי״ד כ׳ דרש״י נמרן. בקיצור וח״ד ארוך דרוש
 חסדים גומלת שמהי׳ לו היא ראוי׳ הוכחת אותה

 חסד בין דחילוק אברהם. של לביתו לכנוס וכדאי
 אחר רק נותן אינו הרחמים שבמל לרחמים.

 ביוקר החסד בעל אבל בדוחקו העני שראה
 כמ״ש חסדו לחול מקום למצוא ורודף יעמוד
 וכמ״ש דלים, בתר לרון דרכו א׳ דק״ד בשבח
 יש אס לאליעזר ששלח אברהם על ב׳ דפ״ו בב״מ

 וז״פ לקראתם, וירן בעצמו הלך ואח״כ אורחים
 מושה ה׳ כל״ח לבדו גדולות נפלאות לטושה

 בנסו, מכיר הנס בעל אין וכמ״ש בעצמו חסד
 לעוברים חסד לעשות יוצאת ורבקה וז״פ

 מדבר כאלו שכמה על וכדה הלשון וג״כ ושביס,
 הולכת של״ה רק שכמה, על וכד היל״ל ידוע מדבר

 לפשות היציאה רק לביתה מים להביא בכוונה

 כלו כאשר ויהי וז״פ לפעולתה, הידוע וכדה חסד

 ומנעו ממט ששתו מגיעה מלשון מלשתות הגמלים
 רק ושמו במים שהיה הברכה מחמת מלשתות
 אחת. בשאיבה הגמלים לכל ותשאב קימעא,

 הבאר בריצת מעלומיה ליצחק העבד וכשסיפר
 תיכף ולק שלה. חסד ומדת מיס וברכת לקראתה

 אמו. דוגמת ונעשית שרה האהלה יצחק ויבאה

 זדונית מאהבה השב ב׳ פ״ו יומא חז״ל וז״ש
 תשובה וכשעושה מחסד נמשך אהבה כזכיות, נעשו

 עמו עושה וה׳ החסד מדת מליו מעורר מאהבה
כמדת לעונותי׳ שימחול בלבד ולא חסד. ג״כ

רחמנות
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וידאיזז פרדס קיח
ח״א דבש וביערות שם. ובמהרש״א המלך בחלמי

 השלום. מפני הה שינה ערש״י זקנתי. ואני 0י
וברא״ס, ,ב ס״ה יבמוח מהרש״א מ•"

 אך כלל. נסספקה לא שרה דבאמח אי׳ ובימ״ד

 איש '0 שנ׳ מבור לישראל ה׳ נגלה בים דאחז״ל
 ז״ל האר״י ופי׳ כזקן. חורה ובמתן מלחמה.

 כנבור עצמו מראה המבע לדרך חוץ נס דכשעושה
 בדרך נם במשומו אבל בים הי׳ וכן מלחמה ואיש

 לנס זאת חשבה ושרה כזקן. מלמו מראה המבע
 נגלה להיוח ה׳ צדך והי׳ הטבע לדרך חון

 בנבואה ראמס והיא כזקן ולא כגביר בנטאה
 כלו׳ להשי״ח. כינוי זקן ואדני ואמרה כזקן ה׳

 חוץ וזה עדנה לי חהי׳ בלוחי שאחר אפשר איך

 השיב ומ״ז כזקן ס׳ אח רואה ואני המבע לדרך

 זקנחי ,שאני" בשביל צחקת למה זקנתי ואני ה׳
נגלה אני לכך הטבע בדרך נס הוא אצלי

:כזקן ־  חסידים בספר ועי׳ וכו׳. שינה שלא רמב״ן ש®
עבר בשכבר דוקא שכ׳ חכ״ו סי׳ ’

 והוה בעתיד ולא השלום מפני לשנות מותר הדבר
 ס״ט ל״ר ,סי מחי״מ שהק׳ אזילאי בפי׳ וע״ש

 ע״ש מלהבא חמור דלשעבר שבועה מל דהעובר

 דלא במסכת דמשני רבנן דטבידי כ״ג מב״מ וק
 להחזיק ושלא ענוה משים היינו בפיו ששגור יאמר
 הס״ח. שהביא קנ״ו סי׳ מג״א ועי׳ לעצמו. טובה

 ובדברי בזה. מ״ש נ״מ סי׳ ח״ו בחת״ס וע״ע
האורח לנשים היות זמן דכל ויגש רמב״ן

L--------------חלרנה:_<
ברכות צל״ח ועי׳ ורמב״ן. ערש״יי היפלא יי(

ב׳: ל״א

 הארץ לו נמתי אני בתמי׳ רש״י המכסה, 0י
שם ס׳ עי׳ שלו, הללו כרכים וה׳

 אשר לממן הפ׳ מל ז״ל לבוב להגאבד״ק משמואל
 ,ה דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה

 זאת יצוה למען דוקא למה וק׳ ומשפט. צדקה לעשות

 באבות עפמ״ש וי״ל ע״ת. אפי׳ א״א קייס הלא
 בעצמך אתה שגס ופרש״י משלו לו תן מ״ח. פ״ג

 הוא והצדקה רבו. קנה עבד שקנה ומה ,ה של
 שותך דנעשה לאמתו דן אש המפו׳ כ׳ אך ה׳ משל

 לכאו״ק ג״כ וכאן שלו. הממה הוי א״כ במע״ב
 לכך ק״ר עבד שקנה מה הא שלו כרכים ה׳ מ״ש

 ומשפט צדקה לעשות כו' ושמרו ,הם מסיים

 חן לויח ועי׳ שלו. כרכים ה׳ והוי שותף ונעשה

נעים: דרוש גליתי חצרות ערובי ה׳ אמר כו' המכסה ובמד

מסף
 ותמוה. לו. אגלה ולא סדום של הפוכה למחר לו.

 סערבין בכל ל״ב בעירובין דאי׳ לפרש וראיתי

 משוס מפרש ובירו' ומלח ממיס חון ומשתתפין
 לוט של אשתי ומלח מבול מים קללה. בהם דיש

 אני מוכרח וא״כ לו גליתי ע״ח וזה״ם מלח. נציב

 דין עתה שנולד משום סדום שיל הפוכה לו לגלות
 אשתו משים במלח מערבין אין שממחה לע״ח חדש

:דקל״ז תורה שמרי בס׳ וע״ע לוט. של

סיפר והזכירו הואיל מרש״י ואברהם י"(
 נח תולדות ם׳ עי׳ בשבחו.

 רבה כי וממורה סדום זעקת עוד שיל״ד ה׳ דרוש
 ולשון מיוסר. ,כי" סיבת מאד כבדה כי וחטאתם

 מדברי׳ והקיצור הקודם על טעם נתינת רק כי

 בכחו ואין נענש שחבירו כשרואה שהצדיק הוא
 שאין ה' שיבטיחו עד זה מל מצטער להציל

 המכסה וז״ש הדור. רשעת מגודל רק מצדו החסרון
 ותחתונים בעליונים מושל בצדקתו הוא הלא כו׳

 שלא ,הי שלו שמזל אע״פ גדול לגוי הי׳ שהרי
 כל בו נברכו שהרי בתחתונים מושל כן יוליד,

 העולם. לכל הברכה חבא ובזכותו האדמה, משפחות

 זכיותיו כי וידמה יצטער סדום הריסת אכסה ואם
 ומסבת רבה. םו״ע,כי" זעקת ה׳ גילה לכן מעטים

 די אין בך כיוצא אלך אפי׳ מעשיהם וגודל רוע
 יועיל לא ואם התפלל, ומ״מ העונש. מן להצילם

 ראיים שבקרבם צדיקים עכ״פ מבחוץ צדיקים זכות
למדו ולא רשעים עיר בתוך שהם כיון להגין

:ממעשיהם

 בית שו״ת עי׳ חבה. לשון רש״י ידעתיו •0ימ(
כ״ו. אות הבית פתח בהקדמה או״ח יצחק

 ללמד וביחוד חורה. בעלי של כחה גדול כמה

 והוא ויקרה רבה מציה הוא ימים צעירי הנערים
 רש״י כמ״ש א״א נתפאר ט אשר לישראל תפארת

 יום יום לומר עקדה ס׳ תקנו וחז״ל חבה. ל׳
 חצבנו ממנו אשר הצור בעקבות ללכת להזכירנו

 המחנכים רשעים ועצת יס׳ לעבודתו בנינו לקרב
 ע״י אם לחוש מבלי לבדו עוה״ז לעניני בניהם

 ממנו יחסר העולם לזה הנחוצים בענינים השתלמותו
 רחוקה יהי׳ ומורתו ה/ בדרכי ללכת הנפש שלימות

 לתורה בנינו לגדל עלינו קדוש חוב כי מאתנו
 מני יטו לא יזקינו כי וגס מנעיריהם. ולתעודה

 טך מ׳ הקהל ראב״ע דרש ובחגיגה הזאת דרך
 אשריך ובמד' למביאיהס, שכר ליתן באים למה
 ולהנ״ל מובן ואינו מחלליך יצא שראב״ע א״א
 בניו לנחות לא״א שניתן השבח עם מתאחד הוא

 וגידולו עמלו שע״י כו׳ טך וז״ש הש״י בדרך וב״ב
ה׳ לעבודת יחונך לביהמ״ד לכנסו מנוער עמו

ושכר
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הרשב״א ט—ז

 קדושה שאומה 22החכמים גדולי של משמן ושמעתי

שמלאכי קדושות סדר מזכיר שהוא כיון שביוצר

 אומר בנעימה במקרא כקורא לומרה בא אם אומרין השרת

המלאכים קדושת סדר פרשת שקורא כיחיד אלא זה שאין

 שכיוצא דבר וכל ,24כלל אותה אומרים אין ואנחנו .7טשעיה*“'

.25שאני תעשה ואל דשב במניעה ט לנהוג שנהן הנכון ט

ח סימןר
 יתישב איך 2לנכרי ירן אדם בשולח הנער* ממך ששאל ומה

לו ואמרת חנם, מתנת 4למת אסור ’שאמרו מה עם

 או שקדם למה לגמול אלא לחנם לא לנכרי ירך דשולח דההוא

 דבר מלא ומקרא אמרת יפה זרה. עבודה עובד שאינו בגוי

 וכל לנכרי, מכור או ואכלה תתננה בשעריך אשר לגר 5הכתוב

 רן במכירה רן גוי ואחד גר אחד ‘דאמר מאיר לרר שכן

 אלא בגר ונתינה בגוי 8במכירה הכתוב אמר ולא 7לנתינה

 .,מאיר כרר מתניתין וסתם לגוי למכירה דגר נתינה להקדים

 במקוה ואפילו לסבה הא חנם מתנת אלא אמרו שלא ועוד

 וכן ,10חנם מתנת זו שאין מותר להבא לו יתן או הגוי שיעזרנו

 דעבודה בתרא בפרק ואמרינן ,11שלום דרכי משום אפילו

 ידענא אמר אידו רום אדרבן לר קורבנא שדר יהודה רב12 זרה

.”שישן לבר קורבנא שדר רבא וכן זרה לעטדה פלח דלא רה

ט סימן

ז״ל. זולתו דברי

 אני שפרשתי ההגדות* בפירושי שבא מה ענין על שאלתני

בלבך ועלה קצב לעולם יש ז״ל רבותינו לדעת כי

על הראיה ובקשת ,2ז״ל הרמב״ס שכתב ממה זה סתירת

ע״ז 3 ב. צג, חולין 2 קלא. אלף להלן ראה 1 ח.

 אלא בעשרה איירי דהמ״ס כ׳ סק״ה נט סי׳ בביה״ג אמנם הרמב״ם.

 משה. ב״ר מאיר ה״ר בשם שם בשבה״ל וכ״כ 21 שמעו. דמקצתם

 כ׳ ט סי׳ בח״ה 22 יב. אות התלמודים שני כללי מלאכי ביד ועי׳

 כתב בתשובה שהראב״ד כ׳ הבתים ובם׳ הראב״ד. בשם כן שאמרו

 ריא להלן 24 ג. ו, 23 אומר. שאין כ׳ ובפירושו אומר שהיחיד

 ח״ד ברדב״ז וע״ע בנעימה. לאומרן שרשאי שסובר משמע שם ובח״ה

 עירובין וראה עדיף כאן צ״ל ולכאו׳ א. כ, ברכות 25 פד. אלף סי׳

א. ק.

 ב. כא, פסחים 6 כא. יד, דברים 5 לגוי. או להם להוסיף, צריך 4

 תוס׳ ועי׳ ב. צו, עירובין 9 מכירה. צ״ל 8 בנתינה. צ״ל 7

 שם בפסחים דבגם׳ שהק׳ ורבי, ד״ה א כ, וע״ז ורבי ד״ה א כב, פסחים

 דסבר אלא היא דר״מ "ל ס דרבינו ונראה יהודה. כר׳ זו משנה העמידו

 ב סד, ובעירובין שם תוס׳ וכ״כ 10 בנו״ט. בגידין דיש יהודה כר׳

 ותוס׳ א סא, גיטין ראה 11 מהתוספתא. לה ומייתו ולמדנו ד״ה

 ע״ש. א, סה, שם 13 ע״ש. ב, סד, 12 הנ״ל. וע״ז עירובין

 מהדו׳ הגדות בפירושי ראה מפאס, זכרי בן דוד לר׳ היא התשובה .0

ירדן דתניא אהא ב עד, ב״ב 1 .155 הע׳ ב( )קב, ב ער, ב״ב פלדמן

כט. פב״ח ח״ב מו״נ 2 וכו׳,

החכמה אוצר ונכנת ע״י הודפס )רשב״א( אברהם בן שלמה אבן־אדרת, א 19 מס עמוד ירושלים< >מכון הרשב״א שו״ת
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 סד סימן
מת קללת כאיסור

חרש, תקלל לא הפסוק על י״ס י״ט )ויקרא ברש״י במ״ש
 יוהכ״פ בהל׳ השו״ע במ״ש ונסתפקתי מת. על נוהג אינו דזה
 על לעז להוציא שלא קדמונים חרם דיש ג׳( סעיף תר״ו >סי׳

 רע שם והוצאת לשה״ר לספר מותר הדין מצד לאשר המתים,
 לא מת לקלל אבל תקנה עשו בזה דדוקא י״ל האם מת, על

 בפירוש. עליו מספר דאינו מאחר למנוע, תקנה עשו

.54מיתה אחר נם נוהג דזה לקלל, חלילה תשוכה:

סה סימן

 לפלוני מארה תכוא הז״ל שאמרו כמה

מ״ט( סי׳ בנים גידול )בסופו, חכמה בראשית שהובא במה

 יאמר עוון איזה שעשה באחד רואה דאם הבנים, חינוך בענין
 ויש" ע״ב. וכך, כך שעשה פלוני על מארה תבוא הבן בפני

 לרשעים אפילו לקלל שלא ע״א( )י׳ דברכות מפ״ק ע״ז להקשות
תשובה. שיעשו אם כי חוטאים, ולא חטאים יתמו משום

 פלוני על שיבוא ראוי התורה ע״פ שיאמר הכוונה תשוכה:
 רק מקלל זה ואין בתוה״ק, כתוב כן כי ובך כך זה דבר שעשה
בריוני. בהנך משא״ב הדבר, על לעורר

סו סימן
השלום מפני לשנות כענין

 )ח״ב חיים חפץ בספר הנה השלום, מפני לשנות בענין

 אם להשיב מה ולענין ודל: כתב רכילות( בהלכות ס״ח א׳ כלל י
 עצה לו יש אם בזה, תלוי אודותי, פלוני דיבר מה שואלו

 רכילות יהיה לא ונם גמור שקר יהיה שלא באופן להשיבו
 שחבירו מבין הוא ואם מפיו, שקר יוציא ולא זה באופן ישיבהו

 השלום, מפני נמוך שקר לומר מותר לתשובה זה יקבל לא
 דכבר א׳ מקור הביא ומה( בד״ה יד )סי׳ בבאמ״ח ושם ע״ב.

 השלום, מפני לשנות דמצוה ע״ב( ס״ה )יבמות הגמרא פסקה
 סי׳ )פ״ו והרא״ש הרי״ף( מדפי ע״א כ״א )דף הרי״ף כן שם ופסקו

 למה לשנות, דמצוה אמרו דהתם אחרי והנה ע״ב. ,55כ״א(
 מפני גמור שקר לומר מותר בלשון בפנים הח״ח[1 כתב

 דמצוה ראיה )ביבמות( שם שהביאו דמה משום וי״ל השלום.
 )שמואל וגו׳ והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר לשנות

שבא ויאמר קרבן איזה שיקה לו אמר והקב״ה ב׳(, ט״ז, א

 באמת דהרי גמור שקר אמר לא התם הנה להקריב, בשביל
 להוציא אבל הבריות, דעת גונב רק הוי דזה אלא כן, עשה
 ראיה יש אבל מצוה, דיש משם ראיה אין מפיו גמור שקר

 לשנות לאדם לו מותר לזה קודם שם דאיתא ממה דמותר
 ועל ונו׳. ליוסף תאמרו כה גו׳ צוה אביך שנאמר השלום בדבר

 פליני, ולא חדא אמר ומר חדא אמר דמר י״ל אולי זה דרך
 מצור. נם הוי לבד דעת ובגניבת היתר רק הוי גמור דבשקר

שלום. דרכי מפני
 לשנות דמצוה ראיה דהביא בגמרא שם לדייק יש עוד
 מצוות ובכל יהרג שמא ירא התם והרי דשמואל, ממעשה
 וא״ב עבירות, מג׳ חוץ יהרג ואל דיעבור קי״ל שבתורה

 מקומות לשאר ראיה להביא ואין שם לשנות דמצוה פשיטא
 שאמרו לפי רחוק, בדרך י״ל ואולי נפשות. פיקוח דליכא

 עכו״ם, עובד כאילו בדיבורו המחליף כל ע״א( )צ״ב סנהדרין
 יהא שלא בדבורו ׳משנה בדיבורו(: המחליף )בד״ה ופירש״י

 דיהרג ואביזרייהו זרה עבודה בכלל זה הוי וא״ב ע״ב. תיכר׳,
 לשנות מצוד. השלום דמפני ראיה מביא ולהכי יעבור, ואל

הנביא. דשמואל מחא
 עליו יהא שלא משום לשנות מותר אם בענין והנה

 לדחות יש דשמואל מעשה מההיא ללמוד באו אם קפידא,
 ששינו, יוסף דאהי מהא גם נפשות. פיקוח היה דהתם משום

 ובידו בפועל רעה להם יעשה שמא דיראו התם דשאני י״ל
לעשות.
 כנ״ל חיים בחפץ שכתב למה אפילו דומה אינו זה דבר גם
 שראובן מה לך לומר רוצה איני לשמעון יאמר הלה אם דהתם
 דיבר שראובן שמעון יבין הוא, ענין באיזה עכשיו עמי דיבר
 עליו שמדבר ראובן על שנאה לו ויהיה לוי לפני רעה עליו

 אחר אבל שעה לפי רק קפידא בזה דיש הבא משא״ב לשה״ר,
 יעשה שלא ובפרט להקפיד, מה שאין יבין שיתבונן אחר כך

 סימן סוף )או״ח בט״ז והנה הטבה. מניעת אם כי רעה שום

 להנצל יכול אם משא״ב וז״ל: בא״ד שם כתב ו׳( ס״ק תקס״ה
 לומר יכול מתענה, הוא אם אותו ששואלים אלא הכי בלאו
 בכלל והוא לנפשיה, טיבותא להחזיק שלא כדי מתענה, איני

 אין מצוד. לדבר דמתכוין כיון שלום, דרכי מפני לשנות מותר
 כיון בכאן דנם משמע מזה עכ״ל. כנלענ״ד, בו פוסל השינוי

 שידברו לגרום יוכל שגם לחוש וקרוב קפידא יהא שלא דנתכוין
בו. פוסל השינוי אין החמור, לשה״ר עליו

 דכתב ז׳( ס״ק תקס״ה >סימן או״ח במג״א שם לדייק ויש

שאינו כיון מתענה שהוא להם לומר מותר אותו שואלים דאם

אמרתך שלמה
ה׳. סי' פ״ב וברא״ש ע״ב י״ב שם וברי״ף ע״ב כ״ג מציעא דבבא פ״ב וכן 55 ב׳. סעי׳ כ״ז סי׳ חו״מ בשו״ע כמבואר 54
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 ע״א( י״א )שבת בגמרא משמע וכן ולהתפאר, להשתבח עושה

 ליה אמרו יתיבנא. בתענית להו אמר מר, ליטעום ליה דאמרו
 לא למה וקשה, יתיבנא. חלום בתענית להו אמר מר, לוזיף
 מתענה שהיה יסבור שלא כדי הוא חלום שתענית מיד אמר
 בכך אין להתפאר עושה שאינו כיון כרחך על אלא מצוה, לשם

 וכדו׳ אותו שואלים אם אפילו הוא חסידות מידת ומ״מ כלום,
 שהתענית מיד אמר לא למה א״ב מתענה. שאינו לומר צריך
 דמצד ונהי מצוה, לשם מתענה שהיה יסבור שלא כדי חלום
 חסידות ע״פ טוב היותר צד על עשה לא למה אבל מותר הדין

 אפילו צריך היה לא הבא דהרי שכן כל והוא דאפשר, היכא
לשנות.

 על לחוש .56וכו׳ בנין יסוד האמת העניין, בעיקר תשובה:
 וההיא לשקר, לו מותר שאין אפשר הדין מן שאינם קפידות

 לידי יבוא שלא במקום הוא ]זצ״ל[ לאוי״ט נ״י חיים חפץ דבעל
 וכו׳ ותכחש ט״ס י״ח )בראשית דכתיב הא ונלע״ד כמובן. איסור

 מותר קפידא דבמקום מזה נראה הצדקת, על סיפר והכתוב
 שהקב״ה אלא יראה, כי שם דכתיב טעמא והיינו לכחש,
 במדרש שאמרו כמו כן, שאינו לה אמר וב״ש ב״ח בעצמו

 עם אם כי וכו׳ נזקק לא מעולם כ״ג( סי׳ מ״ח פ׳ רבה )בראשית
 שם נראה דשמואל ובתך עילה. ע״י נ״ב והיא הצדקת אותה

 צוה וכו׳ ואמרת לו אמר שהקב״ה אלך( איך )בד״ה רש״י מדברי
 לו אפשר הקב״ה שביד הגם השי״ת, ובהזכרת לשנות לו

 מזה נראה לשנות, לו צוה דבר שום לו יארע שלא להבטיח
 השבטים בדברי ואפילו גוונא. בכהאי ומצוה מותר שזה

 נראה ט״ז-י״ז( ז׳ )בראשית ובו׳ צוה אביך שאמרו הקדושים
 )שם הקבצו להם אמר מתחילה שהרי גמור, שקר בזה שאין

 למה ידעו והמה באחווה, להיות שישתדלו להם רמז ב׳(, מ״ט
 רמז ויחי שמעוני )ילקוט חז״ל בדברי מבואר והלא מליו, ירמזון

 וכו׳, שחשדתיך ממה ט׳( שם )שם וכו׳ בני מטרף במ״ש קס(
הבל. לו נודע ועכ״י זי״ע הזקן שהאב הרגישו שהם כנראה

 רצה לא שהוא פשוט נראה ע״א( י״א )שבת הקושיא בענין
 לבטל התענית אצלו היה שלא חלום תענית שהוא לומר

 החלום, יתבטל וממילא בתשובה להתעורר אם כי החלום,
 וסבור החלום, בשביל שהוא מפיו להוציא רצה לא אבל

 להחליט רצו לא והמה חובה, תענית שהוא יבינו שבוודאי
 לומר הוברח ושוב לכבודו, בו הפצירו לכך חלום, תענית שהוא

חלום. תענית שהוא להם

סז סימן

למעשה ההלכה לשנות כלא כדיכורו שינוי
 לא דבזה נראה בעיניו למשל בדיבורו, לשנות בענין צ״ע

 שהיה לומר יכול האם חושש, השני אבל בששים ביטול בעינן
 ההלכה את לתלות ומשנה אומר אם נפק״ט דמאי ששים, כאן
 י״ג )יבמות וב״ה דב״ש מפלונתא ראיה לעורר ויש העובדא. או

 אלו גבי על אלו טהרות עושין נמנעו דלא במשנה וע״ב( ־׳ע״א
 איך דא״ב לשנות אסור דבזה משמע השני, על אחד וסמכו
עליהם. סמכו

בנין. יסוד האמת תשוכה:

סח סימן

אדם בני כלשונות כשיקרא מיחזי
 אחר ימלא "בטח שמסיים במכתבים המצוי בדבר

 ע״א( )ל׳ בסנהדרין ספק. בנדר הוא שהדבר הנם הכתוב",

 דאיכא הגם פלוגתא, בזה דאיכא כתבי היכי מיכתב בענין
 גם כשיקרא, למיחזי חיישינן זאת בכל רכיל תלך דלא חשש
 העדים שיבואו קודם כותבין דאין דדיינא אשרתא לענין

 מ״ו סי׳ תו״מ שו״ע ע״ב, כ״א )כתובות כשיקרא מיחזי מחשש

«« כ״י(. סעי׳

 דמי ולא ארץ, הדרך מנימוס בקשה אלא אינו תשובה:
לדיינים.

סט סימן

עצמו את להשביע שלא בכוונה שקר דיבור
 טענה דיש ע״ב( כ״ט וסנהדרין ע״א. קע״ה )ב״ב בגט׳ במ״ש

 לאו דהוא לומר אפשר בניו, ואת עצמו את להשביע שלא
 ויש שקר, מדבר איסור לענין אף אלא ממונות לדיני דוקא

 דבשעת משטה, לטענת להשביע שלא טענת בין נפק״ט
 משא״ב ב׳(, סעי׳ פ״א סי׳ )חו״מ משטה טענת מחני לא מיתה

 רנ״ה סי׳ )שם, מיתה בשעת גם שייך להשביע שלא בטענת

 חסידים משנת אינו משטה דטענת לכאורה ומשמע ב׳(. סעי׳
 לדחות דאפשר אלא להשביע. שלא הטענה משא״ב עכ״פ,

 של דרכו אין מיתה דבשעת אלא שוים שניהם איסורא דלענין
איסורא. מטעם ולא לשטות, אדם

אמרתך שלמה
אמת. ערך: יועץ פלא עי׳ 56
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 לחבית, מפסיד ואין עצמו לצורך לו שנראה במה תשובה:
שקר. מדבר בו שייך לא

ע סימן

אמת דיבור בגדרי
בריר. לחייא רב ליה דאמר בעובדא ע״א( ס״ג )יבמות בגט׳

 אהא לי קשיא מזה ע״ב. וכו׳, שנאמר הכי תעביד לא את
 מצוד. לדבר דמתכוין כיון ו׳( ס״ק תקס״ה סי׳ )סוף הט״ז דכתב

 שלא מענין דמיירי משום ואולי ע״ב. בו, פוסל השינוי אין
חמור. ענין דהוי לנפשיה טיבותא להחזיק

 גוונא, בכהאי אפילו ראוי האמת מדת לבנו ללמוד תשובה:
קפידא. אין מצוד. דבר שהוא במקום לעצמו אבל

עא סימן

לגזלן לעשות והאסור המותר
 בלשון ודיבר אותו תבע והנעשק חבית את שעשק במי
 דתורה מציגו דהרי העיר אחד חכם והנה גניבה, דרך הנראה

 זה הרי וא״ב - ע״ב< ע״ט )ב״ק מגזלן יותר בגנב החמירה
 ואולי שעשה. ממה יותר דחרפו נמצא - ״גנב״ לא אבל ״גזלן״

 הכל דעכ״פ ואחרי בזה, מדקדקין אין אדם בני דבלשון י״ל
 גם ממנו. שיתבע לשון באיזה קפידא אין אותו דעשק מודים

 חורא אלא גנב עכברא לא ע״ב( )נ״ו דקידושין הך לציין יש
 איסור עשה אם כי גנב לא טמאה בהמה שהלוקח הגם גנב,

 ע״ב(: >נ״ז בב״ק גם גניבה, בלשון משתמשת והגמרא אחר,

אלא בחזקה. שלוקח הגם - הוא גנב מזוין לסטים מינה שמע

 עוד אפ״ל אולם מאינשי. מיטמר עב״פ דהתם לדחות דיש
 דזה דברים הונאת איסור עליו ליכא וא״ב גזל זה דעב״פ מאחר
 סעי׳ רכ״ח סי׳ חו״מ )שו״ע ובמצוות בתורה שאתך עם דוקא

 להכותו אף והיינו בו׳ דינא אינש עביד כאן שייך עוד ואולי א׳(,
 ועי״ז רע שם עליו שיוציא ע״י אם ונסתפקתי ד׳(, סי׳ )שם

 גם להכותו. כמו שרי אולי הנזילה ממנו להוציא ישפיע
 אדם אין ע״ב( >ט״ז דב״ב פ״ק דסוף הך בזה שייך אי נסתפקתי

 הצער, עבר לא אכתי איוב גבי דהתם צערו, בשעת נתפס
 ושייך הצער עבר ושוב העושק את לו יחזיר הלה אם משא״ב

 חל לא מעשה דבעת מאחר לדחות ואפשר מחילה, לבקש
חיוב.

להכותו. חלילה גם רע, שם להוציא חלילה תשובה:

עב סימן

גנב מיקרי כבר אחת בגניבה אם
 גונב שהוא לחבירו אומר בין חילוק יש האם נסתפקתי

 לבין לו[ להחזיר רוצה ואינו שגנב כן שהאמת ]במקום ממנו
 תואר ואולי אחת. פעם רק שגנב אע״פ סתם "גנב" לקוראו
 אפשר זאת ובבל אחת, בעובדא ולא לגנוב שרגיל היינו "גנב"

 שכתב וכמו רגיל, כמו הוי הגניבה בידו מחזיק רב דזמן כיון
 צדיקים יש כי ו׳( סי׳ ראשון )בשער יונה לרבינו תשובה בשערי
 טוב לא דרך על שמתיצב מי אבל - לפעמים בחטא נכשלים
 פושע בכלל הוה אם כי מכשול בגדר זה אין באוולתו להחזיק
ישראל.

קפידא. בזה יןדא הבנרא תשובה:

שמירת הלכות

עג סימן

הליכה בדרך נשים שתי בין מיצוע
 בכל ונמצאו ברחוב, בשווה ההולכים ואשד. איש בענין

 אינה דאשה ע״א( )קי״א פסחים רז״ל במ״ש נכשלים הדרך
 איש עובר האשד. בצד אם דהיינו מתמצעית, ולא ממצעית

 ידוע והדבר הרבה, וכזה אחרת אשה עוברת האיש בצד או
מראש.

 או שעומדות נשים שני בין שילך שדוקא כנראה תשובה:
 כאן שאין קפידא, שאין כנראה הילוכם בדרך אבל להיפך,
קבוע. מהם באחד אם כי שייך שלא אמצע,

והנפש הגוף

 עד סימן
מיצוע בענין

 ילך ואם ואשה, איש הולכים וכנגדו ברחוב שהולך מי
 אנשים, שני בין מתמצעית והיא האשד. מצד נמצא יהא בשוד.

 שלא כדי האיש לצד שילך להשתדל חיוב עליו יש האם מהו
חז״ל. דברי על לעבור
 תקנתיה מאי דבדיעבד ע״א( )קי״א בפסחים דאמרו מה גם
שכחה. לענין גם תקנה הוי זה האם בא-ל, ולסיים לפתוח

 דברי על יעבור שלא באופן שיעשה פשיטא תשובה:
.57לשכחה גם מועיל שהתקנה פשוט גם חכמים.
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 סי׳ )יו״ד בשו״ע אבל מותר, דבצינעה דס״ל ומשמע הרבים,

סתמא. כתב ס״א( שצ״א

 אבל מותר, ודאי חיקו בתוך התינוק דליקה הפשוט תשובה:
 אין בעצם וא״ב שחוק, לידי התינוק יביאנו ׳טלא ליזהר צריך
 שחוק, לידי יביאו שלא הרבה ליזהר שצריך אלא איסור כאן

.152יתננה עי״ב מזה ליזהר יכול שלא שקרוב וקאמר

רז סימן

אנשים פטירת פרסום
 אנשים של פטירתם ומפרסמים מדפיסים דבעתונים בהא

סי״ב(. ת״ב )יו״ד דבה מוציא על בזה עוברים אי מפורסמים,

 לאחר דבה, מוציא משום בזה שאין כנראה תשובה:
.153לעורר דבר איזה לצורך שכוונתם

רה סימן

אכלים ניחום חיוב
 למאן אלא אבלא לגבי אזיל לא ריב״ל ב׳( כ״ז )מו״ק בגט׳

 אינו תנחומין דמצוות דס״ל י״ל אם צ״ע וכו׳, בני בלא דאזיל
נפשיה. פטר איך דבלא״ה בנים, שהניח במי

 עוסקים שיש יודע ואם נמ״ח, בכלל דהוא נראה תשובה:
 שדרשו מה כענין מנחמים, לו דיש מבטל הוא היה לא בזה

!־1■54באחרים לעשותה שאפשר במצוה כאן ובו׳ פלס כתיב

*ייר-יייקך* ל ך*'י s* v״ *•י״י״י ר* ׳'?•ץ יי׳ ך* ר ר* *

■ ■ -j.y------ -י. ־..},ץ

אוצךהחכמה[

אמרתך שלמה

j ר*ל?*י » **."5ד ־ל **‘י זך

 את לברך מותר הדין שמן ק״י סי׳ יושר בלקט ועי׳ ותפילה. בקשה

נאכט". "גוטע האבל

פי״ז. ח״ב החיים גשר ועי׳ 152

 מדווינסק מהגאון תשובה עמדי יש זה בענין א״ה: 153

 שייך, לא רבה מוציא גדר ...וגם ת״ל: פענח, צפנת בעל )הרוגאצו׳בי(

 אם גרע מי בהפסק כתבינן היכי גבי ל׳ סנהדרין מחלוקת בהך עיין

ועיין רמז, כמו רק הוא כתיבה בזה. ע״ש שקר, או רכיל תלך לא

 יומא ועיין במלכות, מורד כ״כ הוה לא דבאגרת משמע מ״ט סנהדרין

 יש והרבה בגורל, מהני לא להקדיש דצריך דהיכא י״ד וקידושין מ״א

 על עובר משום תורה של דבר כל על חייב אינו למה בזה להאריך

 מפי בשמע דרק ראה פ׳ בספרי עיין ביד״ש, מיתה בו דיש נביא דברי

ואכ״ט. תורגמן, ע״י לא עצמו נביא

הנ״ל. דפה. רב ראזין יוסף

ע״ב. ט׳ מו״ק 154
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כה-כז כלל השק מערכת חמד שדי

קטן סעיף קג״ו סי׳ אברהם מנו הרב כתב .שקר ז״ך( כלל
הלכה שהוא לו ונראה דבר שמע דאם ב׳ ’

 והביא .מיניה דליקבלו היכי כי גדול אדם כשם לאחרו יכול
 באדם החלה ליחנק רצית אם ע״א קייב דפסחים מההיא

 פירוש שם מליון הובא מתיש הנדפס ובש״ם שם מיין גדול
 שאל עמוקה שאלה לך יש אס לומר דרצונו הערוך רבינז
 מרן אמנם משם ראיה אין זה ולפי כמותו ועשה גדול לחכם
 בשם כתב כ״ע אות רמ״ב סי׳ דעה יורה יוסך בברכי חיד״א

 רפסחיס ההיא והביא מג״א הרב שכתב כמו5ונ*הגא תשובות
 פסחים ועיין אברהם מגן הרב דברי זכר שלא שם עיין הנ״ל

 כי איפכא אחנייה וכו׳ בעלמא אימא בעית ואי ע״א ז״ך
 האי כי דבכל כן גם מוכח כאן עד לאיסורא רכנן דניקוס היכי

 ו׳ץאההיא דך לדוד חלמנצ בספר מזהרד״ך ומרן לשנות מותר
 שמואל דאמר בש״ס דמשני שינויא דהחי כתב איפכא( דאאנייה _ _ ר

 הי שלא״יאמינו חשש משוס יאטו קשה וכו׳ איפכא ™""*לחנייה
תני ותלי שקר שפת

 שחוק חיי שימלא לאדם אפול בש״ם יאמרו שחוק כ״ה( כלל
כמערכת כזה שרשמתי מה עיין הזה כעולם

 מובא וי״ו כפרק לנדרים עינים כפתח )יל״ע שכ״ו כלל האל״ך
 ס״ק פקודיך דרך ספר יכהקדמת ל״ח סי׳ הקנונים יעקכ כעין
 מ״ש ראימי לשמחה שחוק כין לחלק כשד״ח שכתכמי וכמה כ״ב

:וכו׳( פורים על זה דין כעיקר מי״ש מ׳ סי׳ כדכש בצפיחת

 שכשדי האל״ך במערכת לעיל רשמתי לעכי״ם שליחות 0כ״ כלל
במפתחות שם עיין ראשון חלק חמד

 מוך יהושע שדה שו״ת לעיין ויש ד״ן אוח הקו״ך ובמערכת
: נ״א סי׳

 הה׳ כמערכת רשמתי ושבועה להקדש שליחות מהני ואי
:צ״ג כלל

: ע׳א ככלל שם רשמתי ש3להק4יש^םע ואי

ת"
־  חשש משוסע׳/

ידעתי ולא’ חני בדלא
5לההי

זו בין מה
 רש״י פירוש דלפי גדול באדם המלה ליחנק רצית דאס ההיא

 זר׳ ללוי ומציניץהכי למיעבד מרבנן לצורבא ליה שרי והגאונים
 לוי נפק ע׳א כ׳ דך בגטין עיין רמשנו רבנן עבוד חייא

 ופירש וקלסוהו דרבנן משמיה קלסוהו ולא דרבי משמיה ודרשה
 דליקבלו היכי כי דרבים משמיה אחריתי זימנא דרשה רש״י

 דרבי( )לההיא ודרשה חייא ר׳ נפק ע״א ע״ו דך ושם ,מיניה
 שהותר הרי קלסוהו ולא דרבים משמיה וקלסוהו. דיחיד משמיה

 ליחנק הרוצה רבא דאמר וההיא הצורך מפני הסברות להמליך להם
 יוסך לרב דאמרליה רביה מרבה כן שלמד יתכן גדול באילן ימצה
 בעיריכין הש״ס ומפרש וכו׳ אומר יוסי ר׳ דתניא אדירי סמוך
 יוסי ר' בשם אמדה דלא ע״א נ״א דך שהוציאוהו מי בפרק

 בבריתא אבל עמו נימוקו יוסי דר׳ מיניה דליקבלו היכי כי אלא׳
 ואלו פוך שבת ובמסכת .שם עיין יוסי ר׳ בשם לה מני לא

 להו אחר מחרפי לקא לחזא כיין אמרינן ע״א קט״ו דך קשרים
 דאמר רש״י ופירש דאסור יוחנן דרבי משמיה• איגרתא אחא

 ע״א ט״ל דך נזיר ובמסכת מיניה דליקבלו היכי כי הכי להז
 כתבו וכו׳ בידיה היא גמרא לאו סברי אנא פפא רב אמר

 על חרבו קבלה לאבי׳ היה דלא סבר■ פפא דרב שם התוספות
 לשון על והוסיך מלבו בדה ולק היא סברתו אם כי זה

 הוא מדעתי שאם מהבריתא לאביי להקשות חמש הבריחא
 בו ויחזור הבריחא .בלשון לירחק דעתו על יעמוד לא דאמרה
 רב הודה ולכן הכי חרביה גמיר דגמרא ידע ביה הדר ומדלא

 להטות דכדי הרי שם עיין חמש חכמים שנו לא בבריתא ני פפא
 לעצמו התיר פפא( רב )לסברת האמת שהוא למה אניי דעת

 : תניא בדלא תניא וסלי ושלום חס שקר לדבר
 אוח הקו״ך במערכת אזן יעיר בספר חיד״א למרן וראיתי

 גופי ושהרב הנ״ל דעירובין ש״ס שהביא שאחר כ״ג
 שקר האמורא אומר דלפעחים בכלליו קבעו תצ״ח אות הלנית

 וקליעה מור הרב בדברי קלת ומרי ושקיל מניה דליקבלו היכי ני
--------------הכי דאמר מ״ג דך בברכות פפא דרב אההיא מאד שתמס n-r___ _

 r דעבד הוא נפשיה דלאישתמזנזי בש״ס ואמרו ונו׳ רבא אמר
 שרב מירי קשיא רלא דבריו על וכתב שקר שידבר ישכן דאיך
 וכר לחלוק מתבייש והיה באמת הדין הוא שכן סובר היה פפא
 דרומה הנ״ל נזיר דמסכת מההיא לזה סיעחא להביא לו )והיה ע״ש
 דעתו להמות רצה ושלום חס מועה דאביי סובר שהיה דלפי לזה
 ציין זה כל אחר הנה חמש( בבריתא רתניא מלבו ובדה האמת אל

 ודך רפ״מ בדך הסמיכה בפסק מוהרלנ״ח ו,בטנ בתשובות לעיין
 הדפוס ואין חדש פ!ס7 הוא שבידי שהספר זלפי7ש״ט ודך רצ״ט

 אמנם .בדב״ח לעיין כעת אוכל לא הראשון לדפוס מכוונים
 דאמר בההיא וטרי דשקיל קכ״א סי׳ בתשובות אליו מצאתי
 ואכל יהביש לרבך ע״ב קי״א דך בחולין אלעזר לרבי שמואל

 כדי ושלום חס שקר ידבר איך לתמוה שהרבה אכלת לא ואת
 כדאשכחן בהכי רבותינו דדרך דאך וכתב אלעזר רבי אח להאכיל
 יהושע רבי ששנה ע״ב ט״ן דך נזירים שני בפרק נזיר במסכת

 מ״ג דך ברכות ובמסכת התלמידים את לחדד כדי שאינו מה
 אחר אם ובא הלכה שמורה חכם תלמיד כל ע״ז דך וביבמות

 וכתב הנז״ל נ״א דך ובעירובין לו שוחעין אין אמרה מעשה
 והוצרך שביניהם החילוק וביאר להנך דמי לא דשחואל דההיא
 אילו לומר רצונו ואכל יהבית לרבך שמואל שאמר דמה לידחק
 אמירה בין מחלק ומדלא דב״ק שם עיין אוכל היה יהבית לרבך

 כסברתו מעשה לעשות חברו את להכריח רבא להינא בעלמא
 שם( כיעוין דשמואל להא הנהו בין אחרים לחילוקים )והוצרך

 שמתבאר מה לפי הנה הכי ואי זה בחילוק ליה ניחא דלא נראה
 במה חבריהם אח להטעות צדיקים ארחות שכן שרשמתי ממה

 הדברים נניח אם דאך נראה האמת על להעמידם כדי שאינו
 שאמר שמואל על לתמוה אין ליה קאמר יהבית דלרבך כפשטן

 הש״ס כרמשני האמת על אלעזר רבי את להעמיד כרי שאינו מה
היכי כי איפכא אתנייה דאמר דשחואל אליבא הנ״ל בפסחים

:לאיסורא רבנן דניקום
 ס׳א אות האל״ך במערכת החיים כל בספר החבי״ך ומרן
ושהרב הנ״ל ז״ך דך פסחים בש״ם שאמרו מה הביא 1

 שלפעמים לכלל זה קבע י״א דך לעין קלוריח בספר מוהרש״א
 סי׳ אומן יוסך ושהרב וכו׳ לרבים יחיד סברת האמורא מהפך

 השם להפך חיציה חקיך דהרמב״ם כתב גדול רב בשם כתב ס״ג
 כתב ז״ל והוא לה נוטה שדעתו לסברא כמותו שהלכה מי של

 פסוק על שופטים פרשת בסיפרי שאמרו ממה זה על דקשה
 ר״א דברי תשנה שלא ראשונים גבלו אשר רעך גבול תסיג לא

 מחליך ששח דרב ע״א י״ט( )צ״ל ח״י דך דשבועוח ש״ס וציין לר״י
 אזור אם יודע )איני א״א הרב שכתב מה והביא לרע״ק דר״א
 הירושלמי בפירוש אצלי( מצוי אחל גם ואין אליהו אגדת או אליהו
 שם על שמועה מבעל הלכה דהאומר ג׳ סי׳ דשבת קמא פרק
 גנובי י״ט רך כתובות וציין תרחק שקר מדבר משום עובר אחד
 דב״א זבח׳ י״ג סי׳ ו׳ שער שמעתתא ישב וכו׳ לך למת גנבא
 . בזה זה של חכמים דברי ומחליך שוכח לסוך פט״ז סא״ז

 מתליך נמלא לאחוריו חזר ולא כ״ח כ״ד פרק סיך דר״נ ובאבות
 שמואל ומשפטי תקפ״ו סי׳ החסידים ספר יציין בזה זה חכמים

 דלא לומר יש והתדב״א מהסיפרי והנה .עיון והצריך ק״ך סי׳
 להפך שלא דעתו ליחן שצריך אזהרה דרך אמרו דהס קשיא

 זה בכלל ואין ושגגה העלמה דרך רק במחכיין שלא הסברות
 האמתית סברא להעמיד כדי מכוונת בכונס ותני כשמחליך

 שכתב מה הוא כן גס זה דרך שעל ואפשר דהלכתא אליבא
 כונמו דשבועוח לש״ס שליין ומה הירושלמי בפירוש א״א הרב

 דורשין דמשמעות ליה סבירא נמי ששח דרב בש״ס ■שאמרו דממה
 אליעזר דרבי מדמחליך לרינא מינה נפקא ולא בינייהו איכא
 הוה דאי חינה שמע אליעזר לרבי עקיבא ודרבי עקיבא לרבי
 להחליך דשרי איתא ואם מחליך הוה לא לדיצא מינה נפיק
 מוכיח מאי דהלכתא אליבא אמת האומר סברת להעמיד כרי

 בינייהו איכא דורשין משמעות ליה סבירא ששת דרב הש״ס
 אליבא כמותו דהלכה עקיבא רבי סברת לאוקומי מתליך דילמא
 דבעלמא משוס מידי קשיא דלא נראה נתכוון לכך ואם .דאמח
היבא________________________________-
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 וכיוצא ורבים כיחיד הליני לגבי כפלוני דהלכה לן דברירא הינא
 לן רקימא דמאן אליבא האמתית סברא ולמיתני להחליף מצי

 בירור לנו אין עקיבא ורבי אליעזר דרבי בפלוגתא אכל כווחיה
 כרבי דהלכה למיחר דאיכא למינקט לו איח מנייה! כהי כך כל

 אמור מחברו עקיבא כרבי )ומלכה עקיבא דרבי דרביה אליעזר
 דרבי משוס עקיבא כרבי דהלכה למימר ואיכא מרבו( ולא רבנן

 י״ד כלל הה׳ במערכת בזה שרשמחי מס עיק שמוחי אליעזר
 בינייהו איכא דורשין דמשמעות הש״ם מוכיח שפיר כן ואס

 והחליף מינה נפקא דאיכא מאמר דאם ששת לרב ליה סבירא
 צא הרי כוזחיה קי״ל דמאן אליבא אממיח. הסברא להעמיד

 ודאי אלא בזה ברור כלל לנו שאין אחרי בזה כלום לנו הועיל
 לש״ם שציין ומה בינייהו איכא דמשמעיח ליה דסבירא מוכח

 הלז הציון מה ידעתי לא לך צמה גנבא גנובי י״ט דף דכתובוח
 כאומר הדין אמר שהאמורא אחר ענין והוא כלל מעניינט דאינו

 כרבי הלכה אמור מאיר כרבי לך סבירא אי לו ואמר מעצמו
 וכן זה דבר מדעתך אומר אתה כאילו הדין תאמר ולמה מאיר
 במי מיירי דשם שלפנינו מענין אינו החסידים דספר ההיא

 שהפירוש )שיאמר שלו שאינה באיצטלא להלבישו לבנו שמצווה
 לומר לו ישמע "שלא מאביו שאינו יידע והבן מאביו הוא הזה

 שם( מיין פלוני מרב שהוא האמת יאמר אלא אביו של שהוא
 שב הספר זהו לא הנראה לפי שמעתחא שב לספר שליין ומה

 המסימן מלואים ואבני החשן קצות ספר בעל להרב שחעתתא
 בשמעתתא עיינתי כי וסימנים( בשערים )לא ופרקים בשמעתתי

 :אצלי אין שמואל משפטי וספר סימנא האי ט חזינא ולא י״ג פרק ׳1
 לאישתמומי שקר מוציאין זימנין כיסופא .משום שכך (1כ״ד כלל

 כדאשכחן כיסופא משוס דעבד מאי סל נפשיה
 מברכין כיצד בפרק פפא וברב בשמואל ע״א ז״ך בפסחים

 י״א דף לב ישרי בספר כתוב כן וכר ובאמ״ח אדמ״ק ומיין
 אמר לא כי לזה ענין אינה דשמזאל דההיא יראה והרואה מ״א

 על מניה דליקבלו היכי כי איפכא חני רק נפשיה לאישתמומי כן
 דרב וההיא .גדול באילן החלה ליחנק בקשת אם שאמרו ז־רך
 שרשמתי מה עיין בזה נשחפט דיות כמה ע״ב מ״ג בברכות׳ פיפא

 הימה מה אדע ולא לשם השדי ובפאת ח׳ אות הכ״ף במערכת
 הדבר באמת כי בספרו כלל בדרך אלו דברים לקבוע כונסו

 כתבו מהראשונים וכמה זיע״א לרבותינו כן לייחס מאד זר
 לאישתמועי היא ולא גרסי צא ורמב״ס דהרי״ף פפא דרב בההיא
 דהוא מפרשים לה דגרסי דאף אומרים ויש דאמר הוא נפשיה

 הנ״ל הכ״ף במערכת שרשמתי ממה שמתבאר כסו וכר ענוה דרך
:מ״ק אות הלמ״ד ובמערכת .שם עיין

 הרב כתב המוביס מעשיו להסתיר כדי שקר לדבר מזמר ואם
 בשם אות-ז׳ א׳ סי׳ ראשון בחלק הדביר פסח

 דרכי מפני ראם תתקנ״ד סי׳ אקכגזי אומן יוסף ספר
דהמשקר אף נשמתי שלים מפני שכן כל מומר שלום
 ספר לזה וציין זרה עבודה לעובד חז״ל שדמוהו חמור עונשו

 הרבנים דברי הביא שלא תימה וקצת ס׳ סי׳ ראשון חלק חיים לב
 משום שעושה רכל חקס״ס סי׳ סיף אברהם ומגן זהב מורי

 דבריהם הובאו )ואולי שקר שמדבר צמה לחוש אין וענוה פרישות /
 דף קדושין בש״ם ועיין הנ״ל( חיים ולב אומן יוסף בספר

 שם הרימב״א זגירסת וכו׳ אנן כגון דכשרי מי-יימר ע״א פ״א
 מן דאיצו הכי אמר ענוה דמשום וכתב וכו׳ אגן כגון כשרי לאו

 שקר דאמר ונמצא רי״ד ובתוספות שם עיין ארס לכל שרי הדין
 סי׳ אליעזר רבי בפרקי ואימא עטה משוס וכו׳ כשרי דלאו ח״ו
 אצל סעדתי כבר ואמר בתענית ששרוי לגלות רצה שלא א׳

 על בפירוש ועיין כלום מעם ולא וכר ושאלו .באו שצי אכסניא
 הביא שם הגדול בית ונקרא מחדש הנדפס אליעזר רבי פרקי

:מנ״ל אברהם ומגן זהב המורי דברי

ולענין

 כלל התי״ו במערכת לקמן שכתבתי במה ועיין ע״א סוף כ״י' דף
 דף טו״ב בסי׳ וראיתי בדבש צפיחס ספר השגתי עתה .ד״ן

 וכאק סקי״ד חיים באזרח צב חקרי און דהג שנסב מ״ד מ״ב
העזר

 דסנהדרין שמיני בפרק לשתיה אצא קאי ולא
 והסכים הרמ״ז לס כדמסרגם יין וסייגו וכו׳ טבל אכל

קרוש י ביין לומר זדותק חדוש והוא שה לחד קישטם
 ו ב׳ משנה
הרב עמו
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 הרמב״ם בלשונות בשניות רדב״ז ועיין .ע״א י״ב סוכה עיין
 חייב ששתה ונמצא אכלתי לא נשבע דאם דשבועות רביעי בסרק

 רשמיה לן דמנא שי״ז אות אברהם מקנה הרב דבריו סל והקשה
 רדב״ז דטנת נראה דעתי לעניות שם עיין אכילס קרי לבד

 אכלתי לא כאומר הוי אכילס בכלל דשחיס כיון אכלחי לא דהנשבע
:וק״ל שסה והרי שתיתי ולא

 בשתיה או באכילה סגי או לשחות גם חייב אס לאכול נשבע אם1
מסכת על ישראל עיני בספר לעיין בזכרונוסי כתוב

 ועתה ע״א כ״ג לדף הרימב״א ובחידושי ע״ב כ״ב דף שבועות
: אצלי מצויים אינם

 גס דנאסר לאכול שלא נשבע אכילס בכלל שתיה ל׳( כלל
שימה ישראל עיני הרב נסתפק טדוע בשתיה

 אי וגמעו המחהו אם כ״ב( לדף )בחידושיו שבועות חסכת על
 אצלי חצוי אין ועתה בזכרוניחי כתוב כן שם עיין כשחיה חשיב

 דסמחסו נרמה ע״א ק״ך חולין מוספות ומדברי דב״ק לראות
 ומקרא קרא דגלי לילי באכילה דנכללס כשמיה הוי לא וגמעו
 להרבנים ועיין .ושבועות לנדרים לא אבל האיסורין לכל ילפינן
להתיישב: וצריך אזסימק״א ביתי חשק ז״ך אוח יעקב קהלת

 חייב אם ישתהו האוכל אח המחה אס הכפורים יום
 יום מערכח דינים אסיפת חלק חמד בשדי כתבתי

: שס עיין כ״ג אוח ג׳ סי׳ הכפירים
 ס״ר בשנת ברייתא מפשש בעלה על מתגנה שלא ל׳א( כלל

 לשלא למיחש איח דמדאוריתא נראה ע״ב
 דהוא משמע כדתניא( )ד״ה שם מרש״י אך בעלה על סחגנה
 למלך משנה ולהנאון גטין סיף ירושלמי ועיין .וי״ל מדרבנן

 ועיין גרסינן( )ד״ה כ״א הלכה גרושין מהלכות עשירי פרק
 חורה הקפידה ומשני( )ר״ה ע״ב ד׳ דף נדרים הרא״ש בפירוש

 ואמרות העזר אבן חדש פרי ולהרבנים בעלה על חתגנה שלא
:קי״ט סי׳ מהורות

 שלימה שעה דיקא צאו רז״ל בדברי האמורה שעה ל״ב( כלל
הרב דבריו הביא התר״י שכתב כמו

 י״ו אות אזן יעיר להרבנים ועיין צ״ג סי׳ ריש אברהם מגן
 מנחם דברי ה׳ הלכה חפלה מהלכות שביעי פרק רוקח מעשה

לבאר האריך קצ״ט סי׳ חיים אורח סופר חתם והגאון .צ״ג סי׳
כהן ושפתי בנימין משאת הרבנים דברי על שכתב ומה בזה

 ליה הוה טפי שם עיין וכו׳ זמניות ענין דמה זמניות שכתבו
 הזכירו וכבר צ״ג סי׳ ריש אברהם המגן דברי על כן להעיר

צהרב ועיין עומרין אין פרק ריש לדוד שושנים להרב עיין שם
שכתב ומה מ׳ קנון סעיף קתמ״ח סי׳ היטב ובאר אברהם מגן
 שוות הם ופוסקים אדם בני בלשון שעות דרוב סופר בחחם שם

 ק׳ דף ויחי פרשת אברהם יוסף הרב כן גס כתב כן שם עיין
 קס״ט ׳,ם סיף העזר אבן ערוך ובשלחן האר״י רבינו ע״ר ע״ב

 הילוך דהתם אחת שעה מפרש ס״ב אוח חציצה הסדר בפירוש
 בשעות וטרי שקיל בדבש צפיחת דהרב וזכורני .אמות ארבע

 החיים כל ועיין עתה אצלי מצוי ואינו מקומות בכמה המוזכרות
 פרק הרמב״ם ועיין כ״ט אוח קכ״ו דף ביד חיים מ״ד י״ג דף

 כתב לשם ובהגהה ח׳ הלכה הכפורים יום ערב מהלכות ראשון
 יותר נכין וזה דוקא לאו שעה המשניות בפירוש שכתוב דמה
 ועיין רוקא לאו מעט או שם שכתב ממה דעתי עניות צפי

 פרי ועיין להבין וקל דיומא קמא פרק סוף טוב יום תוספת
 ו׳ דף יומא יעיין שם שני חלק ללב ויפה חמ״ב סי׳ ריש חדש
 חמש שעה דלאו זחסחברא וכו׳ אחת שעה ליה דמפרשינן ע״א
 ל״ג כתובות רש״י ועיין .שם עיין סגי נמי מהכי דבציר הוא
 .כאן עי התראה קידם שעה אי יזם מעיקרא( )ד״ה ט״א

 ניתרו כן דאס קאמר חמש שעה ילאו ריהטא לפום ומסתברא
הוראה דרכי בספר ועיין פחות או שעה חצי הכי



 משפט עין

מצוה נר
חולין שביעי פרק הנשה גידצ:

ואשם חטאת דגרסינן כקונטרס פירש לאמה. מנגדו שלמים ™לכיש פ״י מיי׳ א י
ונראה בעזרה טיט ומה העיר בכל נאכלים דשלמיס משוס מ^כוש”ב^פת”יא
 ברגל הוא שהשוק הנשה גיד ששם לכהנים ניחן וחזה דשוק משוס ”ט '4 כלי״המקדש'א
 לאכול רגילין היו והם קלי:( )דף בהזרוע לקמן כדחנן טד ולא "ו’מהל מ״’פ ?5 יב

של בשלמים א״ג בעזרה מחנוחיהס * פס

 לאכול רגילין היו קדשיהס שכל כהניס
 מקומות בשלשה בעזרה:

 ההיא אבל הואי. לשון חכמים דברו
 הואי זה דאין קסנר ל.( )דף דחמיד

 שאין משוס תמיד"׳ במסכח כדמפרש
עשירוח: במקום עניוח

 מטבילין כהנים מאות שלש אמרת
 סוף דאמר וא״ח אותה.

 אמרו מה מפני יד:( )דף דטצה פ״ק
 מתחמם שהשמש מפני טמא וילון

 למיחש ליכא פרוכח והאי כנגדו
 ממנו ליהנוח דאסור כנגדו שיחמממו

 למימר וליכא אומה מטטלין ואמאי
 אומה מטטלין היו שנארגה דכיון

נג( דף )פגיגה בקדש חומר פ׳3 כדאמר
 טטלה צריכין בטהרה הנגמרים דכליס
 בכלים אלא מיירי לא דהחס לקדש

 הקדש סומר דמשום טומאה המקבלין אלא להקטיר ראוי
 אבל נטמאו כאילו להטטלן החמירו ™

 ועוד לא טומאה מקבל דלא פרוכת
 הרוקין כל בפרק שקלים דבמסכח

בהדיא

נרשום רכינו
 לגיד קרא איצטריך כי

 שמותר במחובר. הנשה
 ההוא ורבנן להקטיר:

 מצית לא
 ישראל. ממשקה )בו׳(
 כתב ישראל ממשקה מהו

 מן הצאן מן ביחזקאל
 ישראל ממשקה המאתים

 הצאן מן חכמים ואמרו
 שנה בן הפלגס מן ולא

 פלג לשון פלגס זהו וחצי
 אלא איל ולא כבש לא

 מן בינתים
 ]שתי ממותר

 מיכן בבור שנשתיירו
 במאתים שבטלה לערלה

 הביאו ישראל ממשקה
 ישראל ממשקה נסכים

אין ה״נ לישראל ממותר

המאתים
מאות[

 מותר שאין כלומר
מקטיר: ואעפ״כ לישראל

 קרא איצטריך כי לרבויי קרא איצטריך לא
 ממשקה <א ורבנן במחובר הנשר, לגיד

 דהוה מידי ורבי לישראל המותר ׳מן6 ישראל
 אמר שאני בכך י<מצותן ורבנן ודם אחלב

 לתפוח חולצו עולה של הגשה גידא הונא רב
 כן על כתיב מי ריבי מרי חסדא רב אמר

 בני יאכלו לא כן <עלנ המזבח יאכל לא
 מן ישראל ממשקה הונא ורב כתיב ישראל
 של הנשה גיד מיתיבי לישראל המותר
 מאי מעלהו עולה ושל לאמה מכבדו שלמים

 וחולצו מעלהו לא ומקטירו מעלהו לאו
 שנאמר משום מעלהו למה שחולצו ומאחר

 דרב כוותיה תניא לפחתך׳ נא "הקריבהו
 לאמה מכבדו שלמים של הנשה גיד הונא

 תפוח י׳ התם תנן ■לתפוח חולצו עולה שלץ
 כשלש עליו היה פעמים המזבח באמצע היה

 את *השקו5 גוזמא רבא אמר כור מאות
גוזמא רבא אמר זהב של בבום התמיד

 הש״ם דת1מם
הוספות עם

 מנפות מת. ]פפתיס א< מן הצאן מן אחד שה יחזקאל נספר הוא מקרא ישראל. ממשקה

 ג< ליה 1ומסרשינ כחינ ונשכיהם ימומק 1לענייישיאל השקממ המאתיס
 סט., ומנחות נ. סוכה לא הנשה גיד אבל לישראל המוחר מן ־<עוברין אלו בסרק בפסחים

 שם ה< כת:, תמיד י< דהוה מידי דאיסורא: מחוברי! ולא רט דהיחירא פרשו קרא רט וט

 .(ג״׳״ש?מ״ת שז” יקרי? לאנול חדאשו ודם• אחלג

לישראל המותר מ! כתיב וכי לגמה
 י שס ג״ז (1 ש[,

 חמיד ח( מ״ח[, ]פ״ג לו.

 מ״ה, ס״ח שקלים »ו:
 ס״ז[ ]תוספתא נו(

 זה גס י( פג:, פסחים

 מת.[, ]דף כ( שם,
 תמיד מ( נה., זבחים ל(

 מ״ז, פ״ג מדות נ( כט.,

p) דף ע( י, יב שמות[

ג. מ שמות פ( כט.[,

 לתפוח. חולצו

 המזבח ע״ג נאסף שהיה
 כתפוח: עגול עליו והיה

 כלומר לאמה. מכבדו
 לשם שהיה קטן נחל

 קדרון: לנחל והולך
 המזבח: ע״ג מעלהו.

 הקריבהו שנאמר משום
 שלא כלומר לפחתך. נא

 ע״ג חסר הירך יעלה

השקו המזבח:

דשן

 קרב הבשר" מין אבל טרפה למעוטי
 הוא ודם חלב גבך. טצותן כולו:
 התפוח"(. )מן חולצו הקרק: עיקר
 צבור לחסוח ומשליכו הירך מן חולצו

 גורפין שהיו המזבח שבאמצע האפר
 רבה וכשהוא שם וצוברין תמיד האפר

 תפוח נקרא והוא לחון אוחו מוציאי!
 בעל חיכי. מרי בשמעתין: כדלקמן
 לא נאמר וט דבריך הטן זו שמועה

 נאכל שהירך שלטים. המזבח: יאכל
 שבעזרה לאמה ומכבדו הגיד חולץ
 דט נוחר משוס לשורפו מצוה ואינו
 הראוי בדבר בנותר שרפה נתיב

 ים( )ויקרא כדכתיב נתיב לאטלה

 של ירך לי וקשה ישרף והנותר יאכל
 נאכל והלא בעזרה נמחך למה שלמים

 ואשם דחטאת בעיני ונראה ׳1העיר בכל
 נמי אי בעזרה נאכלין שהן גרסינן
 בחוכו והגיד נהנים של ושוק חזה משוס

 ולשכוחיהס בעזרה ודירתן אטלחן ורוב
 שלמים: גמי נקט 1ישנים' היו ששם

 שלמה שהיא במוח הירך עם מעלהו.
 הוא שגנאי המזבח בראש חולצו ואח״ב
 משוס למזבח מפורעת ירך להטא

מאות :'כשלש לפחחך נא הקריבהו
כתב ונרש־ש מהרש-ל. ],שמסלק גליל צ«י "STp כור.

 הגשר, ם! יצ״ל 3ית גט וכן תפוח קרי הצדדי! מן לו
)בליון( לתפוח צ״ל ה[ י . י יי

 ובכת" בד־ו־י. וב־ת עס דורכין »:( )דף ע״ז במסכח

■’™m מו'י,נתתא’6 שנוטל ואע״ג בגח נוכטס העובד
 ™”ש®□ ^לשגותיהמילתא. גוזמא. למשוח: ונותן טדו

דשן. צ״ל ז[ "יושבים: *־ *
 כן ח[ :)דפו״י( צבור כל

 ורבנן כת״י בגמרא הגי׳
אמרת" מצית לא "ההוא

הגי׳ כן ט[ ממשקה:
 שם )וליתא כת״י בגמ׳
 צ״ל י[ דקרא(: סיפא

 בקולם: הארץ ותבקע
p מתנדב כת״י ׳בגמ 

ובו׳ גרגיר או עלה
 ובמדות בתמיד )וכ״ה

ובילקו״ש(:

הב״ח הגהות
 שהוכרו ד״ה רש״י )א(
 דודאי ג״ג דוקא. לאו

 סרש״י כן הוכרו מחסלחו

סג: דף בפסחים

וציונים הגהות
 בכל הבאי ]צ״ל א[

 בתמיד, איתא כך העמוד,
 ערך בערוך הוא וכן

 ברש״י איתא וכן גוזמא,
 כח, פסוק א דברים

 הבאי מלת של ופירושו
 נדרים יו״ט תוס׳ עי׳

 )גליון( מ״ב[ פ״ג
 :וברש״ל בכת״י וכ״ה

p וכ״ה נימין, במשניות 
 ועי׳ ובילקו״ש, בכת״י

 מלאכת ועי׳ מהרש״א,
 ]צ״ל p בשקלים: שלמה
 וכ״ה )גליון( הלא[

 הכשר נ״א ד[ בדפו״י:
 מן בדפו״י )גלירן(
ע״פ ולפנינו הבשר,

 דברו '6הואי לשון תורה דברה אמי רבי אמר
 הואי לשו! חכמים ינדו הואי לשון נביאים ™

דברה דאמרן הא הואי לשון חכמים דברו ןחו3 ןחהא האהטומ 3א3
ובצורות גדולות י<ערים הואי לשון תורה אוחה מטטלין הטומאה טלד נטמא
ותבקע <ה הואי לשון נביאים דברו בשמים שהוא לפי טומאה דמקבל וי״ל בפנים

 נחמני בר יצחק ר׳ "אמר לקולם הארץ
 חכמים דברו מקומות בשלשה שמואל אמר
 תפוח ופרוכת גפן תפוח הן אלו הואי לשון

 היתה זהב של גפן רתנן "גפן דאמק הא
 גבי על ומודלה היכל של פתחו על עומדת

 או גרגיר מתנדב שהיה מי וכל כלונסות
אלעזר רבי אמר בה ותולה מביא אשכול

 דסונה קמא בפרק כדאמר אהל
 ליה דכייף ׳6הארון על וסכות ז:( )דף

ספרים יש ומיהו דארון עילויה מינף קודם כלומד גו׳. התמיד
 יד:( )דף דטצה קמא בפרק דגרסי ״w™ ™י’®"

' , 1 , 1 נביאים דבוו להפשיט:
 גרסינן וכן אסור וילון מה מפגי לכ וץלו הואי לשון

 מה מפני פירוש גדולות בהלכוח
מכלאים: וילון לעשוח אסור

רב

את

 הגיע לא דמעולס דווקא ולאו בעלמא
התמיד. את חשקו כור: מאות לשלש

 נוח והוא אוחו משהין לשופטו כשבאין
 זהב של בוס דכאו גוזמא. להפשיט:

 הדיוט לשון הואי. לשו! דווקא:
 בפיו ומוציא בדבריו מדקדק שאינו

 לא אלא לשקר שימכון ולא שאינו דבר
 ובן דק לא אלמא כשמים. דק:

 מקול דנראה דאדוניה הארך ותבקע
 אשטורנ״ר נבקעח היא כאילו ההמון
 אבל כר. מקומות כשלשה בלע״ז:

 דאין הוא דווקא דחמיד זהב של כוש
 כמין גפן. ':”עשירות במקום עניות

 טרייל״א שקורן עשוי היה גפן
 מאות שלש הנלונסות: על שמודלה
ליצ״ש: נירין. גוזמא: נהנים

 במסכח ילפינן מקראי חוטין. נ״ד
עא:( )יף גדול כהן לו בא בפרק יומא

 ארגה וארבעה: עשרים כפול שמוטה
 לגובהו ארכה עשרים. ורחבה טי
שסחח לרחט ורחבה אולם פחח של

 היכל של לרחבו רחט מדתו כך הדטר פרוכת שאף ול״נ שמעתי כך בעלמא לצרעוח נגדו פרוסה ורחמכ׳״~וסרוכח מ׳ גובהו האולם
 ושלש בה: העוסקוח נערות ריבוח אחרינא לישנא חוטין ריבוא. ושתים ומשמונים הרצפה: ועד העלייה מן לגבהו וגבהו אמה ב׳ שהוא

ששימא׳ בעי־־־להדסששט ר»זרלקמיה58ת־־»1וחהאי:\ יכול בעי דלא הואי לשון והיינו נטמאת כשהיא אותה. טטבילין נהנים מאות לכפריהם ואולמים
כשהוא חטרו עם הנאבק דסחם שושפינשי״ר במקצת נראה אבל ספק לשין ממה. ■שה נקמיה: כדיליף תו־ת. •■עת ימין: דשל ׳ויה. “־"‘־.......

לששה ישרפו ממנו: הנותר בשר או פסח של והגידין. העצמות ימינו: ירך עד מאחוריו מגעח ידו וחובקו חטרו לשמאל ימינו טמן
אח ששמשו ומפני קאמר מוח בהן כשיש עצמות והנך טוב טוס חדשים שורפין אין ני:( יף )שנה לן דקיימא עשר בחמשה ולא עשר.
דקרינן כל ׳6וגו׳ חוחירו לא דכחיב שרפה טעון אין אטלה בר דלאו אבל עצמו כנוחר שרפה טעונין ולפיכך כבשר הוי דמוח הנוחר

ולמה פסח כלילי ולינלינהו. כבשר: הנפשטים הרסן גידין כל בשר. גידי לא: ואידך תשרפו טה קרנן חוחירו לא טה
 דמנא ואורחא כרחו על לשייר! ודרכן כעצמוח דקשין צואר. גידי אלא נותר: ליה חנא הא ואיתור. בדאיקרי ואי מוחירן:

 דמספקא יהודה. דד׳ ואליבא גרסינן: חסדא רב ואמר נינהו: בשר דלאו כיון לאשפה לשדינהו. כעצמות: נפשייהו באגפי למחנינהו לנ|לי- !™י™
 משוס שפיר. נוחר: והר בהיחירא ליה מספקיגן וחד מד דבל שרפה בעי ומרוייהו להו משייר כרחיה על והלכך שר והי אסור הי ליה ק™ ע!י תגשין וני נ<

השמאל: מן ואיזה הימין מן ניטל איזה יודעי! שאין נתערבו. דווקא: לאו )א( שהוכרו. ולמשרפינהו: לשיורנהו בעי הט
רב

 גדול עם לאמו־ לבבנו את המסו אחינו עלים אנחנו אנה ד< m»,ומלאכי ?ובאות: ״ אמר פניך ודשא
 אתריו העם בל העלו ד!( י כחן «,ודנה□ שם: ראינו נני'ענקים ונם בשמים ונצורת גחלת ערים מטנו ורם

ם! א׳א, ומלכים בקולם: הארץ ותבקע גדולה שמתה וקזמתים נסללים ?חללים והעם

והעם

דקרא
האדמה
בלונסות.

 אחריו העם
 בשילה׳ וגו׳מ.

 ותבקע
:P תחתיהם
 שמתנדב מי וכל סיתש:

 עלה כלומר [.5עלה

 גרניש. גרגר. זהב: של
 היה מעשה זהב: של

 גוזמא: כר. עליה ונימנו

 ומשמונים
כלומר חבות.
 ושלש ארגוה: בתולות
 מטבילין כהנים מאות

אמרת אי גוזמא: אותה.

 דתנן פרוכת לפנותה כהנים מאות שלש עליה ונמנו היה מעשה צדוק ברבי
 טפח עוביה פרוכתב הסגן שמעון רבי משום אומר גמליאל בן שמעון "׳רבן

 חוטין וארבעה עשרים ונימה נימה כל ועל נארגת נירים" ושנים שבעים ועל
 נעשה רבוא ושתי ומשמונים באמה עשרים ורחבה באמה ארבעים ארכה

 ימין של בירך אותה: מטבילין בהנים מאות ושלש בשנה עושים ושתים
 אינו אומר יהודה רבי "דתניא יהודה כרבי לא" מתניתין שמאל: של ובירך
 פשיטא מיפשט להו איבעיא ימין של את מכרעת והדעת באחת אלא נוהג

 ומאי ליה מספקא ספוקי דלמא או תורה דעת דעת ומאי יהודה לרבי ליה א־ילולאשייליה־ה־א
 והוינן עשר לששה ישרפו והנותר והגידים העצמות’ י׳ ת״ש נוטה דעת דעת לא נתערבו. ולבסוף

נותר היינו דאייתור ואי ליבלינהו בשר גידי אי עבידתייהו מאי גידי הגי בה
 לאכילה דראוין להו שדי
 שנתערבו להו אכיל ולא

דאיסורא: גידי עם

ושתים
פ״ב

לא

 השלם אור תודה

 הצאן מן אחת ושה א(
 ממשקה מןיהמאתים

ולעולה למנחה ךאל1יע

 אדני נאם
טו[ מה, ]יחזקאל

 בני יאכלו לא בן על ב<
 הגשה גידי את ישראל

 עד הירד כף על אשר

 בכף נגע כי הזה היום

הגעה: בגיד .יעקב ירף

 פסח תגישו וכי רע אץ

 הקריבהו רע אץ והלה
או היו־צך לפחתך נא

 נצרכא לא הפרא רב ואמר לישדינהו נינהו בשר לאו אי צואר גידי אלא
 אמרת אי באחת אלא נוהג אינו דאמר יהודה דרבי ואליבא הגשה לגיד אלא

 ליה פשיטא מיפשט אמרת אי אלא שפיר ליה מספקא ספוקי בשלמא
 לעולם חנינא בר איקא רב אמר לשדייה דאיסורא ליכליה דהיתירא

 נתערבו ולבסוף כשהוכרו עסקינן במאי והבא ליה פשיטא מיפשט לך אימא
הב

רש״י ליקוטי
 מן ישראל. בנושקה

 כל לישראל המושר
 משקה יהיו קרמושיהס

 עיקר כל לישראל הראוי
 שם על קרויה השעורה
 האכילה כלומר המשקה

 מן שהא הששייה עס
 ויחזקאל לישראל המושר

 השיג קרכנוש גני טה. פה.
 משמע רימוקאל נמשכגא

 ישראל לאכילת המושר מן
 בט.[. !תמורה קרבן הבא

 שמועה נעל דיני. פרי
 ריבי משרגמינן הלוה וו,

 .[.00 ]ב-ק (1S )בראשית

 דקרא סיפא לפחתך.
 פניך הישא או סירצן
 נשיג חולה גל יו:[. !סוטה
 מפנה דבר כל אלמא
 ב־ב ]רשב״ם לקרבן אסור

 האפר צבור תפוח. הד.
 שהיו השונא שבאמצע
 אפר ]גורפין[ )שורפי!(

 ומעליו מערכה נל על
 של נויו ווהו שם אומס
 שפוש נקרא והוא מומו

 כשפוש עגול שהיה שם על
 ענייה נמסכש ושלרי

 פי על אף )»!.( זרה
 למפום ונושן לרו שטטל

 שנמון הענלס צטר
 וכשהיה מפוש קרי הנש

 היו שלא כן כל רוקה(
המערנוש לסיר ׳כילי!

 לממנה מאון אל הדש! אח והוציא כרנשינ לאון אואם מוציאי! היו נאפוש נוגעים הפנימיות ביורי! וראשי לקמן ניאמרינן
 ימעולס רוקא ולאו ]יקאמרן הוא נעלמא מילמא כלומר לה.[. !ב״ס ישר ששש גוזניא. רבא אטד נה,[. נתמיד י( )ויקרא

והב. של בשום התפיח את השקו כור. מאוש שלש צהמויק יכולה היאה לא המערכה דמקיס כור מאיש לשלש הגיע לא
סרכא משוס נם.[. ותמיד הא נקט גוזמא ומשוס להפשיט טש שיהא נדי השמיד אש שמשקין ל.( )ממיר לקמן היא משנה

כלוגסות גל על ימורלה גפן כמי! העשוי זהב של דגר היכל. של פתחו על עומדת היתד. יהד של גפן יכריז. לפוק שרוצה כארס הואי. לשון תורה דברה ם.[. !ניצה ככשר מראי יושר נדבק שהיא להפשיטה נושה ששהא רמשנא
המסכת[ בסוף !המשן ש□!. נתמיד כנין אינו יוה טו( )דניים ען כל אשרה לן שטע אצא עכרו ולא ארו של עמירין גל על אישה מגלהין גפן של יליוש כעין ארז של

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס191 מס עמוד בבלי תלמוד חולין לד ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד
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קונטרס
 בשלו לזכות תחבולות עשיית בענין

תרחק" שקר "מדבר ובענין
סקמ״ב הגר״א ביאורי — ח׳ סעיף ל״ט לסימן שייך

 דברים במה ח׳: סעיף ל״ט בסימן המחבר ז״ל
 שהודה מידו קנו כשלא ההודאה כותבים שאין אמורים

וכר. פקדון של הם ואפילו בעין הם אפילו במטלטלין לו
 כתב פיקדון", של הם "ואפילו המחבר שכתב מה ועל

 נאנסו. שמא בעין מהלואה כ״ש סקמ״ב: הגר״א בביאורי
בס״ד. דבריו ונבאר
 וקנו במטלטלי הודה ב: כט בסנהדרין איתא א(
 קנו ולא במקרקעי כותבין אין לאו ואם כותבין מידו
 ולא הוא דידיה ליה דאודי כיון )דהא כותבין וכר מידו

 ניתנה להוצאה מלוה מטלטלי דבשלמא גוביינא מיחסרא
 לדמהריא איקלע רבינא רש״י( — וכר הוא בעלמא וחוב
 הונא רב בר דימי רב א״ל רש״י( — מקום )שם

 )מי מאי בעינייהו ואיתנהו מטלטלי לרבינא מדמהריא
 היכא כל ליה ואודי ומונחין דצרורין כיון אמרינן

 ניתנה להוצאה דמלוה כיון דילמא או הוו דידיה דאיתנהו
 וכר עילויה שטרא למיהוי ליה ניחא ולא יוציאה שמא

 דמחסרי כיון אמר אשי רב דמו כמקרקעי א״ל רש״י( —
 כרב פסקו טכ״ז פ״ג שם והרא״ש והרי״ף לא. גוביינא

ח׳. באות הב״י וכמ״ש כותבין, דאין אשי
 מטלטלי ...דבשלמא :כותבין ד״ה שם הנ״י וז״ל ב(
 לאו בעיניהו איתנייהו ואפי׳ ניתנה להוצאה מלוה

 מטלטלי ואפי׳ להוציאה שיכול כיון דמי כמקרקעי
 ליה אית דפסידא משום דמו כמקרקעי לאו דפקדון

 לא שטר דאיכא והשתא החזרתי למימר מהימן דמעיקרא
 ל״ט סי׳ ב״י עי׳ בגליון: ]ונ״ב בשבועה אלא מהימן

 רצ״ו, סי׳ וב״י טור ועיין בשבועה אפי׳ ס״א שהעתיק
 גלוי קרקע גבי אבל בשטר ליה ניחא לא הלכך עכ״לן
 סק״כ ובבאה״ג עכ״ל. כותבין, הלכך הוא בעלמא מילתא
 בתשובה הרשב״א וגם בקיצור. הנ״ל הנ״י דברי הביא
 של במטלטלין הודאה ...ואם כ׳: רי״א אלף סי׳ ח׳׳א

 אלא החזרתי לומר נאמן אינו שכתב כיון היא פקדון
 הודאת אבל וכו׳ דנאנסו מיגו משום התורה בשבועת

עכ״ל. כותבין, בשלו חיוב שום עליו מתרבה שאין קרקע
 המחבר: מ״ש על — סקכ״ב הסמ״ע וז״ל ג(

 במטלטלים מיבעיא ...דלא פקדון של הם ואפילו
 לא בתשמישן להן שצריך זמן כל בעין שהן דאף דשאלה

 שלא עד להשמט שיוכל כדי שטר עליו דיכתבו ליה ניחא
 בעין והן דפקדון מטלטלין אפי׳ אלא עוד אליהן יצטרך

 שטר יכתבו לא אפ״ה כלל דאשתמוטי ה״ט שייך דלא
 ובעל המטלטלין לו ]יחזירן )יחזור( דשמא הודאתו על

 בהודה משא״כ בהשטר מידו אותן ויתבע יחזור השטר
עכ״ל. המחבר, וכדמסיק בקרקע

 דשאלה מטלטלים וכ״ש כ״ב: ס״ק הש״ך וז״ל ד(
 וכן כותבים דאין וכה״ג הלואה או באחריותם שחייב

 דמטלטלים שב׳ כהטור ודלא הפוסקים כל משמעות
פ״ז הלח״מ השיגוהו וכבר כותבים אחריות עליו שקיבל

 ס״ל והב״ח והלח״מ עכ״ל. ע״ש, והב״ח )ה״ג( מטוען
 שבלא משום כותבים, אין אחריות עליו קיבל אם שאף
 יוכל לא שטר יכתבו ואם החזרתי, לטעון יוכל שטר

 קושית מחמת — בסקי״ג והתומים החזרתי. לטעון
 אין שהמודה שצ״ל: בטור הגיה — והב״ח הלח״מ

 הנתיבות מ״ש כעין הטור דברי ופירש באחריות. חייב
 אם דאפילו ואף שם: הנתיבות וז״ל סקט״ז. בחידושים

 במיגו החזרתי לטעון נאמן כץ גם יהי׳ שטר לו יהי׳
 משא״כ דאורייתא שבועה לישבע יצטרך מ״מ דנאנסו

 אחריות עליו קיבל שלא במטלטלים ולפי״ז שטר בלא
 עכ״ל. כותבין, נאנסו בטוען דאורייתא שבועה וליכא

 ועיין מגיהו. ואינו לטור מתייחס אינו שהנתיבות אלא
 לתרץ מ״ש סקט״ו למשפט במאזנים אחרונה במשנה
הנ״ל. משנה הלחם קושית
 שמא בעין מהלואה כ״ש כתב: הגר״א ובביאורי ה(
 הגיה כת״י אליהו שבבאר לי ונאמר עכ״ל. נאנסו,

 שמא בעין ושאלה הלואה כ״ש שצ״ל: הגר״א בביאורי
 יאנס, שמא לשון רבינו ...ונקיט הבא״א: וז״ל יאנסו.

 וחשש זה חשש יש דבהלואה והו״ה ליה, דסמיך אשאלה
 ע״י וידחקנו להוצאה עומדים שהדי שיוציאם, נוסף

 אחר לו ישלם שמא לחוש יש בפשוטו וגם השטר,
 בהשאלה האונס שיארע אחר או ההלואה את שיוציא
 מ״ש דלפי והיינו עכ״ל. וכו׳ שניה פעם ויתבענו ויחזור

 — המחבר שכתב — פקדון דין בפנינו, הגר״א בביאורי
 יוצא הבא״א הגהת לפי ואילו מהלואה". מ״כ״ש נלמד

 כ״ש הוא בעין ושאלה שהלואה לומר רבנו שכוונת
 מ״ש להסביר רבנו וכוונת באונסין. חייב שאינו מפקדון
הנ״ל. הסמ״ע מ״ש מעין וזה "ואפילו", לשון המחבר

 ביאורי בתחילת להגיה הכרח שאין נראה ולי ו(
 מהלואה כ״ש שנדפס: כמו היא הנכונה והגירסא הגר״א,

 המחבר דין לעצם מקור להביא רבנו וכוונת בעין.
 דאין סקכ״ב בתחילת כתב שהסמ״ע והיינו בפקדון.
 עליו דנכתב ליה ניחא "לא כי בהלואה, שטר כותבים
 עד לו חייב אינו ולומר להשמט יכול שטרא דבלא שטרא
 דשמא בפקדון, גם שייך טעם ואותו מעות". לו שיהיו

 שטר "דבלא המפקיד, ויתבענו הפקדון יאבד או יגנב
 מעות". לו שיהיו עד לו חייב אינו ולומר להשמט יכול

 הוא ואמנם יאנסו", ד״שמא — טעם עוד יש ובפקדון
 להשמט יוכל שטר, עליו יכתבו לא שאם אלא פטור,

 שיטען עי״ז — דאורייתא שהיא — השומרים משבועת
 החזרתי יטען אס שטר, עליו יכתבו אם אבל החזרתי.

 רצ״ו בסי׳ כמ״ש חפץ, בנקיטת שבועה להשבע יצטרך
 או דאורייתא שבועה זו אם בנו״כ ועיי״ש א׳. סעיף

 יאנסו. שמא רבנו: שסיים וזהו דאורייתא. כעין שבועה
 להגהת צורך אין גם ולכן וכנ״ל. פקדון על דקאי והיינו

שפירש מפני כן הגיה שהוא בעין. ושאלה הנ״ל: הבא"א

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס217 מס עמוד ברוך רקובר, ג ־ אליהו ברכת ע״פ משפט שו



בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענק קונטרס ריר

 ליה". דסמיך אשאלה "קאי יאנסו" "שמא רבנו שמ״ש
 קאי יאנסו" "שמא רבנו מ״ש הנ״ל, דברינו לפי אולם

וכנ״ל. המחבר שכתב אפקדון
 שכוונתו נראה בעין", מהלואה "כ״ש רבנו ומ״ש ז(
בסנהדרין המוזכר מהלואה" "כ״ש נלמד פקדון שדין

 ניחא דלא משום שטר, כותבים אין בהלואה דמה "הנ״ל.
 להשמט יוכל ירצה שאם בכדי שטר, שיכתבו ללוה ליה

 יגרם ההשתמטות שע״י אע״ג בזמן, ההלואה מלשלם
 בפקדון כ״ש בזמן, כספו מקבל שאינו — למלוה הפסד

 ממון, מפסיד אינו שהמפקיד משום שטר, כותבים אין
 הנפקד, מצד וגם הנפקד. השבעת זכות רק מפסיד אלא

 ניחא דלא הא שבהלואה מהלואה". "כ״ש הוא פקדון
 להשתמט ש״וכל בכדי הוא שטר, עליו שיכתבו ליה

 באות להלן ]וראה כדין לא וזה בזמן. ההלואה מלשלם
 השטר, בכתיבת ליה ניחא דלא אמרינן בפקדון כ״ש ט׳[.

 שהאמת יודע שהוא דבר על להשבע יצטרך שלא בכדי
 האמת. על אף מלהשבע הנמנעים שיש וידוע כדבריו.

כ״ח. אות וראה
 "כ״ש נקט ולא בעין", מהלואה "כ״ש רבנו דנקט והא

 שמתחשבים למדנו בעין" ד״מהלואה י״ל סתם, מהלואה"
 אלא הנוכחי, למצב בהתאם רק לא הלוה, טובת עם

 שלאחר — להבא להתחדש שעלול בדבר גם מתחשבים
 מלפרוע להשתמט ויוכל לפרוע, מה לו יהי׳ לא זמן

 דבהלואה ס״ל שם בסנהדרין רבינא ובאמת בזמנו. החוב
 שכותבים ס״ל ולכן יוציאה", "שמא חוששין לא בעין

 דאע״ג — שם בסנהדרין אשי כרב קיי״ל אנן אבל שטר.
 שמא שטר כותבים לא בכ״ז בעין, היא ההלואה שכעת
 עליו שיכתבו ליה ניחא לא הלוה ולכן ההלואה, יוציא
 אע״ג בפקדון, והו״ה וכנ״ל. להשתמט שיוכל בכדי שטר,
 הוו, דמפקיד דאיתנהו היכא וכל בעין הפקדון שכעת
 לא הנפקד ולכן להבא, יאנסו" "שמא מתחשבים בכ״ז
וכנ״ל. עליו שטר שיכתבו ליה ניחא
 הגירסא לקיים כתבנו ו׳־ז׳ באותיות ולעיל ח(

 לציין רבנו כוונת שלפיה — הגר״א בבאורי שבפנינו
 ממ״ש כ״ש הוי פקדון לענין המחבר של שדינו

 בעינייהו". "ואיתנהו הלואה לענין שם בסנהדרין
 — גירסתנו לפי — רבנו מ״ש על להקשות יש ולכאורה
 כתב המחבר דהרי ה, הלוא .מ "ש כ הוי דפקדון

 הוי בפקדון דבהודה ומשמע פקדון", של הם "ואפילו
 לא אבל דהלואה. במטלטלין בהודה מאשר רבותא יותר

 וגם "אפילו" גם — איתנייהו תרוייהו דאיברא קשה,
 שני ישנם בפקדון המחבר של דברינו והיינו "כ״ש".

 יש וגם בהלואה, שאין כחידוש שנראה צד גם הדברים,
 גיסא דמחד הוא: הדברים והסבר מהלואה. כ״ש דהוי צד

 ההתנגדות שסיבת כיון כרבותא, נראה פקדון של הדין
 עקב כדין שלא ממון הפסד של מחשש אינה הנפקד של

 להצטרך הנפקד עלול היותר לכל אלא השטר, כתיבת
 יוכל שטר עליו יהיה לא ואם דאורייתא, שבועה להשבע
 סיבת בהלואה, משא״כ וכנ״ל. מהשבועה, להפטר

 השטר כתיבת אי שע״י מפני היא, הלוה של ההתנגדות
 לו שיהיו "עד בזמן ההלואה מלפרוע להשמט יוכל

 עליו שיכתבו להתנגד גדולה יותר סיבה תו מעות".
 שלא בכדי רק שהיא — בפקדון הסיבה מאשר שטר,

ממון. ריוח אין שבזה דאורייתא, שבועה להשבע יצטרך

 באות המובא הלבוש דברי עפ״י יותר מוסבר והדבר
 אמרינן דלא דס״ל ס״א רצ״ו בסי׳ המחבר בטעם כ״ח,
 כשאדם דס״ל טעמא ונ״ל וז״ל: משבועה, לאפטורי מיגו
 במחשבתו הוא בטענותיו מממון עצמו לפטור טוען

 להחזיק כדי שבעולם שבועות חומרות כל עליו מקבל
 זו טענה טוען הוא ברצון וכו׳ טענותיו לו שיאמינו דבריו
 בשבועתו לפוטרו לו שיאמינו כדי בשבועה עצמו לחייב
 נראה פקדון של והדין והיות עכ״ל. וכו׳ ממון מחיוב

 "ואפילו". לשון פקדון על המחבר נקט לכן רבותא, יותר
 היא האמת אבל כרבותא, נראה רק בפקדון הדין ברם
 ההתנגדות שסיבת והיינו מהלואה". "כ״ש הוא זה שדין

 היות אבל וכנ״ל. בהלואה מאשר קטנה יותר היא בפקדון
 כיון שטר. עליו לכתוב אין להתנגדותו סיבה יש וסו״ס

 ל״ג, באות יותר יבואר והדבר המתחייב. מדעת הוי דלא
 שטר שכותבים דהא סק״ד כאן החושן קצות דברי עפ״י

 זה דמודה לדעתיה אמדינן ד״אנן משום הוא בקרקע,
 שהמודה לחוש כשיש ולכן ליה". וניחא שטרא רליכתבו

 שתהי׳ ככל קטנה — סיבה מכל השטר לכתיבת מתנגד
 ליה דניחא לדעתיה" ד״אמדינן לומר שייך לא —

 ובאות שטר. עליו כותבים אין ולפיכך שטרא", "דליכתבו
 מקום יש הג״ל, הלבוש דברי לפי שגם יבואר כ״ח

 להנצל בכדי השטר, לכתיבת מתנגד שהנפקד לחשוש
דאורייתא. משבועה

 לחלק אין דינא דלענין רק לא מזו, ויתירה ט(
 בפקדון, הודאה של לדין בהלואה הודאה של הדין בין

 מצד שאמנם והיינו מהלואה". "כ״ש הוי פקדון אלא
 מסיבת קטנה יותר היא בפקדון ההתנגדות סיבת אחד

 שני מצד אבל ח׳. באות וכנ״ל בהלואה ההתנגדות
 שטר לכתוב שלא — המודה של ההתנגדות בסיבת

 למפקיד יש מאשר למלוה הפסד יותר יש — בהלואה
 לא הלוה שבהלואה והיינו הנפקד. של התנגדותו בסיבת

 להשמט שיוכל בכדי שטר, עליו שיכתבו ליה ניחא
 ממון הפסד בינתים גורם שזה וכמובן בזמן. מלשלם
 הנפקד של התנגדותו שסיבת בפקדון, משא״כ למלוה.
 ויצטרך שיאנס, שחושש משום היא השטר לכתיבת
 יוכל השטר כתיבת אי וע״י דאורייתא, שבועה להשבע
 שמיא כלפי הרי יקרה, כן שאכן ובמקרה החזרתי, לטעון
 את משביע שאינו בזה כלום מפסיד אינו שהמפקיד גליא

 ואם זאת. ידע לא המפקיד ורק נאנסו, באמת כי הנפקד,
 עאכו״ב המודה, של להתנגדותו חוששים בהלואה בהודה

 האמור ועפ״י בפקדון. המודה של להתנגדותו שחוששים
 — ״ואפילו״ לשון פקדון על המחבר מ״ש מובן לעיל

 "כ״ש רבנו מ״ש מובן וגם רבותא. בזה שיש משום
 פקדון דין ללמוד יש שבאמת משום — וכו״׳ מהלואה

מהלואה. בכ״ש
 מהלואה" "כ״ש הוא דפקדון עוד, להסביר ואפשר

 מלוה", לאיש לוה "עבד הרי דבהלואה אחר. מטעם
 שטר שיכתבו הלוה של רצונו באי מתחשבים זאת ובכל

 לומר שייך שלא — בסקדון וכ״ש למלרה. הודאתו על
 באי שמתחשבים עאכו״כ — למפקיד עבר הוא שהנפקר

 למפקיד. הודאתו על שטר שיכתבו הנפקד של רצונו
 עבד הוא שהנפקד לומר שייך לא שבפקדון ומ״ש

 לעיל לשונו והובא ב, קיב בב״ק הרשב״א כ״כ למפקיד,
לענין כ״כ והרשב״א הראשון. בליקוט סק״ו י״ד סימן
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רטו בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בעניץ קונטרס

 מלוה" לאיש לוה "עבד אמרו דלא הדיון, מקום קביעת
 ועעמש״ש לא. וכו׳ בפקדון בנתבע אבל בלוה, אלא

שם. ובסק״ח אליהו בברכת
 במה מתחשבים למה להקשות יש ולכאורה י(

 שאם בכדי שטר, עליו שיכתבו ליה ניחא לא שהנפקד
 לעיל הרי "החזרתי", שקר טענת לטעון יוכל "יאנסו"

 ממון אותו שתובעים מי המחבר: פסק ס״ו י״ב בסי׳
 כדי להשמט צדדים לבקש אסור בו מוחזק שהוא

 השאר. על לו וימחול פשרה עמו לעשות הלה שיתרצה
 ב מ בב״ק שאמרו אע״ג ר״ל בסקי״א: רבנו שם וכתב
 הוה ד״ה תוס׳ ועי״ש כו׳ מעריקנא הוה כו׳ ליה ונימא
 אתה ה"ק אלא כן הדבר אין דמותר דמשמע וכו׳ ונ״ל
 א לא בשבועות כמ״ש אסור האמת על ואפי׳ עלי לך מה
 בא לו אמר ואפי׳ ס״א סכ״ח וכמש״ל כו׳ בהדא קום תא
 שם. 11 ובהערה אליהו בברכת ועמש״ש עכ״ל. כו׳

 ששם היינו וכו׳", ב מ בב״ק שאמרו "אע״ג רבנו ומש״ש
 מועד ונמצא תם בחזקת שאלו ת״ר איתא: ב׳ א׳, עמו׳

 וכו׳ נזק הצי משלם ושואל נזק חצי משלמים בעלים
 סוף דא״ל משום שאילי לא מועד שאילי תם ליה ונימא

 ליה נימא וכו׳ שלומי בעית גזקא פלגא הוה תם אי סוף
 שם ובתום׳ וכו׳. לאגמא ליה מעריקנא הוה הוא תם אי

 מה תימה וז״ל: הקשו, לאגמא ליה מעריקנא הוה ד״ה
 שר״ל ונ״ל וכו׳ כדין שלא עושה היה א״כ זו היא טענה
 עמי מתפשר ניזק היה עושה שהייתי אלו דברים מתוך
 היתרון, כל שהפסדתני ונמצא לי מוחל והיה מועט בדבר
 רבנו כתב וע״ז דמותר. ז־מ׳ שם: רבנו שכתב וזהו עכ״ל.

 עלי. לך מה אתה ה״ק אלא כן הדבר אין בהמשך: שם
 סי׳ תה״ד דברי עפ״י 11 בהערה שם הסברנו רבנו וכוונת

 שם רבנו מדברי והיוצא ל״ד. באות להלן עוד וראה ש״ו,
 צדדים לבקש אסור שלעולם 11 בהערה וממש״ש
 לו וימחול פשרה עמו לעשות הלה שיתרצה כדי להשמט

 "ואפילו שם הוסיף ורבנו המחבר. וכמש״ש השאר, על
 קשה א״כ י״א. אות להלן וראה וכו"׳. אסור האמת על

 שיכתבו ליה ניחא שלא בזה מתחשבים איך בנידוננו,
 ויפטר "החזרתי", שקר לטעון שיוכל בכדי — שטר

 יודע הנפקד כי ואם כן. לעשות אסור הרי שבועה, מחיוב
 שנאנסו, מפני למפקיד מלשלם שפטור — עמו שהאמת

 על "ואפלו להשמט", צדדים לבקש "אסור הרי אבל
 לטעון בכה״ג גם לו שאסור ועאכו״כ אסור", האמת
 פ״א סי׳ ח״ג הרשב״א שו״ת ועיין שקר. טענת ממש

 "דלימא שאסור מזה והסיק הנ״ל, דשבועות הגם׳ שהביא
 אות וע״ל ועעמש״ש. וכו"׳ פסידא במקום ואפילו שיקרא

ל״ב.
 שאסור רק שלא דנראה ביאור, צריך ועוד יא(
 — עמו האמת כאשר אף שקר, טענת בפועל לטעון

 על לאיים הנפקד על אסור גם אלא מלשלם, שפטור
 אותי לחייב דעתך שאם לך דע לו: ולומר המפקיד
 בבי״ד אטען "נאנסו", טענת על דאורייתא שבועה

 גם שהדי דאוריתא. בשבועה אתחייב ולא "החזרתי"
 סעיף י״ב סימן לעיל המחבר שכתב בדין נכלל כזה איום

 מוחזק שהוא ממון אותו שתובעים מי י׳: באות הנ״ל ו׳
 לעשות הלה שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש אסור בו

 שם רבנו כתב ושע״ז השאר. על לו וימחול פשרה עמו
בברכת ושם וכו׳. אסור האמת על ...ואפילו סקי״א:

 ש״ו סימן הדשן תרומת בשו״ת "ש מ הבאנו אליהו
 נתחייב הדין "דמן היכא שגם א לא משבועות שהוכיח

 לבקש שלא והזהירו חכמים דרשו אעפי״ב מנה להם
 וע״ע הדין". מן שלהם את להוציא כדי ומרמה תחבולות

 שרבנו לציין ]ויש שם. 11 ובהערה אליהו בברכת מש״ש
 כו׳. בהדא קום תא א לא בשבועות כמ״ש ציין: שם

 מנין שם: הגס׳ דברי מהמשך דינו הוכיח הנ״ל ובתה״ד
וכו׳[. באחד שנושין לשלושה

 ...וכן וז״ל: כתב, סק״ה י״ב סי׳ בתומים אולם יב(
 על ישנה מלוה לו שיש שיודע דמי לדינא ופשוט הנכון
 ויודע אותו תובע וחבירו בירור לו דאין רק חבירו

 נאמן יהא דלא אצלו ישנה מלוה לו דיש בבי״ד ^כשיטעון
 עד חבירו לייגע ותחבולות טצדקאות לעשות דיכול

 דקמי עול כאן ואין במקצת שלו ולהציל עמו שיפשר
 כו׳ ויראת בו ונאמר ללב מסורים ודברים גלי׳ שמיא

 להתחבל ושלום חס ישנה מלוה טענת לו כשאין אבל
 ואיש רשע זה הרי עמו שיפשר חבירו לייגע או ברשע
 הביא סק״ג ביאורים שם ובנתה״מ עכ״ל. וחמס, מדון
דוקא דהיינו ונראה ע״ז: והוסיף הנ״ל, התומים דברי

הדיינים. לפני כרשע יהיה שלא במקום
א לא העדות שבועת סרק בשבועות הש״ג כתב וכן

 למורשה דאין האחרונים כתבו וכבר וז״ל: א׳, אות
 מדברי בעיני ונראה בדינו לזכות כדי שקר טענת לטעון
 וכו׳ מערקנא הוה בד״ה וה׳ ד׳ שנגח שור פ׳ התוס׳
 כדי בעקיפין עליו לבא מצי ממון לחברו המתחייב דאדם

 שואל דהא לו וימחול מועט בדבר עמו הלה שיתפשר
 לאגמא יתיה למעריק מצי השואל היה שור ונגח שור

 שמתוך כדי שור באותו שותפות בו יש לניזק שגם אע״פ
 מועט בדבר הניזק עמו יתפשר המזיק שעושה אלו דברים

 מצאתי אמנם להדיא התוס׳ שכתבו כמו לו מוחל והיה
 מהכא ודייק בזה שהרגיש ש״ו סימן הדשן תרומת בספר
 למצוא לאסור ראיה והביא אני שדקדקתי ממה ההפך

 דבריו על להשיב יש וקצת חובו מלשלם להפטר טצדקי
 שקר בדין לזכות כדי שקרים שמדבר היכא דדוקא ולומר

 לעשות שרוצה הכא אבל למיחש, איכא כיוצ״ב או
 ע״י הטוב מרצונו הלה לו ימחול שבשבילם מעשים
 התום׳ דקאמר והיינו איכא קפידא מאי עביד דקא טצדקי
 עמי מתפשר הניזק היה עושה שהייתי הללו דברים מתוך
 מוחל והיה לומר צריך דמה לי מוחל והיה מועט בדבר

 לי מוחל היה ה״ק ודאי אלא סגי עמו שנתפשר כיון לי
 ליה דמחיל עד לחבריה דמפיים כמאן והוי הטוב מרצונו

 דיש בפוסקים כתוב תשיא ולא תשא דלא ומההיא וצ״ע
 ישבע שאם בודאי שיודעים אדם שום מלהשביע ליזהר

 כשאדם מהפוסקים קצת כתבו כן כמו לשקר שישבע
 אינו והוא טענתך על תשבע אומר והלה חבירו עם טוען
 אנכי ולומר חבירו על לאיים לו אין להשבע רוצה

עכ״ל. אשבע,
 קי כתובות בשמ״ק איתא הנ״ל התומים וכדברי יג(

 על זה חוב שטר שהוציאו שנים שם: במתני׳ דאיתא א.
 לוה אתה כיצד לך חייב הייתי אילו אומר אדמון זה

 חובו. שטר גובה וזה חובו שטר גובה זה וחכ״א ממני
 על זה חוב שטר שהוציאו שנים איתמר איתא: שם ובגט׳

 אמר ששת רב גובה וזה גובה זה אמר נחמן רב זה
עומד וזה בשלו עומד זה אלא לי למה מטרתא הפוכי
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בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בעבין קונטרס רטז

 זה וחכ״א תבן ששת: רב על הגם׳ ומקשה וכד. בשלו
 ביתמי הכא חמא: בר רמי ותירץ וכר. גובה וזה גובה

 מינייהו. מגבינן לא אגבויי גבי מיגבא ריתמי עסקינן
 ומתרצת קתני. גובה וזה גובה זה והא הגמי: ומקשה

 :׳הגמ לשון והמשך לגבות. ראוי וזה גובה זה :׳הגמ
 גובה וזה גובה רזה חרא בדבר תשובות שתי רבא אמר
 וליגבינהו וליהדר ליתמי ארעא לגבינהו ועוד קתני

 אבוה בר רבה אמר נחמן רב דאמר נחמן כדרב מינייהו
 וגובה חוזר חוב בעל אביהם בחובת קרקע שגבו יתומים

וכר. קשיא מהן אותן
 ולימא למידק איכא הרמב״ן: בשם בשמ״ק שם וכתב

 מצי ולא זוזי להאי ליה דאית עסקינן במאי הכא ליה
 ארעא ללוה ליה דאית היכא רכל וכר הכי ליה למימר

 וכר במטלטלי והו״ה בארעא לסלוקי מצי לא וזוזי
 זוזי ליה דלית ליה ולימא לזוזי לצגיעינהו "ק דה ואפשר

 ולא קתני דינא מתני׳ )מאי( קשיא מאי דהאי מחוור ולא
 שם הרמב״ן בחי׳ וכ״ה ועעמש״ש. עכ״ל, במצניע, איירי

 הרמב״ן מ״ש ובפשטות הרשב״א. בחי׳ הנדפס
 ואעפי״כ אצלו, ישארו שהזוזי היינו לזוזי", "לצניעינהו

 ג״כ יש שלמלוה מכיון וזה זוזי. לו שאין ליתומים יאמר
 לא זוזי, להם יפרע ואם היתומים, על״אבי חוב שטר
 לא ריתמי דמטלטלי משום מהם, ולפרוע לחזור יוכל

 חובו את לגבות יוכל שהמלוה בכדי לכן משתעבדי,
 ליתמי ולמימר לזוזי", "לצניעינהו לו מותר מהיתומים,

 ויגבה ויחזור בחובם, קרקע להם ויתן זוזי", ליה "דלית
 לו מותר המלוה, אצל הזוזי שנשארו שאע״ג הרי מהם.
 בכדי קרקע, להם ולהגבות זוזי לו שאין ולומר לשקר
ולגבות. לחזור שיוכל — שלו את להציל
 חמא בר רמי אמר א: צב בכתובות ואיתא יד(
 במלוה עליו וזקף באחריות לשמעון שדה שמכר ראובן

 משמעון ליה וקטריף דראובן חוב בעל ואתא ראובן ומת
 אנן ראובן בני ליה דאמרי הוא דינא בזוזי ופייסיה
 לא חוב לבעל דיתמי ומטלטלי גבך אבון שבק מטלטלי

 ניהלייהו להו מגבי אידך פקח אי רבא אמר משתעבדי
 נחמן רב דאמר נחמן כרב מינייהו לה גבי והדד ארעא
 אביהם בחובת קרקע שגבו יתומים אבוה בר רבה אמר
 שם ובתום׳ הגט׳. עכ״ל מהן, אותה וגובה חוזר חוב בעל
 דאמרי׳ דאע״ג להוכיח יש מכאן כתבו: פיקח אי ד״ה

 היכא בזוזי חוב דבעל דדינו א( )פו הכותב בסרק לעיל
 זוזי לו יתן לא בכך הלוה הפסיד אם מ"מ זוזי ליה דאית
 כדין, שלא עושה ואינו קרקע להו מגבי דמצי הכא כגון

 זוזי להם שיגבה זה ע״י שאם ס״ל שהתוס׳ הרי עכ״ל.
 אם אף קרקע, להם להגבות יכול חובו, את יפסיד הוא

 א׳, אות ק״א בסימן הטור וכ״כ זוזי. לו שיש יודעים
 ואינו לו ליתבם צריך מעות לו יש אם לפרוע בא וז״ל:
 היכא ומיהו מטלטלי או מקרקעי אצל לדחותו יכול

 לדחותו יכול מעות לו יפרע אם ללוה פסידא דאיכא
 כדוגמא — שם כתב והטור עכ״ל. וכו׳ קרקע לו ליתן

 אי הנ״ל: דכתובות הדין — פסידא״ דאיכא ל״היכא
 וסיים: הנ״ל, התוס׳ את הביא שם והב״י וכו׳. אידך פקח
 עכ״ל. וכו׳ ממלוה פי״א ה״ה וג״כ הר״ן וכ׳׳כ

ועעמש״ש.
 — מפרשים אינם הנ״ל צב בכתובות שהתוס׳ חזינן
וכו׳ ארעא ניהלייהו להו מגבי אידך פקח אי בגט׳ מש״ש

 הנ״ל קי בכתובות ברמב״ן שהובא הפירוש כמו —
 ולימא לזוזי ד״לצניעינהו שם ד.גמ׳ שכוונת י״ג, באות

 שהתוס׳ מזה, מוכח ולכאורה וכו"׳. זוזי ליה דלית ליה
 לשקר מותר שבכה״ג — הנ״ל הפירוש כדעת ס״ל לא

 שמש״ש התוס׳ מפרשים ולכן זוזי". ליה "דלית ולומר
 שאע״ג היינו וכו׳", ארעא ניהלייהו להו "מגבי בגם׳

 כתבו ועסי״ז קרקע". להו "מגבי זוזי", ליה דאית שידוע
 לא בכך הלוה הפסיד אם וכו׳ להוכיח יש מכאן התום׳:

 הנ״ל והרמב״ן כדין. שלא עושה ואינו וכו׳ זוזי לו יתן
 להו מגבי "מצי דבכה״ג — כהתוס׳ ס״ל לא י״ג באות
 הרמב״ן הוצרך ולכן כדין". שלא עושה ואינו קרקע

 יגבה אם יפסיד שהמלוה דבכה״ג — הנ״ל הסי׳ להביא
 ליה ולימא לזוזי "לצניעינהו לו מותר — זוזי ליתומים

 ולכל פירושים, עוד שם הביא זוזי״ו־והרמב״ן ליה דלית
הנ״ל. כתום׳ ס״ל דלא מ׳ הפירושים

 רש"י בשם הביא א צב שם בכתובות ובש״מ טו(
 ניהליהו להו מגבי שמעון פקח אי וז״ל: קמא, מהדורא

 גופיה ארעא שקולו זוזי ליה לית להו לימא כלומר
 דהא להם יתן אחרת קרקע או קיימא דבשעבודא

 שקול זיל למלוה לוה אמר אי הכותב בם׳ אוקמינא
 עכ״ל. וכו׳ לי והב את זבוץ זיל ליה אמר מצי לא ארעא
 זה וז״ל: פיקח, אי ד״ה א לא בפסחים רש״י וכ״כ

 אלא לכם לפרוע מעות לי אין להם ויאמר יטעון שמעון
 שאע״ג ס״ל רש״י שגם הרי עכ״ל. וכו׳ לי יש קרקע
 בכדי זוזי, לו שאין ולומר לשקר לו מותר זוזי, לו שיש
 - הנ״ל והרמב״ן רש״י ולדברי שלו. את יפסיד שלא
 עאכו״כ — שלו את להציל בכדי לשקר שמותר דס״ל

 שלו, את להציל חבירו את לייגע לו מותר דלשיטתם
 התומים וכמ״ש לו, שמגיע הישנה המלוה את ולגבות

 בק״ו הם התומים דברי אחר מטעם וגם י״ב. באות הנ״ל
 הג״ל והרמב״ן רש״י דהרי הנ״ל. והרמב״ן רש״י מדברי
 זוזי להם להגבות המלוה צריך הדין שלפי באופן מיירי

 את המלוה שהפסיד מיקרי לא כן יעשה ואם קרקע, ולא
 לא שהמלוה בבדי — ואעפי״ב כדין, שלא שלו

 זוזי, לו שאין ולומר לשקר לו מותר — חובו את יפסיד
ועאכו״כ חובו. את מהם יגבה כך וע״י קרקע, להם ויגבה

 לו שמגיע יודע הנתבע כאשר — התומים של בענינו —
 — כך על הוכחות לו דאין רק ישנה, מלוה מהתובע

 עד חבירו לייגע ותחבולות טצדקאות "לעשות לו מותר
 דקמי׳ עון כאן ואין במקצת שלו את ולהציל עמו שיסשר

וכו"׳. גלי׳ שמי׳
 ברמב״ן שהובא והפירוש רש״י דברי ולכאורה טז(

 לדברינו תואמים אינם י״ב־ט״ו באותיות הנ״ל והתומים
 תחבולות לעשות שמותר כתבו שהם י״א. י׳, באותיות

 באותיות "ש מ לסי ואילו שלו, את להציל וטצדקאות
 צדדים לבקש אסור האמת על שאפילו יוצא הנ״ל

 והבאנו פשרה". עמו לעשות הלה שיתרצה כדי "להשמט
 שאסור א, לא בשבועות הגמ׳ עפ״י שזה י׳ באות שם

. עמו. האמת כאשר אף — בדין שיזכה טצדקאות לעשות
 א לא דשבועות מהא סתירה תהי׳ שלא ליישב ואפשר

 הנ״ל. והחומים ברמב״ן שהובא והפירוש רש״י לדברי
 בשקר טצדקאות לעשות שאסור ילפינן שם דבשבועות
 ובביאור ז(. כג, )שמות תרחק שקר מדבר מהפסוק:

בענין רק נאמרה שהיא דס״ל פוסקים הרבה יש זו מצוה
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ריז בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס

 ניב בספר בזה מ״ש וראה 6 שבבי״ד. וטענות תביעות
 אות א׳ כלל שקר איסורי הלכות שניה מהדורה שפתים

 שהאריך ס״א בח״ב "ש וע שס. יםחידושו ובביאורים א׳
 שאין אע״ג זו, לשיטזל שאף ברור ואכמ״^אמנם בזה

 הדבר מ״מ לבי״ד, חוץ שקר אמירת על התורה מן איסור
 מפסוקים אלא הנ״ל, העשה מחמת לא ומגונה, אסור

 ארח מספר כ״ה אות בסוף בזה מ״ש וראה אחרים.
מישרים.

 ברמב״ן שהובא והפירוש רש״י דעת היא שכן *ויתכן33
 לעשות אסור בבי״ד שרק והיינו הנ״ל, והתומים
 אבל שלו. את להציל בכדי אף — שקר של תחבולות

 אמירת ע״י אפילו שלו את להציל לו מותר לבי״ד חוץ
 לו שמותר וכ״ש וטצדקאות. תחבולות ע״י וכן שקר,

 יודע הוא כאשר עמו", שיתפשר עד חברו את "לייגע
 עול כאן "ואין שלו, את להציל ורוצה עמו, שהצדק

130 ע׳ ט׳ כרך רבניים פס״ד ובקובץ גלי׳״. שמיא דקמי
 טצדקאות לעשות שמותר התומים שכתב דהא כתבו *“

 את ולהציל עמו שיתפשר עד חבירו לייגע ותחבולות
 לבי״ד מחוץ הטצדקאות כל את שעושה "היינו שלו,
מש״ש. וע״ע לנפשיה". דינא אינש "עביר בבחינת דהוא
 שקר "מדבר העשה אם הנ״ל בנקודה נגעו לא ושם

בבי״ד. רק הוא תרחק"
 בשם הביא י״ב אות נ״ב כלל גאונים דברי ובספר

 במי וז״ל: ערכאות, ערך ח״ב חו״מ זכוב«לאברהם
 להוציא יכולים ואין בפקדון או בחוב בי״ד שחייבוהו

 השופט לפני לילך רשות ותלמידים לזקנים שיש ממנו.
 יתפיס לא ואם כן. לעשות ומצוה לזה חייב שזה ויעידו

 בדבריהם לשקר יכולים כלל דרך שיאמרו במה השופט
 הוא שהתכלית כיון המכוון לתכלית המביאים בדברים

________________ עכ״ל. חייב, שהוא ויצוב אמת
 שיש הביא ט״ז באות הנ״ל שפתים ניב "ובספר יז(

 חוץ גם הוא תרחק" שקר "מדבר שהאיסור לדס^ פוסקים
 צב דכתובות מהגמ׳ זו שיטה על קשה ולכאורה לבי״ד.
 ברמב״ן שהובא והפירוש רש״י כתבו שע״ז הנ״ל,

 שיוכל בכדי זוזי לו דאין ולומר לשקר לו שמותר
חובו. את מהם ויגבה ויחזור קרקע, ליתומים להגבות

 הנ״ל בכתובות שאמרו דהא יפרשו הנ״ל דהפוסקים וצ״ל
 שהובא והפירוש רש״י כמ״ש לא וכו׳" הוא פקח "אי

 דבכה״ג הנ״ל, התוס׳ כפירוש יפרשו אלא הנ״ל, ברמב״ן
 או קרקע. להם שמגבה במה — כדין שלא עושה אינו

 שם הריטב״א שכתב כמו הנ״ל הגמ׳ דברי את שיפרשו
 ליה דאית דלעולם מתרצים ויש וז״ל: בש״מ, גם והובא

 ויפיסם נחמן דרב דינא האי דלידע פיקחותיה והיינו זוזי
 הריטב״א עוד וכתב עכ״ל. קרקע, ממנו שיקבלו בדברים

 דלוקח פסידא דאיכא כה״ג דכל תרצו ואחרים שם:
 וזה עכ״ל. ארעא, לאגבויינהו הדין שורת מעות בפרעון
 לומר עוד ואפשר והטור. מהתוס׳ י״ר באות כמש״ל

תרחק" שקר "מדבר שהעשה דס״ל — הנ״ל שהפוסקים
 האחרון כפירוש יפרשו — לבי״ד חוץ גם הוא

 דלאו תירץ ז״ל שמשון ורבינו וז״ל: הנ״ל, שבריטב״א
 דאפוכי מיניה לגבי והרר ארעא להו דלגבי אמרינן דוקא

 מלוה דמי יתמי ליה תבעי דכי אלא לי למה מטדתא
 לכו מחייבנא אנא להו יאמר עליו שזקף לאביהם שחייב
לבע״ח ומשתעבדנא נמי ומחייבנא אבוכון במקום מלוה

 דאיחייב קמא דאבוכון בע״ח הוא ואנא מדר״נ דאבוכון
 ליה דאית ממאי מיפרענא אנא דכן וכיון באחריות לי

עכ״ל. נכון, וזהו בארעא מפיסנא ואנא גבאי
 כתב: רס״ו סי׳ המפקיד פ׳ ריש ב״מ והמדדכי יח(

 לא כסף שוה אלא מעות לי אין אומר שהלוה ...היכא
 מפסחים ראיה והביא וכו׳. שמא בטענת ליה משבעינן

 המובאת חמא בר דרמי מימרא איתא שם דגם א לא
 לימרו והשתא המרדכי: וז״ל הנ״ל. צב בכתובות
 ומטלטלי מטלטלים אם כי רוצים אנו אין היתומים

 ]לי[ אין באומר ודאי אלא לבע״ח משתעבדי לא ריתמי
 שאין מכאן, הוכיח שהמדדכי והיינו עכ״ל. מעות,

 בסי׳ להלן הובא זה ודין מעות. לו שאין אותו משביעים
 הנ״ל, המרדכי מדברי הביא סק״ב שם ורבנו ס״א. ק״א

 לשקר ילמדו שחכמים תמוה הוא ...אבל ע״ז: וכתב
 בסימן רבנו וכ״כ עכ״ל. שם, תום׳ תירצו כבר זו וקושי׳

.3 הערה ועמש״ש סק״ט ס״א
 לדברי כוונתו שם", תוס׳ תירצו "כבר רבנו ומ״ש

 י״ד. באות הנ״ל פקח אי ד״ה א צב בכתובות התום׳
 אין כו"׳, הוא פקח "אי הגמ׳ דמ״ש התום׳ כתבו ששם

 — שבכה״ג אלא מעות, לו שאין לומר שישקר הכונה
 יכול — חובו את יפסיד מעות ע?ה המלוה שאם

 לתרץ אפשר היה ולכאורה הדין. ימן קרקע' להגבותם
 לשקר" "ילמדו חכמים וכי — המרדכי על רבנו קושית

 שהעשה כנ״ל, כהפוסקים ס״ל דהמרדכי ולומר —
בבי״ד. רק הוא תרחק" שקר "מדבר

 ילמדו_לשקר׳׳, שחכמים_ "תמוה כתב שרבינו ומהא
 הוא תרחק" שקר "מדבר שהעשה דס״ל ראיה לכאורה

 ס״ל רבנו שגם דאפ״ל ראיה, זו אין אבל לבי״ד. חוץ גם
 כתב ואפ״ה בבי״ד, רק הוא תרחק" שקר "מדבר שהעשה

 שאמנם והיינו לשקר". ילמדו שחכמים ש״תמוה רבינו
 שקר "מדבר על עובר אינו לבי״ד חוץ משקר הוא אם

 — זו עצה לו ילמדו שחכמים תמוה אבל תרחק״,
כ״ה. י״ט, אותיות להלן וראה לשקר.
 האודים דברי עפ״י יותר מוסברים אלה ודברינו יט(

 באורך בזה מ״ש בתומים עיין וז״ל: סק״ח, י״ב בסי׳
 טענת לו יש דאם והעליתי ב״ק התום׳ דברי ;בכוונת

 דיכול דפשיטא עדים לו ואין חבירו על ישנה מלוה
 לדינא זהו אך גלי׳ שמי׳ וקמי שלו את להציל כן לעשות

 שלא פסידא במקום אפילו להזהר יש לכתחילה מ״מ אך
 אם הש״ג קאיווכתב וקושטא כלל מפיו רשק להוציא
 חבירו על יאיים אל לישבע בדעתו ואינו שבועז־ו נתחייב

 מצות אלא אינו זה וכל לפשר כדי אשבע אנכי לומר
 לעשות לו מותר אתו הנכון יודע אם מדינא אבל פרישות
 א לא בשבועות הם הש״ג ודברי עכ״ל. שלו, את להציל

 ו״לכתחילה והיות י״ב. באות לעיל לשונו והובא א׳, אות
 מפיו שקר להוציא שלא פסידא במקום אפילו להזהר יש

 ילמדוהו שחכמים ש״תמוה רבנו כתב לכן כלל",
לשקר".

 שהובא והפירוש שרש״י ביארנו הקודמות ובאותיות
 לו מותר פסידא ליה דאית דהיכא ס״ל והמרדכי ברמב״ן
 לעשות לכתחילה אף שמותר דס״ל מ׳ ובפשטות לשקר.

 רבנו תמיהת מובנת לא כך, נאמר אם — ולכאורה כן.
 לראשונים דס״ל ביארנו שהרי לשקר". למדוהו "שחכמים

שאע״ג אפ״ל אולם לשקר. לו מותר דבכה״ג הנ״ל
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בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בעניץ קונטרס ריח

 שחכמים רבנו: תמה אפ״ה לשקר, איסור אין שבכה״ג
 לימא לא ב: מו בסוכה מ״ש עפ״י וזה לשקר. ילמדוהו

 משום ליה יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא איניש
 שקר דבר לשונם למדו שנאמר שקרא לאגמוריה דאתי

 "מדבר מונה רל״ה סימן השלם וביראים יד(. ט, )ירמי׳
 בא שאינו שקר אבל :שם ׳וכ עשה. מצות תרחק״ שקר
 מש״ש. וע״ע וכו׳. עליו תורה הזהירה לא רעה לידי

 ש״שקר הנ״ל מסוכה הוכיח א׳ אות שם ראם ובתועפות
 עכ״פ מהתורה, אסור שאינו אע״ג רעה" לידי בא שאינו

 ראם התועפות הוכחת לדחות ואפשר אסור. מדרבנן
 גם אבל מדרבנן. אף איסור אין בכה״ג שאמנם ולומר

 לא שהינוקא משום ינוקא, בפני לומר אין כזה שקר
 וזהו אסור. שקר גם לשקר וילמד לשקר, שקר בין יבחין

 הוא שהאיסור והיינו וכו׳. לאגמוריה שם: ׳בגמ שאמרו
לשקר. שמלמדו על אלא השקר, על לא

 דאתו "משום — הנ״ל בסוכה הגמרא דברי עיקר ועל
 — שקר״ דבר לשונם למדו שנאמר שקרא לאגמוריה

 תרחק, שקר מדבר מחמת אסור שזה הגמ׳ אמרה ולא
 שצוינו ספרים ובעוד שם לנר בערוך בזה מ״ש ראה

 מ״ש גם וראה ,93 ,92 ציון שם התלמוד מפרשי באוצר
מישרים. ארח מספר כ״ה אות בסוף

 א. סג מיבמות גם דינו הוכיח שם ראם ועפותובת
 א״ל כי דביתהו ליה מצערא קא הוה רב שם: דאיתא
 חייא גדל כי וכו׳ חימצי ליה עבדא טלופחי לי עבידי
 לעשות לאמך אמור לבנו האב אומר )הי׳ לה אפיך כריה

 עדשים עושה והיא חימצי עשי לה אומר והוא עדשים
 שנאמר הכי תעביד לא את וכו׳ ליה אמר רש״י( —

 אין מכאן גם מש״ל ולפי וגו׳. שקר דבר לשונם למדו
 אין שאמנם שי״ל מדרבנן. אסור כזה ששקר — הוכחה
 לעשות צריך הי׳ לא חייא בכ״ז אבל מדרבנן, אף איסור

 וכנ״ל. שאסור, שקר גם לשקר ילמד שעי״ז משום כן,
 איסור שאין נאמר אם שגם אפ״ל רבנו, לדברי בנוגע וגם

 רבנו תמה אפ״ה פסידא, במקום לשקר לבעה״ד
 צריכים לא שחכמים והיינו לשקר", ילמדוהו "שחכמים

 יקילו שעי״ז משום מותר, באופן גם שקר של עצות לתת
גמור. שקר גם להגיד

 זו סברא מעין מצינו רבנו, בדברי שפירשנו ומה
 שם בגמ׳ דאיתא וכו׳. ישבחנו ד״ה א יז כתובות בתום׳

 אומרים )מה הכלה לפני מרקדין כיצד ת״ר א: יז ב, טז
 כלה ובה״א שהיא כמות כלה בש״א רש״י( — לפניה

 חיגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש להם אמרו וחסודה נאה
 אמרה והתורה וחסודה נאה כלה לה אומרים סומא או

 לב״ש ב״ה להם אמרו ז( כג, )שמות תרחק שקר מדבר
 או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם

 חכמים אמרו מכאן בעיניו ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו
 )פי׳ הבריות עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם
 רי״ד(. תום׳ — שקר שאומר ואע״פ המתקבל דבר לומר

 אין בעיניו דישבחנו אע״ג סברי וב״ש כתבו: שם ובתוס׳
 אמרה דהתורה שקר לומר להזקיק לתקן לחכמים להם

 ב״ש שגם התום׳ מדברי ומ׳ עכ״ל. תרחק, שקר מדבר
 לחכמים להם ש״אין אלא בכה״ג, לשקר שמותר ס״ל

 להא קצת דומה וזה וכו"׳. שקר לומר להזקיק לתקן
 להסביר כ״כ שהתוס׳ ואע״ג הנ״ל. רבנו בדברי שפירשנו

"לתקן יכולים שחכמים ס"ל דב״ה ומ׳ ב״ש, דברי

 כמ״ש כב״ה הלכה והרי בכה״ג. שקר" לומר להזקיק
 וב״ה כ׳: שם יעבץ בהגהות אולם ס״א. ס״ה סי׳ באהע״ז

 על אשה חן הן חינות ג׳ דאמרינן שקר היינו לאו סברי
 שקר, הי׳ זה אילו לב״ה שגם ויוצא "ל. עב וכו׳ בעלה
וכו׳". שקר לומר להזקיק לתקן לחכמים להם "אין

 של האיסור אין לבי״ד שחוץ שי״א הבאנו ולעיל
 שהאיסור מ׳ הנ״ל מהגמ׳ ולכאורה תרחק. שקר מדבר

 ניחא, הנ״ל התום׳ עפ״י אולם לבי״ד. חוץ גם הוא
 אפ״ה תרחק, שקר מדבר של האיסור ממש שאין שאע״ג

וכו"׳. שקר לומר להזקיק לתקן לחכמים להם "אין
 אותיות שלישי שער יוגה לרבינו בהתשו בשערי ועיין

 כל ועל אסורים, שקרים סוגי תשעה מנה ושם קעח־קפה
 השקרים סוגי ובין מפסוקים. אסמכתאות הביא שקד סוג

 נזק שום גורמים שאינם שקרים גם הזכיר שם שמנה
לחברו. ונפ״מ

 ...ובא כתב: אמונה ערך בחיי לרבינו _ובכד_הקמח
 בדבורם טהורים שיהיו הבריות את להזהיר הזה הכתוב

 אע״פ דברים, בסיפור אפילו אמת, רק אלא ידברו שלא
 ואצ״ל ומוריד, מעלה ואיננו עיקר ההוא הסיפור שאין

 ועיין עכ״ל. וכו׳ באמונה לעסוק להם שיש במו״מ
 הוא שקר שאיסור שם שכתב י״א פרק ישרים במסילת

 וכו׳ רעה כונה בלא בזה כיוצא או שחוק ב״דרך אף
ואכ״מ. בזה להאריך עוד ויש מש״ש. וע״ע עכ״ל.

 בתוך אם כתב: י״ג עשין בפתיחה ובספפדגפץ,חיןם
 שקר של תערובות נתערב שקיר הרכילות או הלשה״ר
 שקר מדבר בתורה שכתוב מ״ע על ג״כ עובר במקצתו

 גמורה מ״ע ...והיא כתב: שם חיים מים ובבאר תרחק.
 הוא דאורייתא איסורא ועכ״ם ק״ז עשין הסמ״ג לדעת

עכ״ל. הדיעות, לכל
 כתב: י״ג ד׳ ובטחון האמונ בספר איש זוןוהח
 וגנות יקרא, שקר בשם המדובר מאמתת הדיבור ...שינוי
 בשביל בשקרו שמשתמש המרמה בשביל אינו השקר
 השינוי אף אלא רעהו, את ברמותו לו המקווה ריווח
 מה של דברים בסיפור אונאה, של לגורם משמש שאינו
 שנאוי ואם הוא. שקר עוון ובכלל יכונה, שקר בשם בכך,
 משנה בשקרו, בחברו פוגע שאינו הקל השקר הוא

 מרמה דבר לשונם שחוט שחץ המרמה היא תועבה
 עב"ל. וכו׳ שולל רעהו את להוליך כדי כזביו שכונן
מש״ש. וע״ע

 דס״ל פוסקים שיש הבאנו ט״ו ובאות יט*(
 מדברי אולם בבי״ד. רק הוא תרחק שקר מדבר שהאיסור

 דס״ל מוכח לכאורה י׳, באות הנ״ל סקי״א י״ב בסי׳ רבנו
 בבי״ד. לא גם הוא תרחק" שקר "מדבר שהעשה

 שהוא ממון אותו שתובעים מי בס״ו: שם כתב שהמחבר
 הלה שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש אסור בו מוחזק
 שם ורבנו השאר. על לו ולמחול פשרה עמו לעשות
 כמ״ש אסור האמת על ...ואפילו ע״ז: כתב בסקי״א

 סובר שרבנו מכאן מוכח ולכאורה וכו׳. א לא בשבועות
 תרחק" שקר "מדבר מהפסוק — שם בשבועות דמ״ש

 חוץ גם הוא — כשקר שנראים דברים לעשות שאסור
 מי המחבר: מ״ש על זה כתב רבנו שהרי לבי״ד,

 בדוחק אם"ל אולם לבי״ד. חוץ והיינו וכו׳. שתובעים
 קאי לא וכו"׳, אסור האמת על "ואפילו שם רבנו שמ״ש

ר״ל רבנו אלא לבי״ד, חוץ דמיירי שם המחבר דברי על

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס222 מס עמוד ברוך רקובר, ג ־ אליהו ברכת ע״פ משפט חשן



ריט בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס

 בבי״ד. והיינו אסור", האמת "על שאפילו לפעמים שיש
 הוכחה אין ולפי״ז הנ״ל. א לא לשבועות ציין וע״ז

גם הוא תרחק" שקר "מדבר שאיסור סובר שרבנו גמורה
י____________ - — — לבי״ד. חוץ

 שקר לטעון אסור סק״א: ע״ה סי׳ להלן וז״ל_העח^ כ(
 כגון זכאי שהוא ואע״פ לעכבו כדי או הדין לעוות כדי
 כדי מאתים יטעננו לא מנה בחבירו נושה שהיה מי

 אחר ממקום עליו ויגלגל שבועה ויתחייב במנה שיודה
 הכל אכפור יאמר לא מאתים וטענו מנה נושה היה

 לו אתחייב שלא כדי לביני בינו במנה לו ואודה בבי״ד
 בהם וכפר באחר מנה נושים שלשה היו התורה שבועת

 ממנו וכשיוציאו מעידים ושנים תובע אחד יהיה לא
 יאמר לא בו וכפר ע״א עפ״י מנה טוענו היה יחלקו.
 כל ידו. מתחת גזילה ונוציא ונעידנו ואתה אני בא לאחד

וכו׳ ע״א( )לא העדות שבועת פרק מהש״ס מתבאר זה
 מקום בשום והמחבר הטור הזכירו לא למה ידעתי !ולא

 התובע כתב: סט״ז הש^דוהמחבר־שם עכ״ל אלו, דינים -
 איני היורש אמר אם שנא לא ע״ס מלוה הלוה ליורש

 אמר שנא לא וכו׳ שלוה עדים ויש לאו אם לוה אם יודע
 בלא אפילו פטור ידענא לא וחמשים ידענא חמשים
 שיודע מי כל על סתם שמחרים אלא היורשים שבועת

 וכפר בחמשים הודה אם אבל כלום לו חייב שמורישו
 ונשבע במקצת מודה כשאר הוא הרי וכו׳ בחמשים

 לי ...ונראה סקנ״ז: הש״ך ע״ז וכתב דאורייתא. שבועה
 שבועה עליו יהיה ולא שמא יטעון היורש הוא פקח דאי
 תרחק שקר מדבר משום בהא וליכא חרם קבלת רק

 שער בעה״ת ממ״ש לזה וראיה זה סימן בריש שכתבתי
 הגלגולים על טוען ראם הראב״ד בשם ח״א סוף ל״ח
 לפיכך לגלגל יכול אינו שמא וכשטוען לגלגל יכול ברי
 עליו גלגולי׳ שמגלגלים ורואה שבועה שנתחייב מי כל
 ויפטר יודע איני הגלגולים על אומר הוא פיקח אם

 ס״ס לקמן ב״י ומביאו ע״כ חרם ויקבל חמורה משבועה
 איסור כשיהיה עצה יהיב לא דהראב״ד ופשיטא צ״ד

למש״ל דומה וכו"׳, "ופשיטא הש״ך ומ״ש עכ״ל. בדבר,
 לשקר. ילמדו שחכמים תמוה רבנו: מדברי י״ח באות

בשמ״ק הובאו הנ״ל בבעה״ת המוזכר הראב״ד ודברי
 דהרי צ״ע והש״ך בעה״ת ודברי ועעמש״ש. ב צז ב״מ
 לכו״ע הרי ובבי״ד בבי״ד, כן אומר דהנתבע מיירי כאן

 למה א"כ תרחק", שקר "מדבר של העשה דיש פשיטא
 הטצדקאות כשעושה לי מה יודע, איני לומר לו מותר

 שקר כשאומר לי ומה הנ״ל, א׳ בס״ק שם הש״ך שהביא
כ״ה. אות וראה שיודע, בזמן יודע שאינו

 שבועת מדין ראיה להביא אפשר ולכאורה כא(
 שקר, הוא שיודע בזמן יודע איני אמירת שגם — העדות
 שבועות במתני׳ דאיתא שבועה. קרבן ע״ז חייבים ועדים

 והעירוני באו לשנים אמר כיצד העדות שבועת ב: לא
 אנו אין לו שאמרו או עדות לך יודעים אנו שאין שבועה
 העדים כאשר הרי חייבים. אלו הרי ובו׳ עדות לך יודעים

 יודעים שהם היא והאמת יודעים", אנו "אין אומרים
 בקרבן וחייבים עון, ומיקרי שקרנים הם הרי העדות,
שבועה.
 קרבן שלענין לומר דיש זו, ראיה לדחות אפשר אבל
 קרבן חיוב קובעת שקר אמירת אין העדות שבועת
ע״י העדות הגדת של העשה ביטול עצם אלא שבועה,

 וגם שבועה. קרבן מחייב יודעים, שאינם אמירתם
 שבועת בענין כתב הי״ב פ״א שבועות בהל׳ הרמב״ם
 שאינן לו ונשבעו העידו ולא בעדותן ...וכפרו העדות:
 עכ״ל. העדות, שבועת הנקראת היא זו עדות לו יודעים

 כתב אלא בעדותן, הזכיר^ששקרו לא שהרמב״ם הרי
 בעדותן כפרו אמירתן שע״י כלומר בעדותן", "וכפרו

 עדות לו יודעים "שאינן כשאמרו גם ולכן העידו. ולא
 תרחק", שקר "מדבר על בזה עוברים שאינם אע״ג זו",
 שאמרו משום העדות, שבועת קרבן חייבים זאת בכל

 במשנה וגם להעיד. יכולים אינם אמירתן שע״י דברים
 והיינו בבי״ד. בהן שיכפרו עד איתא: א ל שבועות

 ומפי ד״ה שם רש״י וכתב הכפירה. על היא שהשבועה
 עכ״ל. מועיל, היה מגיד היה שאילו ...במקום אחרים:

 דברים ואמר שכפר במקום הוא שבועה קרבן שעיקר הרי
 אבל מועיל. היה להגיד צריך שהיה מה אומר היה שאילו

שקר. אמירת משום החיוב אין
 לא לכאורה רמ״א ל״ת במצות הסמ״ג מלשון אבל
 לא בכלל אזהרתה העדות שבועת שם: שכתב כן. משמע
 עדות שידעו העדים היא וכיצד לשקר בשמי תשבעו

 ולא העדות וכפרו לו להעיד העדות בעל ותבעם ממון
 שנקראת זוהי עדות לו יודעים שאין לו ונשבעו העידו

 איני שאמירת מלשונו ׳ומ עכ״ל. וכו׳ העדות שבועת
 לענין דשאני ולומר לדחות אפשר ואולי שקר. הוי יודע

 עדות", לו יודעים "שאין העדים אמירת שע״י עדות
 לכן להעיד, יכולים אינם ואז בעדות", ש״כפרו מיקרי

 באמירת אבל לשקר". בשמי תשבעו "לא על עוברים
תרחק. שקר מדבר על עובר לא בעלמא יודע איני

 לא יודע איני שבאמירת נאמר אם שאפילו אפ״ל ועוד
 הוא אם אבל תרחק", שקר "מדבר על שעבר מיקרי
 ובאות לשקר". בשמי תשבעו "לא על עובר כך על נשבע

 הלוה שאם הוכיח רס״ו ם׳ בב״מ שהמרדכי הבאנו י״ח
 ליה משבעינן לא כסף שוה אלא מעות לי אין אומר

 ...אי שם: דאיתא א. לא מפסחים כן והוכיח שמא. בטענת
 דהיינו מפ׳ והמרדכי ארעא. ליה מגבי שמעון פיקח

 הוכיח ומזה להגבות. זוזי לו שאין ויאמר שישקר
 שמשביעים הדין היה דאילו לו. משביעים שאין המרדכי

 ולא אותו, ישביעו הרי לו, שאין בשקר יגיד הוא איך לו
 שאע״ג הרי זוזי. לו שאין ולומר לשקר להשבע יוכל

 זוזי, לו שאין ולומר לשקר לו שמותר סובר שהמרדכי
 לענין שהו״ה י״ל וא״כ כך. על להשבע לו אסור אפ״ה
 שבאמירת אע״ג לשקר", בשמי תשבעו "לא של הלאו
 אם אבל תרחק", שקר "מדבר על עבר לא יודע איני

 ועדיין לשקר". בשמי תשבעו "לא על עבר ע״ז נשבע
להלן. עוד ועיין צ״ב,

 סי׳ עדות הל׳ ישראל ישועות בספר וראיתי כב(
 בזמן יודע איני אמירת האם שדן א׳ אות פטמש עין כ״ח

 מבואר וז״ל: לא. או לעדות ונפסל שקר הוא שיודע
 אבידה השבת כעין הוא להעיד דמחוייב דהא בפוסקים

 להעיד חייב אינו העדות ע״י היזק לי׳ דמטי היכא לכן
 יוסף בית בתשובת מבואר וכן אבידה בהשבת כמו

 להעיד לילך שלא זה כל מיהו קצ״ה סי׳ רוכל באבקת
 בפרט אני חוכך יודע איני בי״ד בפגי ולומר לילך אבל
 בי״ד לפני שהגיד רכל כ״ט סי׳ לקמן הסוברים דעת לפי
דמבטל וכיון אני יודע ולומר לחזור יכול אינו יודע איני
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בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בעניץ קונטרס רב

 פ׳ ובב״מ פסידא במקום אפי׳ לי׳ אסור בידים העשה
דאמרי׳ איסק בר דמרי בעובדא ע״ב ל״ט ד׳ המפקיד

 ועוד האמת יגידו שלא חדא התום׳ פירשו עבדי לא תרתי
 דחשידי דאף משמע יודעים אנו אין ויאמרו שישקרו
 בי״ד לפני שקר לומר נחשדו לא מ״מ עדותן שיעלימו

 שלא אף בשקר בהגדה קצת דמחשב יודעים אנו שאין
 כן נראה לא ז״ל רש״י מדברי אבל לעדות כך ע״י נפסלו

 שיאמרו ועוד אמת יעידו שלא עבדי לא דתרתי אלא
 ג״כ שפירש הריטב״א ,בחי ועיין אחיו זה שאין שקר

 הגאונים בתשובת מצאתי שוב וצ״ע. ,התום כדעת
 ז״ל מודעי חיים מו״ה הגאון ע״י בשאלוניקי שנדפסו

 פעמים איזה חרם שהטילו בעדים י״ז סי׳ ,ז שער
 מקבלין אם אסהידי ולא יודעין אם עדות שיאמרו

 כ׳ גאון מתתי׳ ר׳ הרב כי לא או אח״כ סהדותייהו
 אי וודאי חדינא הכי התשובה והיתה סהרותייהו שמקבלין

דאיכא נפסלו לא יודעים אנו אין בב״ד אמרו ולא שתקו
 נחשב לא עדותו דכובש ועוד דכורין היו דלא למימר —.

 אין ואמרו בב״ד סהדי כפרי מכפר אם אבל ערות בפסולי
 להו חשבינן ואסהידי ואהדרי מילתא בהא יודעים אנו

 ליה סהיד דלא להון אסהידו דהא ומגידים כחוזרים
 אנן סהדי איברא ואמרו איהדרו וכד. מילתא בהא במדעם
 בהא במדעם לן סהיד לא ואמרינן דשקרינן הוא ושקורי
שלא וכיון בשניה או בראשונה או אינון שקר עדי מילתא
 שכפרו ודווקא אינון פסולין מילתא בהא בכלום להגידו
 אמתלא יהבי ואי מפסלי לא בי״ד בפני שלא אבל בבי״ד

 והנה התשובה דברי תורף זה ,מיני מקבלינן למילתא
 ונתברר יודעים אנו אין שאומרים דכל מדבריו יראה

 תחילה אמרו אם לכן נפסלו קרוב בזמן ,שהי כגון שידעו
 פסולין ידענו אח״כ ואמרו יודעים אנו אין בי״ד בפני

 כך אחר הגידו לא אם וה״ה אחת^שקר עדות שממנ״פ
 ובאו יודע איני אמר אחד שעד שנתברר רק שיודעים

 שמה לומר ואין נפסל קרוב בזמן שהי׳ ואמרו שנים
 מבואר שהרי החרם בשביל הוא שפסולין שכתבו

 דכל לי׳ וסבירא הוא שקר עדות דמשום בדבריהם
 ולדברי שקר עדות מקרי יודע איני ב״ד בפני שאמרו

 מקרי לא ליודע יודע דמאינו העדות שבועות פ׳ הר״ן
 שרוב אלא לפוסלן מקום אין בוודאי ומגיד חוזר

 יש ומ״מ כ״ט ,בסי שנתבאר כמו זה על חלקו הפוסקים
 איני באומר להו שסבירא ז״ל הגאונים דעת על לדקדק

 כל בם׳ דתנן הא כן דאם לעדות שפסולין ויודע יודע
 אחד ונוטל נשבע שכנגדו השבועה על דחשוד הנשבעין
 שבועות והרי הפקדון שבועות ואחד העדות שבועות

 לי למה א״כ יודע שאינו ב״ד בפני בכפר אלא אינו עדות
 שאינו ב״ד בפני שכפר כיון ,לי תיפוק שבועה משום
 לשבועה ג״כ נפסל וממילא לעדות נפסל יודע והוא יודע
 יודע דמאינו הסוברין לדעת דאפי׳ לומר צריך וע״כ

 שקר עדות מקרי לא מ״מ לחזור מצי לא נמי ליודע
 דעת ליישב יש ואולי ז״ל הגאונים כדברי שלא ליפסל

 עדות ולאותו מדרבנן אלא אינו רפסול דהא הגאונים
 לא לשבועה אבל ממנ״פ וודאי פסולין הכרזה בעי דלא

,אפי ומ״מ לשבועה גם הכרזה דבעי להו דסבירא נפסל
 מדרבנן אלא קאמרו לא הגאונים דגם לומר תמצי אם

 ממון הפסד ,לי במגיע אף דעתם לפי דאסור משמע
וכמו שקר כעדות שנחשב יודע והוא יודע שאינו לומר

 שאמר דעד הגאונים דברי בעיקר מקום ומכל שכתבתי
 מדברי כן משמע לא דנפסל שידע ונתברר יודע איני

 הישועות עכ״ל ג׳, בס״ק שכתבתי מה ועיין הפוסקים
 אות המשפט בחוקת שם הסיק הנ״ל דבריו ולפי ישראל.

 דהוי שא״י לומר אסור לב״ד באו אם ...אבל וז״ל: ,,א
 שיודע ונמצא א״י אמר אם ומ״מ שקר כעדות קצת לי׳
 ומשמע ולשבועה לעדות שיפסל שקר עדות מקרי לא

 כ״ט סי׳ בחו״מ עוד ועיין עכ״ל. נפסל, לא מדרבנן דגם
שם. ובנו״ב ס״א

 דנקט קל״ח סי׳ ח״א יעקב שבות בספר וראיתי כג(
 מה כן ...על וז״ל: שקר, מיקרי יודע איני שאמירת
 שראית כיון או הדין מן להסתלק לך מותר אי ששאלת
 ודאי דיינים שיוסיפו כדי יורע איני לומר לקלקל שרוצין
 שמים לשם שכוונתך כיון הכי למעבד דמי דשפיר
 דשקורי אע״ג דיינים שיוסיפו ע״י לאמתו הדין להוציא

 לשנות מותר קיי״ל הא מ״מ הדין ידעת כי משקרת קא
 ומשפט אמת כדכתיב הוא שלמא ודינא השלום בדבר
 למוד אמרו בזה וכיוצא זה ועל בשעריכם שפטו שלום

 הרי עכ״ל. פשוט, לי נראה זה כל יודע איני לומר לשונך
 שאינו להגיד מותר לאמיתו הדין להוציא בכדי שרק
 דמותר בהא נכלל וזה משקר, קא דשקורי אע״ג יודע,

 - מדבריו מוכח — בלא״ה אבל השלום, בדבר לשנות
שקר. דמיקרי

 יודע איני אמירת שאמנם ולומר לדחות ואפשר
 יש שהרי שאני, בדיין אבל שקר, מיקרי לא בעלמא
 ט״ו(. י״ט, )ויקרא עמיתך" תשפוט "בצדק עשה מצוות

 הלכו חגי ור׳ ירמי׳ ר׳ איתא: ה״א פ״ו ברכות ובירושלמי
 "בצדק של זו מצוה על בידך חגי ר׳ )לדון( לחניות
 הגר״א בבאורי ח׳ סי׳ באו״ח מ״ש וראה עמיתך". תשפט
 אנו למה שונים טעמים 2 ובהערה סק״ב אליהו וברכת

 ברור פנים כל על אבל זו. מצוה על לברך נוהגים לא
 הדיין צריך נפסק: סי״א י״ז בסי׳ ולעיל לדון. מצוה שיש

 סס״ה. שם וראה וכו׳. לו שיתברר אחר מיד הדין לפסוק
 שקר, מקרי לא יודע איני שאמירת נאמר אם אף א״כ
 משום יודע. איני לומר — כשיודע — לדיין אסור היה

 ועל לו". שיתברר אחר מיד הדין לפסוק הדיין "שצריך
 יעקב בית בתשובת עיין הנ״ל, יעקב השבות דברי עצם
 יעקב שבות דברי על שחולק מדבריו שנראה ט״ו סי׳

 י״ח ,סי תשובה בפתחי הובאו יעקב הבית ודברי הנ״ל.
 חו״מ "ג ח פעלים רב ובשו״ת סק״א "ה ע ובסי׳ סק״ג
פעלים. רב לשון הובא כ״ד ובאות ס״א.

 הביא א׳ ,סי חו״ם ח״ג פעלים רב ובשו״ת כד(
 ...מיהו ע״ז: וכתב כ״ג, באות הנ״ל יעקב השבות דברי
 השואל של דידי׳ בגונא אלא כן אמר לא ז״ל דהרב י״ל

 קרנות יושבי הם עמו היושבים הדיינים שאותם דאיירי
 מטים עיניהם ולמראה לדון ראויים ואינם חכמים ואינם

 לשואל הותר ולהכי הדין, שורת ומקלקלים עקלקלותם
האמת. על הדין שיעמיד כדי בכה״ג לשנות ההוא

 וז״ל: הנ״ל, פעלים הרב כתב דבריו ובהמשך
 מהא לשיקרא למיחש דליכא ראיה להביא נ״ל ולכאורה
 רב לבי אקלע פפא רב ע״ב מ״ג דף בברכות דאמרינן

 רב שקל והדס שמן לקמייהו אייתו איקא דרב בריה הונא
 סבר לא א״ל אשמן בריך והדר ברישא אהדס בריך פפא

רבא אמר הכי ליה אמר המכריע כדברי הלכה מר לה
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רכא בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס

 דעבד, הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא הלל, כבית הלכה
 פפא רב אלא כב״ה הלכה רבא אמר לא רש״י ופירש
 י״ל וא״כ ע״ש, בכך, עצמו והשמיט שטעה לפי אכסיף
 כי האמת, לקיים כדי לשקר מצי דשפיר בכה״ג דהו״ה

 יש מיהו בסברתם, הם טועיץ שעימו הדיינים דעתו לפי
 שנשפך מאד דקשה בושה משום דאולי זו ראיה לדחות

 פי״ד ברמב״ם מצינו וכן לשנות, הותר בקרבו דמו
 במסכת עוסק היה כיצד, במסכת הי״ג, גזילה מהלכות

 לא אם יתבייש שלא משום שונה אני מקוואות ואמר נדה
 בס״ד נ״ל ועוד שם. משנה לחם ועיין להשיב, ידע

 מפיו הוציא לא ששם פפא דרב בהך אחר טעם ליישב
 לתרי דמשתמעה סתומה מילתא אמר אלא שקר דבר

 זה בענין כב״ה הלכה רבא דאמר אמר לא הוא כי אנסי,
 והוא כב״ה הלכה רבא דאמר אמר אלא והדס, דשמן

 הלכה בו שאמר מרבא ששמע אחר דין על בלבו כיון
 דהלכה בכ״מ בעלמא האמור דין על שכיון או כב״ה,
 וכיון פעמים, כמה רבא זה דרש דודאי ב״ש, לגבי כב״ה

 קאמר והדס השמן ענין על שיחשוב השומע להטעות
 כהנא רב גבי מצינו וכה״ג שקר, הוציא לא מפיו ונמצא
 בזה וכיוצא ע״ש, למר שלמא באומרו ס״ב דף בגיטין
 וכן בכורך, עשו אנכי שאמר אע״ה יעקב על ארז״ל

 הפסוק על אמרי ע״ב( קע״א דף וישלח )פרשת בזוה״ק
 הע״ה דוד שאמר ו( כה, א )שמואל לחי כה ואמרתם

 הוכחות עוד הביא ושם פעלים. הרב עכ״ל הוא, ונכון
 על הדבר להעמיד כדי לשקר "דשרי גמרות מכמה

 הנ״ל הש״ך דברי על כן לומר שייך לא אבל אמיתותו".
 בבי״ד, אותו שתובעים מיידי הש״ך שהרי צ׳, באות

 גמור, שקר זה וא״כ יודע, כן והוא יודע איני ואומר
אנפי. לתרי שמשתמע באופן שיאמר כתב לא והש״ך
 שאמרו אע״ס דע תכ״ו; ס׳ חסידים רוז״ל_םם כה(

 יהודי או נכרי יבא אם שלום דברי מפני לשנות מותר
 ירא כי ברצון לו מלוה ואינו מעות לי תלוה לאדם ויאמר

 שמותר מה כי לי אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן
 וכתב עכ״ל. הדבר, עבר בשכבר זהו שלום בדברי לשנות

 סוברים פוסקים דכמה אע״ג שם: בביאורו החיד״א ע״ז
 שבועה על מעבר יותר חמור לשעבר השבועה על דעובר
 על משנה הכא ה׳, דין ל״ד סי׳ בחו״מ כמבואר דלהבא

 לשנות זה ולענין לו ויש לי אין שאומר כגון שעה אותה
 שעבר ממה ממשנה ]חמור[ )טוב( יותר עתה שהוא מה

 דמשנו רבנן עבידי דמציעא פ״ב דאמרינן ואע״ג
 לאו ואומר זו מסכתא בפיו שגורה אם והוא במסכתא

 ושלא ענוה משום התם שאני עתה, משהו ומשנה
 יותר דהענוה מזה ולמדנו מותר לעצמו טובה להחזיק

 ב׳. אות חסד במקור שם ועין עכ״ל. זה, בפרט מהשלום
 החיד״א דברי הביא כ״ד באות נ״לה פעלים רב ובשו״ת

 פרש״י לפי נכון יבא זה מיהו וז״ל: ע״ז וכתב הנ״ל,
 אחרים. ומפרשים התוס׳ לפי ולא ענוה משום שפירש

 משום דהתם שכתב ז״ל חיד״א רבינו תירוץ לפי והנה
 חסידים ספר על להקשות שיש מה בזה ניחא שאני, ענוה
 שהביא הזקן בהלל מעשה ת״ר כ, דף דביצה מהך הנז׳

 תלמידי עליו חברו ביו״ט, עליה לסמוך לעזרה .עולתו
 להם אמר זו, בהמה של טיבה מה לו אמרו הזקן שמאי
 והלכו בזנבה להם כשכש הבאתיה, שלמים ולזבחי נקבה
השלמים ולזבח נקבה עולה שאין נקבה ופרש״י להם

 מפני משנה היה הלל של ענותגותו ומרוב הבאתיה
 אך עתה, שהוא במה שינה התם והנה ע״ש, ע״כ השלום

 למד וכבר ניחא, ענוה משום כן דעבד רש״י דברי לפי
 עדיפה דענוה דמציעא דפ״ב מהך החיד״א רבינו

 החיד״א רבינו של לקושיתו מיהו זה. בענין מהשלום
 אין דהתם אחר, באופן תרצתי עבדא אנא דמציעא מהך

 כי לאו, וישיב יודע אם אותו שואלים אם גמור שינוי זה
 שהוא אע״פ חד וכל מדרגות כמה יש הידיעה בשיעור

 ידיעה בה שיש ממנו הגדול לגבי יודע אינו נקרא יודע
 כוונתו יודע איני אמר אם וא״כ יותר, בפיו ושגורה יותר
עכ״ל. יודע, שאיני אני נחשב פלוני רב לגבי לומר

 ח״א תשמ״ט מהדורת שפתים ניב שבספר ראיתי וכעת
 סקנ״ז ע״ה סי׳ הש״ך דברי על כתב בחידושים ע״ו עמ׳

 דאסור דהא נראה, דמילתא וטעמא וז״ל: כ׳, באות הנ״ל
 רק הוא מהפסד, עצמו להציל שקר בבי״ד לטעון

 אמרינן דאז בי״ד, יפסקו טענתו ועפ״י טענה כשטוען
 מ״מ מהפסד, עצמו להציל בשביל כן שעושה שאף

 אבל וכו׳ אמת טענות עס״י רק דין לפסוק כח אין לבי״ד
 מותר, טענה שום כאן שאין יודע, איני שטוען כאן

צ״ב. ועדיין ועעמש״ש עכ״ל.
 לי כתב שליט״א גולדברג נחמיה זלמן מוהר״ר והגאון

:כדלהלן כ׳ באות הנ״ל הש״ך שבדברי הסתירה ביישוב
 שכתב ע״ה ריש הש״ך בדברי מר לן דבדק ומאי
 שם ואילו אמת שהדבר אף שקר טענת לטעון שאסור
 להפטר כדי יודע איני לטעון שמותר כתב בסקנ״ז

 הש״ך שסובר נראה היה לענ״ד במקצת מודה משבועת
 מממון ליסטר כדי שקר טענות לטעון איסור שאין

 שהאמת אף לויתי לא שטוען ובדוגמה פטור שבאמת
 ריש שהביא חכמים שאסרו הדברים כל אבל ופרע שלוה
 ממון תובע גם אלא שקר טוען רק לא שם ע״ה סימן

 תובע מגה לו שחייבים כגון לו חייבין אין שבאמת
 שהרי זה אחר למקום ולגלגל שבועה לחייבו כדי מאתים

 שם שהביא הדוגמאות שאר וכן לו מגיע שאינו מה תובע
 אחד מהם שלוה משלושה חוץ באופן״"זה מדובר הש״ך
 מעידים ושנים אחד תובע לעשות להם שאסור וכופר

 האמת שהרי שקר הם התביעות שגם לומר יש ושם
 כאן ואילו לאחד המנה כל חייב ואינו לשלושה שחייב
 שהאמת נאמר אם גם אכן המנה כל מהם אחד תובע

 ע״ז בסימן שנתבאר וכמו לאחד המנה כל הלוה שחייב
 המנה כל ממנו לתבוע מהם אחד שיכול מג׳ שלוה באחד
 החמירה שבעדות והוא לאיסור אחר טעם כאן יש מ״מ
 מעידים העדים אם אמת עדות אף להעיד שלא תורה
 רשע עם ידך חשת אל בתורה מפורש זה ודבר שקר

 שאסור שהכוונה ל״ד סימן בריש ומבואר חמס עד להיות
 שהש״ך אף אמת הדבר אם אף רשע עדות לקבל לגרום

 הרמב״ם אבל עיי״ש מסברה רחוק זה שדין שם כתב
 התוס׳ כתבו וכן לאו שהוא כתבו כך והשו״ע והטור
 הסובר לר״א מתוכו מזויף פסול למה בטעם ד׳ גיטין
 אלא לעשות אין אמת שהדבר שאף כרתי מסירה עידי

 גוים של בב״ד להעיד אחד לעד אסור וכן כשרה בעדות
 כ״ח בסימן שנפסק וכמו לגוי לשלם •ישראל ל לחייב
 כמו בעדות לנוגעין שאסור זה דין למדה בשבועות והגם׳
 מקרא לג׳ מנה שחייב לשנים להעיד מג׳ שלוה באחד
רשע שהוא בחבירו שהיודע זה וכן תרחק שקר מדבר
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בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס רכב

 וקשה תרחק שקר מדבר מקרא למדו עמו להעיד שאסור
 שכתוב וכמו רשע עם ידך תשת אל מפורש לאו יש הרי

 ולענ״ד בזה, שכתב מה הרי״ם חידושי ועיין ל״ד בריש
 לכלול תרחק שקר מדבר מקרא אמרה שהגם׳ לומר יש
 דאל מקרא ואילו וקרובים נוגעיץ כמו פסולים שאר גם

 לפסולים ולא לרשע אלא איסור אין רשע עם ידך תשת
 איני לטעון שמתיר בש״ך לפרש שיש אמת הן אחרים,

 רק אומר אינו יודע איני שכשטוען והוא אחר בטעם יודע
 אין ולכן שפטור שיודע יתכן אבל שחייב יודע שאינו

 ויודע ממנו שתובעין שמי לדבר וראיה כלל, שקר כאן
 יודע שאינו ולהשבע יודע איני לטעון יכול פטור שהוא

 לדקדק יודע איני ולטעון לחזור שיכול בשו״ע וכמפורש
 נשבע יודע איני ישבע אם אדרבה וקשה יותר, בשבועתו

 יודע שאיני ע״כ אלא שפטור שיודע שהאמת לשקר
 יש אכן שפטור, יתכן אבל שחייב יודע שאינו הכוונה

 שכתבו ממה מותר ממש שקר טענת לטעון שגם ראיה
 לכתוב לא שם שאמרו מה גבי בכתובות הראשונים

 ויגבה מעלי דלא אינש ימצאנו שמא אמגילתא איגיש
 לומר נאמן אדם שאין מזה להוכיח ראשונים ורצו ממנו

 שמא ודחו פרעתי יטען נאמן שאם ידו כתב על פרעתי
 לטעון לאדם שמותר הרי ע״כ להד״ם ויטעון ישכח

 גולדברג הרב ממ״ש ע״כ שקר. טענת שהוא אף פרעתי
 מ״ש גם ועיין בזה. מש״ש להלן עוד וראה שליט״א.

 שם. *5 ובהערה סקי״ד ס״ט סימן אליהו בברכת
 שכתבנו הדברים דמעין ראיתי הנ״ל, כתבי *אחרי“®

 מק״ק טריויש מנחם הר״ר כ״כ הקודמות, באותיות
 A3 סימן תרל״ח( )מגנצא” מישרים ארח בספר זולצברג

 ולא קדושים ׳בפ כתוב בעניךשקר וז״ל: סק״א ביאור
 שקר על לנשבע אזהרה הוא אכן בעמיתו, איש תשקרו
 מדבר דכתיב הא גם ע״ב, ק״ה ב״ק עיין ממון בענין
 עניין על לקרא מוקמינן משפטים ׳בפ תרחק שקר

 אבל וכו׳ עיי״ש ול״א ע״ב ל׳ בשבועות והעדים הדיינים
 לא שקרים דובר משום ביה אית ועדים( בדיינים )לא
 הרמב״ם גם ע״כ י״ד בחגיגה משמע וכן עיני, לנגד יכון

 בעלמא דברים על זה ועשה לאו הביא לא המצוות בספר
 מה ולפי״ז וכו׳. שם ושבועות דב״ק הא על אלא

 ולא מת לו שמת דמי י״ב סעיף ת״ב סי׳ ביו״ד דפסקינן
 ולאמר לשקר לו אין עליו שואל אם מיהו וכו׳ לו נודע

 דלאו נראה עכ״ל תרחק שקר מדבר שנאמר הוא חי
 דאמר מהלשון משמע וכן בכה״ג, איירי לא דקרא דוקא,

 ועובר לשקר דאסור למימר הו״ל דעדיפא לשקר, לו אין
 והביאו הג״א שכתב נראה כך ומשום משקר אם בעשה

 לי נראה נגע יאמר שלא מ״ה פי״ב בנגעים התוסיו״ט
 מדבר משום כתב ולא יכון לא שקרים דובר משום בבית
 הא בכגון דוקא איירי תורה של דקרא תרחק, שקר

 שם ב׳, מסעיף נראה וכן מתהילים הביא לכן דשבועות
 אינו מ״מ שקר שדובר אע״ג ב מו דסוכה מהא הובא
 נראה וכן וכו׳ שקר דבר לשונם למדו משום אלא אסור

 איסור היה ואם וכו׳ בהם לשנות שהתירו דברים מכמה
מישרים. ארח עכ״ל בבה״ג, מתירין היו לא עשה או לאו

י״ט. אות מש״ל >ועיין
 ב מו מסוכה מישרים הארח שהוכיח למה ובנוגע

 יש תרחק, שקר מדבר אין והעדים הדיינים בענין דשלא
הקשה ששם ע״ז. חולק שם בסוכה לנר שהערוך להביא

 שקר שמלמד משום הטעם למימר ליה למה זו: גמ׳ על
 שקר מדבר שבתורה אעשה דעובר קאמר ולא לתנוק
 הדיינים בענין שלא שגם דס״ל מדבריו ומוכח תרחק.

 תרחק". שקר מדבר שבתורה אעשה "עובר והעדים
ע״ז. ועמש״ש

 שם דבמשנה א. נז בנדה לנר הערוך מדברי מוכח וכן
 לענין בהם נאמנים שהכותים דברים מונה המשנה ב נו

 להו לית והא ע״ז: הקשו א נז שם ובגמ׳ והיתר. איסור
 ליה דרשי לא ופירש״י: מכשול. תתן לא עור ולפני

 על חוטאים אנו אם להם איכפת ולא חבירו את במחטיא
 משקרים איך דמכ״מ ק״ק לנר: הערוך ע״ז וכתב פיהם.

 איש תשקרו לא ועל תרחק שקר מדבר על ועוברים
עב"ל. בפירוש, דכתיב בעמיתו
 בענין שרק הסוברים שעפ״י אמרתי טליא הוינא וכד

 מיושבת לשקר, התורה מן איסור יש והעדים הדיינים
 שבכל דס״ל מוכח כן, לנר הערוך תירץ ומדלא קושייתו.

 לא של ול״ת תרחק שקר מדבר של עשה יש גווני
בעמיתו. איש תשקרו
 קנייבסקי הגר״ח שגם כעת שמצאתי שמחתי מאד ומה

 כתב ל׳ אות פ״א כותים מסכת על בביאורו שליט״א
 ששם הנ״ל. לנר הערוך קושית ליישב הנ״ל דברינו מעין

 מלא והנה וז״ל: ע״ז, וכתב לנר. הערוך הב^קושיית
 קרא דהא מידי קשיא דלא פשיטא בעמיתו איש תשקרו
 רמדבר קרא וגם וכו׳ דאתא הוא שקר לשבועת אזהרה

 ועדות בדין דמיירי א לא בשבועות מבואר תרחק שקר
 נראה עצמה בפני למ״ע מנאה לא והרמב״ם ע״ש ממון
 בעלמא בדבריו במשקר אבל אדינים דקאי ג״כ דס״ל

 ושם עכ״ל. וכו׳ בקרא בהדיא מצינו לא חברו את ומרמה
 לעיל שהבאנו יונה לרבינו תשובה השערי דברי את הביא
 והשע״ת שם: שליט״א קנייבסקי הגר״ח וז״ל י״ט, באות
 דלא וכ׳ שקרנים מיני ט׳ מנה ]גץ )ד׳( שער לר״י

 מרמה ועל שקר עדות על קאי תשקרו ולא תכחשו
 קבלה דדברי קראי הביא שקרים סתם על אבל במו״מ

עכ״ל. וכו׳ דרשות הני להו לית דכותים וי״ל וכו׳
 שם משמע ועוד שם: קנייבסקי הגר״ח כ׳ ועוד
 לזולתו הפסד שום בו שאין דשקר השע״ת( )של מדבריו

 ולכן קבלה מדברי רק כלל דאורייתא איסור בו אין
 תלת בהני או שלום להשים כגון מצוה לצרכי התירוהו

מש״ש. וע״ע עכ״ל. וכו׳ רבנן דמשני מילי
 זה בלהבא אבל דלשעבר בשקרים וכ״ז שם: וסיים

 הי׳ הבטחה בשעת ואם וכו׳ צדק ולאו צדק מהן נלמד
 ורק וכו׳ שמותר אופנים יש בו חזר ואח״כ לקיים בדעתו
 שביעית סוף כדאמרינן כן לעשות אין חסידות למדת

 כדאמרינן שקר שמלמדו משום כן לעשות אסור ולתינוק
עכ״ל. עיי״ש, ב מו בסוכה
 בביאורו זצ״ל פערלא פישל ירוחם ר׳ הגאון וגם
 "דפשטי׳ כ׳ 312 עמוד כ״ב עשה לרס״ג המצוות לספר
 באזהרה אלא מיירי לא תרחק( שקר )דמדבר דקרא
 הוא מענינו הלמד ודבר שקר דין לדון שלא לבי״ד

אלה. דבריו להוכיח שהאריך ועי״ש מיירי". דבדיינין
 וקשה וז״ל: ב. מו מסוכה כן הוכיח 316 בעמוד ושם
 משום כן לעשות אסור דבלא״ה ליה תיפוק לכאורה

 לא מדקאמר משמע ודאי דהא שקר, שאומר גופי׳ הגדול
וא״כ ליתן. רעתו אין אמירה דבשעת וכו׳, אינש לימא
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רכג בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס

 והוכיח עכ״ל. תרחק, שקר מדבר משום ואסור הוא שקר
תרחק. שקר מדבר של העשה ליכא בדיינין דלא מכאן

 "דבשעת משמע הנ״ל בסוכה דהגם׳ דכתב והא
 הגר״ח מדברי כמש״ל לא זה ליתך, דעתו אין אמירה

 ד״בשעת איירי בסוכה דהגמ׳ שפירש שליט״א קנייבסקי
בו". חזר ואח״כ לקיים בדעתו הי׳ הבטחה

 י״א עמוד א׳ כלל תש״מ מהדורת שפתים ניב ובספר
 דברי על הנ״ל שליט״א קנייבסקי הגר״ח דברי הביא
 דהגמ׳ נאמר אם ואפי׳ ע״ז: וכתב ב. מו בסוכה הגמ׳
 י״ל מ״מ לתת, שלא חשב כבר אמירה שבשעת מיירי

 לשונם למדו לא ואי אותו, לחנך כדי כן שעשה דמיירי
 וע״ע עכ״ל. וכו׳ למצוה כן שעושה כיון מותר, היה

 הגר״ח ויבדלח״ט זצ״ל פערלא הגרי״ם דברי על מש״ש
הנ״ל. שליט״א קנייבסקי

 יודע כאשר לשקר, לנתבע מותר אי השאלה ובעיקר
 מדברי להוכיח יש חייב, שאינו — עמו שהצדק

 דאיתא כן. לעשות שמותר א כא בכתובות הראשונים
 ליכתוב אביי אמר ידו: חתימת קיום לענין שם בגמ׳

 דילמא לא אמגלתא אבל וכו׳ אחספא ידיה חתימת
 ותנן רבעי מאי עלויה וכתב מעלי דלא איניש לה משכח
 בני מנכסין גובה לו חייב שהוא ידו כתב עליו הוציא
 שפסק ואעפ״י ע״ז: כתב יז סי׳ פ״ב שם והרא״ש חורין.

 איכא מ״מ פרעתי לומר שיכול וכו׳ ז״ל אלפס רב
 וכל כלום ממנו לוה שלא האמת יטעון שמא למיחש
 עכ״ל. וכו׳ דמי פרעתי לא כאומר לויתי לא האומר
 שם: הריטב״א וז״ל שם. ראשונים עוד כתבו וכעי״ז
 פרעתי לומר יכול כת״י דעל ז״ל הרמב״ם דעת לפי וא״ת
 יטעון רמאות האי ליה עביר כי הכא איכא חששא מאי

 סתמא דהא ותו נאמנות בו כתוב דדלמא וי״ל פרעתי.
 דכיר לא מעולם לוה שלא רמאות שטר עליו דמפק׳ "כןאן‘

 והוא היות — שהנתבע הרי עכ״ל. וכו׳ פרעתי לומר
 לטעון לכתחילה אפי׳ לו מותר — חייב שאינו יודע

 שהתובע והיינו כדין, שלא מהפסד להנצל בכדי פרעתי,
של ידו שבחתימת השטר עפ״י ממנו לגבות יוכל לא

הנתבע.
 להמנע אין חסידות מדרך שאף הוכחה יש ומכאן

 להמנע צריך חסידות שמדרך נאמר שאם בכה״ג. מלשקר
 מקשים מאי שלו, את להציל אפי׳ מסיו שקר ־־מלהוציא

 רישא על לחתום לכתחילה אפי׳ שיכול הראשונים
 עלויה וכתב מעלי דלא איניש ליה "משכח ואי דמגילתא,

 פרעתי, לומר יוכל כי בזה חשש אין וכו׳", דבעי מאי
 וא״כ בכה״ג, אף מלשקר להמנע צריך חסידות מדרך הרי

 בכדי דמגילתא, רישא על יחתום שלא חכמים יעצו שסיר
 ומדהקשו פרעתי. ולומר לשקר אח״כ יצטרך שלא

 איכא", חששא מאי פרעתי לומר ש״יכול הראשונים
 ולומר מלשקר להמנע אין חסידות מדרך שגם מוכח

 מכאן, הוכחה אין ואולי שלו. את להציל בכדי פרעתי
 דמלשון משום הוא כן שהקשו שהראשונים שאפשר

 שיהיה אפשר דמגילתא רישא על יחתום שאם מ׳ הגמ׳
 גולדברג הרז״נ שגם הבאנו ולעיל ממש. ממון הפסד לו

מותר שבכה״ג הנ״ל, מכתובות ראי׳ הביא שליט״א
שקר. טענת לטעון

 איסור שאין הגר״א מביאורי הוכחה יש ולכאורה
ב: א, מו בב״ב דאיתא לבי״ד. חוץ תרחק שקר מדבר

 מאי דפומבדיתא רמאי לך אחוי תא לרבא אביי א״ל
 — לתקן לך שמסרתי )טליתי סרבלאי לי הב א״ל עבדי

 אית הא מעולם דברים היו לא ב״ח[ — ]א״ל רשב״ם(
 ומיהו שלי והוא ראו אחד )בגד גבך דחזיוה סהדי לי

 א״ל רשב״ם( — הוא זה אם יפה בו מכירין אין העדים
 שיראו אותו )הוצא ונחזינהו אפקיניה הוה אחרינא ההוא
 והוציא דבריך ואמת הוא אחרינא אומר שאתה עדים

 לא איברא ליה אמר רשב״ם( — החשד מן עצמך
 של טענותיך בשביל אוציאנו לא )באמת ליה מפיקנא

 לשם דלא הרמאות וזהו אחרים ממון לך אראה הבל
 — מתכוין חבירו טלית את לגנוב אלא מתכוין שמים

 השיב כך )האומן ליה קאמר שפיר רבא אמר רשב״ם(
 דאפילו עמם הדין הן שרמאים שאע״פ לאביי רבא

 ראה רשב״ם( — כן לטעון יכולין שבישראל כשרים
וכו׳ בעדים עכשיו שרואה האומן ביד טליתו )ראה תניא

 — )התובע חכים ואי אשי רב אמר רשב״ם( —
 בדברים לאומן לישתדל )יכול ראה ליה משוי רשב״ם(

 )דרך דא״ל רשב״ם( — וכו׳ עדים בפני לו שיראהו עד
דידי )טלית ליה תפיסת אמאי רשב״ם( — בחשאי ערמה

 גבאי רשב״ם( — )זוזי לך דאית משום לאו רשב״ם( —
 אל אתה ואף בך כופר איני בך אכפור שלא ירא )ואתה
 — לך חייב שאני מה כנגד בהיתר ולעכבה לי תכפור

ולישיימיה ]אסקיה ושימניהו( )אפקינהו השתא רשב״ם(
 בשומא שבקיאין אדם בני כפני )אפקה ב״חן —

 דידי אנא ואשקול דידך את שקול רשב״ם( — ונשיימיה
 כ׳ ק״ז ס״ק ע״ב בסימן ורבנו הגמרא. לשון ע״כ וכו׳
 שם וב׳ לבי״ד. חוץ הי׳ לאומן בעה״ב בין המו״מ שכל

 דלא אינש עביר כי רמאות לאו להד״ם מ״ש וגם רבנו:
 וכעי״ז מש״ש. וע״ע עכ״ל. וכו׳ בב״ד אלא טענתיה מגלי
 בברכת ושם שם ועמ״ש קכ״ז. ס״ק שם רבנו כתב

אליהו.
 גם הוא תרחק שקר מדבר של שהאיסור נאמר ואם

 רמאות", לאו להד״ם "מ״ש רבנו כתב למה לבי״ד, חוץ
 כרחך על אלא תרחק, שקר מדבר על ועבד שיקר הרי

זה. איסור אין לבי״ד שחוץ
 לשקר אסור שאמנם ולומר זו ראי׳ לדחות יש ואולי

 סו״ס כי היא, רמאות" "לאו ואעפי״ב לב״ד, חוץ אף
לבי״ד. חוץ טענותיו לגלות לא רשאי הוא

 שאין הוכחה יש לכאורה עצמה הגמ׳ מדברי אולם
 חכים ואי הנ״ל: בגט׳ דאיתא לבי״ד. חוץ לשקר איסור
 ואשקול דידך את שקול וכו׳ ליה דאמר ראה ליה משוי
 וכו׳ בך כופר ...איני הנ״ל: הרשב״ם שם וכתב דירי. אנא

 לו מותר שלו, את להציל שבכדי הרי וכו׳. דידך ושקול
 האומן בתביעת כופר שאינו ולומר לבי״ד חוץ לשקר

שלו. את יקח ושהאומן
 אסור שאמנם ולומר זה, לדחות אפשר הי׳ ולכאורה

 את להציל בכדי זה אם אף לבי״ד חוץ אפילו לשקר
 שמותר הכוונה אין וכו"׳, חכים "ואי בגם׳ ומ״ש שלו.

כזו. אפשרות שיש — אלא כן, לעשות
 לומר א״א סק״ב ק״א בסימן רבנו מ״ש עפ״י אולם

 איתא וכן וכו׳. הוא פקח אי א: צב בכתובות דאיתא כך.
 סימן בב״מ שהמרדכי הבאנו י״ח ובאות א. לא בפסחים

 שישקר היינו הוא", פקח ד״אי הגם׳ שכוונת פירש רס״ו
סק״ב ק״א בסימן שרבנו הבאנו הנ״ל י״ח ובאות עיי״ש.
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בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס רכר

 שחכמים תמוה הוא ...אבל וז״ל: המרדכי, על תמה
 באופן הגם׳ דברי פירש ורבנו עכ״ל, וכו׳ לשקר ילמדו
משקר. שאינו

 דב״ב מהא הוכחה יש לכאורה הג״ל רבנו דברי ועפ״י
 יהי׳ זו ׳גמ על גם דאל״כ לשקר. מותר שבכה"ג הנ״ל
 — הנ״ל המרדכי על רבנו שתמה כמו — קשה

לשקר". ילמדו שחכמים ש״תמוה
 היא רבנו שתמיהת שיתכן ביארנו הנ״ל י״ח ובאות

 רבנו תמה אפ״ה בכה״ג, לשקר שמותר נאמר אם אפילו
 נאמר אם אף וא״כ כן. לעשות לו ילמדו שחכמים
 שם רבנו תמיהת כמו — קשה יהי׳ עדיין לשקר, שמותר

 שבעניננו וי״ל כן. לעשות לו ילמדו שחכמים —
 ילמדו שחכמים יודה רבנו גם ברמאות, עליו בא שהאומן

 במגילה מ״ש עפ״י וזה שלו, את להציל בכדי לשקר לו
 הוא אביה אחי כי לרחל יעקב ויגד הפסוק על — ב יג

 אחות בן והלא הוא אביה אחי וכי : — יב( כט, )בראשית
 ב״ח[ — הוא רמאי ]אי לה אמר וכו׳ אלא הוא אביה
 לסגויי לצדיקי שרי ומי ליה אמרה ברמאות אנא אחיו

 תתפל עקש ועם תתבר נבר עם אין לה אמר ברמיותא
 והא א. קכג בב״ב איתא וכן וכו׳. כז( כב, )שמואל־ב

 לשקר", ילמדוהו שחכמים הוא "תמוה הנ״ל רבנו שתמה
 עליו בא לא שכנגד שהצד מדובר ששם משום הוא

הנ״ל. י״ח באות בזה עור מ״ש וע״ע ברמאות.
 י׳, באות שהקשינו הקושיא בענין נחזור ועתה כו(

 שיכתבו ליה ניחא לא שהנפקד במה מתחשבים למה
 טענת לטעון יוכל יאנסו" ש״אם בכדי — שטר עליו
 פסק ס״ו י״ב בסי׳ לעיל הרי — ״החזרתי״ שקר

 שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש ...אסור המחבל:
 שעכ״ס ביארנו י״א ובאות וכו׳. פשרה עמו לעשות הלה

 לו ולומר המפקיד על לאיים גם לנפקד אסור רבנו לדעת
 טענת על דאורייתא שבועה אותו לחייב דעתו שאם

 בשבועה יתחייב ולא "החזרתי" בבי״ד יטען נאנסו,
 — יאנסו אם — שבנידוננו לומר נראה וכעת דאורייתא.

 שיפטרנו בכדי המפקיד על לאיים הנפקד יצטרך לא
 את לשכנע יוכל הנפקד אלא דאורייתא, משבועה
 דאורייתא. משבועה ויפטרנו שנאנסו לו שיאמין המפקיד

 אמת, דובר שאני הוכחה לך יש הרי לו: שיאמר ע״י וזה
 חייבים הדין מן שע״ז — נאנסו לטעון לי למה שאל״ב
 החזרתי לטעון יכול הייתי הרי דאורייתא. שבועה

 היה אסור למעשה ואמנם דאורייתא. משבועה ולהפטר
 — כן עשה שלא — גופא זה אבל שקר, טענת לטעון
 לו ויאמין שקרן, איננו שהנפקד המפקיד את ישכנע
 לא ומשו״ה השומרים. שבועת ישביענו ולא נאנסו, שאכן
 כתיבת שע״י משום שטר, עליו שיכתבו לנפקד ליה ניחא

 לפוטרו המפקיד את לשכנע האפשרות ממנו תמנע השטר
וכנ״ל. שיאנסו במקרה דאורייתא, משבועה

 נאמן הנפקד אין לדין, באים כאשר ואמנם כז(
 וכמ״ש החזרתי. לומר יכול שהיה במיגו נאנסו בטענת
 בעדים וכו׳ המפקיד אחד ס״א: רצ״ו סי׳ להלן המחבר

 מפי זה שהודה כיון להם יש אחד דין בעדים שלא או
 השומרים שבועת נשבע זה הרי וכו׳ בידו שהפקיד עצמו
 מלשלם. לפטרו אלא משבועה לפוטרו מגו אומרים שאין

 מגו אומרים "שאין — המחבר של בטעמו הט״ז וכ׳
דיש דאף הטעם ...ונלענ״ד וז״ל: — משבועה״ לפטרו

 מה כל מ״מ אמת שטענתו המגו מכח טובה סברא
 יפרוש השבועה שע״י שי״ל כיון מבררינן לברורי דאפשר

 מקום בכל רובא בתר דאזלינן לדבר דוגמא כן עושין אנו
 עכ״ל. וכו׳ ארובא סמכינן לא לברר דיכול היכא וכל

 פוטרין בי״ד אין המגו שמחמת לענין רק שייך זה אולם
 שהנפקד — לעניגגו שייך זה אין אבל משבועה, אותו
 שאומר לו שיאמין לבינו בינו המפקיד את לשכנע יכול

 משבועה הפוטרתו אחרת טענה טוען היה שאל״כ אמת,
וכנ״ל. דאורייתא,

 על אחר טעם כתב א׳ סעיף רצ״ו בסי׳ והלבוש כח(
 ונ״ל ח״ל: משבועה. לאפטורי מיגו אמרינן דלא הא

 ממון עצמו לפטור טוען כשאדם דס״ל משום טעמא
 חומרות כל עליו מקבל במחשבתו הוא בטענותיו
 טענותיו לו שיאמינו דבריו להחזיק כדי שבעולם שבועות

 טוען היה רוצה היה אם דנימא טוב מיגו זה אין וא״ב
 טוען הוא ברצון אדרבא משבועה אפילו הפוטרתו טענה
 לפוטרו לו שיאמינו כדי בשבועה עצמו לחייב זו טענה

 משבועה נפטריניה איך ואנו ממון מחיוב בשבועתו
 ולפי עכ״ל. וכו׳, להפטר חשב לא עצמו הוא מגו מטעם

 בבאור ו׳ באות דברינו עיקר על קשה לכאורה זה טעם
 כותבים לא שלכן כתבנו ששם יאנסו. שמא רבנו דברי
 כתיבת אי שע״י רוצה שהנפקד מפני הנפקד, על שטר

 שבועה עליהם חייב שלא טענות לטעון יוכל השטר
 הוא ברצון "אדרבה כתב הלבוש הרי וקשה דאורייתא.

 גם א״כ וכו׳", בשבועה עצמו לחייב זו טענה טוען
 עליו שיכתבו ליה ניחא לא שהנפקד נחשוש למה בעניננו

 אולם דאורייתא. שבועה להשבע יצטרך שלא בכדי שטר,
 כשיש רק שטר לכתוב דאפשר נבאר ל״ג באות להלן
 אמדינן "אנן כאשר או המתחייב, של מפורש דעת גילוי

 וי״ל ליה". וניחא שטרא דליכתבו זה דמודה לדעתיה
 לחייב וו טענה טוען הוא ד״ברצון הלבוש שכתב דהא

 טוב מגו אינו זה שמחמת רק הוא וכו"׳, בשבועה עצמו
 "אנן זה טעם שמחמת לומר אין אולם משבועה. לפוטרו
 ליה". וניחא שטרא דליכתבו זה דמודה לדעתיה אמדינן

 האמת, על אפילו להשבע רוצה אינו נפקד האי דילמא כי
 על שטר לכתוב' אפשר ואי המתחייב, דעת כאן אין ולכן

הודאתו.
 מהשבועה במניעה יש "כי ס״ל שהרמב״ן גם ומה

 לשון — וכו״׳ תנחומא רבי במדרש שאמרו וכענין מצוה
 על בהשגותיו הם הרמב״ן ודברי תל״ה. במצוה החינוך

 וז״ל: ז׳, עשה מצות המצות בספר הרמב״ם דברי
 להם אמר מטות( )פרשת תנחומא רבי במדרש ...וראיתי

 להשבע לכם שמותר סוברים תהיו לא לישראל הקב״ה
 ה׳ את המדות כל בך יהיו אם אלא באמת אפילו בשמי

 לך יש אם וכו׳ תדבק ובו תעבור ואותו וכו׳ תירא א׳
 כפל לכך ושמא וכו׳ להשבע רשאי אתה אלו מדות

מש״ש. וע״ע עכ״ל. וכו׳ בתנאיו להזהר זה הרשות
 זו טענה טוען הוא ברצון "אדרבא הלבוש שכתב ומה
 ללבוש דס״ל משום היינו וכו׳", בשבועה עצמו לחייב

 עצות חושב לא אדם כלל שבדרך — המחבר דדעת —
 לאפטורי מיגו אמריגן לא ולכן משבועה. להפטר

 שלא שטר כתיבת לענין — בעניננו משא״כ משבועה,
 הוא הנפקד דשמא לחשוש צריכים — המתחייב מדעת
אין ולכן האמת, על אפילו להשבע רוצים שלא מאלה
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רכה בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס

 שטר עליו כותבים ואין בשטר, ליה דניחא סהדי אנן כאן
ואכ״מ. בזה להאריך עוד ויש מדעתו. שלא

 בטעם — כתב סק״א רצ״ו בסי׳ והסמ״ע כט(
 קשה כי : — משבועה לפוטרו מיגו אומרים שאין המחבר
 בשבועה שנפטר היכא אבל בעליו מיד הממון להוציא

 המיגו מכח משבועה לפטרו חז״ל רצו לא ממון מהוצאת
 להשאיר כדי אם כי מיגו מכת לפטרו הקילו דלא וכו׳

 מיד הממון להוציא חז״ל על דקשה בעליו ביד הממון
 ברור הסמ״ע דברי ולפי מש״ש. וע״ע עכ״ל. וכו׳ בעליו
 לפוטרו מיגו אומרים "שאין שם המחבר שמ״ש

 משבועה לפטרו בענין שרק לעניננו. שייך לא משבועה"
 הסמ״ע וכמ״ש מיגו", מכח לפטרו הקילו "דלא אמרינן
 לפטרו אם דנין אנו אין הרי בעניננו משא״ב הנ״ל.

 ניחא דלא אמרינן אלא המגו, מכח ד בי" ב "משבועה
 כתיבת אי שע״י משום שטר, עליו שיכתבו לנפקד ליה

אמת, דובר שהוא המפקיד את לשכנע יוכל השטר
דאורייתא. משבועה לפטרו יסכים והמפקיד

דאמרינן וי״א כתב: ס״א רצ״ו בסי׳ והרמ״א ל(
 לא לכן טוב מיגו זה שאין אלא משבועה ליפטור מינו

 לדברי שהמקור צוין השו״ע ובדפוסי ליה. אמרינן
 הנשבעין כל ר״פ והר״ן הרא״ש בשם הטור הוא הרמ״א
 א׳: אות שם הטור וז״ל שכירות. מהל׳ פ״ב והמגיד

 ליפטר מיגו אמרינן בעלמא ודאי כתב הרא״ש וא״א
 דהוי משום מיגו אמרינן דלא טעמא היינו והכא משבועה

 עכ״ל. וכו׳, לכפור פניו מעיז אדם דאין דהעזה מיגו
 ישתכנע לא המפקיד הרי בעניננו גם לכאורה וא״כ

 שהנפקד זה מכח — שנאנסו — אמת אומר שהנפקד
 שהנפקד שיתכן יחשוב המפקיד כי לכפור, יכול היה

 מעיז אדם "דאין משום החזרתי טוען אינו והוא משקר,
 אדם "דאין דהא לחלק, מקום יש אולם לכפור". פניו
 מקום יש ולכן שמא, אלא ודאי אינו לכפור" פניו מעיז
 לפטור לענין רק שייכים הרמ״א דברי שכל לומר

 לחשוש לבי״ד שיש אומרים אנו שבזה בבי״ד, משבועה
 שאינו משום הוא כפירה, טענת טוען אינו שהנפקד דהא
 בענין מדובר כאשר אבל החילופית. הטענה לטעון מעיז

 שכן הנפקד, את מכיר שהמפקיד יתכן המפקיד, שיכנוע
 רוצה היה אילו נאנסו או החזרתי טוען והיה מעיז היה

 ואע״ג אמת. דובר שהנפקד ישתכנע המפקיד ולכן לשקר,
 לא ספק מידי אבל כך, ישתכנע שהמפקיד ודאות שאין
 היה כן דשמא הנפקד, על שטר לכתוב אין ולכן יצא,

 נמנעת השטר כתיבת שע״י ונמצא לו, מאמין המפקיד
 רק שטר לכתוב וא״א משבועה. להפטר האפשרות ממנו

וכנ״ל. שטר עליו שיכתבו ליה דניחא סהדי אנן כאשר
 שיבואר כפי ל׳ באות הנ״ל הסברא לחזק ויש לא(
 הוא הנ״ל ס"א רצ״ו בסימן הרמ״א לדברי המקור להלן.

 בשבועות הר״ן וז״ל הנשבעין. כל ר״פ מהר״ן היתר בין
 השומרים דשבועת דמילתא קושטא דודאי אע״ג ב: מה

 נאמר שלא ממנו ללמוד אין תורה אותו חייבה ענין בכל
 הוי דלא משום טעמא היינו דהתם משבועה לפטור מיגו
 מעיז אינו נאנסו טעין דכי והיינו עכ״ל. מעליא, מיגו

 הוי מעולם דברים היו לא טען וכי מידי, ידע לא דהלה
 דגבי דאע״ג וז״ל: כתב, שם דבריו ובהמשך וכו׳. מעיז
 פרעתיך אומר שכשהוא לפי מעליא מיגו ליכא שכיר
כבר סובר שהוא מעיז אינו משקר שהוא יודע אפילו

 שאני זכות לכף וידינני בפועלים טרוד שאני שכיר יודע
 מעולם שכרתיך לא לו יאמר אם משא״כ שפרעתי סבור
 לאו מיגו האי ודאי הלכך וכו׳ היא גמורה העזה שזו

 אינה שכיר של ששבועתו כיון הכי ואפילו הוא מעליא
 דוחה כזה גרוע מיגו אפילו התקנה מפני אלא הדין מן

 הלכך: בד״ה בהמשך שם כתב ועוד עכ״ל. וכו׳ אותה
 ולא ממונא לאוקמי מהני האי כי גרוע דמיגו אשכחן

 הר״ן וכוונת עכ״ל. וכו׳, משבועה לאפטורי ליה מהני
 מיגו דאינו משום אינו אמרינן לא דהעזה דמיגו דהא
 משבועה לפטור מהני דלא גרוע מיגו דהוה אלא כלל,

 משבועה לפטור וכן ממון, לפטור משא״ב דאורייתא.
 חזינן כזה". גרוע מיגו "אפילו מהני חז״ל תקנת שהיא

 וכו"׳, פניו מעיז אדם "דאין ברור הדבר שאין מהר״ן
 מיגו דהוה אמרינן דהעזה במיגו להאמינו שלענין אלא

 מהני רק כזה מיגו ולכן מעיז, אינו דשמא משום גרוע,
 דאורייתא. משבועה לאפטורי מהני ולא ממונא, לאוקמי

 שאם יתכן מעיזים, שכן אנשים ויש היות בנידוננו א״כ
 המפקיד את לשכנע הנפקד יוכל שטר עליו יכתבו לא

 יאמינו המפקיד ולכן החזרתי, ולטעון להעיז יכול שהיה
 משבועה ויפטרנו "נאנסו", באומרו אמת שדובר

 על כתב סקי״ד פ״ב בסי׳ החושן קצות ואמנם דאורייתא.
 על הרא״ש מ״ש לפי קשיא אבל וז״ל: הר״ן, דברי

 משבועה לאפטורי מיגו אמרינן דלא שסובר הרמב״ם
 אתי שבועה גם דהא מממון שבועה מ״ש הרא״ש וטען
 לענין ה״נ וא״כ הנשבעין כל פ׳ ברא״ש עי׳ ממון לכלל
 שבועה גם הא לשבועה ממון בין נחלק למה דהעזה מיגו
 הש״ך אולם בזה. מש״ש וע״ע עכ״ל. ממון, לכלל אתי
 הנ״ל, הר״ן כדעת נקט ו׳ אות מיגו בדיני פ״ב בסי׳

 ניחא לא שהנפקד מש״ל שפיר אתי הר״ן ולפי עייש״ה.
 המפקיד את לשכנע שיוכל בכדי שטר, שיכתבו ליה

דאורייתא. משבועה ויפטרנו נאנס, שהפקדון לו שיאמין
 שהנפקד בזה מתחשבים למה הקשינו י׳ ובאות לב(

 לטעון שיוכל בכדי — שטר עליו שיכתבו רוצה לא
 לבקש אסור ס״ו: י״ב בסי׳ איתא הרי החזרתי, בשקר
 פשרה עמו לעשות הלה שיתרצה כדי להשמט צדדים
 בסקי״א: רבנו מש״ש שם והבאנו השאר. על לו וימחול
 טענת לטעון שאסור ועאכו״כ אסור האמת על ואפילו

 נראה וכעת י״ב. י״א, באותיות ע״ז מ״ש וראה שקר.
 כאן הסמ״ע שהרי מידי, קשה דלא אחרת בדרך לומר

 עליו כותבין דאין דטעמא כתב ו׳ באות הנ״ל סקכ״ב
 חייב אינו ולומר להשמט יכול שטר "דבלא הוא שטר,

 הסמ״ע דברי על גם ולכאורה מעות". לו שיהיו עד לו
 דין עפ״י היתר כל שאין פשיטא דהא הנ״ל. קושיא קשה

 דעתו כאשר אפילו בזמן, מלשלם להשמט בכדי לשקר
 גם הרי התשלום. את לדחות רק ורוצה כך אחר לשלם

 וכ״כ איסור. הוא בזמן הלואה מלשלם ההשתמטות עצם
 — בזמנו פורע שלא מי בענין — ל״ח סימן סוף הב״ח

 דאפסדיה הוי חבירו את גזל ובכלל בידו היא ד״עבירה
 דאפסדיה מינה לעיל הב״ח כמ״ש והיינו בגרמתו". ממון
 פורע היה אם אלו במעות מרויח שמעון שהיה מה "כל

 שכתב — הסמ״ע על קשה לכאורה וא״כ בזמנו״. לו
 יכול שטר "דבלא משום שטר, עליו כותבין אין שלכן

 — מעות״ לו שיהיו עד לו חייב אינו ולומר להשמט
כן. לעשות אסור הרי
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בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס רכו

 ובכלל בידו היא ד״עבירה הב״ח "ש שט נראה אולם
 אפשרות ללוה יש כאשר רק הוא הוי", חבירו את גזל

 בב״מ דאיתא מהא לזה סמך להביא ויש למלוה. לשלם
 בקר עד ת״ל ...מה : — שכיר שכר הלנת לענין — ב קי

 ראשון בקר עד אלא עובר שאינו מלמד יג( יט, )ויקרא
 אמר תשהא בל משום עובר רב אמר מאי ואילך מכאן

 תאמר אל רש״י( — רמיזא )היכי קראה מאי יוסף רב
 הרי כת(. ג, )משלי אתך ויש אתן ומחר ושוב לך לרעך
 זה ואיסור תשהא. בל משום עובר אתך" "יש אם שרק
 פי״א שכירות בה׳ הרמב״ם כמ״ש דבריהם, של לאו הוא

 תלין לא באיסור וגם ס״ח. של״ט סי׳ ובשו״ע ה׳ הלכה
 )ויקרא בקר עד אתך שכיר פעולת תלין לא כתוב:
 אפילו ...יכול א: קיב שם בגמ׳ ילפינן ומ״אתך" שם(.

 — שם הרמב״ם ואמנם וכו׳. אתך שיש אתך ת״ל לו אין
 לו. יש אם רק שעובר כ׳ לא — תשהא בל דין בהביאו

 בל לענין — בה״ד מש״ש על סמך שהרמב״ם י״ל אולם
 יתץ מה לו היה ולא שתבעו או תבעו לא ...אם : — תלין

 לענין — שם המחבר וגם עכ״ל. פטור, זה הרי וכו׳ לו
 על וגם לו, יש אם רק שעובר כ׳ לא — תשהא בל

 — הרמב״ם בדעת שכתבנו דרך על — אפ״ל המחבר
 ...לא :—תלין בל לענין — בס״י מש״ש על שסמך
 אינו וכר לו ליתן מעות לו הי׳ ולא שתבעו או תבעו
 שאם — כן הדין חוב פריעת לענין שגם ומסתבר עובר.

 את גזל "בכלל הוי לא למלוה, לשלם אפשרות ללוה אין
 כ׳ ששם סק״ב, ע״ג סי׳ קצוה״דז מדברי וכ״מ חבירו",

 וכו׳ מה זמן לעכבו ורוצה הלוה יד תחת "המעות שאם
 יד תחת המעות אין שאם ומ׳ לכתדולה". אסור דהוא
איסור. אין הלוה

 פ״א ולוה מלוה בה׳ הרמב״ם שכ״כ ראיתי אח״כ
 שבידו חבירו ממון לכבוש ללוה ...אסור וז״ל: ה״ג,

 לרעך תאמר אל שנאמר לו שיש והוא ושוב לך לו ולומר
 ב קי דב״מ הגם׳ עפ״י שזה המ״מ שם וב׳ ושוב. לך

 הוא זה שאיסור הרי ס״ג. צ״ז סי׳ להלן נפסק וכן הנ״ל.
לו". "יש אם רק

 לעכב אסור שהרי — הסמ״ע על הקשינו ולעיל
 הוא שהאיסור — לעיל שהבאנו לפי אבל חוב. פרעק

 הסמ״ע שהרי הסמ״ע. דברי מובנים — לו״ ״יש אם רק
 עד לו חייב איני ולומר להשמט יכול שטר ...דבלא כ׳:

עכ״ל. מעות, לו שיהיו
 הסמ״ע, על קשה עדיין י׳ באות מש״ל עפ״י אולם

 לו אין אם איסור בו אין החוב, פרעון עכוב שעצם דנהי
 ולומר ולשקר טצדקי לעשות אסור נראה מ״מ מעות,
 והאמת פטור, שהוא בי״ד יפסקו ועפי״ז לו, חייב שאינו

 אין מעות, לו אין וכעת היות ]רק חייב כן שהוא היא
 בכה״ג מדוע וא״כ חוב[. פרעון עיכוב של איסור בזה
שטר. עליו כותבים אין

 דבעינן דידוע שטר כתיבת דשאני לומר נראה ולכן
 רק לא ולכן ל״ג. אות להלן וכמ״ש המתחייב, דעת

 אין השטר לכתיבת מתנגד שהמתחייב ידוע כאשר
 כזה חשש רק יש כאשר אפילו אלא שטר, עליו לכתוב

 סיבת כאשר שגם ומסתבר שטר. עליו לכתוב אין
 שטר, עליו לכתוב אין דין, עפ״י צודקת אינה התנגדותו

 מתנגד אם לי ומה המתחייב, מדעת שלא הוי דסו״ס
במה מתחשבים בעניננו ולכן לא. או צודקת סיבה מחמת

 אף שטר, עליו שיכתבו לנפקד ליה ניחא דלא שיתכן
צודקת. אינה התנגדותו סיבת כאשר
 קצות דברי עפ״י יותר מוסברים והדברים לג(
 אם אבל כאן: המחבר לשון המשך דז״ל כאן. החושן
 להם אמר ולא מידו קנו שלא אפילו בקרקעות הודה
 שמא לחוש כאן שאין ונותנין כותבין אלו הרי ותנו כתבו

 סק״ד, קצוה״ח ע״ז וכ׳ שניה. פעם תובעו ונמצא לו יתן
 מ״מ קרקע בהודאת חוב שום דאין נהי לי וקשה ח״ל:
 רש״י ולדעת כתבם מפי הו״ל כתובו להם אמר דלא כיון

 מפי הוי המתחייב מדעת שלא שנעשה כל המאור ובעל
 אבל ז״ל בורר זה פ׳ הר״ן בחידושי ומצאתי כתבם

 שום ואין בדבר הקפדה שום שאין כיון קרקע בהודאת
 אנן השטר יכתבו העדים אם הודאה שעשה למי נזק

 ליה וניחא שטרא דליכתבו זה דמודה לדעתיה אמדינן
 לעשות וצוה המקנה מדעת היה כאלו כותבים הסתם ומן

 דאמדינן משום בתשובה הרשב״א וכ״כ עכ״ל שטר
 דהיכא מדבריהם אנו למדין א״כ ליה דניחא לדעתיה

 כותבין אין להודאתו לכותבו שלא בפירוש מוחה דהוא
 ואפילו כתבם מפי הוי מדעתם כתבו ואם ליה ניחא דלא

 פ"א בסי׳ וכ״כ הקצוה״ח. עכ״ל ליכא, צדים העדאת
 מ״ש יותר עוד מובן קצוה״ח דברי ולפי עיי״ש. סקכ״ח
 שאינה סיבה מחמת ליה ניחא לא כאשר שגם ל״ב באות

 שטר, לכתוב אין — שטר עליו שיכתבו — צודקת
 דמודה דעתיה אמדינן ד״אנן בזה לומר שייך לא דסו״ס

 יכולים העדים אין וא״כ ליה". וניחא שטרא דליכתבו זה
 וכמ״ש כתבם" מפי ד״הו״ל משום השטר, לכתוב

 אומדנא שאין רק לא זה שבאופן גם ומה הקצוה״ח.
 לכתיבת שמתנגד לומר יש אדרבה אלא ליה, דניחא

השטר.
 שיטות שיש כתב סק״ו כ״ח סימן בקצוה״ח אמנם
 אין המתחייב מדעת נכתב שלא בשטר שגם ראשונים

 א״א דלכו״ע ברור אבל עיי״ש. כתבם" "מפי של חסרון
 וא״צ המתחייב, דעת נגד שזה תשש כשיש שטר .לכתוב

בזה. להאריך
 ל״ג ל״ב, באותיות — הנ״ל לסברא ובהקשר לד(

 כאשר גם השטר לכתיבת ההתנגדות עם שמתחשבים
 מ״ש להביא יש — הדין עפ״י צודקת אינה הסיבה
 וז״ל: י״א. באות המובא ש״ו סי׳ בתשובה התה״ד

 שור ס׳ דאיתא בהא אינשי טעו דלמא הוינא ...מסתפינא
 ונמצא תם בחזקת שאלו ת״ר א־ב( מ )ב״ק וה׳ ד׳ שנגח
 נזק חצי משלם ושואל נזק חצי משלמים בעלים מועד
 ליה דאמר שיילת לא ומועד שיילת תם ליה ונימא ופריך

 הוה אי ליה ולימא לשלומי בעית נזקא פלגא סוף סוף
 וז״ל תוס׳ שם ומקשים לאגמא. ליה מעריקנא הוה תם

 כדין שלא עושה היה א״כ זאת היא טענה מאי תימא
 היה עושה שהייתי אלו דברים מתוך שר״ל ונראה וכו׳

 נמצא לי מוחל והיה מועט בדבר עמי מתפשר הניזק
 דשרי לכאורה משמע מהכא עכ״ל. היתרון כל שהפסדתי

 שיתפשר תבירו שיכריח כדי ועקלקלות טצדקי לבקש
 כי אמנם הדין. מן שלו שהיה ממונו על לו וימחול עמו■

 דלא אדרבה להוכיח לנו יש התום׳ בדברי שפיר דייקת
 דסבר הספר לפרש התום׳ דעת כך וכו׳ הכי למעבד

 לעשות רוצה שהיה השואל יטען אם דאף תלמודא
נפטר ממק מלשלם לפטור כדי אסורים שהם מעשים
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רכז בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס

 וא״ת שיילי תם למימר דמצי נזק חצי מלשלם זו בטענה
 לשומרו צריך היית סוף סוף תם הוה אי אפילו נ״מ מאי

 כלל צריך הייתי לא תם הוה דאי י״ל נזק חצי בשביל
 ליה מעריקנא הוה איסור לעשות רוצה הייתי אם לשומרו

 תדאג בהא לך איכפת מאי כה״ג לעשות אסור וא״ת
 ניחא ישמעאל לר׳ התום׳ קאמרי ולכך זה על נשמתי

 אבל הוא פטור מ״מ בנזקין גרמא הוא דאסור אע״ג קצת
 כזו בטענה עצמו את לסטור שיוכל ליה ניחא לא לר״ע
 זו בטענה לפטור יכול דלכו״ע התום׳ מתרצים ואהא וכו׳

 עושה שהייתי הללו דברים מתוך למימר דמצי משום
 לעשות שאסור אע״פ לי מוחל והיה עמי מתפשר היה

 עושה הייתי ואם וכו׳ הוא ממש גזל לאו מ״מ זה כדרך
 וע״ע תה״ד. עכ״ל וכו׳ בהא לך איכפת מאי איסור

 11 בהערה ושם סקי״א, י״ב בסימן ועייה״ט מש״ש.
 שטר, כתיבה בענין — ולעניננו תה״ד. בדברי הארכנו

 שגם נראה — השטר לכתיבת מתנגד המתחייב כאשר
 א״א דין, עפ״י צודקת אינה ההתנגדות סיבת כאשר
 מתנגד אני דסו״ס למימר דמצי משום שטר, לכתוב

 אסור וא״ת הנ״ל: התה״ד וכמ״ש השטר. לכתיבת
 זה. על נשמתי תדאג בהא לך איכפת מאי כה״ג לעשות
 דב״ק הגמ׳ דברי על סקי״א י״ב בסימן רבנו וכמ״ש
 כאשר גם וממילא עלי. לך מה אתה ה״ק ...אלא הנ״ל:

 ליה ניחא לא שמא לחוש ויש בפנינו, אינו המתחייב
 צודקת אינה שהסיבה אע״ג — כלשהי סיבה מחמת
 מדעת הוי לא דסו״ס שטר, עליו לכתוב אין — דין עפ״י

אם שרק ל״ג באות הנ״ל הקצוה״ח וכמ״ש המתחייב,
 שטרא עליה דליכתבו זה דמודה דעתיה ליה ^"אמדינן

 וכותבין המתחייב, מדעת היה כאלו נחשב ליה", וניחא
שטר. עליו

 שמתחשבים ביארנו ל״ב־ל״ד באותיות ולעיל לה(
 השטר בכתיבת ליה ניחא לא שהנפקד שיתכן — בזה
 דין, עפ״י מוצדקת אינה ההתנגדות שסיבת למרות —

 שטר לכתוב א״א מתנגד, אם דסו״ס .משום הוא והטעם
 כאן הסמ״ע דברי הבאנו ל״ב ובאות המתחייב. דעת נגד

 שהודה לווה על שטר כותבין דאין בטעם שכתב סקכ״ב
 איני ולומר להשמט יכול שטרא דבלא וז״ל: שחייב,

 שגם שם וביארנו עכ״ל. מעות, לו שיהיו עד לו חייב
 מתנגד הלוה שמא דסו״ס משום הוא הביאור בזה

 שאין אע״ג המתחייב, דעת נגד והוי השטר, לכתיבת
 שיהיו עד לו חייב איני ולומר "להשמט דין עפ״י היתר

 דאין הטעם לבאר לסמ״ע ליה הוי ולפי״ז מעות". לו
 כי שטר, בהאי ללוה ליה ניחא דלא משום שטר, כותבין

 דהא ונראה וכל. מכל החוב להכחיש יכול היה שטר ללא
 ללוה חשדינן דלא משום הוא כן, כתב לא שהסמ״ע
 הכל לכפור מעיז אדם דאין משום או הכל, שיכפור
 גזל טענת שיטען ליה חשדינן דלא משום או בפניו,
 שמא לחוש דיש רק הטוב. מרצונו הודה שהרי גמור,
 עלולים זה ובדבר זוזי", ליה "דהוי עד משתמט הלוה

 בגמ׳ וכמ״ש כן. לעשות לעצמם היתר להורות אגשים
 מודה תורה אמרה מה מפני מקומות: ובעוד ב נא גיטין

 בפני פניו מעיז אדם אין חזקה ישבע הטענה במקצת
 דלא והאי ליה למכפריה בעי בכולי והאי חו׳בו בעל

 חובו בעל בפני פניו מעיז אדם דאין משום כפריה
אישתמוטי ליה אודי דלא והאי ליה דלודי בעי ובכוליה

 ופרענא זוזי ליה דהוו עד סבר ליה משתמיט דקא הוא
 נשבעיה לא תימא ...וכי חזקה: בד״ה שם ופרש״י ליה.

 אשבועתא נמי חשוד אממונא דחשוד דמיגו אשארא
 אודי כי דהאי בכוליה כפריה מדלא חשיד לא אממונא
 לאו ליה אודי דלא והאי רלודי בעי נמי בכוליה בפלגא
 השתא. לדחויי אשתמיט אישתמוטי אלא למגזליה דדעתו
 וכמ״ש הכל. בכופר גם נאמרה ד״אישתמוטי" זו וסברא

 אר״נ הכל: כופר לענין שם דאיתא ב מ בשבועות
 תובע אדם אין חזקה מ״ט היסת שבועת אותו ומשביעין

 בפני פניו מעיז אדם אין חזקה אדרבא עליו לו יש אא״כ
 עד סבר ליה משתמיט דקא הוא אשתמוטי חובו בעל

 אשתמיט אשתמוטי )דאמרינן תדע ליה ופרענא לי דהוה
 הכופר חסדא רב אמר אבין בר אידי רב דאמר רש״י( —

 והוא עדים ובאו במלוה )הכופר וכו׳ לעדות כשר במלוה
 הוא אממונא חשיד אמרינן ולא לעדות כשר נשבע לא

 להוצאה דמלוה משום ליה קמשתמיט אשתמוטי אלא
 ומהאי רש״י(. — לפרוע מה בידו עכשיו ואין ניתנה
 ס״ד, צ״ב בסימן להלן וכמ״ש לשבועה. גם כשר טעמא

 אף בידו נתנה להוצאה ...מלוה סקי״ב: שם הסמ״ע וכ׳
 אמרינן להוציאה לידו בא שברשות כיון מ״מ זמן שעבר

 וכו׳, מעות ליה דיהוי עד קמכוין מיניה לאשתמוטי
 שם הש״ך וכ׳ ס״ד. ע״ה סי׳ שם נפסק וכן עכ״ל.

 אותן בידו עדים ראו אפילו דבמלוה משמע סקי״ד:
 די״ל כפרן הוחזק לא שכפר בשעה עצמן מעות

 אחר, עסק לאיזה המעות צריך והי׳ קמשתמיט אשתמוטי
 יש — שחייב שהודה הלוה — בעניננו גם ולכן עכ״ל.
 רוצה הטוב, מרצונו שהודה שאע״ג לחשוש מקום

 יוכל לזוזי, דחוק יהיה שאם אפשרות לעצמו להשאיר
 הטעם וזהו עוד". אליהן יצטרך שלא "עד להשמט
 שטר, עליו שכותבין המחבר כתב בקרקעות שבהודה
 שרוצה יתכן שבהלואה והיינו בהלואה. בהודאה משא״כ

 החוב, מפריעת זמנית להשמט אפשרות לעצמו להשאיר
 שיכפור ע״י וזאת לשלם, לו קשה ויהיה דחוק יהיה אם

 שחייב מעצמו שהודה מכיון בקרקעות, משא״כ לע״ע.
 לכפור באפשרות עכשיו מעונין שלא דעתיה אמרינן
 להשמט שירצה לומר שייך לא ובקרקעות בעתיד.
 דדוקא בה. ישתמש ובינתים הקרקע החזרת זמן ולדחות
 הלוה של בעיניו נחשב הפרעון עיכוב אין בהלואה

 קיבל ולא שלו, שאינה בקרקע משא״ב וכנ״ל. לגזלה
 עיכוב שכל מבין אדם כל בה, להשתמש רשות

 מעצמו, שהודה ומכיון גמורה. גזלה הוי בה והשתמשות
 אפשרות לו להשאיר כעת מעונין שאיננו דעתיה אמדינן

 אמדינן ולכן בעתיד. לבעליה הקרקע החזרת לעכב
 כותבין הסתם ומן השטר, בכתיבת ליה דניחא דעתיה
 הנ״ל הקצוה״ח שכתב וכמו המתחייב, מדעת היה כאלו
הר״ן. בשם ל״ג באות

סיכום
 מהלואה כ״ש הגר״א: בביאורי הגידסא בפנינו א(
 הנכונה שהגירסא שנראה וכתבנו נאנסו. שמא בעין
 הוא: מדברינו היוצא ותמצית יאנסו. שמא היא:

 של הם "אפילו המחבר למ״ש מקור לציין רבנו שכוונת
 מדין כ״ש הוא פקדון שדין לומר רצה ורבנו פקדון".
ואיתנהו ד״מטלטלין ב, כט בסנהדרין המוזכר — הלואה
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בשלו לזכות בכדי ולשקר תחבולות עשיית בענין קונטרס רכח

 דמה הוא, וה״כ״ש" שטר. עליו כותבין אין בעינייהו"
שטר, עליו כותבין אין הלואה, של בחוב מודה כשהלוה

 שיוכל כדי שטר עליו דיכתבו ליה ניחא "דלא משום
 הסמ״ע לשון — עוד״ אליהן יצטרך שלא עד להשמט
 הגורמת בסיבה אפילו שמתחשבים חזינן וא״כ סקכ״ב,

 וזאת בזמן. כספו מקבל שאינו דהיינו — למלוה הפסד
 דחיישינן משום בעין, הן המטלטלין שעכשיו אע״ג

— עילוויה" שטרא למיהוי ליה ניחא ולא יוציאם ״שמא
 יש שבפקדון כ״ש וא״כ שם. סנהדרין רש״י לשון

 עליו שיכתבו רוצה שאינו הנפקד של רצונו עם להתחשב
שטר, עליו שיכתבו רוצה לא שהנפקד הא שהרי שטר.

למפקיד, ממש ממון הפסד לגרום שרוצה מפני לא הוא
 ד״נאנסו", דאורייתא משבועה להיפטר רוצה שהנפקד רק

שטר, עליו יכתבו לא שאם והיינו עמו. שהאמת ביודעו
 אמת שאומר לו שיאמין המפקיד את לשכנע יוכל

 שהמפקיד והא דאורייתא. שבועה ישביענו ולא שנאנסו,
לשקר, רוצה היה הנפקד שאם משום הוא לנפקד, יאמין

 בשבועה יחויב לא ואז "החזרתי", לטעון יכול היה
דאוריתא.

 שיכתבו לנפקד ליה ניחא דלא דאמרינן דהא וביארנו
 סותר זה אין דאוריתא, משבועה להפטר בכדי שטר עליו
משבועה. לאפטורי מיגר אמרינן דלא לדין

 שיכתבו רוצה לא שהנפקד חשש גם שיש ביארנו ב(
 לו יוותר לא שאם למפקיד לומר שיוכל בכדי שטר, עליו

 שבועה חייב יהיה לא ואז החזרתי, יטען השבועה, על
 או שקר לטעון כן לעשות שאסור ביארנו אולם דאוריתא.

 לעשות אסור רבנו ולדעת שקר. שיטען התובע על לאיים
 בסימן המחבר מ״ש עפ״י ווה עמו. האמת כאשר גם כן

 אסור מוחזק שהוא ממון אותו שתובעים מי ס״ו: י״ב
 עמו לעשות הלה שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש
 סקי״א רבנו מש״ש ועפ״י השאר. על לו וימחול פשרה

וכו׳. אסור האמת על ...ואפילו
 האפשרות עם להתחשב יש שאעפי״כ ביארנו ג(

סיבת כאשר אף שטר, עליו שיכתבו מתנגד שהמודה ~
 שטר שבכתיבת משום וזה כדין. שלא היא ההתנגדות

 דעת אומדן יהי׳ שלכה״פ או המתחייב", "דעת בעינן
 ניחא לא המתחייב וכאשר השטר. בכתיבת ליה דניחא

 אף שהיא, סיבה מכל — שטר עליו שיכתבו ליה
 "דעת כאן חסר סו״ס — דין עפ״י מוצדקת כשאינה

שטר. הוי ולא המתחייב"
הי׳ גיסא מחד בפקדון, הודאה שבדין ביארנו כן ד(

 ולכן בהלואה, מודה מדין יותר רבותא שהוא לומר צד
 "אפילו". לשון בפקדון מודה דין על המחבר כתב

 בפקדון הודאה דין ללמוד שיש היא האמת גיסא ומאידך
 שדין רבנו שכתב וזהו בעין. בהלואה הודאה מדין בק״ו
בעין". מהלואה "כ״ש הוא בפקדון מודה
 הנתבע שכאשר סק״ה י״ב בסי׳ התומים דעת ה(
 ותחבולות טצדקאות לעשות "יכול עמו שהצדק יודע

 ואין במקצת שלו ולהציל צמו שיפשר עד חבירו לייגע
 הש״ג דעת הוא וכן וכו׳". גלי׳ שמי׳ דקמי עול כאן

 הוא וכן א׳. אות א לא העדות שבועת פרק בשבועות
בכתובות הרמב״ץ הביא וכן א, לא בפסחים רש״י דעת

 רס״ו. סי׳ בב״מ המרדכי דעת וכן אחד, בפירוש א קי
 בזה וביארנו כן. אינו א צב בכתובות תום׳ דעת אבל

חילוקים. הרבה
 שקר "מדבר של העשה אם הפוסקים מחלוקת יש ו(

 לכו״ע אולם בבי״ד. שלא אף או בבי״ד רק הוא תרחק"
מגונה. הדבר בבי״ד שלא אף

 ובבעל ב צז ב״מ בש״מ הובא — הראב״ד דעת ז(
 רוצה ראובן שאם — ח״א סוף ל״ח שעד התרומות

 על לומר לנתבע מותר שבועה, גלגול שמעון על לגלגל
 כתב ועפי״ז חמורה. משבועה ויפטר יודע איני הגלגולים

 הלוה ליורש תובע אחד שאם סקנ״ז, ע״ה סי׳ הש״ך
 יאמר ואם חמישים, רק שחייב יודע והיורש ע״פ, מלוה

 לטעון ליורש מותר דאורייתא, שבועה יתחייב בבי״ד כן
 בהא וליכא חרם קבלת רק שבועה עליו יהיה "ולא שמא

וכו"׳. תרחק שקר מדבר משום
 שלשה שאם קל״ח סי׳ בח״א יעקב השבות דעת ח(
 מותר לחייב, דעתו ואחד מזכים ושנים בדין ישבו דיינים
 שיוסיפו כדי יודע איני "לומר לחייב שדעתו לדיין

 ע״י לאמיתו הדין להוציא לש״ש דכווגתו כיון הדיינים,
 ט״ו סי׳ יעקב הבית דעת כן ואין הדיינים". שיוסיפו

 סי׳ חו״מ ח״ג פעלים וברב סק״ג י״ח סי׳ בפ״ת הובא
א׳.

 יעקב שהשבות דהא כתב שם פעלים רב ובשו״ת ט(
 הוא וכו"׳, הדיינים שיוסיפו כדי יודע איני "לומר מתיר

 קרנות יושבי הם עמו שיושבים הדיינים "אותם כאשר רק
 מטים עיניהם ולמראה לדון ראוים ואינם חכמים ואינם

 שיעמיד בכדי וכו׳ הדין שורת ומקלקלים עקלקלותם
 הברכי דעת הביא שם פעלים וברב האמת". על הדין
 לומר זו המצאה לעשות הדיין מצא דלא י״ח סי׳ יוסף
 באמת דעתו לגלות עליה רמיה חיובי וכו׳ יורע איני

עכ״ל. יעשה, וכתורה
 שמותר ב כג בב״מ דאיתא דמה שם פעלים הרב דעת י(

 אם גמור שינוי זה "אין כאשר היינו ב״מסכת", לשנות
 הידיעה בשיעור כי לאו, וישיב יודע אם אותו שואלים

 יודע אינו נקרא שיודע אעפ״י חד וכל מדרגות כמה יש
 בפיו ושגורה יותר ידיעה בה לו שיש ממנו הגדול לגבי
 רבי לגבי לומר כוונתו יודע איני אמר אם וא״כ יותר,
 פעלים הרב ומדברי יודע". שאיני אני נחשב פלוני

 יודע איני אמירת כלל שבדרך דס״ל מוכח יעקב והשבות
 להעמיד רוצה הדיין כאשר ורק שקר, מקרי שיודע בזמן
 שיוסיפו כדי יודע "איני לומר לו מותר לאמיתו, הדין

 והש״ך בעה״ת הראב״ד, כדעת לא זה ולכאורה הדיינים".
ז׳. באות הנ״ל

 שאמדו אעפ״י תכ״ו: בסי׳ חסידים ספר דעת יא(
 ואמר יהודי או נכרי יבא אם שלום בדברי לשנות מותר
 לא פן ירא כי ברצון לו מלוה ואינו מעות לי תלוה לאדם
 שמותר שאמרו מה כי לי אין לומר יכול אינו לו יפרע

הדבר. עבר בשכבר זהו שלום דרכי מפני לשנות
 דהא שם חסידים ס׳ על בפירושו החיד״א דעת יב(

 משום התם שאני וכו׳ במסכתא דמשנו רבנן ד״עבידי
 מזה ולמדנו מותר לעצמו טובה להחזיק ושלא ענוה

זה". בפרט מהשלום יותר דעגוה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס232 מס עמוד ברוך רקובר, ג - אליהו ברכת ע״פ משפט חשן



 היין את שיפטור מהו המזון בתוך יין להם בא להו אבעיא
 זמן ולאחר בשיחה שהפסיק כגון המזון לאחר פי׳ המזון, שלאחר
 לזמן או מיד אכילה לאחר אבל שיחה, מחמת לשתות צמא מרובה
 כן פוטרו, המזון שבתוך ויין בא הוא המאכל לשרות עדיין מרובה
ששת ורב שמואל דהא פוטר דאינו ואסיקנא ז״ל, הראב״ד פירש

משמע הוא דבתרא נמי ורבא פוטר אינו אמרי דרב תלמידי וכולהו
 דברייתא דפשטא ועוד פוטר, דאמר לר״נ מדאקשי הכין ליה דאית

 המזון בתוך יין להם בא דקתני דייקא, הכין לר״נ רבא מינה ליה דאקשי
דדחי ואע״ג לכולם מברך אחד המזון אחר לעצמו מברך ואחד אחד כל
אחד המזון לאחר אלא המזון בתוך יין בא לא אם דה״ק ר״ג לי׳

 דקתני ואע״ג סמכינן, לא ואשנויא היא שנויא ההוא לכולם מברך
 הא המזון שלאחר היין את פטר המזון שלפני היין על ברך מתניתין
 לשתות זה הכא אבל לשתות וזה לשתות דזה משום טעמא אמרינן

 מכאן ודקדקו החשוב, את פוטר הגרוע שיהא בדין ואינו לשרות וזה
 המזון, שבתוך יין דפטר שכן כל המזון שלפני דיין ז״ל רבוותא מקצת
 קדוש ויין לגרוע, ליה ופטר טפי ועדיף חשוב המזון שלפני משום

 לשתות כבא הוא אכילה דקודם כיון מ״מ קאתי שלמצוה אע״ג והבדלה
 קדוש תינח וא״ת המזון, ושלאחר המזון שבתוך ליין ליה ופטר דמי

 המזון שלפני כיין ליה הוה והלכך היא דוקא סעודה דבמקום משום
 פטר לא אתי קא דלמצוה ועוד סעודה במקום בעינן דלא הבדלה אבל
 הביאו ובתוספות הבדיל, סעודה במקום השתא דמ״מ היא לא כלל,
 בבית שקדשו אדם בני אותן ב׳[ ]ק׳ פסחים ערבי בפ׳ מדאמרי׳ ראיה

 אף אמר יוחנן ורבי יצאו לא יין ידי יצאו קדוש ידי רב אמר הכנסת
 שנוי אחד יוחנן ר׳ דאמר לטעמיה יוחנן ר׳ ואזדא יצאו נמי יין ידי

 שלא קדוש יש ליה אית יוחנן ר׳ אלמא לברך, צ א" יין שנוי וא׳ מקום
 קדוש, ביין שיצא לברך צריך דאין קאמר ואפ״ה סעודה במקום
 דיצא פשיטא מקום באותו מ״מ מקום בשנוי יוחנן ר׳ דאיתותב ואע״ג

 לדידיה, סעודה במקום שלא קדוש שיש ואע״פ קדוש, ביין יין ידי
הבדלה ביין לדידן הדין והוא בא, קדוש למצות קדוש שיין ואע״פ

שולחנו. על .בשהבדיל
 את פטר לא הפרפרת על ברך דקתני פליגי אסיפא דילמא או

 למימר ב״ש ואתו פטר קדרה מעשה אבל פטר דלא הוא פת הפת
 תרוייהו קדרה ומעשה דפרפרת ואע״ג פטר, לא נמי קדרה מעשה דאפי׳

 למימר איכא עלייהו, מברכין מזונות מיני דכלהו שוות ברכותיהן
 זו בברכה לפטור מתכוין היה ולא סתם הפרפרת על בשבירך דהבא

 קדרה, מעשה אפילו פטר דלא לב״ש ס״ל הכי ומשום קדרה מעשה את
 דהפרפרת דכיון סברי וב״ה קדרה, ממעשה טפי חשיבא דפרפרת ואע״ג

 הוא בדין פת, לאו קדרה ומעשה פת דאיהו משום טובא טפי השיבא
 במברך אפילו קדרה ומעשה הפרפרת את שפוטרת כפת בסתם, ליה דפטרי

 הפרפרת את פטר לא קדרה דמעשה לכ״ע דמשמע נמי והיינו סתם,
 קדרה מעשה אף פטר לא אמאי הפרפרת את בה לפטור במתכוין ואי
 את לפטור נתכוון דאי ומינה זה, לפירוש כהכרע נ״ל וזה הפרפרת, את

 לענין ומ״מ קדרה, מעשה דפטר מודו ב״ש אפילו זו בברכה שניהן
 ליה והוד. פליגי אסיפא או פליגי ארישא ב״ש אי לן מספקא הלכה פסק
 הוא פת דפרפרת סברי הלל ובית פליגי דבסופא ואמרינן בדרבנן ספק
לפטור. במתכוין ושלא בסתם ואפילו פטר קדרה מעשה אבל פטר דלא

 היו לפרש אין לעצמו. מברך ואחד אחד כל יושבין היו מתני׳
 אכלו, כך ומתוך אחרים לדברים מעיקרא יושבין בשהיו דוקא יושבין
 ישיבתן תחילת היתר. אם אבל לחבורה, קביעות הויא לא ולפיכך

 למתני ה״ל דא״כ לכולן, מברך ואחד לחבורה קביעות הויא לאכילה
בגמרא דאקשינן והיינו לכולן, מברך אחד לאכול שישבו או הסבו

 למיכל ואסחרו להם לאכל
 תלמין ז־א״ב לפירושו לי

 ליתיב לא, או דמי כהסבו
 כדר המטות על כשהסבו

 ה אי להו דמספקא משום
 הוי דאי משום לזימון בין
 אל לחבורה קבע הויא לא

 ד בגמרא ואסיקיא ליחלק,
 מברך ואחד אחד כל הכי

 שהיה הראשונים בדורות
אחד שלחץ על שיושבין כל

 מ ריב״ל ירושלמי
 תא לא, ביתו בתוך הבית

 הבית שבני שאע״פ כלומר
שיאט או שיסבו עד הבורה

 ק״ל שמעתין ולעבין
 בהד וכדמוכה הסבה דבעיא

 ! בברכה ודאי ויין לא, או
 דצ^י משום אפשר אי היין

 שיברך^^. לי למה וא״כ

 שא! הנהנין בברכת וקיי״ל
 כמו: אמן דעונה ליה תיפוק
 פ בריש לקמן נמי ואמרי׳

 י שנים יוחנן א״ר הנה בר
ע ולא שמע קמ״ל מאי בה

איס: ע״א. מ״ג דף
 מה לא יין אבל הסבה ליה

 פג ולענין הסבה. מהניא
 ו דרכן וכן הוא, דלחומרא

 איסורי ולגבי ממונא לגבי
 שא אבל הסבה ליה ומהניא

 קפו דבר ממעשה מיהו ואלא
 רל ונתן ושלקות ופרגיות

 : דבריס^י לשאר דאפי׳
 ן WL לישנא להדין ודאי

 מה לא דהשוב יין ואפילו
 ד משום אלא הסבה מד,גיא

 ל) וה״ד־ יין נמי איהו נקט
 ס רב דהשתא בעו הסבה
 דב דשאר יוחנן לר׳ דס״ל
 אבל הסבה בעו ויין דפת

 משוס וטעמא קמא כלישנא
בהשג ז״ל הראב״ד דעת כן

 אהד כל יין להן בא
 מגסי זה הרי לפירות ידיו
ג צריך שבמשקין וכל ליין

 נ סדר תני ירושלמי
 שכלן עד הקתדראות ועל
 3פר להם הביאו אחת, ידו

 ל! ידיו שתי ליטול שא״צ
אלא ידים שתי נטילת תקנו
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 ולקידוש נפשות ודיני טמונות לדיני לארץ לחוץ ויוצא

 העכו״ם מן שדה *ולהציל השנה ולעיבור החדש
 לו יש אם אומר יודה ר׳ אשד. ולשאת תורה וללמוד

 לו יש אפי׳ אומר ,יום ר׳ יטמא אל ללמוד מאין
 ללמוד זוכה אדם מהכל שלא יטמא ללמוד מאין

 רבו אחר יוצא שהיה כהן יוסף ר' על עליו אמרו
 כהן יצא לא אמרו אכל לציידן רבו אחר ומיטמא

 שיטמא אשהמהו לו הבטיחו כן אם אלא לארץ לחוץ
 בר בא דרבי אחוי נבילה כפים לנשיאות גדול כהן
 הוא ימיטפא אחא ר׳ בשם יוסד. ר׳ קומי אמר כהן
 לא אנא ואמר אחא ר׳ שמע כפים לנשיאות כהן

מיני שמע לא דילמא או ומר חזר כלום ליה אמרית

 אשה לשאת נשכיל הילד אה . אשה לי
 ויודע לו הבשיהי אא״ע לי הותר לא

 כהן שישמא אהור : שישאגה בוראי
 לנשיאות וראוי גדול כהןשהוא גי־ול.

 מיתר אה ננהכ״ג טומאה ויש כפיה
 :כפיו אח לישא נשכיל שה לשהות
 אחא רני .מזר :הכס שה .נבילה

 לטעות לו גרה שזה דילמא או ואמר
 ממני שמע שלא נשמי שקר ולהעיד

 שאמרתי פוי נן יודה דא״ר כהא אלא
 עונר כפיו נושא שאיני כהן כל נשמי

 גנילה שנור יהיה תברכו דכה בעשה

 כפיה דגשיאית עשה שמצית »ימר
 אגל זשימאה תמשה לא למצות דימה

אנא

L

 ושתיית בשר באכילת אסור שאונן
 ללמוד נדי . תורה לתלמוד :יין

 ללמוד יושב היה .ר״י : תורה
 והיו בבה״מ התלמידים מס

 לתוכו מת והביאו נהנים בתלמידי'
 המת להכניס מנהנס היה שכך

לבה״ח: או לבהכ״נ הקבורה קודם
 שהיה זמן כל . ליה דיתיב מן

 גס כלוס אמר לא בתוכו המת
 שלא כלוס אמר לא שיצא לאחר

 כיק זו לטומאה כלל חושש היה
למאן א״ג ולומדים יושבים שהיו

כלום אמר לא יצא ולא דישבשס ואעו בכנסת ןבה לב י ?ןזרל,א ׳ר בשם ,פז בר יןךה ף, דםר כיי אלא
 שלא כלו אמר לא למאןדילא גס שה«ת אל טצותל דוחה שתק שמצות מימר וסבר בעשה עוכר כפיו את נושא

להתלמידי׳ בפירוש להתיר רצה ל אנא
. תורה לתלמוד לטמאות שמותר

 עובר היה שנהן אע״פ אמי ורבי טומאה למקום המקום אותו מחזיק שהיה . דקיסרין ניפתח חמות עבר הוה גת : הוה כהן .ניחומי רבי
 ידעין לא תאמר דש״ס סתמא וה״פ .כו׳ באש לי׳ דפריש משוס אין ה״ג :הי' כה; . כהן :ר׳ טומאה למקום מחזיקו היה ולא תחתיהם

 היה עמהם הולך היה ואלו תורה לתלמוד אדם שמטמא משום מהם לפרוש לו היה פלא הטעם אס כהן אר׳ חזקי׳ ר׳ כעס למה
 ולא ע;ר אמי ר׳ והרי טומאה שם שיש שאומר ניחומי רבי לדברי וחשש פחדן או מקנתר שהוא משום או עמהן תורה לומד
 ארן על טומאה שנזרו אע״פ .לארן לחול׳ ויוצא : תשטה כי מלשון האמת מן סר כלומר פייטן דהוה משום ואי ה״ג : חשש

 ולקידוש : מלוה שה; נפשות ודיני ממונות דיני לדון א״נ נפשות לדיני וכ״ש שם לו שיש ממונו להציל .ממונות לדיני :העמיס
 השדה לו ליתן שצריך בדבר הפסד שאין ואע״פ העכו״ם. מן שדה ולהציל :בא״י השנים ולעבר החדש לקדש יכולין כשאין החדש.

 בא״י רב .לו יש אם : בא״י חנייה להם יהיה שלא מצוה קצת דאיכא איירי בא״י בשדה א״ג טפי ליה ניחא שדה מ״מ דמיו או
 ספק אשה.ולאעל לו הבטיחי אא"׳ב שהואירל: לציידן. בור אחר וייצא טמאשהוכ^ס "^04 לח״ל לצאת יטמא אל ממנו ללמוד

 תלמיד: נבילהדשה כפיי: לישא כדי לתוכה לכנים מוהר אס בבהכ״נ מת שהיה כגון כפיס. לנשיאת כהן שיטמא מהו ;ה״ג נישואין
 עשה אתי א״כ נ״כעשה די/^רית השתא נבילה .:וסבר נו׳ פז• דאמקר״נ״בר הא' אלא ממני שמע דלא אפשר ואמר אחא רבי חזר.

: ועשה ל״ה דוחה עשה ואין יהיו קדושים עשה נמי איכא נהנים ובטומאת5בזה וטעי נהנים תעשהדטומאת לא ודוחה כפים דנשיאת

6? לךנזיר שביעי פרק גדול כהן ,-"!דיי קי!! טשח פני

 ליה אמרי לא ואנא שטפה אחרי . לי׳ אמרי לא אנא
 . ר״א : כדין שלא כהורה לתלמיד נראו■ אוחו וחכה הביאו

 בקיסרי! מרדחא הנקרא בבהכ״ג התלמידים עס ילומר יישב היה
 תלמידיו שאלוהו לא כפיי לישא זמן וכשבא מת בבהכ׳ינ שם והיה

תוך שס לשהות מותרים אס הנהגים
 וכשהזרע לא או כפיס לנשיאת

 מיתרים אס שאלו אכילה ,זמן
 שם שיש אע״פ בבה״ת לאכול

 עלייהו נעם .ט׳ לון אמר :מת
 מצות אס להו ואמר אבהו ר'

 שאינה לכם פשימא כפים נשיאת
 דוחה דוקא דת״ת טומאה דוחה
ועל מחני סאלחס לא לכך

 שאמר ליה מלקי ואנא אותו הביאי זה הוא גדול וגועות נן בהדיא ליה אמרי לא אנא
 נחורה לומדים שהיו התלמידים’יצא ולא . והוהתמןמיתא ממני: שמע שלא דבר

 מלימוד להפסיק מותר אס .ליה שאלוי לא :ת"ת כשביל ליעמאות שמותר וכנרין
 יפסיקו אס ליה ושאלון אתו האכילה זמן וכשהגיע כפיס נשיאות בשביל שם ולשהות

 וכעם עליהן עומאה איסור תל יהיה ככשיפשיקו מפני לאכול ולילך מלימודם
להפשיר, אותו שאלו לא שבתחנה עליהם

ליה מלקי ואנא■ איתוניה ליה אמרי לא אנא
 דקיסרין מתניבכנישתאמדרתא יתיב אבהוהוה ר'

 לא כפים נשיאות עונת הניעה מיתא המן והוד.
 ליה ושאלון אתא דטיכלא ענתא ליה שאלון

 ועל יתי שאלתון לא כפים נשיאות על יון אמר
 וחד חד כל הוה כן שמעין כד יתי שאילתון מיכלא
 כהן מיטמא 6 ינאי ר׳ אמר וערק גרמיה שמט מינהון
הטון מלבאכלהכא דוקלינום סלק כד המלך לראות

 . בשביל ועכשיו כפיס נשיאות כשביל
 יכששמעו להפסיק אם שואלים •האכילה

 נ מנהכ״ג וינא וברה א״ע א׳ סל השמיט זה
 נ אפי׳ .המלך לראות כהן מיטמא :לאכול

 יוכה שאם כדלקמן עכי״ס למלכי
 נ בין להבחין ידע דוד בית למלכות
 נ אדם שיטמא מהי : למלכות מלכות
 5 לכבדן כדי .בחייהן .ואמו אביו לכבוד

 עומאה במקום אפילו לילך מיתר אס

 י דאלז מיירי העמים ארן ובעומאת
’ בפרק תנן נהדיא דאורייתא ׳בטומאה“

* יויייוא י•ב*A אווד יזבייאבות יו16
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: החוג ובה״ג ת.^עה-דבביס-פי
 לו ונראה דין שמע קנו סי* א״ח המג״א כ* ליה מלקי והנא איתורה on? ל״ר )דף

.מיניה דליקכלו היכי כי גדול אדם בשם לאמרו מיתר כן שהנכה
ממנו גמרו שלא חכם כשם דבר האומר איתא כלה וכמס* .קיב דף ופסחים נא דף עירוכין

 פ״כ' כשמו שמועותיו ואמור רב בפני למוד ממך ויקבלו לכריות שישמע דבר לומר תרצה אה פי׳
 א״ל דרכה ל״ה לעירוביז והאי והגדות בשמ-עית אלא הלכה כדבר איירי רלא י״ל לפזרש״י גם

 אחר י״ל .עמו נימוקו יוסי ור׳ עליו ויסמוך מיניה דליקבלו היכי כי יוסי ר׳ כשם ברייתא
 מרשא הלכה דוקא א״נ .תניא סחמא אלא אמדה יוסי ר׳ ללאו יוסף לר׳ גילה עליו שסמן

 ליכא החכמים באחד ותלאה סתמא כשנאמרה אבל איסורא דאיכא הוא כרבו ותלאה מעצמוי
 אי הא,א דרכ=כריה ה״ר יבל איהלע ל״פ ע״כ מג דף כרכות דגרסי׳ ליה קשה י^יסורא^אן

 ופירש"? דעכד הוא משיה לאשתמוטי היא ולא ככ״ה הלכה רבא אמר הכי א״ל המכריע כדברי רלכר מר סכר לא א״ל אשמן ברין והדר כרישא אהד* וברין ר״ה שקל והדס שמן לקמייהו

 ע״י ככד עצמו והשמיט שטעה לפי איכסיף ר״ס אלא ככ״ה הלכה רכא אמר לא היא ונא כד״ה
ונראה אמר שאינו דבר גס אמרו שלא רבי בשם דבר שאמר, כיה איתנהו דר״פתרתי וכהא

 והנותן רבו אחורי המחפלל אומר אלעור ר׳ ותניא רבו אחורי ולא לכו כנגד לא יתפלל לה)
 לדקדק ויש ע״כ. מישראל שתסתלק לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר והאומר כו׳ לרבו כלום
 הוא דוחק מ״מ רבו מרב תחלה לפרוך שרוצה די״ל אף מברייתא פרין והדר מרב תחלה לפרץ

 גס היא. וימידאה אמרה דר״א תחלה ברייתא מהן ן לפרו רוצה שאינו רש״י דסוכר נראה לכן
 . כוותיה הלכתא לית כו׳ לשכינה גורס רבו מפי שמע שלא דבר והאומר בה לתני מלתא הן

 שמע שלא לבר אמר שלא אלא בדברים ר״א שהפליגן לא סו דף יימא כלאמרינן כן שנהג ואף
 ר״ל רבו מפי שמע שלא דבר והאומר תר״י שנירש•' ומה .דעבד הוא ולגרמיה לעולם לבו מפי

 בן ר״א תניא שגורס הרי״ף גירסת לכי אלא כן פירשו לא . כשמו אותו ואומר :.מנו שמע שלא
 רש״י דברי כל נמצא .כמ״ש פירושו רש״י לגירסת אבל כו׳ רבו אחורי המתפלל אומר תסמא
על לקה ולהרי״ף יטעה הואיל לגבילה לקה ולרש״י לשיטתו והריץ ורש*י_לשיעתנ .קיימין

: שמע שלא דבר שאמר ן—" "



מ״ז פ״ה אבות
שמעתי... לא אומר שמע שלא מה על ...בחכם דברים שבעה

 וכו׳, מרבותי שמעתי כך יאמר לא מדע^ו הסברא מן דין פוסק אם :רע״ב

 שיתלה דין בפסק שכן כל לשקר שלא אדם כל מדת דזו ותמיהני : תוי׳׳ט וכתב

 ונמצא כך קבל שזה ששמעו מפני עליו יסמכו השומעים גדול^ואלי באילן עצמו

וכו׳ כך הדין שאין שאפשר הרבים מכשיל

בועז / שם ישראל תפארת
 מרבי׳ שמעתי כך יאמר לאי מסברא הדין דכשפוסק דה״ס כ׳ ב והרי׳ )ב(

 הרי / דין כשפוסק מכ״ש ,לשקר אסור בל״ז הרי ,רהויי־׳ט עליו ונתקשה

 ,ק ולפע״ד עכ״ל.’. הרבים מכשיל ונמצא לסברתו סתירה שיש אפשר
 " דזנדאמרינן כן לעשות יעצו ואדרבה הדבר, פרושים התירו דהרי ,איפכא

 ר״ל התם ואת״ג .גדול באילן התלה נהחנק, תרנה אם א׳( קי״ב )פשתים
 עכ״פ התם. רשל׳ם, כמ״ש משמו שמיעותיו ויאמר גדול רב צפני שילמוד

 כן אמר שלא דידע אף ,כלה דהלכה רבת בשם אמר פפא רב הרי ק״ל
 וכ״ש ,הכס מדת זה :אין שכתב לר״ב ק׳ וא״כ .ל( דמ״׳ג )כברכות

 רב הוה היכא ק״ל דבל״ז ג״ל אמנם .היכא נמי דאיסורא שכתב לרתוי״ט
 דבר האומר דכל ב׳( כ״ז )ברכות אמרינן הרי , כן לעשות רשאי פפא
 ואת״ל .מישראל שתסתלק לשכינה גירם , ממנו שמע שלא מה רט בשם

 .כן לעשות שרי ,אדעתיה ולאו שעשה מה על שלא״ימגייש כיסופא משוס
 עכ׳יפ .(,ב די״ט )כברכות שבתורה ל״ת שדוחה הבריות כבוד גדול דהרי

 אמרה כאילו קרנא סברת ואמרו ,דרב קמיה ושדרוה דאפכוה מהך ק״ל
 לבחון כדי כן עשו לשעה רר, התס ואת״ל ל(. דמ״ד )כקידושין שמואל

 דאמר משמואל ק״ל עכ״פ .אמרה מאן הכי בתר להודיעו ורצו ,דעתו
 א׳(. כ״ז )פסחים כרבי הלכה דבהא ס״ל מדהוה ,רצנן בשס דרבי מלתא

 דקיי״ל וכיון t רבנן בכלל נמי רבי והרי ,רבנן שם דהזכיר כיון ואת״ל
 מלתא גופיה רבי דנקיט זמנין כמה כדאשכחנא כך*(, לכנותו שרי כוותיה
 )חולין ממ״ד ק״ל עכ״ס .כוותית דציקו היכא כי חכמים בשם דיחיד
 מ״ש )עי׳ אמרה לא ורב ,רב נשם מלתא לר"א אמר דשמואל ל(, קי״א

 הוא 1 כן לומר דאשור הטעם דעיקר כיון נ״ד(!מל׳ל סי׳ פ״ד עדיות

 לדברי )כמ״ש רבו מבזה ונמצא שאומר זה דבר על לפקפק יש דשמא משוס
 לומר כרי ,כן שהלכה לו כשברור א״כ .כ״ד( אות פ'׳ד ברכות חמודות

 רב/ שאינו גדול איש נשם באומר וכ״כ .להדבר חיזוק ציתן כדי רבו בשם
 דאע״ג ,שרי , הלכה שק לו ברור אין אפילו , בדבר צורך שום צו ויש

אפ״ה .חבירו בקלון להתכבד אסור והרי חבירו, כבוד שיפחת אפשר דעי״ז
_______: f קודל .ושרי בעלמא_הוא גרמא ספק רק

,(אהנשאימן( . ע״ש אוסר. רבי באמש וה׳ו מופלה הפה אותר .־ג• מני איך קשיא מיה; *'



מג< )סימן

 דהר דאסיג המשק למלאכה סדסמכי׳ ספשק ממלאכה

 ה״ה פטור שאצל״ג או לה מכרן שאק כל מ״ס מלאכה

 שהי׳ כמו אש הר דלא דכל דנימא לטנק אבל ,במארה

סי׳ הח״ס שכחב וכפק שבח לטנק אש הי׳ לא במשכן

דכתיב כיון כחבתי שפיר ס׳יז משמים מכסה לסנין ט״ב

 כל_ משמט אש וסחט בכלל האשיות כל אש ל״ח להדיא

 בשי׳ פמ״ם ונם ממשכן לי׳ ילפיק לא זה ולמטן אש מיני

גס משמט חבטרו לא דסהס ייל ניכ נרמא לטנק מיג

לא משוס שרי דגרמא ילפיק סמלאכוה ובכל גרסא ט״י

 מטרה אבל שרי נרמא הא דאסר הוא טשי׳ כו׳ הטשה
 ומה תסשה. מלא לי׳ ילפינן דלא ייל בזה בסצמה דכתיב

 דבכל לזה הבסרו לא איצמריך דאיכ שט בחבורי שהקשיתי

 מושבותיכם ככל דכחיב מהא מוכח חה י״ל חייב אש

 ובהבסרח דיו ביבמות כדאיתא כהן -ז מטרת דמרבה

 חשרף באש ס״א ט״ה דף בפסחים אמרינק כהן בת
 דחשרף ברש״י וט׳יש האש מן הבאות שריפות כל לרבות

 ומ׳ש ונישחוק באש כתוב מדלא במשמט שריפה מיני כל

 הא למ״ל א״כ לזה אחי חבטרו רלא נימא ואם בתום׳

 מותר אשיות דשאר נימא אם וסוד כהן בבת דתשרף
 סשה אתי נימא דלא בשבת כהן בת לאסור קרא למ״ל

כהן דבבח אשיות שאר ט״י לקיי״ש אפשר בליז הא ודל׳־ח

דתשרף: מהא כדיליף נ״כ אשיות נשאר המצוה מקיים

 ר׳ של בביהמיד מקראקא השאלה בדבר מב< )סימן

פלסקטסרישסליכם אודות זצ׳ל ישראליש

 וכתב שליס״א חיים סו״ה הגדול סרב בני ששאלני

 כמה חשבון טל מפות מניחים שבו זיינסר לפשות שרצונם

 שטוח ששה להדליק רוצים אס לפשל להדליק פרוצים

 מאליו נתכבה הזמן ובכלות שטות ששה סל מפות מניחים

 להדליק מותר אס טרש בסים. ק לסשות פותר אם ושאל

שם טיק נכרי ט״י טכ״ס הסלסקמידיציססם מאור ביו*ט

באריכות:
 ישראלים הפה ב ובמה׳ זטג בה שיש בסיר

נכרי רירסקפאר להם יש הפירפא ובסלי

 הזפג משוס הוא והסיקר בשבת גם דולק והסלפקטיריש

 גם להשתמש להניח סק סובח בו ונהגו טבודחס לפשות

 פרס קבלת שוס בלי כנהוג לצורכם בביתם לישראלים

 שדולק והטיקר יהודים הפה שהפירמא יפן ולכאורה

 בשבח מהאור להיטת אחר לישראל מותר אס בשבילם

 לסנין כפכו״ס חשוב מומר אס סכו*ס בישול לפנק טר׳ש

 שכתב הטכבר פור לטנק דניאל חמודי הס׳ ס״ד פרש זה.

 שאק באלו דגם בפנים ובפי׳ש הטור נגד סמיך דא״צ

 מהרמב־׳ם והבאתי אסור מדרבנן מ״מ כבשרס מורותיהס
 יושר אמרי בס׳ מח״כ ראיתי אסורות מאכלות מה׳ פ״ד-

 בביח ה׳ פל יהודה יד פס׳ והביא ס״ז שהשיג ניב סי׳

 דהרמביס מדרבנן גס איסור דליכא שכתב ייז ס״ק פ״א סי׳

 כמבואר אוסר טפמם אין ואספי״כ טצמות נם חשוב שם

 כתב סקכיב בשפיר שם הפפיג אמנם צ״ט. מי׳ בירד
 ביד וסיין סור לטנק סוד ס״ש מדרבנן דאסור בסצמות

 רוב שפר בבינ״א וסיין סקיא ציט סי׳ ובשפיד אפרים

ק״מ סי׳ ירד שיק מהרים ובשויח מיג סי׳ וחזקה

 בשבת שחרית להתפלל טהגק שקצת במה מך( )סימן
פת לאכול לביתם הולטם ואחיכ בהשכמה

 חוזרים הצהריים קודם ומחצה שסה ולפרך שחרית
 לסמן סוד וס״ש פוסן!. ולהתפלל התורה לקריאת ומתאסמין

 מברוב דסדין! ליב נר״ה דאערינק לפצות פקדימק זריזין

 חדיר ושאיט חדיר בטנק פרש ט״ש. מלך הדרת טס

 סילוק דבפבידת ליב ביומא החום׳ בפיש קודם תדיר

 שכתבתי הכלל בטנק מיל להשואל פוד ס״ש. ק ל״א

 בדברי פרש בפלמא. זהירות רק שאיט מורה סוב רלשון

 אותו ובנה וחזר שנפל מזבח גבי שמסופק נדא סי׳ המניח
באריכות: ס״ש חיטך לסכין חדש חעוב זה אס האבנים מאותן

 נכרי ט״י פרה לחלוב הסולם שנוהגין במה מה( 'סימן
שהוא מצטרה לא החלב אם אף בשיק

 חיים: בסלי צסר ובסנין באריכות סיש ולד לה שיש או מסס

בזהיל אחים לשני דספסשס שבא בפה מן( *סימן
וכי׳ קאפפסן גלייך פפרשלאפס פאפסר

ש״ק בליל הברזל בפסילת ליסט סותרים אס בטשיק ,זה

ש״ק: ליל בחצות לשם ויבואו

 רגל שכלתה לאחר ש״ק בליל אשר הפרוץ בדבר מ!( )סימן
לסרליס מניחים פצוה טבילות הולכי הנשים

 מל ושופך המסות לוקח המתססק והטרל להזיפ לבא

.להבלן: חלק נ״כ וטתן האבנים

בשבח שאופה יהודי באופה השאלה בדבר מדן! 'סימן
 לישראל מותר אס שלו תפידיס הקונים טבור

השבת אחר פח ממנו לקנות שלו תמידיס מהקוצים שאינו

בשבח: שנאפה הפת מאותו

 ואח״כ הכוס טל הבדלה שפשה באחד שאלה מט( )סימן
ולהבדיל לחזור צריך אס ייינ שהי׳ לו טדס

 מפשר פה׳ פ״ה בפל״מ סוים פה״ב. פשוס בזה שייך אם

 ביו״ס חו״מ מנביהק דאין בהא לחדש שרצה המגי׳ בדברי

 בדבר אבל מדאורייתא שחיוט בדבר דוקא הוא ובשבת

 סליו שהקשה ובמה מתקן דליה מותר מדרבק שחיובו

 דשבח בהא המגי׳ סיש ומ״ש מטשר מה׳ פיה בשטהיס
 כפירי דהוי בשבת לפשר מותר לכך למפשר קובסח

 קובסת דשבת משום רק הוא דהחיוב כיון מהיום דטבלינהו

 איסור פמפת לבילה איר בטנין מויש באריכות. סיש למטשר

 ג׳־כ שכתב שס״ו סי׳ נזר אבני בתשו׳ כפת מצאתי ט״ש

 במ״ש ס״ש זה בסטן משה מנחם ס׳ לכפחבר תשובה

 לא בדבריו סיש להפסיק דאסור היכי כפונה שומט בטנין

 ראי׳ ומים בכיז שהקדימו וא״ו בסי׳ השאג״א דברי בזה ראה

 דפספקיל אילטח ב׳ בקונה פ״א ביב מפורשת מגמרא

 דילמא ומקשה קורא ואינו מביא טיכ קרקס קונה אס

 דמחמח אסיג לבילה וא״ר קריאה ובטי נינהו בטריס

 דאתי משום או כשיקרא דמיחזי משוס או הוא איסור
 מיקרי איסור מחמת דגם הרי ש מ פתו״מ לאספקינהו

 ראוי שיהי׳ דבסינין שאני דשם י׳ל לכאורה לבילה איר

 אינו שוב הקריאה אסרו דרבנן וכיק קריאה מצות לקיים

 בסוכה התום׳ וכפים מראו׳ נם הקריאה מצות מקיים

 א״כ בפקיא בזה וכתבתי לארח בפתיחה והספיג ד״ג

 א״ר שפיר והוי טדאי קריאה מצות היינו בקריאה ליתא

 המצוה כלל סביד לא הקריאה אסרו דרבנן כיון לבילה

 תפילין כ׳ ליראים בחבורי לסמיש ובפרט כטל מדאו׳ נם

 דהקושיא שם ביב מהשטמ״ק שהביא החיים ארצות מש׳
 המק״א וכמיש מדאו׳ דהוי כשיקרא דפיחזי שטיא להך קאי

 כהשאג״א ולא מדאו׳ כוי כשיקרא מיחזי דהך תפיח בסי׳

 דיכ מגילה הט״א סל רבים בהגהות וטיק ומנה חפן ה׳

 להא וליד לבילה איר שסיר והוי כלל מצוה ליכא איכ

 פשה ס׳ רנימא הקשה רב״ס ובהגהות בסית דהביח
 מיש סיש כשיקרא דמימזי ל״ת ס׳ לירחי בכורים בקריאת

בזה:

 כיקדקריאת שבמקדש פדל״ח דאין בזה י״ל ולפעג״ד
לסמ״ש פיבמיא ולא במקדש הי׳ בטרים

 דהא תוסיף בל טל סובר היה דיה מה דף ריה הס״א

 במקדש איט דהל״ח אף הוא שבמקדש סדל״ח אק דאפרינק

 ה״נ איה פ״ש דוחה איט במקדם היא כשהסשה מ*מ
 אם נם רק שבמקדש ספה הוא בכורים דקריאת הפשה

 בשטהמיה וטיק דטלמא לליח דחי שבמקדש רפשה נימא

 מהיראים ד״כ מגילה הנדא בנליק לפסיש נדריםפ״פ

 הוא תרחק שקר דמדבר איסור דהך רליה סי׳ החדש
 בא שאיט שקר אבל בזה לחבירו רפה אתו בגורם רק

 בכורים בקריאת איכ טליו תורה הזהירה לא רטה לירי

 תמ*ח בסי׳ המקיח אמנם תרחק שקר מדבר משום ליכא
טיס. דאורייתא איסור זה מדת לפני שקר דלומר כתב
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דרשות

ה סימן

 שקר איסור כקנין
)הלכה(

כה

א.
:שקר איסור של אופנים שבי שיש ע״א מ״ט ב״מ הגט׳ מן מבואר

 שסמכה אלא שוין ולבו שפיו מי ב( בלב, ואחד בפה אחד המדבר א(
 שפסק בעה״ב או מועטת מתנה שיתן באומר )כגון חבירו דעת עליו

 וישראל במלאכתן, משהתחילו בנו ע״י פסק ואם לפועליו, מזוגות
 ולדעת ביוקר, גם התום׳ ולדעת בידי. לד מעשר כור לוי לבן שאמר
 בלשון לחבירו באומר קפ״ג סי׳ ג׳ שער תשובה בשערי יונה רבינו

 הא׳ שבאופן הוא ביניהם והחילוק מרובה(. במתנה אפילו הבטחה
 קצת גם שיש )אע״פ שקר של דיבורו ע״י נעשה האיסור עיקר

 האיסור עיקר הב׳ ובאופן אלא( ד״ה ברש״י כדמשמע בחזרתו איסור
הנ״ל. בשע״ת כמבואר דברו שמחלל חזרתו ע״י נעשה

בגמרא. כמבואר וגו׳ צדק הין הפסוק מן נדרש הא׳ והאופן
 מן לנו יוצא הוא גם אם בגמרא מבואר אינו הב׳ האופן אבל

 יוחנן, ור׳ רב מחלוקת יש הב׳ באופן והנה לא. אם הזאת הדרשא
 הפוסקים( כל )וכן שהרי״ף אלא כלל, איסור בו אין רב שלדעת

 הדרשא הרי״ף הביא למה המאור בעל עליו והקשה יוחנן. כר׳ פסקו
 בפה אחד ידבר שלא אביי שפירשה מה וכפי וגו׳ צדק הין של

 הברייתא תקשה שלא כדי אלא כן אמר לא אביי הרי בלב, ואחד
 של פירושו להביא צריך היה לא יוחנן כר׳ שפסק הרי״ף אבל לרב,
 בכל מדברת וגו׳ צדק הין של שהברייתא לומר יש שהרי אביי
 שהרי״ף המאור בעל ותירץ הב׳. באופן בין הא׳ באופן בין אופן
 באופן איסור שום אין יוחנן ר׳ שלדעת נחשוב שלא לנו לומר רצה
 אחד לדבר איסור גם שיש השמיענו כן על בלבד הב׳ באופן רק הא׳
איבו דעתיה סמכא שמטעם מרובה במתנת )כגון בלב ואחד בפה

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס25 מס עמוד הכהן שאול שלום רפאל p דוד שמואל מונק, מצוה לבר דרשות



דרשותכו

 לומר איסור יש מ״מ דעתיה סמכא לא שהרי דבריו לקיים צריק
דבריו(. לקיים בדעתו שאין בזמן לך נותן אני מרובה מתנה

 מן נלמד הב׳ האופן שגם המאור בעל בדעת רואים אנו והנה
 שאם מסתבר שאינו כתב הרמב״ן אבל וכו׳. צדק הין של הדרשא

 אלא שאינו לומר הזה, הפסוק מן שקר דיבור של האיסור נדרש
 מבדיל אינו הפסוק שהרי מועטת( מתנה )כגון דעתיה בדסמכא

 אנו יוחנן ר׳ לדעת שגם אביי של פירושו הרי״ף הביא כן ועל בכך.
 הבדל בו שאין הא׳ באופן אלא מדבר הפסוק שאין לומר צריכין

 באופן גם מדבר היה שאילו דעתיה, סמכא ללא דעתיה סמכא בין
 אינו שפסוק כיון דעתיה, סמכא בדלא אפילו לחזור אסור היה הב׳

בכך. מבדיל

 הפסוק מן נדרש הב׳ האופן אין הרמב״ן שלדעת מזה מבואר
מדרבנן. אסור שהוא סובר הוא ואולי וגו׳. צדק הין של

 הפסוק מן נדרש הב׳ שהאופן מבואר הנ״ל תשובה ובשערי
 בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית

 בסמך אלא נקרא אינו תרמית שלשון סובר והוא תרמית. לשון
בזה. מודה הרמב״ן גם ואולי חבירו, דעת עליו

ב.

 המתחיל בדיבור שכתב רש״י דעת היא שזו נראה ולכאורה
 ישראל שארית שכתוב מה על לסמוך לו שיש רשאי הכי משום
 הוזכר כבר והרי כן, לפרש כ״כ המתין למת לדקדק שיש אלא וגו׳.
מועטת. מתנה ולענין פועלים לענין פעמים ב׳ הזה האיסור ענין

 האופן שגם המאור בעל כדעת רש״י שדעת להוכיח נראה אבל
 שפריעת פירש ע״א ס״ו בכתובות שהרי וגו׳, צדק מהין נדרש הב׳

 לא בע״ח בפריעת והרי וגו׳ צדק הין שנאמר משום מצוד, בע״ח
היו הלואר, שבשעת אפשר שהרי הא׳ האופן מטעם לחייבו שייך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס26 מס עמוד הכהן שאול שלום רפאל בן דוד שמואל מונק, מצוה לבר דרשות



כז דרשות

 לחייבו וצריך בו, חזר שאח״ב אלא לפרעו ורצה שוין ולבו פיו
הלוח דברי על דעתיה סמכא המלוה שבודאי הב/•• האופן מטעם

 לפרוע שמצוה רש״י שכתב וכיון לו. מלוה היה לא דאל״כ ""שיפרע
 נדרש הב׳ האופן שגם סובר שהוא לומר צריך וגו׳ צדק הין משום
המאור(. בעל )וכדעת וגו׳ צדק מהין

 על לסמוך לו שיש שלנו בסוגיא רש״י כתב למה א״ב וקשה
 הש״ם בגליון כן הקשה )וכבר וגו׳ ישראל שארית שכתוב מה

בכתובות(. להגרעק״א

 שאע״פ מישראל דברי על לוי בן סומך האיך לו שהקשה ונראה
 אבל הלוי, של דעתיה עליו שסמכא כיון מהבטחתו לחזור שאסור

 אפי׳ לשקר חשוד ע״ה ]*שהרי השקר, באיסור הישראל יזהר אולי
 שנאמן )ומה פ״ד ריש בדמאי כמבואר ממש ממון הפסד לו כשאין
 משום שהקילו משום אלא משקר אינו שבשבת משום אינו בשבת

 רש״י דעת וכ״ה בתויו״ט, המובא הרמב״ם דעת כ״ה שבת. עונג
 כ״כ חמור אינו מעשרות גזל שאיסור בזה והטעם ע״ב(, נ״ה בכתובו׳

 כ״ש ע״א(,וא״כ י״ג שבת —מעשרין ע״ה שרוב )אע״ם ע״ה בעיני
 שרוב אחר( ללוי )שיתנו בעניננו ממון גזל בחשש לשקר לחוש שיש

 טובת אלא מפסיד שאינו אע״פ ע״א( קס״ה )ב״ב עליו חשודין העולם
 חבר אפילו ממש ריוח )ובמקום — בעין. ממון הפסד לו ואין הנאה
 הנאד. טובת שגם ואפשר ע״ב( כ״ג )ב״מ ת״ח דווקא אלא נאמן אינו

 עליו לסמוך יש שמ״מ רש״י תירץ זה ועל — ממש([. כריוח חשובה
 שארית וכתיב ישראל בר שהוא כיון השקר איסור על יעבור שלא

 חמור יותר ממון גזל איסור דמ״מ י״ל הדבר ובטעם וגו׳. ישראל
 אלא ממש בידים לגזול חשודין העולם רוב שאין ע״ה של בעיניו

 לחבירו הראוי מריות ליהנות שאפשר במקום היתר להם להורות
כן על היתר, הוראת שום אין כאן אבל קס״ה, בב״ב רשב״ם כמ״ש

ממש(. כריות )עד לדלג אפשר ריבועים תצאי בין המוסגר *
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דרשות <כח

 כלל איסור חשוב איבו מעשרות גזל איסור משא״כ בו, לחשוד אין
 )ועיין מעשר. הפרשת בלא אוכל בעצמו הוא גם שהרי ע״ה בעיני
 לא תובעין שא״ל דממון משום דטעמ׳ שבי ד״ה ע׳׳א כ״ה גיטין תום׳

גזל(. להו חשיב לא הופרש שלא שכ״ז א״נ גזל, להו חשיב
 נדרש הב׳ שהאופן היא רש״י שדעת ראיה שום אין זה ולפי
 כמו וגו׳ צדק מהין בדרש שהוא היא דעתו אלא וגו׳ ישראל משארית
המאור. בעל וכדעת בכתובות, מדבריו שהוכחנו
 ללא דעתיה סמכא בין נחלק היאך א״כ הרמב״ן שהקשה ומה

 היא שסברא אפשר בכך, מחלק אינו שהפסוק כיון דעתיה סמכא
 אחד של בדיבור רק הוא למקום אדם שבץ השקר איסור שעיקר

 וע״כ לחבירו אדם שבין עבירה הוא החזרה ואיסור בלב, ואחד בפה

דבריו. על סמך אם חבירו בדעת תלוי העיקר
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 והלא שינה, ממה וא״ת זקנתי. ואני דכתיב בו שינה שהקב״ה ]סה:[

 דאמרה משום ואי זקנתי. ואני דמשמע עדנה, לי היתה בלותי אחרי אמרה היא
 משום שינה דחשיב ל וי" אמרה. שהיא מה כל לומר רצה לא הוא זקן, ואדוני
 ואני יותר נקיה בלשון אמר ה והקב" גנאי, לשון דהיינו בלותי, אחרי אמרתה שהיא
 במקצת הקב״ה דמדשינה שפיר, מוכח מ״מ גמור שינוי זה שאין ואע״ם זקנתי.

 שפירסה (83הפועלים פרק דאמרינן משום י״ל ועוד לגמרי. לשנות שמותר ש״מ
 בעלי אבל ללדת יכולה אני כלומר עדנה, לי היתה בלותי אחרי שרה, וה״ק נדה,

 תלויה הוה שהעכבה אמרה שהיא שינה, והשתא (.84זקן אדוני והלא יוליד היאך
__________________בשרה: ויתל שהיה אמר קב״הוה ,באברהם
 ליה תיקשי תימה עבידתיה. מאי כתובה מיפקדא דלא ס״ד ואי
 על מצווה אינה האשה דקתני אע״ג כתובה, ויתן יוציא דקאמרה (85אמתניתין

 כיון כתובה, לה יש אמאי לו יקשה מיפקדא דאי שכן כל ותו ורביה. פריה
דאמרה (,87דנדרים ממתניתין ליה דתיקשי קשה ועוד (.86טפי מיענשא דמיפקדא

לא הא אחריתי. איתתא ואינסיב איזיל אמר דבריית. הוא השתא אמל..לה_ , , , , ו^“ןאזצרחח
 לר׳ ושני ראשון כמו כתובה, ליתן להם דיש אהנך קאי אלא מיניה, אדסליק קאי

 דאם היכי כי פירוש כתובה. ויתן יוציא בזו אף אמי א״ר לרשב״ג. ושלישי
 ומפרש כתובה. יתן הכי קאמר כי נמי הכי כתובה, ליתץ לו יש כן אומר היה לא

 נקיט אמי דר׳ מילי מיניה, אסדליק קאי דלא ואע״ג וגו׳. הנושא שכל טעמא
ואזיל:

 כגון מיירי נאמנת דאינה דנדרים דההיא לפרש, זצק״ל להר״ם נראה עוד
 אני בירור על קאמר דלא דכיון לאו. או כחץ יורה הוא אם יודע איני אומר וא
 אומר שהוא כגון מיירי נאמנת היא דקאמר והכא פניה. מעיזה היא כחץ יורה

 אינה בה ידע דהוא ובמילתא כחץ, יורה אני בטוב יודע ואני עצמי בדקתי
 בפרק דאמר המנונא דרב ליה דלית לרבא דאפילו טעמא יהיב וקא (.79מעיזה
נאמנת, הכי אפילו ומעיזה, מעיזה אלא פניה מעיזה אשה אין (80דנדרים בתרא
ואזיל: רש כדמם

 ולא ביתו על ישען בעלה על אשה שאמרה מעשה אירע אחת ופעם פסק.
 נאמנת היתה כחץ ביורה דאפילו דנאמנת, דנדרים ההיא מכח (81הרב ודקדק יעמוד,

 משקרא. ולא בה, ידע זה בדבר אבל משקרא. בה ידע דלא מילתא דכל משום לאו אי
 שמע כך ואחר הן. פרוצות ישראל שבנות בשביל זה על לסמוך (81הגאון רצה ולא

שכתב: כמו כך שכתב (82ריצב״א בשם אחת בתשובה כן ]שנמצא[

ay

וי

3

מהר״ם בשו״ת (81 צא. נדרים (80 עיי״ש. שבינו סוד״ה בתום׳ וכ״ב (79 מתרצים.
בשמו וכ״כ (82 ע״ה. סי׳ התוספות בעלי בתשובות מהר״ם תשו׳ ועי׳ תחקמ״ז סי׳ ד״פ מרוטנבורג

כג. עמוד וירא פ׳ זקנים במושב וכ״ב י״מ. בשם בתו״י וכ״ב (84 פז. ב״מ (83 כי. בתוד״ה
צ: נדרים (87 ואי. ד״ה ותו״י ואי ד״ה הרא״ש בתום׳ הקשו וכן (86 סד. לעיל (85
איהי. ד״ה לעיל (88
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aהלכה כידידי
פרישדואסער ישראל שלמה הרה

ry ל־ניץ שלם• חיי ישיבת וראש סאסוב דקהל רב

Lתרחק שקר מדבר בעניץ מקיף בירור
שאלה:

 שלא והזהירו מסויים בית לקנות עומד שהוא בסוד לשמעון גילה ראובן
 זה, בית לקנות עומד ראובן האם שמעון את שאל לוי אדם. לשום זאת לגלות

 במקרה תחשב שתיקתו כי לוי, לשאילת לענות בלי לשתוק יכול היה לא ושמעון
 איסור יש אחד מצד הלכה, ע״פ לעשות שמעון על מוטל מה הן, כאמירת זה

 סי׳ במג״א כמבואר סוד, ומגלה תאמר בל איסורי ישנם שני ומצד לשקר",
 שיאמר עד יאמר בבל שהוא דבר לחבירו לאומר מנין ־:<0 רומא "פ״ק קנ״ו:

 מזהיר האומר ואם לאמר. מועד מאהל אליו ה׳ וידבר שנאמר: אמור, לך לו
 דוחה האם הרע...". לשון משום בו יש רבים בפני אמרו אפילו לומר שלא

 על לעבור שלא כדי לשקר מצוה אדרבה או תאמר בל איסור את שקר איסור
תאמר. בל

תשובה:
 תלי״ת התבררו השאלה בירור ואגב שכלי, מיעוט לפי בזה הצדדים בדקתי

ושקר. אמת בעיין למעשה ולא להלכה שיטות ובירורי יסודות כמה הגדול שמו

<•> 1

א פרק
 עובר בבי״ד שלא שקד האומר האם

 תרחק שקר כדבר איסור על
זצ״ל פערלא פישל ירוחם הג״ר א(

 דף )ח״א רס״ג על בביאורו

 כמה והביא זה בענין נו״נ ב׳< עמוד קנ״ה

 נאמר תרחק שקר דמדבר שסברי שיטות

 טור )קנ״ו דייק אך לבי״ד, מחוץ בשקר גם
הרמב״ם, הרס״ג, מנו דלא מהא א׳<

 המצוות במנין זו מצוה והחינוך הדמב״ן

 שקר ומדבר מה״ת, דאינו דסברי אלמא

 האבן וכדפירש דוקא בבי״ד איירי תרחק

 לדיינים יתירה עשה דהוי הפסוק את עזרא

 עמיתך[. תשפוט בצדק מצות בכלל ]והוי

 טור >קנ״ח ומסיק לזה ראיות הרבה והביא

 רעה, מידה משום אסור ששקר דהגם ב׳<

 איסור ואפילו ליכא דאורייתא איסור מ״מ

בשקרו שיש היכי אך ברור, אינו דרבנן

 יגלה אם דא״כ הסוד, את לגלות שלא בפירוש הבטיח לא ששמעון בנידת היתה השאלה א.
להלן. וכמבואר לראובן לשקר שלא ועדיף לראובן, ששיקר נמצא
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דדים עץ קב

 עובר וכיו״ב אונאה או גוילה מזיק, משום

 על עובר אינו אבל איסורים, אותם על

תרחק. שקר מדבר

 בהלכות ברמב״ם משמע שכן וכתב

היא דראייתו ונראה דעות.

 ניכר שהחכם "כשם ה״א< >פ״ה שם ממש״ב

 ישנה ולא ז׳< )ובהל׳ ודעותיו... בחכמתו

 בדברי אלא יגרע ולא יוסיף ולא בדיבורו

 בכלל דהוי משמע בהן", וכיוצא שלום

תורה? איסור ואינו חכם תלמיד מעלת

מהג׳ ט״ו סי׳ )ח״א המשולש חוט בשו״ת גם

עובר דאינו כתב איכדא( ד״ה ליפמן יו״ט

 לבי״ד? pn תרחק שקר מדבר על

 שקר מדבר על עובר דאינו זו ולדיעה

 דידן בנידון בוודאי לבי״ד חוץ תרחק

לשקר. מותר

בהוכחת לפקפק יש לענ״ד אולם ב(

שלא ממה הנ״ל ז״ל הגאון

והחינוך הרמב״ן הרמב״ם, הרס״ג, מנו

המצוות, במנין תרחק שקר מדבר את

 להלן )הובא ת״ז במצוה עצמו בחינוך דהרי

תורה, איסור דהוי מפורש ד־( אות ב׳ פרק

לא או אעשה פלוני דבר "האומר .שכתב:
הכסת רה ^)צ

 הכל על ואמנם נדר... בלשון שלא אעשה

ובע״ב תרחק". שקר מדבר בתודה נאמר

 איזה לו היה ס״ס מה״ח ראסור דס״ל אף

 וכן עצמה, בפני כמצוה למנותו שלא טעם

 ]אכן הנ״ל ראשונים שאר לדעת י״ל

 זו[. מצוה שהשמיטו בטעם שצ״ע בודאי

ה״ב(: שבועות מהלכות )פ״ב בו־מב״ם ו?ןיין ג(
 שבועה או ארור או אלה "אמר

 אסור זה הרי כנוי ולא שם הזכיר ולא

 ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע בדבר

 עד שבועתו על עבר אם קרבן מביא

 או המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה

 ולכאורה שבארנו". כמו הכנויין מן כנוי

 אינו ולכן כלל, השבועה חלה דלא משמע

 איסור איזה א״כ וצ״ע יחל, בבל עובר

 בדפי ע״ב ט״ו דף )בשבועות והר״ן בדבר. איכא
 >וע״ע קבלה מדברי דאסור כתב הרי־ף(

 יעשה(, מפיו היוצא ככל הפסוק: על בחיי ברכינו
 הבחור העיר בישיבה הלימוד ובשעת

 דלפמש״כ ני״ו ליבערמאן צבי יצחק היקר

 שקר מדבר על דעובר הנ״ל החינוך

 הרמב״ם כוונת נמי שזוהי י״ל תרחק,

 שקר מדבר איסור ר״ל איכא דאיסורא

 לדברי המקור גופא דזהו ]ואפשר תרחק

 ד׳[. אות ב׳ פרק לקמן ויע׳ החינוך,

דאסור הרמב״ם בדעת ביאר שהר״ן והגם

 מדבריו אין קבלה, מדברי רק

איסור דידן בנידון דליכא שסובר הוכחה

 לרצות שלא כגון אדם, לכל השייכים דינים גם הזכיר דהרמב״ם אחד חכם כך על והעיר כ.
 דוקא ולאו ישראל לכל שייכים דאלו הגם לפניו, מוטל שמתו בשעה לנחם ושלא כעסו בשעת
 אלו, במצות להוהר נוסף דין ש דלת״ח י׳ל ת״ה לגבי אלו דינים הרמב״ם דהוכיר והא לת״ח.

 הפסוק על פ־׳ו דף ביומא חדל שדרשו ובמו השם, חילול ח״ו ולא שמים שם כבוד שיצא כדי
 במצוות דודה וי״ל הי״א, התורה יסודי מה׳ בפ״ה ונפסק אתפאר, בך אשר ישראל מט(: )ישעי׳

 שכתב כפי שנוהג ]ו״׳ל כן "שהעושה י״ג: בה׳ הפרק בסיום וכמוש״ב דעות, בה׳ באן המובאות
 ה׳ א״א ב׳ סי׳ בפמ״ג ]וע״ע אתפאר" בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר נאמר עליו זה( בפרק
א׳(. ומש״ז

 על עובר דאינו דצ״ל וכתב לאביך, פרעתי אנס לכותי לומר דיכול מרש״י שהביא ע״ש ב
 דביק מוכרחת אינה רש״י מדברי ראייתו לענ״ד אמנם לבי׳־ד. חוץ דאיירי תרחק שקר מדבר

 !בקובץ ה׳ בפרק להלן שיובא היעב״ץ כמוש״ב אחר, מטעם להתיר יש שלו את להציל שמשקר
בעדה(. הבא
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הלכה כירדרי

 אסור לדידיה דגם די״ל מה״ת, שקר

 דלא שסובר אלא לבי״ד, חוץ שקר מה״ת

 מה על אלא תרחק שקר מדבר שייך

 שהוא מה אבל חבירו, את מטעה שאדם

 מן אסור אינו עצמו לבין בינו אומר

 רק שאסור כהיראים שסובר ]או התורה

הפסד[. במקום

דאין שכתבנו מה מלבד והנה, ד(

 מוני מהשמטת להוכיח

 הרי תורה, איסור בזה דאין דס״ל המצות

 הרשב״ץ, החינוך, חסידים, הספר היראים,

 הסמ״ק, ב׳[, פרק להלן ]הובאו החרדים

 ג׳ פרק להלן ]הובאו והריטב״א הסמ״ג

 ]וכ״ד מה״ת דאסור סוברים ב׳[ אות

 מדבר עה״פ משפטים( >פ׳ משה הישמח

 ת״ב סי׳ ביו״ד מבואר כן הכל, ועל שקר[.

 אינו לו, נודע ולא מת לו שמת "מי ח״ל:

 ועל ואמו באביו ואפילו לו שיאמרו חובה

 כסיל... הוא דבה מוציא ין: )משלי נאמר זה

 ולומר לשקר לו אין עליו שואל אם מיהו

 שקר מדבר »< !שמות שנאמר הוא, חי

 שהמשקר כתבו פוסקים רוב א״כ תרחק".

 איסור על עובר לבי״ד[ חוץ דהוי ]הגם

 הוכחה ואין תרחק, שקר דמדבר תורה

 חיים והחפץ זה. על חולקים שיש

 שלא להדיא פסק י״ג עשה בפתיחה

 שם בבמ״ח וכתב ז״ל פערלא ר״י כהגאון

 זו מצוה מנו שלא הראשונים לפי דאפילו

איכא. דאורייתא איסורא מ״מ

ס״ה דף ביבמות דדרשו וטהא ה(

 לשקר דמותר מפסוקים

 מה״ת, דאסור מוכח שלום דרכי מפני

דחק ב׳( טור קנ״ח >דף הגרי״פ ובביאור

ולא איסורים בשאר הסוגיא לאוקים

מפשטות אבל עי״ש. שקר, באיסור

מבואר וכן כדבריו. משמע לא הסוגיא

שכתב: י״א בסי׳ הרמ״א בשו״ת להדיא

ומותר השלום מפני לשנות "מותר

ואיירי תרחק", שקר מדבר על לעבור

 מיניה דיליף ועוד לבי״ד, חוץ שם

 דרכי מפני שמותר לשה״ר לאיסור

 תרחק שקר דמדבר דס״ל ובע״ב שלום,

 יליף היכי דאל״ה דאורייתא, הוי כה״ג

מה״ת. שהוא לשה״ר מיניה

 מהרמב״ם הגרי״פ בביאור שדייק וטה ו(

דס״ל י״ל דיעות, הלכות

 היכי אלא שקר איסור הוי דלא להרמב״ם

 כהיראים לחבירו הפסד לצאת שיכול

 שת״ח וזמש׳־כ ב׳[, פרק להלן ]מובא

 היכי גם מילייהו לשנות שלא מקפידים

לאחרים? הפסד יצא דלא

ב פרק
 מצוה הוי האם תרחק, שקר פרבר
 אדם בין או למקום אדם שבין

להזיקו שלא לחבירו

 שקר מדבר מצות האם לחקור יש «{

אדם שבין מצוה הוי תרחק

 אמת איש להיות צריך שהאדם למקום,

 היזק שום בשקרו אין אפילו לשקר ולא

 אלא התורה אסרה דלא או לאחרים

 לחבירו, היזק שקרו ע״י לבוא כשיכול

בזה: נ״מ כמה ויש

בשקרו. אחרים מזיק שאינו היכי א.

 אם מעיקרא לו מחל שחברו היכי ב.
שלא הוא שקר יסוד אם לו, ישקר

 תרחק שקר מדבר על עובר אופן דבבל דמשמע י־א פרק ישרים המסילת מדברי העיר ותכ״א ד.
 אות א׳ פרק לעיל המבואר לפי ואולי דברים, בג׳ אלא משנים אינם חכמים דתלמידי כתב ומ״מ

מעות. לצורך לקיומי במקום גם משנים אינם דודח ליישב יש ה׳
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חיים קד

 אם אבל מחילתו מהני בדיבורו להזיק

 מהני לא אמת איש להיות היא האזהרה

מחילתו.

 בין משקר, שהוא יודעים ששניהם היכי ג.

אדם בין ליכא, בודאי לחבירו אדם

דאיכא. לומר מקום יש אולי למקום

 ה׳ חילול דליכא במקום להסתפק יש ד.

תרחק שקר מדבר על עובר באם

 בין היא האזהרה ראם לעכו״ם, בשקר

 משקר אם בין הבדל אין למקום אדם

 בכלל ושניהם לעכו״ם או לישראל

 בין היא האזהרה אם משא״ב האזהרה

 עכו״ם אם להסתפק יש לחבירו אדם

 בעז״ה[ הבא ]בקובץ ה׳ פרק לקמן )ויע׳ .חבכלל

ולא(. ד״ה ע״א קי״ד ב״ק מתוס׳ שם מ״ש

 שרע באיסורים יראים ספר וז״ל ־־־ב(

רל״ה: מצוה ולבריות לשמים

 בפרשת יוצרינו צוה תרחק, שקר "מדבר

 חייב תרחק, שקר מדבר המשפטים ואלה

 שקרו לבוא שיוכל שקר מכל להתרחק

 בזה לב לתת וצריך לחבירו המק לידי

 התק... לידי שקרו לבוא שיוכל הענין

הזהירה לא רעה לידי בא שאינו שקר אבל

 שברשע מענינו הלמד דדבר עליו, תורה

 דתניא והא מדבר... הכתוב לבריות רע

 הכלה לפני מרקדין כיצד >סו:(: בכתובות

 כלה אומר וב״ה שהיא כמות אומר ב״ש

 הרי לדבריכם ב״ש אמרו וחסודה, נאה

 כלה יאמר האיך סומא או חיגרת שהיתה

 שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה נאה

 כדברי לבריות רע בה יש ההיא תרחק,

ע״כ. הבעל", דעת כגונב שנראה ב״ש

 רק הוא שקר דאיסור הגדיר היראים הרי

לחבירו, היזק משקרו לבוא כשיכול

 שביאר ומה האיסור? בכלל אינו ובלא״ה

 כגונב ׳שנראה הנ״ל כתובות הגם׳ את

לפרש: יש הבעל׳ דעת

 במה הבעל דעת כגונב שנראה א.

את ומחייב חסרונה על שמחפה

 אינה אולם בחינם, עמה להיטיב הבעל

 הפסד שום יצא דלא ממש, דעת גניבת

 דנראה רק היראים כתב ולכן מכך, להבעל

דעתו, כגונב

 תם איש הוא הבעל כאילו שנראה כ.

ועלול בנקל דעתו את לגנוב ואפשר

 שאינה עצה לתת דאסור חינוך המנחת דברי את שהביא צ״ה אות פסחים שיעורים בקובץ ע׳ ח.
 אם דגם לדק יש ועוד נכרי. לגבי זה דין נאמר לא דאולי שם ודן עור, לפני מדין לנכרי הוגנת
 שקר, דבר לשונם למדו מדין לעבו״ם לשקר אסור מ״מ תרחק שקר מדבר איסור בכלל אינו עבו״ם
ט. פרק להלן שיתבאר כמו לבך יתרגל שלא

 להלן שיתבאר מה ]ולפי איסור איכא לנכרי דגם שם דמבואר תב״ו סי׳ חסידים בספר וע׳־ע
 שקר מדבר מדין ולא צדק דהין הפסוק לגבי רק איירי דהס״ח הרב השו״ע דלדעת ד־ אות ו׳ פרק

.1תרחק שקר מדבר איסור לגבי מסה״ח ראיה אין תרחק,

 רצה שלא מחמת שאינו, דבר לאבלט שאמר שמואל גבי ע״א קכ״ט שבת מגט׳ חב׳־א והעיר
 לשו״ע אבל כספ״ח ודלא להגוי, פסידא דליבא בבה״ג לשקר דמותו־ לכאורה ומשמע לו. לגלות

ואבמ״ל. לדחות, יש ובלא־ה ניחא, הנ״ל הרב
 לי נותנין שאם בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד מנין ע״א ל״א דף שבועות בגמ׳ עיין ו.

 ולא התם קום אתה ותא אחד עד אלא עליו לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה, איני מנה מאה
 תרחק. שקר מדבר שנאמר משום אסור הכי אפילו שקרא, מפומך מפקת לא דהא מידי, ולא תימא
היעב־ץ(. בדעת מ״ש ה׳ פרק לק־ )וע׳ הדין מן לו רחייב הגם לחבירו הפסד בכלל הוי זה דגם וצ״ל
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קט הלכה כירררי

וכדומה, בפרנסתו הפסד לו לגרום כך ע״י

 גניבת הוי לא לכך נתכוון דלא כיון אולם

ועוד דעתו, כגונב נראה אלא ממש דעת

 יודעים השומעים הרי נהגו שכן גיון!־»-~*.

המנהג. מחמת כן שאומר

 אינו ההפסד אם גם א׳ פירוש לפי והנה,

ב׳ ולפירוש שקר, חשיב בממון

 הבדל דאין קצת מסתבר אך הכרח, אין

 היזק בכל אלא אחר להיזק ממון היזק בין

 שקר מדבר על עובר מדבריו לצאת שיכול

 הוצרך יבמות בגם׳ דהרי ועוד תרחק.
 ושם שלום, דרכי מפני לשנות להתיר קרא

 גם לשקר דאסור ומוכח הפסד, ליכא

פסידא. דליכא במקום

 כ״ו אות י״ב פרק בחרדים והנה, ג(

לדבר עשה "מצות כתב:

 בהו דליכא דעלמא במילי אפילו אמת

 תרחק, שקר מדבר שנאמר דממונא, דררא

 בעלמא..." דיבור רק ליכא אפילו משמע

 בו אין דאפילו לכאורה ומשמע עכ״ל,

העשה. בכלל הוי לחבירו היזק שום

 "שנמנענו כתב: ת״ז במצוה וכחינוך ד(

שנתחייב מה לשנות שלא

 או דבר, לחברו הנודר כגון בנפשותינו...

 אעשה לא או אעשה פלוני דבר האומר

 וקונמות..., ואיסור נדר בלשון שלא

 שקר מדבר בתורה נאמר הכל על ואמנם

 מדבר דאיסור סובר הרי עכ״ל. תרחק",

 למקום אדם בין איסור חשיב תרחק שקר

 או אעשה פלוני דבר ׳האומר גם שהרי

 שאינו הגם הוא זו מצוה בכלל אעשה׳ לא

לדעת לעיין ויש ". ’בלבד לנודר רק נוגע

החכמה! י —

 ׳הנודר למש״ב המשך הוי אעשה־ לא או אעשה פלוני דבר ד׳האומר לפרש מאד דחוק והוא ו.
 דאז אעשה׳ לא או אעשה פלוני דבר ולחבירו[ האומר דהיינו להבירו ׳הנודר כתב ובאילו לתבירו׳

לחברו. אדם בין בעניני הם דבריו
 האסור בדבר שנדר או מדרבנן רק חל דהנדר ממש בו שאין דבר על בנדר החינוך לשי׳ קשה, ח.

 הארץ עם הנודר היה אם ]ורק חל לא הרין דמעיקר חזיר, בבשר עלי אלו פירות האומר בגון
 ר׳ה[ סי׳ בירד כדאיתא בנדרים, ראש קלות ינהגו שלא כדי לחכם שאלה שעריך עליו מחמירין

 נדר ולא עאו יאסר זה שחפץ שנדר כיון ו ואפשר תרחק, שקר מדבר איסור אלו בנדרים אין למה
 גמי יתורץ ובזה שקר. של ענין בזה אין בחפץ איסור חל לא אם מהחפץ, יהנה לא בעצמו שהוא
 התרת מוזגי לא ]דלכאורה תרחק שקר מדבר משום אסור אינו ולמה נדרים, התרת מהני האין־
 דיאסר שבועות, מהתרת צ״ע עדיין אך תרחק!. שקר מדבר לענין ולא הנדר חלות לעניו רק נדרים
בזה. וצ״ע התרה, ע״י דיבורו על לעבור שיכול גזדרב הוא ואולי תרחק. שקר מדבר משום

 ה״ז וכו׳ שבועתו על וניחם ביטוי שבועת שנשבע ׳־מי ה*א: שבועות מהלכות פ״ו ברמב־ם וע׳
 שלא או לעשותו שלא שנשבע דבר לעשות מותר ויהיה שבועתו לו ומתירין אחד... לחכם נשאל

 לו ומתירים וברדב״ז: עכ״ל, וכו׳* שבועות התרת הנקרא הוא תה לעשותו שנשבע דבר לעשות
 הכי תימא לא דאי עליו, שנשבע מה לעשות מותר שיהיה פשיטא וא״ת וכו׳ לעשות מותר ויהיה
 יחל לא על יעבור שלא לענין חכם התרת דיועיל אמינא דהוה וי״ל לו, מתירין הלכתא למאי
 וקשה עבת׳ד. קמ״ל, עליו שנשבע מה לכתחילה לעשות מותר שיהיה לא אבל ילקה, ולא דברו
 דס׳־ד בכוונתו ונראה יחל, בל ליכא הלא לכתחילה, כן לעשות מותר יהיה שלא ס״ד למה אכתי

 בלי בשבועה כמו קבלה מדברי איסור או תרחק שקר מדבר איסור לו שהתירו בשבועה שיהיה
קמ*ל. ג׳( אווז א׳ פרק )ובדלעיל שם,

 נדר בלשון שלא התחייב אם אלא העשה על עובר דאינו די*ל העיר אחד חכם אולם
 שהרי עובר אינו או־דב, לו שהתירו א״נ חלו לא והן ושבועה נדר בלשון התחייב אם אבל ושבועה,
כלל. התחייב לא שבועה או נדר עליו אין שאם התנה וכאילו ושבועה נדר בתורת רק התחייב
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3yy חיים

 שלמפרע מה ע״י הוא השקר באם החינוך

 אוכל שלא מפיו שקר דברי שהוציא נמצא

 שאינו במה במעשה הוא דהשקר או

דיבורו. מקיים

וז״ל: פ״י רבתי כלה במסכת ןןיין ה(

 רחמנא אמר כי אומר "וב״ה

 לקיומי הא וצדיק, ונקי משום שקר מדבר

 דלא סמוכין דדרשינן והיינו דמי", ®שפיר

 הא וצדיק נקי משום אלא שקר נאסר

 אלא נאסר דלא וי״ל דמי, שפיר לקיומי

 תהרוג, אל וצדיק נקי בכלל דהוי היכא

 לאחר®. היזק בדבריו דיש דהיינו

 דהוי היכא רק הוא דההיתר צ״ל ולהחינוך

 דרכי ]כגון טובה למטרה דהיינו לקיומי,

 אפילו זאת לולא אבל וכיו״ב[, שלום

 צע״ק ]אולם אסור הפסד דליכא באופן

 משום שלום דרכי התירו לא דידן דבגמ׳

מס׳ על חולקת דסוגיין ואפשר לקיומי,

ב׳['. אות ג׳ פרק להלן וע׳ הנ״ל, כלה

לדבריו מקור שהביא בחרדים וע׳ ו(

זוהר בספר הרשב״ץ ממש״כ

 בלא "ואפילו וד״ל: נ״ט< )סעיף הרקיע

 מדבר והיא עשה מצות שיש נ״ל נדרי"

 במכילתא בו דרשות והרבה תרחק, שקר

 צדק הין ויהיה העדות... שבועות ובפרק

 ויש תרחק". שקר מדבר עם אחד נמנה

 נדר בלא ׳ואפילו הרשב״ץ במש״כ לדייק

 שקר מדבר והיא עשה מצות שיש נ״ל

 לבין שבינו דיבור דאף דס״ל תרחק׳,

 וכמו הוא שקר איסור בכלל נמי עצמו

 זוהי ולכאורה החינוך, בדברי שדייקנו

הרשב״ץ. דברי את שהביא החרדים כוונת

 את ד׳ן אות א׳ ]פרק לעיל הבאנו ז(

ת״ב סי׳ ביו״ד המחבר לשון

 איירי אם להסתפק ויש י״ב, סעיף

 כגון להשומע הפסד בזה שיש באופן

 ובזה נפטר, קרובו באם להתאבל שרוצה

 צריך ואין היראים כשיטת לסבור יכול

 אדרבה דאיידי או ממון שיפסיד דוקא

 שקרה מה ידע לא אם שעדיף באופן

 דבריו יהיו ואז לשקר, אסרו ואפי״ה

החינוך. כשיטת

 איכא בבלה דגם בדבריו דמבואר בשיטתו ממש אינו מ״מ היראים, של כיסודו דוהו והגם ט.
 לבעל, הפסד שיש דביק היא כלה במסכת הברייתא של הבונה דגם אפשר ואולם ובנ״ל. הפסד

לקיומי. הוי לא עי״ז ע״ב

 לאמיתו. הלכה לקיים בדי לשקר דמותו־ בש״ס בכ״מ דמבואר אציין אלו בענינים דברי מידי י.
 ביוהכ״ס, קארי מגרדים היו ביתו שאנשי ראה דרבה איתא ירק קניבת לגבי ע״א קט״ו דף בשבת

 רש״י ופי׳ דאסור, יוחנן דרבי משמיה ממערבא איגרתא אתא להו אמר מחרפי, קא דהוו דחזא ביק
 דהוי משום ההיתר טעם הסברנו בהערה א׳ אות ב׳ סרק ]ולהלן מיניה דלקבלו היבי כי בן דאמר
 בובה באתה כן אם אלא נאמנת אינה לעולם אומר יהודה רבי ע״ב קי״ד דף ביבמות מצוה[, צורך

 דינא לבי דאתיא "ההיא ע״ב: קט״ז שם ובגט׳ תנשא, זו ואחת זו אחת לו אמרו קרועין ובגדיה
 אם בתמיה )וברש״י, שיקרא אלפוה מזייך, סתרי מאניך קרעי בעלך ספדי לה אמרי יהודה דרב
 להו סבירא כרבנן אינהו לבבות(, הורוה למה בובה, אא״ב נאמנת דאינה להו סבירא יהודה ברבי
 משום בזה אין ברבנן דלסוברים הנ״ל וברש״י בגט׳ ומבואר דלישריה", היכי בי הבי תעביד אמרי
 ובפרט שיטתם, כפי לנבון הדין את להוציא בדי יהודה, רבי של בבי״ד לשקר אותה ללמד שקר

עגונא. להתיר

 לשק אמר כשלא היינו אעשה׳, ולא ׳דאעשה החינוך בדעת לעיל שב׳ במו כוונתו ואולי יא.
וכנ״ל. איסור ליבא חל שאינו בנדר אבל נדר,
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 שגגת איזהו ע״ב: ס״ט דף ובשבת

שאם לשעבר ביטוי שבועת

 אבל אסורה, זו ששבועה אני יודע אמר

 לא, או קרבן עליה הייבין אם יודע איני

 בשם כתבו »י( הא )ד־׳ה שם ובתום׳ חייב.

 שמה לאו קרבן דשגגת דלרבנן הרשב״ם

 ביטוי שבועת שגגוז“משכחת" שגגה

 אסורה, זו ששבועה שיורע כגון לשעבר

 סבור אבל לאו בה שיש יודע אינו אבל

 האדם שפיר וחשיב עשה, איסור בה שיש

 דנראה שם בחת״ם וע׳ זה. בענין בשבועה

 ומשמע תרחק. שקר דמדבר עשה דהיינו

 ביטוי שבועת שהרי כהחינוך, שסובר

 בינו והוי לאחרים מזיקה אינה לשעבר

 שיש סובר שהעובר לומר ודוחק לשמים.

 אבל תרחק שקר דמדבר עשה איסור

 בפנ״י שם יעויין ועוד עשה, ליכא באמת

 איסור ליכא ראם דמשמע בפרש״י בד״ה

 ביטוי שבועת שגגת אשכחן לא עשה

וילע״ע. לשעבר,

 ששת רב איתא: ע״א י״ר דף ובגיטין ח(

דסרבלי אשרתא ליה הוה

 בהדי חמא בר יוסף לרב א״ל במחוזא

ליה. יהבינהו אזל ניהלי, אייתינהו ..דאתית .

 לסוף אין, להו אמר מינך ניקני ליה אמרי

 ליה אמר לגביה אתא כי להו, אישתמיט

 לוה עבד נפשך שוית דלא עבדת שפיר

 לא דבדין משמע ובתום׳: מלוה. לאיש

 דאמת משום להחזיר... לכופו יכולין היו

 אין אמר מצי ולא שלוחו שהוא היה

 ובחידושי אחר. ביד פקדונו שיהא רצונו

 רב שהיה עדים היו לא הא הקשה הרי״ם

 מחוזא בני היו ובדין שליח חמא בר יוסף

 כתבו למה וא״כ ממנו להוציא יכולין

 להחזיר, לכופו יכולק היו לא דבדין תוס׳

 דהגם וביאר כן. יוסף רב עשה איך וגם

אסור להחזיר צריכין דין פי שעל

 ששלוחו האמת שיודע היכא להשתמט.

 כדין ושלא כו׳ רצונו אין שייך ולא הוא

 מזה מוכח והיה להשתמט, רשאי יוציאו

 יזכה דין פי רעל אף עמו שהדין כשיודע

 להשתמט, רשאי יאמינו שלא מצד הלה

 שקר מדבר כו׳ ליודע דמנין בהא דדוקא

רשאי. להשתמט אבל כו׳

 שלא דהאיסור הרי״ם שסובר ונראה

בגט׳ המובא בבי״ד לשקר

 חבירו אם דוקא הוא ל״א דף שבועות

 להוציא שלא הוא האיסור ראם מפסיד,

 גם לאסור צריך היה שקר, דבר מפיו

להשתמט.

 דידן דבנידון פשוט להיראים והגה ט(

התורה מן שקר איסור ליכא

 ואדרבה בשקרו, מזיק שמעון שאין כיון

 פשוט ולכאורה ראובן, סוד את שומר הוא

 להחינוך אבל לשקר, לו ומצוה שמותר

 לברר יש שקר איסור יש בזה שגם דסובר

מי. מפני נדחה איסור איזה

נ פרק
 דוקא הוא שלום דדרכי היתר האם

 בחשש גם או חורבא חשש בפקום

 כדי אפילו שמותר או קפידא,

 הבריות עם מעורבת דעתו שתהא

מצוה וגם מותר דידן במקרה לכאורה א(

 להחינוך גם לשקר שמעון על

 דמבואר שלום דרכי משום ודעימיה

 אילעא א״ר ע״ב ס״ה דף דיבמות בסוגיא

 לו מותר שמעון ברבי אלעזר רבי משום

 שנאמר השלום, בדבר לשנות לאדם

 ליוסף תאמרו כה וגו׳ צוה אביך p )בראשית

 מצוה, אומר נתן רבי וגו׳ נא שא אנא

 איך שמואל ויאמר טז< א, )שמואל שנאמר

והרגני. שאול ושמע אלך
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חיים עץ סיכ

 דרכי מפני של ההגדרה מהי צ״ב אולם

ע״א: ס״ג דף ביבמות וע׳ ..שלום, .

 אמר כי דביתהו, ליה מצערא קא הוה "רב

 חימצי, ליה עבדא טלופחי לי עבידי לה

 חייא גדל בי טלופחי, ליה עבדא דוימצי

 לך איעליא ליה אמר לה, אפיך בריה

 לה, אפיכנא דקא הוא אנא ליה אמר אמך,

 דנפיק אינשי אמדי דקא היינו ליה אמר

 הכי, תעביד לא את מלפך טעמא מינך

 שקר דבר לשונם למדו (0 )יוסי׳ שנאמר

 "ואע״ם המאירי: שם וכתב נלאו". העוה

 בדברי לשנות מותר ע״ב ס״ה לק׳ שאמרו

 נפיק משנה אינו שאם בדבר דוקא שלום

 על לעבור יודע אני וו אבל חורבא, מינה

 שהגביל הרי ע״כ. מקפיד", ואיני פשעה

 דוקא שלום דרכי מפני לשנות ההיתר את

 דאין די״ל אלא חורבא. מינה דנפיק בדבר

 לקפידא אלא ממש לחורבא הכוונה

 לומר שינה הקב״ה דהרי ומחלוקת,

 זקן, ואדוני במקום זקנתי ואני לאברהם

 קפידא, מדבריו יוצאת שהיתה ונהי

 חורבא. מזה יוצאת היתה שלא פשיטא

 מלשון משמע שכן העיר אחד וחכם

 ומשמע מקפיד", "ואינו שהוסיף המאירי

 ואולם לשנות. מותר היה הקפיד שאם

 כשהבעל דאולי הכרח מזה אין לענ״ד

 לחורבא, הדבר נחשב אשתו על מקפיד

 לחוד דקפידא י״ל לאחרים ביחס אבל

חורבא. גורם אינו

 אילעא רבי לפי דהרי לכאורה מסתבר וכן

לשנות מותר בר״ש אלעזר רבי משום

 ולענ״ד ליכא, מצוה אבל השלום מפני

 לשקר, דמחויב מסתבר חורבא במקום

 ממה הוא אילעא רבי של דהמקור והגם

 את לנו ישיב "והשב יוסף אחי שחששו

 דמשמע אתו", גמלנו אשר הרעה כל

 להרוג יוסף שירצה שחששו לכאורה

 מבואר וכן עליו, פסקו שהם כמו אותם

 "וידבר הפסוק על המד״ר בשם ברש״י

 י״ל לענ״ד מ״מ אך יעויי״ש, לבם" על

 שלא וסובר כך על חולק אילעא דרבי

 מפחדים היו דאילו שיהרגם, פחדו

 מפני לשקר דמותר לגמ׳ מנ״ל שיהרגם

 מחמת רק שם מותר היה אולי השלום

 כמוש״ב דמסתבר אלא נפשות, פיקוח

 קטטה, חשש אלא מיתה חשש היה שלא

 מ״מ לקטטה שחששו נימא אפילו אכן

 יתקוטטו שאם חורבא, בגדר שזה אפשר

 וליכא גדול, ריב מזה לצאת ח״ו יכול

 גם לשנות דמותר אילעא רב מדברי ראיה

 מפשטות עכ״פ אך קטטה. במקום שלא

 ואפילו למיתה, שחששו משמע הפסוק

 מ״מ אותם שיהרוג חשבו שלא נימא

 להם, שיזיק שפחדו משמע הפסוק פשטות

 שזה לנו" ישיב "והשב שכתוב וכמו

.נוצ״ע' חורבא, בגדר בודאי

אמרו ע״א ט״ז דף בכתובות ועיין ב(

מי לדבריכם לב״ש ב״ה להם

 הוי דשקר סובר אילעא דרבי הוא מחלוקתם דיסוד ואפשר לשנות, דמעוה ס״ל נתן ורבי יב.
 סובר נתן רבי ואילו הם, דשוים וסבר רשות אלא מעוה הוי לא ולכן הותרה, ולא דחויה בגדר

 וכדאיתא לקיומא, דהוי שלום לעורך היא דיבורו שמטרת ביון בלל לשקר נחשב ולא דהותרה
 פליגי דלא לדחוק אפשר עוד מעוה. הוי ע״ב כלל בדיבורו שקר דליכא כיון וממילא דר״א, בפירקי

 תנא ישמעאל רבי דבי’ שלישית: דעה עוד איתא דבגנר י״ל ואולי ממש. חורבא במקום מיירי ור״ג
 גם לשנות. שמותר או לשנות שמעוה סובר אם ויל״ע השלום", מפני שינה שוזקב״ה השלום גדול

 משנה היה לא הקב״ה מ״מ לשנות מעוה אם דגם הבונה שאולי השלום, גדול בלשון לדייק יש
 הותר שלום מעות דלגבי השלום" ב״גדול הבונה זו ואולי וכנ״ל, אמת, הקב״ה של חותמו דהרי
וכנ״ל. כלל שקר של מעיאות בזה וליכא שקר,
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£יג כירוריהלכה

, $234547אוד׳ח'
בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח........

בעיניו, ישבחנו אומר הוי בעיניו, יגננו או

 של דעתו תהא לעולם חכמים אמרו מכאן

 וביאר הבריות, עם מעורבת אדם

 שלום דרכי מפני שהוא "דכל הריטב״א:

 תרחק"/ שקר מדבר משום בו אין

 דדרכי הריטב״א בדעת מבואר ולכאורה

 מכך יצא שלא במקום אפילו הוא שלום

 ישבח לא אם תצא חורבא דאיוו חורבא,

חבירו. מקח את

 "להתרחק רכ״ז: מצוה בסמ״ק וק״נן

שקר מדבר דכתיב שקר מדברי

 השלום מפני לשנות מותר אמנם תרחק...

 דעתו לערב וגם ס״ה דף ביבמות כדאיתא

 כיצד דכתובות בפ״ב אמרינן הבריות עם

 כלה אומרים וב״ה הכלה... לפני מרקדין

 סנהדרין. הל׳ בסמ״ג וכ״כ וחסודה", נאה

 שלום דרכי דהיתר חידשו דב״ה ומשמע

 ריש ]אלא אחדות להוסיף כדי גם הוא

נששואלו רק הוא ההיתר אם להסתפק

 ישבחנו, לא אם עליו יקפיד דאז הלוקח

 לא אם כלל קפידא דליכא במקום שגם או

 את ומשבח הולך מעצמו אם בגון ישקר

סי[. לשקד־י מותר בזה גם האם מקחו,

 קפ״א( אות >ש״ג תשובה בשערי עיין אך

הדברים... בסיפור "המשקר שכתב:

 הפסד ולא כשקריו תועלת לו ואין

 מצות לקיים התירוהו החלק זה לזולתו...

 מותר כי ואמרו ושלום, טובה ודרישת

 נאה שהיא ולומר החתן לפני הכלה לשבח

 מותר ואמרו כן, שאינו אע״פ וחסודה

 צוה אביך שנאמר שלום בדברי לשנות

 דהא מלשונו משמע ע״כ. מותו".", לפני

 כדי הוא הכלה את לשבח לשקר דהתירו

 שלום דרכי משום ולא מצוות לקיים

 הוי במקח בעיניו ישבחנו דגם ]וצ״ל

 עם דעתו דלערב דסובר ומשמע מצוהן®,

 כיון דשלום היתר בכלל הוי לא הבריות

ודלא ישקר, לא אם קטטה תהיה דלא

 יעוי״ש. כלל, שקר הוי דלא בסוגיא אחר פי׳ שב׳ ס׳ה סי׳ אבה־׳ע ובט־ז שם מהרש״א ע׳ 4י

 ישבחנו ד״ה ע״א י״ז כתובות בתוס׳ יע׳ וב״ה, ב״ש נחלקו זו בנקודה דאולי אחד חכם והעיר יד.
 לומר היתר שיש רהגם ב״ש בכוונת דאפ״ל שקר", לומר להזקיק לתקן לחכמים דאין סברי "דב׳ש

 יש ולפי״ז מעצמו. כן לומר שיזדקק לתקן אין אבל נאה היא הכלה אם שואלו החתן אם שקר
 הבריות", עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם אמרו "מכאן שם: בגט׳ ב״ה כונת שזוהי לפרש

 מעורבת דעתו שתהיה כדי לשבח צריך לשבח העולם שדרך במקום מ״מ שואלו אינו אם שאפילו
 איסור ליכא דלקיומי דבלה, הברייתא של הדרשה את צריך שע״ז ואפשר לשקר. אותו ומזקיקים

 זו שהלכה סוברת דידן הגט׳ אם להסתפק יש עדיין אולם מעצמו. כן לומר שנזקק ואפילו שקר
לקיומי. של מיוחדת מדרשה או שלום דרכי מדין נלמדת להזקיקו

 תגנה "אל שונאו בפני אדם תשבח אל בד״ה היראה בספר יונה רבינו ממש״ב ראיה מחכ״א, טו.
 להדיא אמרו ב״ה הלא וצ״ע ותחניף", תשב למה כי שתוק, אלא תשבחהו, ואל בפניו חברו מקח

 ולא מקחו, את לשבח ילך לא מעצמו אבל הלוקח כששואלו דישבחנו מפרש ולכאורה ישבחנו,
חנופה. משום אלא שקר איסור מחמת

 אית שלום דרכי של גוונא בכל דלא צ״ל ומצוה, שלום היתר, של אופנים ב׳ דאיכא לפי״ז טז.
 הפרישה בשם א׳ אות ד׳ פרק לקמן יעי היחידים, ב׳ כאן דיש מש״ב ובעיקר מצוה. משום בהו

 ב׳ ליכא וא״ב נועם, דרכי דדרכיה שלום דרכי בכלל הוי מצוה משום דלשנות רס״ב סי׳ חו־מ
זו. בדרך מתפרשים יונה רבינו דברי דגם ואפשר היתר, של אופנים
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 לא מצוה דליכא ובנידון הנ״ל, כהריטב״א

שלום. דרכי של היתר בנד״ז יהיה

 "תניא פ״י: רבתי כלה מסכת וז״ל ג(

הכלה... לפני מרקדין כיצד

 דאותביה מ״ש וב״ה שם: דכלה ובגט׳

 גדול דתניא מדאורייתא, וליתביה ממקח

 מעיקרא בו שינה הקב״ה שאפילו השלום

 הקשו למה ]ד״ל זקנתי ואני וכו׳ דכתיב

 הכי מדאורייתא[, הקשו ולא ממקח לב״ש

 שפיר דמדאורייתא מיבעיא לא קאמרי

 ע״כ. דמי," שפיר לברייתא גם אלא דמי

 אופנים, בב׳ הגם׳ תי׳ את לבאר ונראה

 עם דעתו לערב דההיתר יונה רבינו לפי

 אלא שלום דרכי משום אינו הבריות

 דגם לתרץ היא הגט׳ כוונת מצוה, משום

 כדי להתיר יש שלום דרכי היתר לולא

 הראשונים ולפי הבריות, עם מעורב להיות

 בכלל הוי הבריות עם רעתו דלערב דס״ל

 הגם׳ כוונת את לפרש צריך שלום דרכי

 למנהג ׳כלומר שם: הגרי״ם שביאר כמו

אדם׳. בני שנוהגין ארץ דרך

 ותירוצו כלה רמסכת הגס׳ מקושית והנה

לב״ה כלה לשבח דמותר מבואר

 שדייקנו כמו ודלא שלום, דרכי משום

 מצוה. משום רק דהוא יונה רבינו בשיטת

דשלום היתר נמי איכא דבכלה ואפשר

קייס עיץ

 או והכלה החתן ]בין קטטה חשש דיש

 בא יונה ורבינו לחבירו[, החתן בין

 דליכא היכא מצוה לצורך דגם להוסיף

 אמרו ב״ה שהרי מותר, נמי קטטה חשש

מז. ׳י הבריות עם דמעורב טעם

 מפני לשקר מותר בפשטות ולסיכום, ד(

במקום אף שלום דרכי

 להסתפק יש להמאירי ורק בלבד, קפידא

 ההיתר דין את לברר עלינו ומעתה בזה.

 דידן בנידון וא״כ מצוה, לצורך לשקר

 להנצל כדי לשקר נוסף היתר יהיה

תאמר. ובל סוד מגלה מאיסור

ד פרק
 דטשנו רבנן עביה מילי תלת כהני

בטלייהו
 יהודה רב אמר >»:( ב״מ בגט׳ ןןיין א(

מילי תלת כהני שמואל אמר

 במסכת במלייהו דמשנו רבנן עבידי

 פירש וברש״י ובאושפיזא. ובפוריא

 סדורה פלוני מסכת בידך יש במסכת,

 לו היא שסדורה ואע״ג לאו או בגידסא

 פוריא היא. ענוה ומדת לאו, לו יאמר

 צניעות ומדת לאו יאמר מטתך שימשת

 אושפיזא על שאלוהו אושפיזא או הוא.

 לאו, יאמר יפות פנים בסבר קבלוהו אם

שאינן אדם בני עליו יקפצו שלא כדי

 שלום, רדרכי היתר ליכא לבד קפידא דבשביל הדל משמע תתרס־ב סי׳ דבס״ח חב״א והעיר יז.
 תפ״ה סי׳ חיים שלמת ובשו״ת ס״ח א׳ בלל ח״ב חיים חפץ בספר וע״ע ואיבמ״ל, לדחות ויש

בזה. מש״ב
 מול כלל חשיבי ולא קטנות הן חמקה מעלות אם גם מקת לשבח דמותר ראיה הביא וחכ״א יח.

 ממשפחת אשה שנשא לאחד מעלה אתו מצא שר״ג ע״ב י׳ מכתובות וראיה הגדולים, חסרונותיו
 אשריך בטקחך, זכה ׳־לך לו ואמר נדה, ספק לידי אתי לא דבזה נדות, דם להם שאין דורקטי
 מועטין שדמיה דאשה החסרק מול למאומה נחשבת המעלה שאין הגם דורקטי־׳, למשפחת שזכית

 מותר מ־מ האיש", לאותו גמליאל רבן ניחמו הבל של •תנחומים חנינא רבי ובדאמר מועטין, בניה
בבך. לשבחה
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קשר הלכה כיתרי

 ברמב״ם ועיין ממונו. את ויכלו מהוגנים

 עוסק היה "כיצד, כתב: דגזילה ספי״ד

 אני במקוואות ואומר דנדה במסכתא

 בענק שאלה ישאלוהו שלא כדי שונה

 אני בזו ואומר זו במטה שישן או נדה,

 שנתארח או קרי, שם ימצא שמא ישן

 אני ראובן אצל ואומר שמעון אצל

 שמתארת זה על יטריח שלא כדי מתארח

לחבירו אדם בין שלום שהביא או אצלו

 זה על זה לחבבן כדי גרע או ־--־והוסיף’’

עכ״ל. מותר",

 חשיב דלא "והא באושפיזא: ד״ה -•••ובתום׳

דרכי מפני לשנות מותר הכא

 יבמתו על הבא פרק כדאמרינן שלום

 הן שלום דרכי משום נמי דהני משום

 הני", נקט להבי מאחרים יותר ורגילין

 דלא דהאי לן ומסתברא כתב וברי״ף

 משום מילי תלת הנך בהדי הא חשיב

 כי היא דמצוה ליה איצטריכא לא דהאי

דרשות. הנך ליה איצטריכא

 שדקדק רס״ב( סי׳ סוף )חו״מ בפרישה וקן'

שכתב רש״י שבין הלשון בהבדל

׳ואומר׳ שכתב לרמב״ם ציווי לשון ׳יאמר׳

 הני דלרש״י וביאר בעלמא, רשות לשון

 היינו במילייהו לשנות רבנן דעבידי ג׳

 אח ודרך צניעות דענוה מצוה לצורך

 בכלל והוי מצוה עניני נחשבים כולם

 גם וזוהי שלום, דרכי מפני לשנות מצוה

 הוי מצוה דבר רכל כתב ולכן תום׳ דעת

 דרכי דדרכיה משום שלום דרכי בכלל

 ואילו פשלום,' נתיבותיה וכל נועם

 אלא מצוה הויין לא ג׳ הני להרמב״ם

 חיוב וליכא טובתן משום בעלמא רשות

 ]ובפשטות הרי״ף. דעת גם וזהו לשנות,

 חז״ל שהתירו ג׳ אלו והרמב״ם להרי״ף

 ג׳ אלו כעין כל אלא רוקא לאו לשנות

 שלא להמשקר ובזיון הפסד לצאת שיכול

ופוריא[. למסכת דומה והוא יתבזה

 ד׳< טור )קג״ז פערלא הגר״י בביאור ב(
דמנ״ל הרי״ף על הקשה

 עשה על לעבור דרשאי תלת בהנך באמת

 מקרא דהא תרחק, שקר דמדבר דאורייתא

 ולצורך שלום דרכי מפני אלא שמענו לא

 לטובתו, אלא שאינם בהנך אבל מצוה

 לדחות מנ״ל וכדומה? יתבייש שלא כדי

דאורייתא. עשה

 פרק לעיל )הובא קט״ו דף שבת הגט׳ את להסביר יש מצוה לעורך לשנות דמותר זה יסור לפי יט.
 משמיה ממערבא אגרתא אתא א״ל מחרפי דקא דחזא כיון קארי גרדי רבה דבי בהערה( ה׳ אות א׳

 דחשיב משום דמותו־ וי״ל מיניה, דלקבלו היכי כי אגרתא אתא ז״ל ו־ש״י ופירש דאסור, יוחנן דר׳
 עי׳־ש. לאמיתו, דין להוציא בדי דמותר שביאר א׳( טי׳ )ח״ג פעלים רב בתשובת )ויע׳ מצוה עורך

 הארץ לעם1 ליה ראמר ע׳־א ס״ב בגיטין הגם׳ נמי לבאר יש ובזה מצוה, צורך בכלל דזה ואפשר
 ומשמע עליו, לאיים דהיינו שם ברש״י ויע׳ לטיבלא", הדרא בה נגעת אי "חזי בטהרה! נזהר שאינו

 לטבלו. יחזור באמת מתנה ב״ד לב דמכח פי׳ שם בחת״ס אבן אמת, אינו שלגמרי דבר לו שאומרים
 ואולם שם. בלח״מ נמי מבואר כן בושה משום הוא ׳מסכת׳ של שהיתר הרמב״ם בדעת מש״ב ב.

 תקלה תצא שלא בדי הוא במסכת לשנות דההיתר הרמב״ם לדעת גם די״ל העיר אחד חבם
 להשיב, בו ויפצירו לו יאמינו לא להשיב יודע ואיבו שלמד יאמר שאם כשחושש ואיירי מתשובתו

 יש ג׳ שהני וכתב הרמב״ם, פירוש בפי מסבתא שביאר שם במאירי וע׳ תקלה. עי״ז תצא ואולי
 אלא טובה מידה מצד זה אין לכאורה מבושה, להנצל אלא דאינו ואת־ל מדוד, לאיזו "סרך בהם

 ל״כא לשנות חיוב ומ׳־מ טובה, מידה וה״ז תקלה תצא שלא כדי שמשנה משמע אלא לטובתו,
תקלה. מכך שתצא רחוק חשש אלא ראינו כיון
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yy קייס

 כדעת והרמב״ם הרי״ף דסברי ואפשר

תרחק שקר דמדבר היראים

 בחני ולכן לחבירו, כשמזיק דוקא נאמר

 מצות בהו ליכא לאחרים מזיק דאינו תלת

 רב ובשו״ת בהם. לשנות שלא התורה

 לשקר דמותר ביאר א׳ סימן ח״ג פעלים

 מגט׳ לזה מקור ומביא בושה, חומר מפני

 דס״ל והיינו יעויי״ש, ע״ב מ״ג דף ברכות

 כצורך נחשב הבריות כבוד דגדול

 דכבוד ס״ל דהרי״ף אפשר ועוד י*. מצרה

 הוי מ״מ ממש, מצוה דאינו הגם הבריות

וצ״ע. לקיומי, בכלל

 דלצורך לכאורה יוצא המבואר ולפי

לשקר היתר יש סוד גילוי איסור

 ומעוד מצוה. לצורך לשקר התירו דהרי

יצא באם לשקר לשמעון להתיר יש טעם

 דהוי סודו את יגלה אם לראובן הפסד

 רק ממש פסידא ליכא ואם אושפיזא. כמו

 יש מעניניו העולם שידעו רצונו שאין

 דהרי לאושפיזא, דומה הוא אם לעיין

 מותר בעלמא מטירחה להנצל כדי אפילו

 הפסד ליכא אם וגם הנ״ל. הדמב״ם לדעת

 על תרעומת לראובן יהיה יגלה ראם רק

 היתר יש מראובן שמעון ויתבייש שמעון

 מפני לשקר דמותר הרמב״ם לדעת לשקר

 כדי לשנות מותר בזה גם ואולי הבושה.

.“שמעון על ראובן יקפיד שלא

 לוי ששאל באופן עוד לדון ויש ג(

לשמעון הנוגע ענין משמעון

 לשקר. מותר אם לגלות, רצונו שאין עצמו

 דשרי, פשיטא היראים לשיטת והנה

דרכי חשיב יקפיד שלא דכדי ואפשר

 כיון האמת לומר מותר התענה אם אותו שואלין *אם ז׳: ס״ק תקס״ה סי׳ או*ח במג״א וע׳ כא.
 בב״מ כדאיתא מתענה שאינו שיאמר הוא חסידות מידת ומ״מ ולהתפאר, להשתבח עושה שאינו

 מיצינו ובן זה הוא ענוה שמדת ופירש״י למד שלא יאמר מסבתא למד אם ישאלוהו שאם כ״ג דף
 גם לשקר חסידות נדדת רק דהוי מבואר ולכאורה הך. א״ל בימיך הקשת נראתה שא״ל בריב״ל
 לצורך לשקר הותר חסידות, מידת אם כי בזה דאין דאף !ומשמע הנ״ל בפרישה רלא רש*י לשיטת

 משום שנה ולא קרא שלא עצמו על אמר יונתן דר׳ ע*א ח׳ ב״ב בגט׳ ויע׳ חסידות, מידת קיום
 בתנא דאשתמש הא על ה׳ משנה פ״ר באבות יונה רבינו ובפירוש תורה, מכתר ליהנות רצה שלא
 וע״ע לשקר[. הותר רידן בנידון כ״ש ולכאורה הדין, משורת לפנים בן עשה יונתן דרבי כתב

 במעשה לחלק אפשר ולעג״ד’ שכתב: רבה באליה ויע׳ בזה. מש״ב שם כתובות למס׳ בהפלאה
 ובמסכתא ידע, לא והוא ריב״ל במקום שלא הקשת שנראתה דאפשר ב״ב שקר הוי לא דריב״ל

 הלא וצ״ב, ענוה, לצורך לשקר דאוסר ומשמע רס״ב". ס״ס בסמ״ע כמ״ש אחר פי׳ הרמב״ם פי׳
 דמותר וכ״ש הפרישה במוש־כ רשות דהוי מבושה להנצל כדי במסכת לשנות מותר להרמב״ם

 ואולם מצוה. בדבר חשיב מבושה דלהנצל פעלים כהרב הא״ר דסובר וצ״ל חסידות, מידת לצורך
 חמור שזה ניחא, מצוה משום הוא מסכת של שההיתר שלהרמב״ם הנ״ל הרב שהעיר מה לפי

חסידות. ממידת יותר
 אם לר״י ליה "ומספקא ת״ל: הייתי מזיר לומר ירצה אם ומה ד״ה ע״א פ״ח יבמות תוס׳ וע׳

 שמא או הערים להכחיש נאמן דאין לאו אם נאמן אם מזיר ולא שוגג לא חלב אכלתי לא אמר
 מזיר אכלתי לא שאומר ובמה שוגג אכלתי לא שאומר במה עדים ליה מכחשי לא רהא נאמן
 חטאיה*, מפרש רלא עושה ויפה קרבן לחיוב שייך אינו זה כי לן איכפת לא ליה דמכחשי אע״ג

לשקר. יש פשעיו כיסוי ענין דלקיים משמע עושה, יפה מרכתב
 גם או אשתו על בעל קפידת במקום דוקא לשקר מותר אם לעיל במש״ב קצת תלוי תה כב.

אדם. שוס של קפידא במקום
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2& הלכה בירורי

 כמו ולכאורה לעיל. שכתבנו וכמו שלום

 שלא כדי באושפיזא לשנות שמותר

 שלא או לרש״י למארחו להפסיד

לבעל מותר ה״נ להרמב״ם יטרידוהו

 להפסיד שלא כדי לשנות עצמו הבית

 מיוחד דין הוא אולי אך יטרידוהו. ושלא

 טובה, תחת רעה לגרום שלא באורח

“וילע״ע

הבא בקובץ כעז״ה יופיע המאמר המשך

תגנוב לא כנגד בפרות על טעם
 תגנוב, לא כנגד הוא הכיפורים יום ...ערב דברות י׳ כנגד הן תשובה ימי ."עשרת

>דט )סנהדיי] ואמרינן למקום, אדם שכין עבירות התשובה, תכלית זוהי כי

 יום ערב לעורר יש לכך גנבי, רשעים מאן כעולם, אף חרון כעולם שרשעים בזמן

 נחדל למען הכפורים יום תפלות בחתימת מסיימים לכן וחמה, אף לסלק הכיפורים

 ונחרצה כלה אם כי לומר תרנגולים, שוחים כפור יום בערב ולכך ידינו, מעושק

 וכרמים משדות מגזל שמתפטמים עופות על חרונו ישפוך נגזל, בנהנים דין לעשות

תר׳ה(. סי )ארח כשו״ע כנודע שלהם מעיים כני זורקים לכך כי וכהנה.

ד( דף א• דרוש ח״כ דכש )יערות

 חכמים דברו הבאי, בלשון נביאים דברי הבאי בלשון תורה דיברה ע״ב צ׳ חולין בגמ׳ איתא ע.
 לשק דנאמרה לכל דידוע התם דשאני לשנות דמותו־ משם ראיה להביא אין אבל הבאי, בלשה
תשובה. השערי ובמוש״ב אסור, בבה״ג שמגזים יודעים לא והשומעים מגזים אדם אם אבל גוזמא,
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חיים עץ עד

פריעיוראסער יעיראל עלמה ,ךזרג;>^",
יצ״ו לונדון שלם, חיי ישיכת וראש סאסיב תך־ רב

^7\בתרחק^מאמ שקר נודגר בענק מקיף בירור
השאלה: דבר על נחזור הענק להבנת

 שלא והזהירו מסויים בית לקנות עומד שהוא בסוד לשמעון גילה ראובן
זה, בית לקנות עומד ראובן האם שמעון את שאל לוי אדם. לשום זאת לגלות

 במקרה תחשב שתיקתו כי לוי, לשאילת לענות בלי לשתוק יכול היה לא ושמעון
 איסור יש אחד מצד הלכה, ע״פ לעשות שמעון על מוטל מה הן, כאמירת זה

סי׳ במג״א כמבואר סוד, ומגלה תאמר בל איסורי ישנם שני ומצד לשקר",
 שיאמר עד יאמר בבל שהוא דבר לחבירו לאומר מנין ד:< )דף דיומא "פ״ק קנ״ו:

מזהיר האומר ואם לאמר. מועד מאהל אליו ה׳ וידבר שנאמד: אמור, לך לו
 דוחה האם הרע...". לשון משום בו יש רבים בפני אמרו אפילו לומר ^,^שלא

 על לעבור שלא כדי לשקר מצוה אדרבה או תאמר בל איסור אח שקר איסור
תאמר. בל

ה. פרק
 כדי לשקר דמותד היעב״ץ שיטת

 יפסיד שלא מאחד ממונו להוציא
ממונו

 בכה״ג לשקר לשמעון להתיר צד עוד יש

)הובא ע״א י״ד דף בגיטין ריע׳ ללוי,

 הוה ששת "רב :ת׳( אות ב׳ פרק א׳ במאמר לעיל

 ליה אמר במחוזא, דסרבלי אשרתא ליה

 אייתינהו דאתית בהדי חמא בר יוסף לרב

 ניקני ליה אמרי ליה, יהבינהו אזל גיהלי,

להו אישתמיט לסוף אין. להו אמר מינך,

 שם: בהגהותיו זצ״ל היעב״ץ וכתב כו׳",

 שקר מדבר משום ביה לית ה״ג כי "שבכל

 כיון נוגו׳ ישראל שארית ומשום תרחק

 מידם להציל יכול ולא בהו מיחייב דלא

 שקר". על יבטיחם לא אם אחר באופן

 דכיון כהיראים דהוא י״ל ההיתר וטעם

 הוי שלו ממון להציל לתועלת שמשקר

 ועוד שקר, איסור בזה ואין ׳קיומי׳ בכלל

 דינא איניש עביד מדין דהוא אפשר

 כדי חבירו להכות שמותר דכמו לנפשיה

 לו? לשקר מותר ה״נ שלו את להציל

לראובן להקל ספק צד עוד יש ומזה

 אם דא״כ הסוד, את לגלות שלא בפירוש הבטיח לא ששמעון בנידון השאלה היתה באמור א.
לראובן. לשקר שלא ועדיף לראובן, ששיקר נמצא יגלה

 שמעיקרא או אח״ב להשתמט דעת על אין אמר מעיקרא דומא בר יוסף רב אם להסתפק יש ב.
 דאם בתרתי שהקשה ז״ל היעב׳־ץ כוונת זוהי ולכאורה נתחרט, ושוב אחריות לקבל ע״ד אין אמר

 נתחרט שאח״ב אלא שיקר שלא נאמר ואם שקר איסור בזה יש להשמט ע״ד אין אמר מעיקרא
וכד. ישראל שארית משום בזה יש ג״כ

 יזכה דין פי דעל אף עמו שהדין דכשיודע כתב דו( אות בי פרק לעיל )הובא מ’הרי החי׳ והנה נ.
אבל כר שקר מדבר כר ליודע דמניז בהא דדוקא להשתמט, רשאי יאמינוהו, שלא מצד הלה
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TO הלכה כירורי

 אמנם להפסיד, שלא כדי ללוי לשקר

ממש. בהפסדממון דוקא זה לכאורה

 דאיירי ולא ד״ה ע״א קי״ד ב״ק תום׳ ומן׳

לישראל משמתינן שאין בנידון שם

 ממון שתובע עכו״ם לטובת המעיר

 מוציאים שהם במקום חבירו מישראל

 וז״ל: שם תום׳ וכתבו תרי, ע״י ממנו

 הלואה להפקעת שרי לעיל והא וא״ת

 היה שאם הרבה אותו מפסידים וא״כ

 לא כפר שאם ומשמע לכפור, יכול רוצה

 איסור עובר היה ראם איסור, שום עבר

 לישראל משמתינן שלא פשוט נראה

 שכיון חידוש לנו יצא ולפי״ז המעיד.

 נמי ליכא ע״כ מותר, הלואה שהפקעת

 ההלואה להפקיע כדי שמשקר במה איסור

 רק מותר הלואה דהפקעת אמרינן ולא

 אכן שקר. ע״י ולא העכו״ם כשמרחה

 שקר איסור ראם נתבאר א׳ ב׳ פרק לעיל

 איסור יהיה לא אולי לחבירו אדם בין הוא

 הראיה לדחות יש ולפי״ז לעכו״ם, לשקר

 הפסד הלכה עפ״י שיש שבמקום מכאן

לשקר. מותר

 כ׳ )חלק זצ״ל לכק״ז יעב״ץ בשאילת זמן׳—

התום׳ שנקט מה על שהקשה נ״א< סימן

 הלא הלואתו, הפקעת רק דהוי בקושיתו

 מצי ומי בדיניהם, העדים את הגוי יתבע

 ואשתבועי סהדי ולאכחושי כה״ג מכפר

 דינא הך סכרי דהתו׳ דצ״ל וכתב לשקדא.

 הגוי שאבי וכגון לגמרי, תובע בלי מיירי

 בנו הכיר ולא בפניהם לישראל הלוה

 למיזל ליה אסור בכה״ג מעולם, וו בהלוא׳

 היורש, מנכרי הנעלם לגלות ולאסהודי

 ליכא כה״ג הא הכי אי להו קשיא והשתא

 שרי לתרי ומ״ט הלוא׳. הפקעת אלא הכא

עכתו״ד. ליה מפסדי ודאי הא

 תום׳ במש״ב כלל ראיה ליכא ולדידי׳

אין שהרי לכפור, בידו שהיה

 ישלם שלא ורק וישקר שיכפור הכוונה

 נראה דבריו לולי אכן תורה. דין עפ״י

 לא לכפור יכול היה שכתבו התוס׳ שלשון

 סימן י׳ פרק קמא )בבא ברא״ש ויע׳ כן. משמע

 תובע כשהכותי "ומיירי וז״ל: שכתב (1י״

אומר או לו כופר וישראל הישראל

ו ״עוצ (״פרעתי

 אם גם מאחרים, ממון להוציא בדי בבי״ד לשקר דאסור סובר שהרי״ם ונראה רשאי. להשתמט
 ראיה לענ״ד ונראה לשקר. מותר ממון ממנו יוציאו שלא להשתמט ודוקא עטו, רהדין יודע הוא

 מיא שתו תתאי להו אמר לעילאי דאול אשי בר שימי דרב בהא ס:( )דף גיטין מהנט׳ להיעב״ץ
 דאלים בל של דין כאן שיש רסבר משום אשי בר שימי ר׳ שכונת פי׳ רבי ובתד״ה ובו׳ ברישא

 לי דמה נמי להטעותו "דיכול ת״ל: ב׳< ס־ק ק־ע )סי׳ בסמ״ע ויע׳ לשקר. מותר דבנד״ז משמע גבר,
 בנידון דוקא היתר יש דלהסמ״ע לומר מקום יש ואולם וטענה", בהטעם גבורה לי ומה יד גבורת

 דבב״ד לב״ד מחוץ דוקא הוא היעב״ץ של היתרו ולכאורה וצע״ע. גבר, דאלים כל של דין שיש
ע״א. ל״א בשבועות וכמבואר שלו, הוא הדין שמן ממק להוציא כדי גם לשקר אסור

 לנפשיה דינא איניש עביר אמרינן דלא פ״א סי׳ ח״ג הרשב״א תשובת מלשון חכ״א והעיר
 דמשמע בזב, ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית כתיב דהרי בדין, לובות כדי שקר להתיר
 י״ח(, סי׳ פ״ד )ב״ק יש״ש ש־ו(, )סי־ הדשן תרומת וע״ע כהיעב״ץ. ודלא מב״ד, חוץ אף דאסור דסובר
ואיכמ״ל. שם, בנתיבות ויע׳ ח׳ אות באורים י״ב סי׳ תומים

 למאי קשה ודל: וכתב התוס׳, קושית על ג״ב שעמד ק״ב< סימן )ישנות, מהריט״ץ בשו״ת ויעו׳ ד.
 אם וניגח הא וקשה לכפור" יבול רוצה היה שאם הרבה אותו מפסידים "וא״ב התוספות דבתבו

שקר. על ישבע וביצר כפירתו על להשבע צריך הדינין בבל מקום מכל אבל להשב' צריך היה לא
חייב שאיני לישבע דיבול הוי הבי רמילתא עקרא דחוק, שהוא הגם לזה... והתירוץ שם: ודל
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ויקיים צו

ל•

 חסידים ספר שיפת בירור

תכ׳׳ס )סי׳ החסידים בספר כתב א( ו,
 לשנות מותר שאמרו "דאע״פ

 או נכרי יבוא אם השלום, דרכי מפני

 ואינו מעות, לי תלוה לאדם ואומר יהודי

 לו, יפרע לא פן ירא כי ברצון לו מלוה

 שמותר מה כי לי, אין לומר יכול אינו

 בשכבר זהו השלום, דרכי מפני לשנות

 בין החילוק מה צ״ב והדבר .חהדבר״ עבר

ולשעבר? להבא

 מספר הביא ס״ח על חסד במקור ב( ו.

דבריו שפירש לאברהם חסד

 לשנות רשאי עבר שכבר דבר "שבשביל

 יוסף באחי ביבמות דמייתי כולהו כהנך

שהיתה השנאה ע״ד לפייסו שהוצרכו

 מתיירא שהיה לשאול שמואל ובן כבר,

 שרה וכן היה, שכבר מאורע בשביל ממנו

 שכבר מה להודיע רצה לא שהשי״ת

 שלא מה על חבירו מפייס אם כגון אמרה,

 השלום למען רשאי אתמול לו הלוה

 כגון שלהבא דבר בשביל משא״ב לשנותו,

 איזה ובשביל ממנו ללוות בא חבירו אם

 יתכן לא לו, להלוות רוצה אינו טעם

 מפיו, שקר ולהוציא זה בשביל לשנות

 שהביא הא״ר לקושית מקום אין ולפ״ז

 דשמואל מההוא שם באו״ח הפמ״ג

 מה ג״ב ומסולק הוא דלעתיד לזבוח,

כאן". הגחיד״א שמגמגם

 הסיבה אם בין החילוק להסביר ויש

דסובר משום לא, או היתה כבר

ויש שנאה כבר יש אא״כ לשקר דאסור

 לאכול יכול הרין שמן כיון הלוהו לא מעולם כאלו ליה הוה דגוי ממק הפקעת דשרי כיון כלום
 שקר שבועת היא מעולם הלוהו שלא דשבועה אע״ג שבועות מיני בכל להשבע יכול הלואתו

עבתו״ד. בלום, לו חייב אינו אלא לשלם חייב שיהיה באופן הלוהו שלא בלבו לחשב יכול
 להדיא לשקר שמותר ראיה אין דבריו לפי גם אולם ׳יכפור׳. התוס׳ לשון ניחא ולדבריו

 לשלם, חייב שיהא באופן הלוהו שלא הוא לבו שכוונת וה בנידון רוקא ראפשר הפסד, במקום
 לשקר לא אבל בכה״ג דוקא הוא השלום מפני לשנות ההיתר שגם בזה שיטות ז׳ פרק להלן ויע׳

וילע״ע. בהדיא,
 בהווה ה״ה הלא עתיד נקט למה וצ״ב אסור, דלעתיד בתב קנ״ו בסי׳ דבריו כשהביא המג״א ה.

 ה< )אות לקמן מש״ב דלפי חכ״א והעיר בהווה. דהוי לי, אין לומר יכול דאינו מס״ח שהביא ובמו
 )להלן לאברהם להחסד ובן עי״ש, אסור לעתיד בהבטחה דדוקא מדוקדק הלשק הרב השו״ע לדעת

 להווה, וכוונתו עתיד כתב גופא הס״ח ג׳ אות להלן מקיצ״נ לגירסת אבל מדוקדק, הלשון נ׳( אות
דוקא. לאו הלשון הוי הבאה בהערה להחיד״א וכן לשוט, תפס והמג״א

 דמשנו רבנן עבידי דמציעא פ״ב ראמרינן ואע״ג עולם: ברית בפירושו זצ״ל החיד״א מש״ב יע׳ ו.
 משום התם שאני עתה, שהוא מד, ומשנה לאו ואומר זו מסבתא בפיו שגורה אם והוא במסכתא

 והארך, דוק זה, בפרט מהשלום יותר רהענוה מזה ולמדנו מותר לעצמו טובה להחזיק ושלא עטה
 חכ״א והעיר מתענה", שאיט שיאמר הוא חסידות מדת "ומ״מ חקס״ה(: )סי■ ממג״א לזה וראיה ע״ב.
 לשקר אסור בהווה! דה״ה ר״ל וולבאורה העתיד רעל ס״ח דברי קנ״ו סי׳ לעיל המג״א הביא הלא

 עדיף לנפשיה טיבותא להחזיק שלא דענוה דחסידותא מילתא דאפילו צ״ל ולכאורה שלום, בשביל
 דיש בהמג״א כלל סתירה אין ה( אות )להלן שו״ע ולהרב וצלע״ע. בעתיד, שקר ודוחה משלום

 ספה״ח לדעת גם מותר ממש מחלוקת דבמקום נימא אם אולם לעתיד. גם שלום דדרבי היתר
 קפידא במקום שלום לגבי רק היינו משלום עדיף דעטה החיד״א דמש״ב י״ל להבא, גם לשקר
 מילתא שהוא עטה ממידת עדיף שזה בודאי ממש שלום ולהטיל גמור מחלוקת במקום אבל קצת,

המג״א. איירי ובהכי דחסירותא,
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עז הלכה כירורי

 כשעדיין אבל שלום, לעשות לתקנו צורך

 שלא למנוע שמצוה הגם שנאה ליכא

 דעדיין כיון מ״מ שנאה, לידי יבואו

 ליכא דעדיין שלום לעשות מצוה ליכא

 שקר איסור דוחה אינו ע״כ שנאה

 שמע לא עדיין דאברהם הגם ]ובשרה

 שהיא כיון מ״מ וקן, ואדוני אמרה שהיא

 מחלוקת של כמצב נחשב כן אמרה כבר

לשנותן. מותר ולכן

 סי׳ נרדמים מקיצי הוצאת ובספ״ח ג( ו.

ע״י לזה ]נתעוררתי גרם תתתרל״א

 ה׳ו[ סי־ )ח״ב שפתים ניב ספר בשם חכ״א
 דרב כריה יצחק ר׳ שהרי "תדע וז״ל:

 משנה שהיה דרב( ט־יה חייא ,ר )צ״ל יהודה

 אביו דברי שיתקיימו כדי לאמו אביו דברי

 לא שכבר-עבר דבר וכו׳ אסור אעפ״ב

 להבא אבל שקר, לידי לבוא ירגיל

 דגם בס״ח מפורש זו ולגירסא מרגיל",

 שקר מדבר מהפסוק נתמעט ועתיד הווה

 יתרגל. שמא איסור בזה שיש אלא תרחק,

 חיים הלב שכ״פ הביא שם שפתים ובניב

 נמי וכעי״ז ה׳. סי׳ ח״א פלאג׳י להר״וז

 זצ״ל נטנזהון ]להגרי״ש שאול בדברי פי׳

יעיי״ש. הש״ס[, אגדות על

 לשקר הס״ח התיר דלא הא לפי״ז ונראה

באם דוקא איירי ולהבא בהווה

 אלא גמורה מחלוקת תהיה לא ישקר לא

 ממש מחלוקת תצא אם אבל קצת, קפידא

 מחלוקת תצא שלא לשקר דעדיף בודאי

 אך לשקר. יתרגל שלא החשש מפני ממש,

 לפי חסידים ספר בלשון דחוק זה פי׳

שלנו. הנוסח

 בעל זצ״ל לכק״ז השו״ע ח״ל ד( ו.

"ויזהר ב׳(: סעיף קנ״ו )סי׳ התניא

 את יחליף שלא באמונה וליתן לישא

 שיהיה לך, יהיה צדק והין שנאמר דיבורו,

 כלומר צדק, שלך ולאו צדק שלך הן

 דבריך קיים לאו או הן מדבר כשאתה

 שבינו בדבר בד״א וכו׳, אותם והצדק

 אין אם מצרכיו עצמו דברי אבל לחבירו

 ואפילו ’לקיימן צריך אין מצוה סמך בהן

 ולא לחבירו שקר יבטיח לא השלום מפני

 אלא השלום מפני לשנות מותר אמרו

 בדבר ולא עברו שכבר דברים בסיפור

ע״כ. שלהבא..."

 השלום מפני ואפילו שכתב מה על והנה

למג״א ציין להכירו שקר יבטיח לא

 בכוונתו ונראה הנ״ל, חסידים ספר בשם

 ממשמעותם חסידים הספר דברי שהוציא

 שקר בין הבדל דאין ומבאר הפשוטה

 מותר ותמיד שלעתיד שקר לבין לשעבר

 דעל הס״ח ומש״ב שלום, דרכי מפני

 לחבירו כשמבטיח כוונתו אסור העתיד

 יכול שאינו מה על שמתנצל או לו שיטיב

 יהיה שבאם דבריו דמשמעות לו, להיטיב

 ואין כסף לו יש ובאמת ילוונו, לו אפשר

 לו אסור ובוה כלל, לו להלוות בדעתו

 אלא תרחק שקר מדבר משום לא לשקר

 בהתחלת שכתב כמו צדק הן משום

 וסובר מ״ט, דף בב״מ וכמבואר הסעיף

 איסור הותר שלום דרכי דמפני "ח הס

 צדק, הן הותר לא אבל תרחק, שקר מדבר

 הס״ח, בדברי מחודש פשט שזה והגם

 ז״ל הרב השו״ע כוונת שזוהי משמע מ״מ

 הן איסור לגבי איירי הסעיף כל שהרי

 לחבירו להבטיח דאסור כתב וע״ז צדק,

אם ]וצע״ק שלום דרכי מפני בשקר על

 לבין שבינו דבדיבור דס״ל י״ל אך לאחר, במזיק רק דאוסר □היראים משמע לשונו ופשטות ז.
ומפסידו. מזיקו אינו אם אף חבירו את להטעות רק הוא והאיסור שקר, איסור ליבא עצמו
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yy■ חיים rg

 אמר שלא מה על צדק הין איסור שייך

כן[. יוצא דבריו שממשמעות רק להריא

 פשטות לפי שאלתנו בנידון והנה ה( ו.

לוי שאל איך תלוי ספה״ח לשון »־״־־!

 עשה ראובן האם שאלו אם לשמעון,

 אם אבל העבר, על ה״ז מסויים מעשה

 ליכא הווה על לשקר שצריך באופן שאלו

 החסר לביאור אך שלום, דרכי של היתר

 שו״ע בדברי שביארנו למה וכן לאברהם

 לס״ח. גם לשנות ומותר הבדל אין הרב

 אם הנ״ל בספ״ח מקיצ״נ לגי׳ גם ואולי

 ישנה ולא זאת פעם רק ומשקר עובר

 ולא כהיתר הרבר לו יעשה שלא באופן

מותר. אולי בזה, יתרגל

 לדעת חיישינן אי לעיין יש להלכה ו( ו,

זצ״ל כק״ז אמנם חסידים, ספר

 לדברינו אך דבריו את הביא הרב בשו״ע

אסורה, לעתיד הבטחה דדוקא סובר הוא

 הבטחה בו שאין ובעתיד בהווה שקר """אבל’'"

 על תמה ע״ז וגם בלשעבד, כמו מותר

 הביאו לא קנ״ו סי׳ ובמ״ב עי״ש. הס״ח,

 וע׳ השלום מפני לשנות ׳מותר כתב: אלא

 ומשמע וצ״ע׳. חסידים ספר בשם במג״א

סי׳ )חייו ובחת״ס כוותיה. ס״ל דלא קצת

 רס״ב סי׳ )חו״ס סמ״ע וע׳ דבריו, הביא נ״ט(

 באושפיזא דמשנה "הא שכתב: מ״ח ס׳־ק

 אצל הוא שמתאכסן בעת דוקא היינו

 אני שמעון אצל ליה ואמר ראובן...

 בשקר אפילו דמשנה ומשמע מתארח...",

 ]ואף בשעבר דוקא ולאו הוה של

 משלום, עדיף דענוה שכתב להחיד״א

 הוא הבית בעל את להטריח שלא לכאורה

 שהתירו מהראשונים וגם משלום[. פחות

 דלא מבואר שלום, דרכי משום בכלה

 מס׳ דברי מפשטות יוצא וכן כהס״ח,

כלה.

 אף לשקר לשמעון להקל שיש נראה לכן

גילוי איסור במקום ועתיד בהוה

 ואינו עצמו אודות שואלו אם אבל סוד,

 לכתחילה נכון בוודאי לגלות רוצה

 שהשקר באופן בדיבורו וישנה להחמיר

 נראה אפשר אי אם אכן העבר, על יהיה

 הרב שו״ע בדעת מש״ב על לסמוך שיכול

 להלן ]וע״ע ס״ח על להחולקים בצירוף

ד׳[. אות ז׳ פרק

ו. פרק
 מטש לשקר בין הבדל יש אם בירור

לשנות לבין
 להטעות בכוונה במדבר לדון ויש א( ן.

בתרי הנשמע דבר ואומר חבירו את

 שקר מדבר אזהרת בכלל הוי האם אנפי,

 מתיר שלום דדרכי ההיתר והאם תרחק,

ממש? לשקר אף או לשנות רק

 בכלל הוי שינוי אם הנידון בעצם והנה

רבתי כלה במס׳ יע׳ שקר, איסור

 לענין ה׳[ אות ב׳ פרק לעיל ]הובא פ״י

 דמק׳ וחסודה נאה בכלה וב״ה ב״ש מח׳

 נאה, הכא ליכא נמי "וב״ה שם הגט׳

 וחסודה אבות ומבית במעשיה נאה דילמא

 מחזקינן, לא בבישתא דאחזוקי בדנפשה,

 מרבד הרחק משקר כתיב מי אומר וב״ש

 וכו"׳. וצדיק אומר וב״ה סתם אפילו

 בכלל הוי שינוי דגם להדיא "כ א מבואר

 מדבר דקרא מריבוי ונלמד שקר איסור

 ס״ה( סי׳ )אה״ע בט״ז וע״ע תרחק, שקר
 אמרה "והתורה וז״ל: כעי״ז ג״כ דמבאר

 לדבר שלא דהיינו תרחק שקר מדבר

 הבריות", בעיני לשקר הנראים דברים

 מקרא דנלמדת דכוונתו ]ואפשר יעו״ש

אסור[. בכה״ג דגם ד״תרחק"
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הלכה כירודי

 נטור שקר לשקד דטותר ראיה
— - השלום מפני

 שנה זקנתי" "ואני >פז.(: ב״מ ברש״י ב( ז.

היא שהרי השלום, מפני הכתוב

 עזרא באבן אך זקן. ואדוני אמרה

 הוא זקנתי ואני פירשו וירא בפ׳ וברמב״ן

 הרמב״ן: וכתב בלותי, אחרי פירוש

 רצה לא השלום מפני אך אמת, "ודבריו

 היה כי זקף, ׳ואדוני שאמרה מה לגלות

 שרה כי זקנים׳, ואדוני ׳ואני שיאמר ראוי

 הוי רש״י לפי והנה, ע״כ. תצחק" בשניהם

 זקנתי ואני אמרה לא דהיא ממש שקר

 גמור, שקר בזה הוי לא להרמב״ן אבל

 הבין לא הקב״ה של דיבורו דע״י אלא

לאמיתתה". שרה כוונת את אברהם

 לשקר דמותר מבואר לרש״י ולכאורה

לכאורה להרמב״ן אבל ממש,

 להרמב״ן דגם י״ל אך לזה, ראיה אין

 אלא השלום מפני ממש לשקר מצוה

 לומר וא״א חסידות מידת זו דאין דס״ל

 מבואר וכן אמת. שחותמו הקב״ה על כן

 ואני הפסוק על התוס׳ מבעלי זקנים בדעת

 שישנה חלילה שאומד מי "ויש זקנתי

 לנגד יכון לא שקרים דובר שהרי המקום,

והוא זקנתי, ואני אמרה היא וגם עיני,

 ושינה בתמיד" וגו׳, בלותי אחרי פירוש

 אלא דבריה, כל יספר שלא השלום מפני

 לשנות מותר אדם בני שאד וכל קצתם.

 אדם בני דשאר מפורש הרי לגמרי".

הרמב״ן? דעת נמי שכן ומסתבר מותרים,

 ד״ה )סה: יבמות לנר בערוך ע׳ אך ג( ז.
התירו דלא שנקט ושמע( וד״ה כה

 לשקר לא אבל לשנות אלא שלום משום

 ממש״כ מהריטב״א גם כן ודייק ממש,

 שאול: ושמע אלך איך ד״ה הריטב״א

 שהוא אלא הליכתו עיקר זה אין "ומ״מ

 מפני הולך לבד לזה כי לומר משנה

 העיר אך שלום"'. בדברי לשנות שמותר

 דמעיקרא ד״ה לעיל דבריטב״א חכ״א

 לשנות דמותר הגט׳ ראיית את מפרש

 שקר דהיה רש״י כפי׳ שלום דרכי מפני

 ולכאורה הנ״ל, הרמב״ן כפי׳ ולא ממש

 וצ״ע ממש, לשקר דמותר מדבריו מוכח

 דבמקום כלה מס׳ דרשת לפי וגם בזה.

 מוכח תרחק, שקר מדבר אמרינן לא קיומי

י". בזה וצ״ע ממש, לשקר דמוחר דסובר

 כתב א׳< סי׳ )חו־׳ם "ג ח פעלים הרב ד( ז.

לשנות חסידים הספר שאסר דמה

 זהו ולהבא הוה של דבר על השלום מפני

לומר דהיינו לשנות אבל ממש לשקר רק

נ־ס. סי׳ )ח״ו חת״ם בשחת וע״ע הרמב״ן, פי׳ על שהקשו מה ומהר״ל רא״ם ע׳ ח.

 ברמב״ן והנה מהבירו. ׳גער ולהסיר לנחם כדי לשקר מותר אם שנתעוררתי מה לכתוב ראיתי ט.
 כלומר ענינו, על אותם לנחם "וזה כתב: ולבוא לצאת עוד יכול ולא עה״פ וילך פרשת התורה על
 רבינו שמשה ואע״פ שם... אעבור שלא ציוני השם כי ועוד ממני, תועלת עוד לכם ואין זקן אני
 לנחמם", כן להם אמר לחה, נס ולא עינו כהתה לא הכתוב העיד כאשר ובבריאותו, בתקפו היה
 הפסד, דליכא במקום לשקר שאסור וגם לב״ד חוץ לשקר איסור שיש הרמב״ן סובר אם והנה ע׳־כ.
ולפייס. לנחם בדי שקר לומר שמותר משמע א״ב

שם. ישנים בתום׳ ויע׳ י.
 אני במקוואות ואומר בגידה עוסק "היה נזילה מהל' י־ד( פרק )סוף מהרמב״ם העיר אחד וחכם יא.

 פוריא שפירש כ״ג( >ב*מ מהמאירי וגם לשנות. רק ולא לשקר שמותר בדבריו מפורש הרי שונה,"
 עבור ממש שמשקר הרי לקרויח, טובל שהוא אע״פ לו נזדמן שרץ שמגע אומר טובל ראוהו "אם

שקר". שאומר "ואע״פ י׳־ז( )דף כתובות רי״ד התום׳ בלשון ויע״ע צניעות,
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Iחיים עץ

 לא ולכן מותר, אנפי לתרי הנשמע דבר

כמו תרחק שקר מדבר משום ב״ה *®*חשו

 שהקשה מה נמי יישב ועפי״ז ב״ש. שחשו

 עתה, שהוא ממסכתא ס״ח על החיד״א

 אותו שואלין אם גמור שינוי זה אין דהתם

 הידיעה בשיעור כי לאו, וישיב יודע אם

 שהוא אע״פ חד וכל מדרגות כמה יש

 ממנו הגדול לגבי יודע אינו נקרא יודע

 בפיו ושגורה יותר ידיעה בה לו שיש

 לומר כונתו יודע איני אמר אם וא״כ יותר,

 יודע, שאיני אני נחשב פלוני רבי לגבי

פעלים. מהרב ע״כ

 העבר על ממש דלשקר שסובר ומבואר

על אבל שלום, במקום מותר

 מותר ומ״מ דשלום, היתר אין העתיד

 דם״ל ואפשר החילוק. וצ״ע לשנות,

 ביה ליכא אנפי לתרי רמשתמע דמילתא

 דליכא בגוונא גם מותר וע״כ כלל, איסור

 דאסור אפשר ]אך שלום דרכי של היתר

 אך ט[. פרק לק׳ בדה ויע׳ קבלה, מדברי

 דמבואר הנ״ל כלה מסכת מלשון צ״ע

 דב״ה ואפשר התורה, מן דאסור לכאורה

 הם אבל מתרצים, דב״ש לדבריהם רק

וצע״ע. בכה״ג, איסור דליכא ס״ל בעצמן

 עדיף לשנות אפשר דאם ראיה
ממש פלשקר

 עה״פ תולדות פרשת ברש״י ויע׳ ה( ז.

"אנכי שכתב: בכורך עשו אנכי

 עשיתי בכורך, הוא ועשו לך, המביא

 ופירש אלי", דברת כאשר דברים כמה

 ויש משקר", היה כן לא "ראם הרא״ם

 דהרי לשקר לו מותר היה הלא לדייק

הקודש רוח ע״פ אמנו דבקה לו ציוותה

 ברש״י וכמבו׳ אבינו יצחק את להטעות

 לו הותר לא ולמה עיי״ש, )כד.( מכות

 דאף מבואר ולכאורה ממש, לשקר

 אם מ״מ לשקר, ומצוה שמותר במקום

 טפי עדיף מפיו שקר להוציא שלא אפשר

 או הדין מעיקר זה אם דישל״ע ]אלא

חסידות[. ממידת

 >כלל רכילות הלכות חיים חפץ בספר ועי׳
רכילות איסור לגבי שכתב ס״ח( א־

 שלא באופן להשיבו עצה לו יש "דאם

 ולא זה באופן ישיבהו גמור, שקר יהיה

 שחבירו מבין הוא ואם מפיו, שקר יוציא

 שקר לומר מותר לתשובה, זה יקבל לא

 לגבי בענינינו וא״כ השלום". מפני גמור

 לומר אפשר אם שלום, לצורך לשנות

 ודאי ממש שקר יהיה שלא באופן

 קפידת את לבטל כדי אם אבל דעדיף,

 גם לומר מותר ממש, לשקר צריך חבירו

גמור. שקר

 דהבאנו דאף צ״ל הדבר ובביאור ו( ז,

שינוי לאסור מקרא דנתרבה לעיל

 כשקר כ״כ חמור אינו זה איסור מ״מ

 של דיבור דיבורו הוי לא דמ״מ ממש,

 לשנות עדיף ולכן מריבויא רק ואתי שקר,

.בממש' מלשקר

ח. פרק
 לשקד שקד ריבוד בין הבדל יש באם

 כתיבה או הגוף תנועת ע״י
אם בין הבדל יש באם לדון יש עוד

 גופו תנועת ע״י או בדיבור משקר

 ומסתבר מפיו. שקר דבר להוציא בלי

הוא שקר איסור דיסוד היראים דלפי

 ממה ב״ה חזרו לא מ׳־מ דמי, שפיר דלקיומי הנ״ל כלה במס׳ דמסיק דאף זנ״ל המבואר ולאור יב.
 לא לשמת ריבול ובמקום ממש, שקר ולא שינוי רק הוי דזה במעשיה, נאה היינו דנאה שאמרו

וכמוש״ב. לשקר, לו הותר
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*g. הלכה כירררי

 הבדל אין חבירו, יפסיד לא השקר שע״י

 אבל אחרת, בצורה או בפיו משקר אם

 אדם בין הוא שקר דאיסור להחינוך

 הוא דהאיסור לחלק מקום יש למקום,

 בשאר אבל מפיו שקר להוציא שלא דוקא

לא. הגוף תנועות

 מש״ב בא״ח מ״ז )אות החסידים בספר וע׳

כשהוא אדם של ראשו נענוע "ואף

 מנענע... לא אומר וכשהוא ראשו כופף

 חתרנ״ח[, בסי׳ ןוכ״כ אהבוך..." מישרים

 משמע תרחק שקר מדבר הביא ומדלא

 שקר מדבר איסור דליכא דס״ל קצת

הגוף. בתנועת תרחק

 ה׳< )מכתב אש נחרי בספר וראיתי

שמעון אברהם ר׳ נלהגה״ק

 הי״ד[ זצ״ל משזעליכאוו הורוויץ הלוי

 בכתב, שקר איסור איכא אם שנשאל

 אינו בפסוק האמור דבר דלשון וכתב

 מקץ בפרשת וכדאיתא ענין אלא דיבור

 שום שם היה ולא האמתחת, דבר על

 ולכן האמתחת, ענין כוונתו אלא דיבור

 יותר דהוי פה מעל יותר גרוע בכתב

 הרמ״א בשו״ת ]וע״ע פה מדיבור מעשה

 גרע דכתיבה לכאורה דמבואר י״א( )סי׳

יעוי״שן. מדיבור, טפי

 )לא.( בשבועות דאיתא מהא ראיה והביא

אחד לדין שבאו לשנים מנין

 איצטלית לבוש ואחד סמרטוטין לבוש

 כמותו לבוש לו שאומרין מנה מאה בת

 שקר מדבר ת״ל כמותך הלבישו או

 תגרום שלא כמותו לבוש וברש״י תרחק,

 דברי יסתתמו או פנים לך לישא לנו

 יאמינו איך ואמר חשיבותך, מפני שכנגרך

 מבואר כזה. חשוב אדם על דין בית בי

דוקא לאו תרחק שקר מרבד דאיסור

 ממעשיו שיצא אופן בכל אלא בדיבור,

האיסור. בכלל נמי שקר

 לעיל ]הובא החרדים לדברי העיר וחב״א

"׳דבר דמפרש ג׳ן אות א׳ פרק

 שקר מדבר שכתב ׳דיבור׳ היינו שקר׳

 דיבור רק ליכא אפילו משמע תרחק,

 לרבות ילפותא רק דהוי ]ואפשר בעלמא".

 שבת הגמ׳ דרשת וכעין בעלמא, דיבור גם

 וכו׳ יבוא אשר דבר רכל מקרא נח!( )דף

 פ״י במשנה וכן יעו״ש. דיבור, אפילו

 השמטה׳ דבר מ׳וזה דיליף דשביעית

 תרגמו וכן עי״ש[. אני משמט לומר דצריך

 מדבר יונתן ותרגום אונקלום בתרגום

 וכהחרדים. דיבור, דהיינו ׳מפתגמא׳,
 בכלל. הגוף דתנועת ראיה אין ולדבריהם

 הוי ושמא דשבועות, מההיא צ״ב אך

וצ״ע? בעלמא, אסמכתא

ט. פרק
 שקר, דבר לשונם למדו איסור בירור

 אסור שבקביעות הפוסקים ושיטת
 שלום או טצוה לצורך גם לשקר

סיבות כמה בארוכה בעזהי״ת בארנו בבר

 לשנות שמעון ושצריך שמותר

 להסתפק יש דאכתי אלא לשקר, ואפילו

 של קבלה מדברי איסור בוה יש באם

 )יף ביבמות והנה שקר׳, דבר לשונם ׳למדו
0-p דיבורו מלשנות לבנו אסר דרב איתא 

 והבאנו שקר׳, דבר לשונם ׳למדו משום

 לא דהכא המאירי את א׳( )אות ג׳ בפרק

 דלא משום שלום דרכי מפני לשנות הותר

 סי׳ >שם ביש״ש יע׳ אך חורבא, מינה נפיק

 הוא שלום בדברי לשנות דההיתר 0ם״

 שליחות אבל באקראי, שהוא דבר דוקא

אפילו ישנה, לא לאמו אביו בין שהוא

ל־ב(. סי׳ )אבה־ע ישע בבגדי המובאת רע״א לתשובת העירני וה״א יג.
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yy תייס קכ

 כתב זה וכעין שלום. משום במשנה

 לכבוד שקר לומר דראוי דהגם המהרש״א

 לא בכך האדם ירגיל שלא כדי מ״מ אביו.

 שיש ]אלא יי. הזה במקום גם שקר יאמר

 משמע דלהיש״ש ביניהם, הבדל קצת

 שלום של ענין היה חייא דאצל

 אב. כבוד של ענין דהוי כתב והמהרש״א

 נוסח את הבאנו ג׳< >אות ו׳ בפרק ולעיל

 "כדי נרדמים מקיצי הוצאת חסידים ספר

 כמהרש״א ומשמע אביו", דברי שיתקיימו

אב®[. כיבוד של ענין בזה שהיה

 הוא והמהרש״א היש״ש מדברי היוצא

מצוה לצורך לשקר שמותר דהגם

 בכך ארם שירגיל חשש שיש במקום מ״מ

שיצטרך ואם אב כיבוד במצות כגון

 שקר, יאמר לא רבות, פעמים לשקר

 איסור ליכא באקראי דהוי דירן ובנידון

ם<.ש״שהי לפי״ד גם בזה,

י. £רק
 קלה אלו כקנינים ומידי--קברי

 לחנך החיוב בקנק הקדה תלית״ב
לשקד שלא ילדים

 "צריך ה״ח( שבועות מהל׳ )פי־׳ב הרמב״ם ז״ל

לשונם וללמד הרבה בקטנים להזהר

 יהיו שלא כדי שבועה בלא אמת דברי

 הדבר וזה כגוים, תמיד להשבע רגילין

 מלמדי ועל אבותיהם על הוא חובה כמו

 לימוד קאמר דתרתי ומשמע תינוקות",

 שלא כדי שבועה בלא ועוד אמת לדבר

להשבע. ירגילו

 לא מ״מ בע״ב אפילו מחני שאודיתא דאע״פ שלמה בחכמת המהרש״ל נתב יג:< )רף ובגיטין יד.
 יבון לא שקר ודבר הוא דשיקרא משום די״ל באודיתא, דיקנזז שלשתן, מעמד תקינו למה קשה
 שלשה מעמד תקנו ולכן כשיקרא, רמהוי משום פעמים כמה המידה זו הרחיקו וחכמים עיניו לנגד

 לתקוני להו הוה לא שכיחא דלא מילתא בשביל אבל והאמת, הדעת פי על הקניגים כל שיהיו
 לא שכיחא רלא מילתא דלצורך מדמסיים והנה באודיתא. בדבר תיקח ג״כ שיש מאחר ג׳ מעמד

 איסור בזה דאין שסובר מוכח שקר, דהוי הגם אודיתא לעשות מותר אלא גי מעמד מתקנים היו
 מילתא בשביל ומ״מ זו(, בתשובה שהארכנו כמו וכדומה, ושלום אמת לקיים דהוא כיון נוי״ל שקר

 לשקר, דמותר במקום דגם באן לשיטתו דאזיל ונראה ישקרו. שלא כדי ג׳ מעמר תיקנו דשכיחא
בשקר. יתרגל שלא בזה עצמו להרגיל אסור

 איסור בדבר שיש איתא ראם המהרש״א עמש״ב ג׳< טור קנ״ח )ברף הקשה הגרי״פ בביאור טו.
 משום נדחה אינו דרבנן איסור דאפילו דקי״ל אביו, כבוד משום אפילו לעשותו ראוי אינו לשקר
 בו שיש דכיון ניחא, שקר איסור נא׳ לא דלקיומי כלה דמסבת המשמעות לפי אך ואם. אב כבוד
המהרש״א. על ולק״ם כלל, שקר איסור ליכא אב כיבוד צורך

 לשקר מותר היה שקר דבר לשונם דלמדו החשש דלולא המאירי דברי לפי משמע ולכאורה טז.
 חייא היה דאם בכה״ג דדוקא אפשר אך איסור. בזה ואק כהיראים לאחרים מזיק שאינו במקום
 לאמו אביו רמחל והגם רוח נחת לו עושה היה שהרי אב, כיבוד מצות מקיים היה לאביו מביא
 מקובצת בשיטה ווע׳ אביו בקשת בעשיית קיומית מצוה מקיים הוא מ״מ להביאו חייא על חיוב ואין
 דבר בכל הוא מצוה דמ״מ עשה, שייך בעינא לא אמר כי אפילו "ועוד הרא״ש בשם )לבס ב״מ

 מתשובת ט״ז< אות ר־מ )סי׳ ואם אב כיבוד הלכות תשובה בפתחי וע״ע בעינא־. לא האב אמר אפילו
 איכא, מצוה אכתי מ״מ אבל כבדו לא אם מעונש הבן שנפטר היינו מחול דכבודו דהא הרדב״ז

 רצה רב הבא אבל רוצה, שאינו האב שאמר התם דדוקא מסתבר כן תירצו שלא להראשונים ואף
 בניד״ז ורק מצחה(, הוי אכתי דלכו״ע אפ״ל ובזה מדידתה על לאשתו שמחל אלא מסויים אוכל
 ואין תרחק, שקר מדבר בכלל דהוי אפשר תועלת בלי לשקר אבל לקיומי, זה דהרי לשנות מותר

כהיראים. ס״ל דהמאירי הוכחה
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קג __________ ______________הלכה בירורי

 לדה, מקור כתבו לא הרמב״ם ומפרשי

מדקאמר פי׳ הגרי״פ ובביאור

 לימא לא זירא רבי אמר מו:( >דף בסוכה

 יהיב ולא מידי לך יהיבנא לינוקא אינש

 שיקרא, לאגמוריה דאתי משום ליה

 והיינו שקר, דבר לשונם למדו שנאמר

 למיסרך ואתו קלה דעתם דקטנים משום

 ביותר. זהירות צריכין ולכן לשקר לישבע

 מסוגיא להרמב״ם מקור עוד לומר ואפשר

 לחייא הרשה לא שרב הנ״ל, דיבמות

 י״ל ואולי לשקר להתרגל לעצמו ללמד

 ומש״ב בקטנותו דאיירי פי׳ דהרמב״ם

 שכבר הכוונה אין בריה חייא גדל כי הגט׳

 ענין, הבין שכבר אלא גדלות לשני הגיע

לשקר. למיסרך דאתי רב ודוייש

 לשקר שמותר במקום שגם נראה זה ולפי

קטנים. ע״י זאת לעשות אין מ״מ

 אינו הקטן שהרי מאד מסתבר כן ובאמת

 מותר הלכה "י שעפ מקום שיש מבין

 חושב הוא שמשנים רואה וכשהוא לשנות,

 את מרגיל וגם כלל, שקר איסור דליכא

 והעולם השקר. במידת רח״ל עצמו

 שישנו בניהם את ומלמדים בזה מקילים

 אותם שמלמדים וכגון שלום, דרכי מפני

 לא שאבא לומר לשנות שמותר במקום

 כן לעשות אין אולם וכדומה, בבית

הרמב״ם. דברי וכמשמעות

כתב: קפ״ס אות >ש״ג תשובה ובשארי

דברים בסיפור ישקרו לא "בנים

 יחליפו אבל מאורעות, והגדת ישמעו אשר

 הפסד מאין חפציהם אודות על דברים

 גם כי רבותינו ואמרו וכו׳, בדבר לאדם

 דבר לשונם למדו שנאמר והוא אסור, זה

לא ׳בנים׳ מדנקט חכ״א ודקדק שקר",

 להקפיד שיש להורות שבא משמע ישקרו,

 ואפשר לשקר, יתרגלו לא שהבנים ביותר

 הוא לשונם דלמדו דהאיסור דסובר אולי

 שמתרגלים דע״י קטנים""ידוקא בבנים

 בגדלותם, לפרוש להם קשה בקטנותם

 ובזה בקטנותו, איירי רב בר דחייא וההיא

 מינך ׳דנפיק שם רב אמר האיך יתיישב

 כן׳, לעשות לי היה ׳אני רש״י ויע׳ וכו"

 למדו משום לעצמו חשש דלא ומשמע

וצע״ע. שפיר, אתי הנ״ל ולפי וכו׳ לשונם

 לבניו האומר פט.( >דף פסחים תנן והנה

מי על הפסח את שוחט הריני

 כיון לירושלים ראשון מכם שיעלה

 בחלקו זכה ורובו ראשו הראשון שהכניס

 כדי יוחנן א״ר ובגמ׳ עמו אחיו את ומוכה

 "שיזדרז פי׳ וברש״י קאמר, במצות לזרזן

 ראש הוא ויהיה ראשון להיות אחד כל

 ואילו הודיעם", וכך ידו על שיזכו לאחיו

 יוחנן רבי אמר רש״י כתב כה.( >דף בגיטין

 כולן את המנה "אביהן במצות לזרזן כדי

 מי על דקאמר והא שחיטה משעת עליו

 נראה כלומר אתא לזרזינהו ראשון שיעלה

 בלבו". מה הדיעם ולא ראשון הוא איזה

 לעבור לו הותר האיך בגיטין לרש״י וצ״ע

 סבר דרש״י י״ל ואולי שקר, איסור "על“־־׳

 לצורך ה״ז במצות לזרזם שמטרתו דכיון

וצע״ע. שקר, על עובר ואינו מצוה

 מה על רש״י מדברי צע״ק ואולם

אסור מצוה בדבר דגם שחידשנו

 דוקא רזה י״ל ואולי לשקר לקטן לחנך

 בפסחים אבל פעמים, כמה ישקר אם

 אין ובזה במקרה, כן שעשה דאיירי אפ״ל

וצע״ע. לשקר, שיתרגל חשש
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/1
pib/1 ־, גי^/ר

» החכמה! ואוצר מרגליות ראוכן הרב

 לחכמים שתיקה

א.

 לציין יש התלמוד׳ חכמי רבותינו בהן שהצטיינו והתרומיות הנעלות המדות בתוך
דעתם, על מעולם עמדו לא התלמוד חכמי רבותינו האמת, על מודה להיות המדה ביהוד

1234567: - .. . .

 לעמוד התעקש לא פלוגתית, בר חברו, צדק כי מהם לאחד הוכיח התלמודי הבירור ואם
 האמת על הודה אם כי לבבו בסתר טמן לא חבירו הלוך־דעת צדקת והכרתו דעתו, על

א<. בידי הם טעות שאמרתי דברים ברם :באמרו
 שנתוכחו אחרי כי בתלמוד פעמים הרבה שנמצא מה לדעת, לנו מעניין זאת ומשום

 באמת אם כי מובנת, אינה זו שתיקה ב(, "שתק" מענה מצא לא מהם ואחד החכמים
 נוכח אשר אלה קודש לאנשי כיאות האמת, על הודה לא למה טענותיו נסתתמו

ז דרכם האמת
 תמיד לא כי ימצא, פה שבעל התורה משלשלי חכמינו בדברי המתבונן אולם

 מהוראה אך כי החולק, העלה כאשר הלכת ולקבוע מדעתם לחזור בידם היכולת היתה
 יכלו לענין ענין בדמותם או בהן נדרשת שהתורה המדות באחת בחקרם ם ה שחדשוה

 הודו שאז תשובה׳ יש שאמרו לדין אם או לראיה" דומה הנדון "אין כי נוכחו אם לחזור
 מרבותיהם׳ הירבידם מקובלות שאמרו ההלכות רובי הלא אבל החולק, כדעת הלכה וקבעו

 סברתם על חבריהם השיבו כאשר גם ולכן תלמודם, לקיים עשו סמוכין אך והסזהתלפידים
חדלו לא זאת בכל סברתם, לקיים מקום מצאו ולא ושרשה ההלכה יסודי בהטעמת הם

ויפיג. ע׳ב ס״ג שבת ראח א(
 ב״ם ע״ב, כ׳ נב״ק נפי טאליחם דחויים הדברים בהיות להשיב חשו שלא נתלכות טלבר ב(

 טח על לחשיב טח טעאו לא יען חיחה ששתיקתם פעמים הרבח מציגו הנר, ע״א, ט׳ ונ״נ ע״א ל״ה

 ב/ ע״ב ושם ע״א, מיא יכטות ע״א, ו׳ ביצה ע״א, וק״ג ע״ב, ל״ו עירובין דאה דאתותנו,
 ע״כ, ט״ו סנהדרין ע״ב, וס־ט ע״א, ם״ו ביט ,H'p ג״ח קדושין ע״ב, נ׳א בחובות ע״ב, וק״ו

 ע״א, וביד. ע״א, י״ח כריתות ע״א, ל״ת כנורות ע״ב, ק״ג ע׳א, כ״א ע״ב, ט* מנחות ע״ב, וס״ו
ע״א. כ״ו בנרח ועיין ע״ב, וק״נ ע״ב, צ״ט ע״א, ע״ו ע״א, ע״ו חולין ע״ב, וו׳ ע״ב, ג׳ מעילח



אזכרה רייב

 אשר רבותיהם דעת על עמדו לא שהם באמרם קבלת כאשר למעשה הלכה מלהורות

עמם. נמוקם
 להן שגם גיאוגרפית או הנדסית כידיעה בעיניהם היחה מקובלת הלכה בי
 חבו בר יש טפחים ג׳ בהיספו שיש כל ההנחה: כמו במהראות׳ סמוכין למצוא השתדלו

 לצפונה בבל :אמרם וכן ז ע״א י״ד עירובין וגו/ הים ויעש דכתיב ? מילי הני מנא טפה,
את ויפרך אחד יבא אם גם שבהן ו/ גטין הרעה תפתח מצפון דכתיב ישראל ארץ של.

׳ י רזחכמה|י .אוצר
 הלכה בדבר כן - ממקומה, ההנדסית ההנחה תעקר לא זאת בכל האסמכתא,

מקובלת.
 בידיה היא גמרא לאו סברי רע״א(:אנא ל״ט )נזיר פפא רב כאמרת

וכן ביה, הדר ולא בידיה היא דגמרא נא דע י ביהולא והדר
י . . 1234567 אה״ח1

 ד מ א ן ס ל ו א מן ן י א ו ביה הוא חזר לך אמר ההגדה מן אין פנ״וו׳: רבה בבראשית
ג(. ה י ב ר ז ח הוא ת י ל לך

 מקום מצאו ולא החכמים אחד דברי על השיבו אשר אחרי שגם מצינו ולכן
 אם כי ע״ב, י״ג כבפסחים כמותו הלכה שקבעו עד משם זזו לא זאת בכל סברתו לקיים
 ט״ו ובריחות ע״ב ע״ו יבמות ראה - לזוז אין מקיבלת מהלכה תשובה, יש לדין אמנם

 ברכות דשמואל כוותיד. הלכתא יהודא לרב שמואל דקלסיה אע״ג ולהיפוך ד(. ע״ב
ע״ב. ט׳ גטין מאיר כר׳ הלכה שמעון ר׳ את יוסי ר׳ שקילס ואע״פ ע״ב. ל״ו

 לו והודו וקבלו? קתני מי אשי רב אמר לו, והודו י ס ו י ׳ ר ד י ע ה ש כ וגם
שמסתבר כשהודו שגם איפוא אנו רואים ומזה ע״א, ס״ז יבמות טעמיה׳ דמסתבר קחני

אישתק, וכו׳ תגן :לרבא שמואל רבת ברה טרי רב ליה רמי ע״א פדו בברכות אטרם מעניין ג(
 טציגו וה בעין וטטש וכו׳, ששח רב ר אט הכי א״ל ? א ה ב לך שטיע די י ט א״ל

 ל״ד ותמורה ע״א, נ״ת ב״ט ע״א, צ'נ ב״ק ע״א, ל״ו כתובות ע״א, ל״ד ששתים ע״ב, פ׳ בשבת עור

 הכ.י השיבו 'והוא בהא?: לך שטוע מידי לחשואל: אטר הנשאל שנשתתק אחרי שבכולם ע״א,

 דלית משום שוותו איפוא ויתכן האמוראים, משאר באחד כן טצאתי לא אשר ששת... רב אטר

 לכן ח״ב, ש״א שבת ירושלמי טשתתא נברא דהוא ששת נ ר ד שטועתיה על לטשטך צריכין אגן

ששת. רב מדברי ידע כי אם נירסא לאוקי&א חכר לו למצוא השואל השתדל

 נם שיקבלו אותת העטיד שלמען ער אצלם ברורה מקובלת הוראה הכרעת היתה כך וכל ד(

 מערערים שיש ידעו כי אם השסועה טשלשל שם להעלים לפרקים עצמם הרשו ולמעשה להלכת אותה אחרים

 שטצינו טתוטה חידה לנו תשחר ועי״ז א-ב, אות תחקע״ו סי׳ חסידים לס׳ בהגהותי ראה החטתותו, על

 שמעתתא, להא לה וקאטר דיטי רב יתיב וכו׳ סוחש רב אטר ארחב״א וירא א״ר :ע״א קט׳ה בשבת
 לן׳ וקשיא טתנינן דשטואל טשמיוז אנן לכו קשיא ולא טתניתן דרב טשטיה אתון :דיטי לרב אביי א״ל

 טרחב״א ור״ו טר״ו ור״י לן ע שטי ירמיה דר׳ ת י ם משו זר ולא ראו עיני חאלהים א״ל:

 הוא האחרון, השמועה משלשל שם בראשונה דיטי }]רב העלים לטה מסליא זה והנה סרב. ורוזב״א

 מצינו הגה אמנם ע״ב, נ״ו גויר ראה טוכיריס ודאי שבתראי בעוד אותה שטע טפיו אשר ירמיה, ר׳

 חשבו ]שלא קבלוה ולא ירמיה דר׳ יה טשט י בי א ד קטיה רבנן אמרוה ע״ב כ״א בשבת
 שטועה משלשל כי כראשונה דיטי רב העלים נירסא לאוקטי ובכן רש״י[, — דבריו ל ע ך ו מ ם ל

 טשלשל שם הוביר טיד הצודקת היא חנירסא שוו י י אב הודה«כי ששטע עד ירמיה, ר׳ הוא וו
נחלתו, על שטו את .לקרוא השטועת



ריג לחכמים עתיקה :מרגליות ראובן הרב

 שקילס אע״פ בתרא: בבא סוף בירושלמי מבואר וכן דבריו"(׳ קבלו לא זאת בכל טעמיה
■הוזכמה! |אוצר (,1 033 כבן אינה אבל קילסו מדרשו על ם33 בן את ר״ש

עצמו. מדברי אתידבריהם שרואה והצהיר עליו להמולקים מאיר ר׳ הודה כי ואם
 רב וכששאל ועוד, ע״ב י״ג נדה מ״א, פ״ב כלאים ראה העלימה, ולא שמועתו אמר זאת בכל

 .ו כ י ת ו ו כ א ת כ ל ה לו אמר ז כוותיכו הלכתא או כריתין הלכתא :א3הו אתרב המן3
 הלכתא או כוותיך הלכתא : שמואל את יוסף בר חייא רב כששאל וכן זזע״ב !ס״ה ב״ב
 אינה שההלכה ידע כי שאם הרי ע״ב, צ׳ עירובין כרב הלכתא :שמואל לו ה3ע ז כרב

 שיחזור לבנו מהללאל בן עקביא שאמר וכעין שמועתו, כיבש לא זאת בכל כמותו,
 פסחים תום׳ וראה t ספ״ה עדיות לחזור, יכל לא עצמו שהוא בעוד דברים בהארבעה

 סיימו תיובתא, י3פלו דר׳ תיובתא שאמרו אחרי גם ולזאת ראיתי, אגי ד״ה רע״ב ״א3
 וברשב״ם ע״א וקי״ב ע״א כ״ז סנהדרין ע״ב, ט״ז עירובין ראה כמותו, הלכה זאת שבכל

ע״ש. ז עלה הוי תיובתא\מאי אדא דרב תיובתא :ע״ב כ״ט ובחולין שם, והגרע״א ע״ב נ״ב ב״ב
 ם3אי התלמוד מחכמי אחד בשם ו3ש3ש וההלכות המאמרים אלו שגם זו והנחה

 תאיר השמועה, משלשל בהיותו אך עליה נקרא ושמו קבלה׳ אם כי עצמו דעת המצאת
 הלכות שהובאו אנו שמוצאים כמו סתומות, חידות הרבה ותפתר בכלל התלמוד דרכי לגו

 שלא דבר אמר לא מעולם כי שידענו בעוד הגדול אליעזר ר׳ בשם שונות
 אליעזר ר׳ :םע״א ז׳ בנדה ומבואר ע״א׳ כ״ח סוכה ע״ב, ס״ו יומא רבו, מפי שמע

 : עלה וסיימו וכו/ בתולה אלא שמעתי לא אני רי״א וכו׳ שעתן דיין בשים ארבע אומר
שמעת לא אתה י, ת ע מ ש אני שמעת לא אתה :יהושע לר׳ אליעזר ר׳ לו אמר תניא

 טהויקין אין וב אמו : רע״א ג״א בתרא כבבא ששנינו טה להכין חדש אור לנו ויגלה ה(

 הדר :לרב ור״א ר״ב א״ל גולה, כרייני הלבה :רב אטד טהויקין, אסרו גולה ודייני איש אשח בנכסי

 שלא טשום לבאר התלבטו והמפרשים יוסף, רב ד כ אטרי טפתברא j להו אטר טשטעתיהין טר ביה

 יוסי דר׳ הא על לוטו תוססת והיא יוסי" •ל',כדר׳ צ ש לדעתי וברור יוסף", ,רב שם זו בהלכה נזכר

הלכה. הוכרעה לא עדיין טסתברא כי בהודאה שגם
לטיעבד חבים מאן רבא דאטר ואע״ג וכו׳ קיי״ל חלבה ולענין :’ע״א צ׳ נדרים ר״ן ראה ו(

 דאשיק דטשום היא ראיה לאו נותיר, הלכתא ש״ט דקלסיה וכיון קלסיה אלטא ר״א לאו אי הא בי

 ר״ו כה טורה נטי דהכא כו׳ אר״ז סר״ה ע״א י״ב סוכה ובתום׳ וכו׳, דקלסיח הוא טפלוגתא נפשיה
על ונשתטח יהושע ר׳ הלך :ע״ב ב״ב כחגיגה וראה דר״י, קושיא לשנוי ירע דלא אלא קאטר ולא

 תור שלא ספ״ה אהלות כתוספתא מבואר והגה וכו׳ שמאי בית עצמות לכם נעניתי אטר ב״ש קברי

 תוספות הפסקי בסגנון זח לכלול ויתכן טעטייהיו. דטסתכר הודח אך ככ״ש, זו בהלכה להורות ר״י

 יקבל כשלא גם טעמיה דמסחגר שטודה כלוטו השקר, על גם להכירו טורח שת״ח ח׳ אוח תענית

 יוחנן, ר׳ בה דחהי אע״ג הלכתא והבי כו׳ ה״ג ד״ה ע״ב ל״ט ב״ב רשכ״ם וראה להלכה, דבריו

 ונראה שכתב: י״ג אות פ״ג סנהדרין ברא״ש זה ובעין וכו׳ קפרא בר על לחלוק יראיהיה אבל חיה תטה
 הרט״ע בשו״ת ועיין וכו׳, דבריו על כטתטיה אלא בהדיה ששת רב נחלק דלא נהטן כרב דהלכה

 הא על הר״ת בשם שהביא השבתני ד״ה »>ב י״ג כתובות מקובצת בשטה וראה ק״ו, סי' טפאנו

 שאף שאטרו להיפוך או חוזר וגלגל קבועים טזלות אם אוה״ע וחבטי ישראל חנטי צ״ד בפסחים דפליגי

 הכינים יטי הכטי מגדולי )הרבה חבטים להם הודו לא אכל נות טע ב היינו אוה״ע חכטי שנצחו

 היש״ר על יאיר'תטה והחווה ל״ז, שער עקירה פ״א, ח״ב םו״נ ראה ישראל חכמי הודו חנוסחאכי הביאו
החכה. טשתשקע ד״ה ה״ב פ״ח שבת בהל׳ חלה״ם פליאה ותתישב הםו״נ(, דברי ממנו ונעלמו

החכמה אוצר תכנת חורפס ?1 רזלז )אר׳זרד הי-תיז •ולי^ר ועלווה י-ר יטיחר־ ו\ו-רר־ח !־.-*י.־- י-



אזכרה רייד

 ויעיד יבוא החודש את ראה שלא למי אומרים אין הרבה, עתי מ ש אני אחת אלא
 זו חידש הוא שלא בעוד- אומר׳ אליעזר "ר׳ סתם גשנה שמראש הרי שראהו, למי אלא

בידו. מיתה קבלה רק ההלכה
 בשם שנאמרו השמועות וכן התנאים, בשם שנמסרו ההלכות הן וסבלה מסורה

 שמע זה אר״י:דבר וכר, אלא שנו לא ריב״ל אמר :רע״ב ם׳ קדושין ראה האמוראים,
בכל \ריב׳ל׳ ׳אמר סתם שנקטו אם כי מזה מבואר וכר, שמע לא ופירושו י רב י ב

אחרים. מפי ששלשל שמועה רק זוהי זאת
זכה כי שאם ממנו, המאוחר דברי פי על קדום חכם דברי פעמים הרבה בארו ולכן

 מדרשם בבית ערוכה היתה וכבר הולידה הוא לא שמו על השמועה שתקרא דא בתראה
 כסר איש ישכר אשי רב ע״ב:אמר ג״ז בפסחים ראה ולדוגמא: Xr הקדמונים רבותינו של

 ביומא ז וכר לעזים קודמים כבשים אומר שמעון ר׳ דתנן מתניתין תני לא ברקאי
 וגר יזיד וכי ואמר עקיבא ר׳ נענה השבת את שדוחה נפש לפקוח מנין :סע״א פ״ה
׳ אפי׳ להחיות אבל למות אלא ל״ש אר״י וארבב׳ח מזבחי מעל ולא מזבחי מעם
 אתוהשבת, שדוחה נפש לפיקוח ק״ו וכו׳ בדבריו ממש יש אם שספק זה ומה מזבחי, מעל
 ר׳ בשם חגה ברבר ה רב דברי על גתיסד עקיבא ר׳ של למודו עיקר שכל הרי

 וכו יגדל ההוא ביום ר מ א ו א ב י ק ע ׳ ר ה ג ע נ :ע״ב כ״ח במוע״ק כמו־־כן ז ן ג ח ו י
 רב£יוסף דברי כי מבורר וכו׳, ק״ו דברים והלוא וכו׳ תרגומא אלמלא יוסף רב ואמר

 י״ד בחגיגה וכן לפניו, דורות הרבה מרבותיו קיבל כבר כתרגומו הכתוב שכוונת אלו
 כו׳ ואל מ דש ל חיישינן מי לכה״גו מאי שעיברה בתולה זומא: בן את שאלו ע׳ב:

מעיין. לכל יגלו הרבה, ■וכאלו שכיחא, לא ל א ו מ ש ד א״ל
 לקבל יכול שלא והשני להשיב, חש כשלא :האחד האפן :שתיקה אפני שני איפה בררנו

מרבותיו. היתד.'מקובלת שמסר שההלכה משום מענהעלקושיתו מצא שלא אף החולק דברי
 מר׳ יוחנן ר׳ מיני׳ בעי :ע״א נ׳ז ביבמות ששנינו מה זה בנידון מעניין

 ריש ]ומנו אחרינא רבא גברא אתא לסוף מידי, ולא ליה אסר ולא אישתיק כו׳ אושעיא
ר׳ אטו : אושעיא לד׳ נשיאה ר״י א״ל ליה, ופשיט אחריתא מילתא מיניה ובעא לקיש(

 והא האי כולא זופרא וטי כי׳ עליה כני ראיתי רשב״י טשום אר״י :ע״ב ט״ה סוכה ראה ז(

 הוא שיעלה כלוטר בכר דעיילו :בפירושו חננאל רבינו וכתב בר, בלא דעיילו הא בבר דעיילו הא כר
 ? עלית טדבריהם סקשינן ואיך רשב״י לגבי הס אחרונים ורבא אבי' והלוא :וסיים כסותו, צדיק בנו עם

 הראשונים בידי ח י ה ך ג ורבא אביי בדברי בידם שחיה המסורת ללטדך אלא

 בקבלה אלא להאטר אפשר אי בחם וכיוצא הדברים שאלו דבריהם, ואינם ט ׳ ל ה ב בקבלה

 הם גם חננאל דבינו דברי שכל ונודע 5 טגידין חיו מרבותיהם שקבלו הדברים ואלו הנביאים טן

 רבה אטר ר״ח ע״ב ל״ח עירוכין בתום׳ ויעוין ועור, ספ״ק ונדה ספ׳ו שבועות רא״ש ראה טקובליס,

 רע״א נ״ד זרה ובעבודה וכו/ המדרש לבית תחילה הברייתא הביא דרכה משום לטעמיה דנקט כי'

 ירע אביי גם ודאי אלא אשי רב על חתלטוד שהקשה םה על תירוץ אביי עושה ביבמות כו׳ אסר ד״ח

 תונא רב חוא רב בי דאטרי אע״ג ׳חםדא דרב ט״ט רב בי אטדי נ רע״א פ״ז ומבתים אש? רב דברי
 שרב טשפע אנא תוד׳ה ע"ב ב׳ ובחולין וש״נ, ונו׳ אמרה נטי הונא רב ששא תלמיד? חסדא ב וו

 לרב הרבה קרמו וחם קושיא הך לשנויי אתו נפי ורנא דאכיי אע״ג וכו' קושיא אותה הקשה אסי

 רהאיך וכו׳ אוסר יהושע ר׳ ד״ה ע״ב ט״ט יבמות בחום׳ ועיין נבר, הקשוה בימיהם גם שמא אשי
ואכט״ל. באלה, רבים ועור וכו׳ מובא טיניח קשיש והוא יתודא דר׳ פילחא לקיים אוטר עואי בן היה



רטו לחכמים שחיקה מרגליות; ראובן הרב

 מצעו דהנה וכו/ פתרי לה רלית מילתא מבאי דקבעי א״ל ז הוא רבה גברא לאו הנן יו
 למדתי ולא ברבי אושעיא ר׳ אצל גידלתי ימים י״ח :יוחנן ר׳ שאמר ע״א נ״ג בעירובין

 בדורה מאיר כר׳ בדורו אושעיא ר׳ יוחנן ר׳ אמר ח( במשנתיגו אהד דבר אלא ממנו
 יכלו לא אושעיא ד׳ אף דעתו סוף על לעמוד הביריו יכלו לא בדורו מאיר ר׳ מה

 היה התלמידים לאחד אועעיא ר׳ השיב לא כאשר ובכן דעתו, סוף על לעמוד חביריו
 השתיקה, טובה ולכן דעתו סוף על יעמוד לא שהשואל הנהו חושש כי לחשוב מקום
 הוא רבה גברא לאו יוחנן ר׳ וכי נשיאת: יהודא ר׳ תמה לקיש לריש השיב כאשר אבל

 ממנו מנע הבנה באי שחשדו משום שלא והשיב ז דעתך סוף על לעמוד לקיש כריש
פתרי. לה דלית מילתא דקבעי משום אם כי תשובתו,

וכו׳ נחמן דרב לקמיד. אתא וכו׳ דמפקיד גברא ההוא ע״א: ל״ה בב״מ ואמרו
 הוה המפקיד ופירקין זה[ דין ]כשדן נחמן ב ר ד קמיה נא יתיב הוה א ב ר אמר
 כי הדבר p’wov כו/ אהדר דלא עביד ושפיר ,י ל ר ד ה א ולא כו׳ ליה ואמרו

 ע״ב, צ״ו ב״ק מידי לי תימא לא בדינא יתיבנא כי :א ב ר ל נחמן רב ליה אמר כבר
,טעמו. להשיבו נזדקק לא - אחריתא מסכתא ולא הוה דהמפקיד שפרקא אף לכן

 א״ל קאמרת, אשתי או אמרת קא ק ת ש י א : ע״ב ק״ד בכתובות עוד וראה
 דאמרי איכא לקיש: בריש שנקטו סע״א מ׳ שבועות וראה ט(, קאמינא אישתיק

 שם, ובגה״ש ע״ש ליה ושתיק ליה שתי הוה משתי :וא״ד ליה, ושתיק ליה שהי הוה משהי
 והדושי חננאל רבעו פירוש עיין השיב לא ולכן לקיש דריש גפשיה הליש שכבר הכוונה

 לשתות לקיש ריש של דרכו היה שכך ליה שתי הוה סישתי א״ד :מיגאש אבן הר״י
יתרון. מה ם׳ פ״ג רבה קהלת ראה מלמודו, נפשו כשעיפה

ב.

 ושטתם מדעתם חזרו ולא החכמים שתקו לפרקים כי שגרמה הסיבה שבררנו אחרי
 מפליאות מאורעות על לב נשים עליהם, החולקים נמוקי על להשיב בידם היה כשלא גם

 שינו כפיפותאו" "משום כי נדמה הראשונה ההשקפה לפי אשר בתלמוד המובאות
הברורה. האמת מן הלילה

 ץ’ר אהת פתרון לנו הראה ז״ל קוק הכהן רא״י הרב הגדול רבנו והגה
 השתמטות מאורע באותו שאין לבד לא כי מגלה דבריו ומתוך האלה, המפליאות החידות

/ ארץ. ודרך ענוה במדת לפגום שלא מיוחדת זהירות להיפוך אם כי עצמו, כבויד על לחוס כדי
 c מברך אומרים שמאי בית והדס, שמן לפניו הביאו ת״ר :ע״ב מ״ג בברכות והיא

V: מביו ואח״ב ההדס על מברך אומרים וב״ה ההדס, על מברך ואח״כ השמן על

 וזכינו לריחו זכינו שמן שמאי-רש״י[, בית ]לצד אכריע אני גמליאל רבן אמר השמן,
יוחנן ר׳ אמר עדיף-רש״י[, שפן ]הלכך זכינו לא לסיכתו זכינו לריחו הדם לסיכתו,

 כעא :א[ ]נ״ן יכטתו 1ע? הכא בש׳ דאמר והא :מכתבי מם חתום׳ דברי המה מפליאים ת(

 מהרי כלום זו בהלכה טסנו לטד לא באטת ותלא היו, יטים י״ח באותן לא כו׳ אזמעיא טר׳ ר״י טיניה
דיבטות. תו היינו טמנו למד מבן מהדבר היות יוכל ובכן מידי, ליה אטד ולא אימחק

ל״ח. שי* טיגמ בן חר״י תמוכות ראה שע״א, ע״ו בנדרים גם להגיח >מ כן ט(
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אזכרה רטז

 לקמייהז אייתי איקי דדב בריה הונא רב לבי איקלע םא190הםכרי כדברי הלכה
 לה'מר סבר לא א״ל: אשמן, בדיך והדר ברישא אהדס בריך פפא רב שקל והדם שמן

 היא,לאשתמוטי .ולא הלל, כבית הלכה רבא אמר הכי א״ל, ז המכריע כדברי הלכה
זה. מאמר בבאור שהתלבט הרמ״ע בשם בגה״ש ועיין ,ד ב ע ד הוא גפשיה

 דרך יום אותו העיר אשר רשם תרע״ד סיון מכ״ה מ״אגרותיח באחת נו י ורב
 "הכרעת וכותב: איגרא, דמרפסא נפשיה" לאשתמוטי "ורבפפא והדס שמן במחלוקת למודו

 הנאיות, פעולות שתי בו יש השמן שאז השמן עם הוא סך באמת אם רק היא גמליאל רבן
 ברכת כמו סרטיות, ברכות של הקדימה את הרבוי מנגה אז אחד, רק ובהדס וסיכה, ריח

 ממש הוא הרי הכי לאו דאי הכרעה, היא וזאת דשמן, בשמים" "מיני נגד בשמים" "עצי
 לסוך, מנהגם שהיה אע״ם לסוך, רצה לא פפא ורב שמאי, בית דהיינו צד כחד

 רצה לא אבל ושם", מב כשהוא יצא לא חכם תלמיד "ד להא חשש כנראה
 שהם מה על להעליבם שלא השני ומצד בפניהם, לתלמיד־חכם עצמו להחזיק אחד מצד

 המכריע שגם כב״ה, הלכה ובאמתכהאי־גונא הלל, כבית הלכה :ואמר סכים,
 לפגום שלא י, מוט ת ש לא כדי ברור בלשון אמר לא אבל סך, כשלא יודה
א(. בריות" ה שלכבוד דרךארץ ורגשי ה ענו ה דת ב_מ
 ופתרון חכמינו מצסוני־אמרות על לחקור אגו גם ננסה ז״ל רבינו ובעקבות 'ה־"-

:חדותיהם
 ביו״ט דאיתציר גלותא ריש לבי דאתי טביא בר ההיא א׳(: ב׳־מ׳ בעירובין)ל״ט א.

 אמר אכיל, לא ששת רב אכיל חסדא ורב נחמן רב שני, בי״ט ואשחט גליות של ראשון
 בשראדטביא", אכיל ששתדלא לרב ליה אעביד ה "מ נחמן: רב
 א״ל; כו׳ שמואל בר ששתלרבא וכו/אשכחיהירב איסי דתני והיכיאכיל, ששת: רב א״ל

 ואמר שמואל בר לרבא ששת רב אשכחיה והא וכו/ מידי ולא תימא לא להר משכחת אי
ז" ם ל ו ע מ ם י ר ב ד ו י ה א ל ליה

 מצוי אשר מעניין דבר על נעיר זו מופלאה חידה פתרון על שנעמוד טרם ברם
 הקצרים דבריו שומעי ואך קצרה בלשון מדבר היה שהוא ששת, רב של במאמריו ביהוד

 י״ט בב״ק התום׳ בעלי רבותינו זה על עמדו וכבר ם, ה הבינו אשר את בדבריו הכניסו
 ע״ש אומן ד״ה סע״א קי״ב ובב״מ בשלוחא, ד״ה ע״א צ״ט ושם אשי׳ רב ד״ה ע״א

ששת. רב בשם בתלמוד מקומות מכמה כן שהוכיחו
 צבי בשר לפניהם כשהביאו שני טוב ביום גלותא הריש בבית מסיבה באותה והנה

מלאכול׳ נמנע הוא מה על וכששאלוהו ששת, רב אכל לא ראשון טוב ביום שצדו

 וירא בר׳ שטצינו מה גם תיא ארץ דרך ורגשי ענוה במרת לפגום שלא ככרי השתמטות א(

 לאיי סבבל העולה כל דאר״י דישראל לארעא לטיסק בעי כד יהודה דרב טיניח ט י ם שת ט אp דחוה

 כחיבוב הטצויין יהודא שרב וכו/ אותם[ פקדי יום [עד יהיו ושטה יובאו בכלח שנאסר בעשה עובר

 לשבת ראוי הוא כי מיוהדת לפקידה העולה שצריך תשב ע״א( מ״ג ברכות )ראה ישראל ארץ
 הרואה ע*א: נ״ן בברכות כמבואר שעלת טרם וירא רב נפקד באמת והנה קודש, אדמת על

 שעי' דחואי עד לאיי מבבל סלקי לא אנא : וירא ר׳ אפר עונותיו, סרו נחלום שעורים

 לרבי ולומר להתהדר רצה לא כענותנוחו אבל עונותיו, שסרו וירא לרב פקידה שהיתה הרי ,א מ ל ח ב

ארץ* דרך ורגשי ענוה פטדת לפגום שלא כדי סיגיה ט י ם ת ש ם קא חוה לכן לעליה, מוכשר הנהו שהוא
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רה לחכמים שתיקה :מרגליות ראובן הרב

 ברכות ראה מאכליו טיב על מקפיד שהיד. ששת שרב יתכן ואולי ז" אכיל "וחיכי בקצרה השיב
 את שמאיר שמן בשר אם כי הכחוש צבי בשר בכלל אכל לא ע״א- ק״ה ופסחים ע״ב ל״ב

 שבקט נחמן רב של סגנונו ומדויק סע״א, מ״ב ופסחים ע״א קי״ב כתובות ראה העיגים,
 על לעמוד אעשה מה :כלומר ז דטביא בישרא אכל דלא ששת לרב ליה אעביד מה
 המסובים שאר אבל דטביא, בשרא אוכל אינו שבכלל אחרי לאכול הפעם מניעתו ענין

 רב,ששת שמע כאשר ולכן איסי, מדתני לאסור ששת רב שדעת משום היא שמניעתו חשבו
 דברים היו לא כי יען מידי, ולא תימא לא להר משכחת אי :אמר ר״י, שמודה

הבשר. טיב על קפידא משום אלא הצבי מבשר מלאכול נמנע .איסור משום לא ,ם ל ו ע מ
 אמר כו׳ חוגיו בבית שמקריבין שמעתי יצחק ר׳ אמר : ע״א י׳ במגילה ב-ד.

 ומאי מיניה׳ לה וגמירנא אמרה, האלהים, רבא אמר !לא :להו אמר ?, אמרת :ליה
 אר״י ארבב״ח :רע״א ט״ו במכות וכן וכר, מרי דרב קושיא משום ז ביה הדר קא טעמא

 וכר, אמרה האלהים רבא אמר 1 לא :להו אמר ז, אמרת ]לרבב״ח[ לו אמרו וכר כל
 אין דרב משמיד. שילא בר שמואל דרב בריר. יהודא רב אמר :ע״ב י״ד בעירובין וכמו־כן

 מיניה לה וגמירנא אמררבאזהאלהיםאמרה לא׳ א״ל: אמרת? א״ל: כר, יוסי כר׳ הלכה
עמו. נמוקו יוסי דר׳ משום ? ביה הדר קא ומ״ט

 משלשלי רק היו שמואל דרב ברי׳ ור״י ורבב״ה יצחק שר׳ ימצא מתבונן כל והנהמה-תחיצ^
 דר״ש בדיה ור״י יוחנן", דר׳ "משמיה אמר רבב״ח t ״שמעתי״ אמר יצחק ר׳ השמועות-

 ששואלים הבינו !״ ״אמרת :כשנשאלו ולכן עצמם, דעת .פרשו לא אבל רב״, ״בשם אמר
 :בצדק השיבו בפיהם, ששמועותיו מי לשיטת מסכמת דעתם גם אם אומרים, כך הם גם אם

 ולא הדר אבל אמרה שכן העיר ורבא קאמרי, אמר לא והא :ע״ב י״ח חולין ראה ״לא״,
 יוסי ד׳ דעת אצלו שמכרעת משום או בגוה ליה דקשיא משום שמשלשל כהשמועה סבר

 שאמר הוא רב ובכלל יוסי, כר׳ הלכה דאין שאמר הוא רב ואך עמו, שנמוקו
ע״ב. מ״ו עירובין ראה - כללי לחני דליתנייהו
 ו י ה א ל :א״ל וכו׳ אשומשמי זוזי דיהיב גברא ההוא ע״א: מ״ט מציעא בבבא ה.
 רב בה אמר לאשר להשוות אין זו עובדא כי פשוטה הכוונה מעולם, דברים

 אמר לא באמת ובכזה כלל, מקח החזרת פה היתה לא כי שפרע, מי לקבל שצריך
מעולם.

 ואיתימא ר״ה ואיתימא יהודא רב דאמר וכו׳ ליה היי יוסף רב :ע״א ק״ט שם ו.
 א ל ע״ב[ ]שם ובתוספת היא, מילתא ולא שבחא בלא להו מסתלקון וכו׳ ר״נ

 ס״ג בעירובין אמרו וכבר בשם אמוראים הרבה הוזכרו הנה ,ם ל ו ע מ ה ז ר ב ד ה י ה
 דגברא ספיקי דאפילו יוסף רב גם ומה היה, משל תאמר שלא ז למה אביו ושם שמו :ע״ב

והבין סתם להו, מסתלקון :אמר וכו׳ ואיתימא יהודא רב אמנם ע״ב, י״ח חולין גריס

 לחני חזי :איטית לי׳ שאמרה ע״ב ם׳ ב״ב ראה הראות חוש עם נולד ששת שרב ידוע ב(
 )דאת הגאונים וכקבלת וכו׳, ?^רא לחחוא גיטא אשקליה ריש :ע״ב ליד ובגטין טנייהו, דטציח חדיי

 שרב שם( ור״ן ל״א קדושין חרטב״ן חדושי טנתות, סוף טאוה״ג ר״ג שי׳ קע״ח, סי׳ הגאונים חשובות
 בעצמם שחבלו לחשוב טשליא והנח אמות, לד׳ לחוץ להסתכל שלא בבדי עיניהם סטו יוסף ורב ששת

 ראה שאםילו וכן ריח ע׳א פיו ביק תוס׳׳ ראח טטצית, גששייחו למשטר טצדקי ועבדו אבר בהשחתת
 באבני והסתכלות יום ארבעים א&ל בבית בישיבה כי איסוא ובדוד חטצות, על שוב מצוה אינו וגסטא

גסתטאו. לכסוף ואך טרחוק, ראות לבלי העינים את לכהות רק חפצו שיש
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אזכרה ריח

 מסתלקון, יוסף רב כשאמר כי היא, מילתא ולאו סיימו: וע״כ שבהא, בלא שהיינו יוסף רב

בשבחא. כוון
 דברים היו יא ן איכסף והא וכו׳ מוריקאי ע״א:ההיא כ״ב זרה בעבודה ז.

 היא שתיקתו שסיבת וחשבו שתק כי בראותם איכסף כי שהכירו הכוונה מעולם,
 שהודה מפני לא וכי מעולם, דברים היו שלא עמדו כן אחרי אבל להשיב, בידו שאין משום

 כלל לנחוץ מצא שלא מפני אלא ג(, ואיכסיף שתק זה משום בפיו מענה היה ולא לסברתם
א. סדק למעלה וראה להשיב,

 דגים לקמיה אייתי שמואל דמר קמיה קאים הוה אלעזר ר׳ :ע׳ב קי״א בחולין ח.
 ואכיל, ליה יהבו ]רב[ לרבך :א״ל אכל, ולא ליה יהיב בכותח, אכיל וקא בקערה שעלו

 לזרעיה ליה חס א״ל: משמעתתיה? מר ביה הדר דרב,א״ל: לקמיה אתא ן אכלית דא^לא3
 -רש"[׳ מעולם דברים היו ]לא לי סבירא דלא מידי לי דליספו אבא בר דאבא

 אלעזר ד׳ את הכשל למען שמואל כיחש כאלו נראה הלא כי מפליאה, השטחית ההבנה
n מעולם-אתמהה דברים היו שלא מה אכל, רב כי והעיד ליה סבירא דלא במידי

 לאכול מותר בסערה שעלו דגים הלכתא :אביי משום אמר חזקיה הרי ואולם
 שנאמר מה ברם ז כרב הלכתא שבאיסורי בעוד כשמואל אביי הכריע למה :ומפליא בכוחה,

 מכללא אלא אתמר בפירוש לאו בכותח לאכלם אסור בקערה שעלו דגים כי רב בשם
 בעיניה, חש בדיה, בר חייא בר שימי רב לבי איקלע רב :שם בחולין ששנינו נלמד,
 בשולא ליה רמו הכי בתר ]בקערה[, ד(-בצעא עיניו לרפאות סממנים — שייפא ליה עבדו

 שרב חשב ששמע ]ומי האי.ז כולי טעמא יהיב :אמר דשייפא, טעמא ליה טעים בגווה,
באמת כלומר היא, ולא : באמרם זה ודחו הוא[, טעמא נ״ט בד נ״ט מקום בכל סובר

 חייא ר׳ מיניה בעא .׳ שם שאמרו רע״ב, ג״ח בקדושין הטובא ,איבפף" ענין אבאר אגב נ(
 חכי א״ל ליה, קאטר טשטעתא סבר הוא איכסף, אח? הוצאה א״ל: ובו׳ הוגא מרב אבין בר

 הכוונת ולדעתי ביאור, להן אין "טשטעתא" ,הוצאה' סלוח והנה כווחך, קאי דהוצל אסי רב :קאטינא

 ן נ י ת ם ש ט שס וברש׳י בו/ ך ל א נ p י ם ט לא ואי בך אהדר ויל א״ל : ע״א קי״א בב״ב כדפצינו
היא שהוצאה ליה, האטד א ת ם ע סכר גי אינם!/ את? ה א צ ו ה :ליה כשאמר הכא וכן ך, ל
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כוותך. קאי דהוצל ר״א קאטינא הני :באטרז פייסו ולכן שטחא, שהיא לך א נ ק י ם א כלשון

שרב בתלטור ם י ם ע ם הרבה שטצינו טה ,ה א י ל ם ט ה ד י ח לגו יאיר ח1 מאורע ד(
 ע״א, ק״י ושם ע״א, ב״ט טנהות ראה ?״, את ,שיטי בשאלה התחיל כריח בר שיטי רב אל לדבר בפתחו

 עליו שחטה רש״י כתב ושם ובכורות בטנהות ותנה ע״א, נ״ד ונדה ע״א, ט״ד שם ע״א, ט״ג בבורות

 :וכתב אחר, פירוש ועוד זח פירוש עצטו רש״י דחה שם בנדה אמנם כוה, רבד יקשה כסותו שחכם
 ברב בו היה צניעות שפרח שטעתי ואני ?״ את ,שיטי חכי רב ליה דמהדר אשכחן דוכתין בכטח
 כך רב שאטר טצינו לא שהרי לי נהירא ולא מכירו, היה לא הלכך לטעלה עיניו זוקף היה שלא

 הסברתו נם והנח ובו/ ודתיק היה חריף ד טשום שטעתי ועוד טקוטות, כבסה לזה אלא אדם לשום

 כזו חיבה הרגשת טציגו שלא מופלאה הכי, קאטר עלית וחביב בדיה נר דחוה דטשום רש״י של

 רב שאיקלע ן ט ז ו ת ו א ב היו כריה נר שיטי ורב רב בין השיחות אלו כי לדעתי ברור וע״ב כתלמוד,
 רב נבדו אותו שימש ובאשר עיניו, על א ם י י ש ליה וענדו בעיניו וחש בריח בר שיטי לרב

 קדטז כבר זו ]בהערה ?״. את ,שיטי :לשאול הוצרך כפעם נפעם לכן אוחו, רב ראה לא הרי שימי,

 קונטרס יה' ,טתת נספרו גם בקצרה דבריו והובאו י,, חיברת החדשי ב,הברמל" שטרשון ר״ם חרב

העורך, _ ע״ש[. ר״פ סי' ס״ב צר טגחה״ ,שירי
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ריט לחכמים שתיקה :מרגליות ראובן הרב

 תבשיל מקודם בו שהיד, זה בכעין אך הוא, טעמא שלאו נ״ט בר נ״ט בשאר מודה רב גם
הקודם. התבשיל טעם בו מורגש עוד כי שאמר הוא טסי מרירא דנסיש

 אתרים חשבו כאשר ולא מותר, נ״ט בר נ״ט כי מודה שרב איפוא אנחנו רואים
 תבשיל מהות בין לחלק דעתם על עלתה לא אשר מסיבה באותה שהיו מהתלמידים

אחר. לתבשיל זה
 ד״א על אטרח נ״ט בר ג״ט אכל רב כי באמת, שמואל העיד כאשר ובכן

 מירושלמי, אשר סד־ה ע״א ל״ו ע״ז תום׳ ראה כדת עולא להחמיר שאין כשטתו ■לאכול
 ז משמעתתיה מד ביה הדר :שאל נ״ט בר ג״ט אסר שרב מהחושבים שהיה אלעזד ור׳

 לי׳ סבירא דלא מידי לי דליספו אבא בר דאבא לזרעיה ליה חם :רב לו השיב ובצדק
 כי נ״ט, בר נ״ט כל ר זי ם א ל י ת י ר ו ה א ל מעולם מעולם, הדברים היו לא אלא

 וחכמינו - טפי, מרירית דנפיש זה תבשיל על אך כוונתי ? האי כולא טעמא יהיב :באמרי
אמת. ודבריהם אמת

העורך הערת
 :אומרים אנו אם חכמים, של לשתיקתם בנוגע מרגליות הרב חברנו בה שנגע החקירה בעיקר

 כזו ,!שתיקה להעיב, חשו לא כי אומרים שאנו או המשיגים, לדברי שהודו שמע־מינה מדשתקו
 בספרו מלאכי יד הרב הזכיר וכבר הראשונים, בין דעלת חלוקי זה בענין יש - היא כהודאה ו א ל

 דכשהחלמיד רב ומודה ד״ה א׳ ס״ב בתרא בבבא התוספות בעלי של דעתם את כ״ה אות האלף כללי
 הוא אשגוחי אלא ליה שתיק התלמיד לדברי שהודה משום דלא אמרינן אז שותק והרב לרבו מקשה

 חש שלא לומר שייך לא אז המוקשה של ר ב ת ד י מ ל ת הוא כשהמקשה אבל ביה, אשגה דלא
 פ״קדסוכה "המאור" בספרו הרז״ה דעת גם והביא אלו התום׳ בדברי שהאריך מה מלאכי ביד ע״ש לדבריו,

 משום אלא מינייהו דקבלה משום דלאו להו( )ושתיק לרב דאקשו אסי ורב כהנא רב גבי שכתב
 משום אבל הרו״ה׳ דברי על הרמב׳ן של השגתו את בקצרה הביא כן ואחרי להו, חש דלא

 בפרק מדעתו מרגליות הרב שהמציא היסודית הסברא אותה בקצרה מרומזת הרמב״ן דברי שבתוך
 מראה־ עם יתד כאן אעתיקם ע״ב בדפוס נשתבשו הרמב״ן שדברי משום וגם זה, ממאמרו א׳

 רב ליה אמר :זל׳( )ז׳ שם שאמרו מה על דסוכה פ״ק ב״מלחמותיו' הרמב״ן וז״ל והגהות מקומות
 והדז״ה רב׳ דברי הזכיר לא והרי״ף רב׳ שתיק ז תור ראש כננד ויעמידנו :לרב אסי ורב כתנא
 שהביא מה ע״ש לה" חש דלא משום אלא מינייהו דקבלה משום "לאו רב דשתיק דמה ע״ז העיר

וז״ל: דבריו על כתב והרמב״ן רב", דקבלה שיפרש מי "שיש ג״כ
היא׳ דגמרא ספיקא מילתא דהא הגדול רביבו סמך זה על לא הכותב יאמר

 אדרבא שמין, אין ש״מ כו׳ מחבריה נרגא דשאיל גברא דההוא ת״ש :א׳( )י״א דב״ק בפ״ק דגרסינן
 ספיקא מילחא הא כי כל אלמא שמין׳ ש״מ ושתיק, ז הכי דינא :לרב אסי ורב ר״ב ליה מדאמדו

 ידע מדלא וד״א דר״כ אמעמיה סמכינן או ביה ר ד ה א ל ו נ ר ד ה י ר מ ג א ן נ י כ מ ם י א היא
 בם׳ נמי כדאמריגן שתיק לה חש דלא דמשום למימר לן לית ומיהו ביה, ואהדר להו לאד,דורי

 רב, שתיק סגרא, לאו אגרא אי :לרב אסי ורב כהנא רב ליה אמרי :(,ב ס״ש )ב״מ נשך איזהו

 ומה :לרב אסי ורב כהנא רב ליה אמרי :א׳( )ו׳ דביצה ובפיק ז רב שתיק מ״ש :ששת רב אמר
 ולימא רב שתיק מ״ש :יוסף רב ואיתימא רבה אמר רב, שתיק ז השרפה מן שנולד לעגל זה בין
 )ע״ש(, זו לתשובה יוחנן ד׳ קבלה אם אני חמה :סע״ב( )ש״ו שנים ראשי ארבעה ובם׳ וכר, להו

)בם׳ יוחנן כר׳ הלכה :רבא והאמר אשתיק ואמאי רבא! אשתיק :אמריגן ואתננו אוחו ובס׳
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אזכרה רכ

 י רע׳א ע״ז כחולין והוא ה, ש ק מ ה ה מ בה בם׳ :שצ׳ל וכגראה לזד״ זכר כל אין בנו״ ואת ״אותו
 פן ש " ד ד כוותיה הלכתא רבא והאפר :וצ״ל ט״ם היא יוחנן כר׳ הלכה רבא -והאפר :מ״ש גם
 ,ן א ד ר ו אישתיק :)לפניגו ן ר ו פ אשתחק חסדא רב אפר :סע״ב( )ס״ד גיסיו ובמס׳ »ש( י ה ל

 עצרו שרים :דשפואל דאבות עליה קרי :ב׳( )נ״א כתובות ובמס׳ שם(, הנזכר ורדאן חינגא רב והוא
 פילתא"." דפוכתא היכא אלא שתיק לה חש דלא משום אמרינן לא אלפא לפיהם, ישימו וכף במלים

 אחרי א׳ ם״ב בחרא לבבא בחידושיו כתב ברורים יותר עוד דברים אבל ב-מלחפותיו', הרמב״ן עכ״ל

מדאמרינן דמיא כהודאה דשתיקה ראיה מביאין ויש :.דפיא כהודאה דשתיקה חננאל רבנו דברי שהביא
וזתכמוז, 'אוצר 1

 ואין הכי אמרי וכו׳ אפרוח גבי ביצה בחום׳ וכן בו׳ ופגרה אגרה ספינה רב אמר בפציעא בכה״ג
 ליה"׳ מקשאקשיא ומיהו ביה דר ולאה סמך אגמריה רב פא יל דד ראיה זו

 מצא לא השותק כי דאף והיסודית העקרית ההנחה מרומזת הרפב״ן של האלה הקצרים ובדבריו

 גמרתו על סמך אולי כי מדבריו, חזר השותק כי ראיה כל אין זאת בבל המשיג, י דברי על להשיב

 מ״ש ידוע וכבר ליה". קשיא מקשא "לדידיה שגם מה למרות ביה הדר לא ועל־כן וקבלתו,

 היטב לעייןדק אתה צריך הרמב״ן 'בחידושי שלו: הגמרא בדרכי קגפגסון ר,ר״י

 מיותר דבר בו ישאר שלא בענין לשונו כל ולצמצם ולהשתדלולהוציא
ובמדד,". ובמשקל במספר הם ו י ר ב ד ל כ י כ אחת, אות אפילו

 על כיה אות האלף כללי מלאכי" ה״יד בגליון כבר זה שרשמתי מה כאן אעתיק אגב ובדרך

 דין הרב בפני אומר דכשאחד הוא בזה האמיתי "דהחילוק קכ״ד סי׳ צבי חכם שו״ת בשם שמביא מה
 דלא היכי כי ס״ל דר,כי ש״מ ליה מדשתק למימר לן אית ע״כ אז שותק והרב סעם שוס בלי פסוק
 חש שלא למימר איכא לו דומה שאינו אחר מדבר דבר איזה להוכיח כשבא אבל השומעים, ליסעו

 :מלאכי יד הרב כתב וע״ז לו״, ענין ואינו לזה זה דומה שאין ברור הדבר דעתו דלפי כיון להשיבו
 רביד, יוחנן ר׳ קמי אבהו ר׳ דקאמר פסוק דין דעל #ב כ׳ הרגל כיצד בפרק אשכחן דהא נהירא "לא

 במח״ב מלאכי"! ה״יד בגליון כתבתי וע״ז ע״ש-, וכו׳ היא ולא ליה אודי מדאשתיק סבר איר,ו מסיק
 שלו להנחה בא משם ודוקא הרגל, כיצד דפרק הא הזכיר בעצמו צבי חכם הרב בי הרגיש לא

 בשו״ת ע״ש להשיבו, חש שלא לפימר איכא לו דומה שאינו אחר מדבר דבר איזה להוכיח דכשבא

בדבריו, היטב עיין לא מלאכי יד הרב כי ותראה ח״צ,

פישמן. הכהן ל. י.
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לאויך
 הרמנים שנחרו הלשון תהו למעלה -ב^דעזפ׳במושסתסט

ארן לסמא ההלכה את *אטי׳מון : דלה המחבר מרב ך
:מיע־אדמנ"ןגפי׳החוח{ עי*ן • המאוד את ולטהר ,קטמא

לא דאס הוא פמוט דם־ ־ • ול' שנים כפני נו התרו *אם ,
 דר׳יוסי׳גר כדמן דקי*ל מיתה חייב אינו פני»יס3 נו התרו ־
 הרעבים' מפסקו וכמו התראה צריך אפי׳שס־ ראמרי *הורה ’

*ך,ר*זה : ציח נעשץ וה׳המחכר מה׳סנהדיץ פייב
למאי - ומת אתרים אלקיס בסס ידבר ואשר שנאמר מזנק 3
 נשם ידני -ואשר מדכתיב ראיה מייתי מזנק זה הוי יאמר ־

 אלא אינו פתס כתודה האמורה מיתה וכל ומת אתרים ׳.אלקיס
:מנקסאהדי׳כפרקמחנקין .. . -
 אפי' ע׳ז מם למתנבא ־*שלא־לשמוע לג לאוין ׳

זיל הדמניס ביאר מממן*- או אות מזן - , ...
 נתקוהו לא -שאנחנו תעשה לא ממצות ח נ סי המצות \מןפר

 מופתךעלזה ומה שלך האות לומה ונאמד מאלהו --ולא
 מתנבא כשנשתעהו האכל כשם למתנבא שנעשה כמו המאמר ־

 ובפיה ואשםוכו' פושע בכל שראוי כמו עזה מהירהו ־כשמה
 המתנבא עם ותשובה דין לערוך אסור נתב ז’ע .מהלכות

 מעצמו עשה ואם מופת או אווז ממבו שואלין ואין f ע לשם .
 שלו נאותות המחשב וכל נו תסדהדין ואין עליז ימזמחץ אין

דבר♦ אל תשמע לא שנאמד תעשה בלא מוגר הן אמאאתלן
 לוקה שאינו מפני תעשה כלא עובד וכתב ע'נ ההוא הנביא '
 עליוש לוקין אזן מעשה ט שאין לאו וכל תעשה איןט4•

 בספר הרמבין ההוא•♦ הנביא תשמעאל-דנר* לא *^ןנאמר •
 לשמוע שלא מניעה שאץזה נויעג׳כתב ל״ת מצות השגותיו
 לעולם .לנרי עם אל נמלת השמיעה כי עיג מם למתנבא

 נעיזשכתה אזהרה היא אבל ועשייתן הדברים קבלת :היא
 תקבל לא קלוס8א .0תמ וכך נעניניה בתורה־ באו אזהרות
 שימנה נאמד ואולג הזה הלאו; ימנה א'כלא1 נביאה לסתגמי

*..ut'מזמז שאם סוגרים המחבר־ והרב שהדמכ׳ם •ונראה כ’ע 
 אבל ההוא הנביא אתר תלך לא כיהלבצומי עיז נעבוד :•לא

 שלא שהזהירנו נראה ההוא מגיא דברי *אל תשמע •גאסרולא
מצות משמרת מספר " זלמועתיו ולאמזיתיו אליו השמע
 געשה שלא לממד הכתוב כונת שאם הדמביס שטעם ■מוג

 או פגי על לךאחריס יהיה דלא בלאו ככלל הוא זנדגדיוהיי
 הנייותיייזה ולא .,־• ■ > ע*כ אחדים אלקיס אתר• תלכו יגלא

 נכלל שהוא ואע״פ כדבריו נעשה שלא להזהיר בא רדילמא
 אובלאתלטאתו׳יאלקים אחרים אלקים לך ימיה בלאודלא

 למצוה-כפגי ימנה ולא הלאוין הוכפלו האזהרה לחוזק -אהלים
 מ״ש הנז׳על נספר כתוב עור * המצות נמנין עצת?

 קבלת היא לעולם דברי עם אל כמלת השמיעה כי הדמנין
 שהרי לו מנין ידעתי לא זה־ הזה כלשון ועשיית© המרים

 בזולת הם ועשייתה הרבדים שקבלת תצינו מקומית ככמה
 אל נמלת הרכרי׳הם עשית כלתי לנו משמיע מצתאלועגץ

 אל ישמע לא אשר והאיש אמדו השקד נביא בענק חראה הלא
 שלא נו הבונה אלא אינו זה שענין סרי כשמי ידבר אשר מד•

 הדבר' עשיית על כלל אדבר ואינו הבורא מפי היכרי' »שמע
 הלא שכתב שמה הוא ובחר ע*כ אל במלת כתוב זה ועסכל

 שזההפ' אמת נביא הואוציל עיט השקר נביא חדאהנענץ
 הזה מהפסוק ראיה להניא שרצה מה אבל אמון מביא מרבד
 הוא אל נמלת הס הדברים עשיית בלתי לגר השמיעה סענין
 הרבדים בעשיית כלל מוכר אינו זה שמוק אמד דמי טעות
 נביא דברי על והמוותר ז? מפסוק דרשו הנחנקין נפרק והלא

 כידי מיתתן עצמו דברי- ל5ע שעבר ונטא ננואתו והכובש
 שעבד מביא מיידי זה ופסוק יכירן שתטארשס כמו כמים

■שפירוש לפי לגדי מלת אלעס לומר מוכרח ■עלמתעצחו

לד י לג
issS’ S»' SS» pnM8

והאיש הוא בן שפידושייאלסוא לומר מוכרח שהרי •זעשייתא
 הפך נרמ&ה ש*א?אלא שהואמטא רברי אלי יעשה אשר

 עםע רבו־י על הי&יכך בנביא שהרי מעמו אדרוש אנכי ונח ־
 מקי היבריס שהרי;שמע ממש על-שמיעה הפסוק לפרש אין *•
 מם שם עין תה'שכתוב ומעתה זה הפך שעשה אלא הנורא ־

נציאהשק■ ממין תקנל־ונו׳יגם לא תרנס שאנקלוס לשכתב
 תמ,מ לבד כשמיעה מרט־ ששם דטי אל ישמע לא אשר יכתיב

 .-ימזנעפל ומל מעצמם נתבטלו ע*כ כמואס ורבים יקבל לא י
 מג^ץ פירוע רמי'.אתה/לי'שאין לתמוה לי P ועוד * עזור ׳

 יול׳דנךישטןץ אארלאעעשה דברי ישמעאל לא אשר והאיש
 .׳עוד^ם' וראיתי וכו' זלאייקגל בבוא ויהי תרגם ולכך '.לנביא

 .לה^ן' היא הנתיב סוכרשממז זיל והדמנין הנז׳כתוב
 לאוזהשוסאזקדא בכלל ואץ כקולו ולשמוע טבריז 'לעשות
 שם סייס שהרמנין דק ולא ט'ע*כ ע'ז כא׳מצוה אלא מיותרת

 .קגערשח לפי שימצה נאמר ואולי הזה כלשון השגותיו בספר
ימ לעקר יתעלה האל בשם מתנבא עוד נכלל הקבלה כפי זו

 מעטות ונמנענו בסנהדרין שנתכאו־ וס׳כמו התורה מן
שרעסו הדי עני מופת או אות לנו שנתן אע*פ כדבריו -

 ראיתילו אבל וראוילייצנות לאזהרה הוא זה שלאו הסכימה
 גל מכיס הד ממנין שהפיר המנות כשמנה השגותיו 'נסוףספר

 אבל ׳ הנביא רגאי אל תשמע המניןלא מן ג*כ •חיסר
 עיש: המצות ^למנואהבתנץ‘הרמב שר קמח־כתבתי ב־גלאוין

שמתנבא כין. • *^לאלהתעאתישקר ^לאוי!
הנבואהטן ־־־-^ —— ־־'־• * ׳ ־■״  'במראה שמע’ שלא מה

 רל המחבר הרב ־שכתב כמו1 תכרו מנביא ששמע מה 'סמתנכא
 ית-נירת’ה ’3*י0’ יעגש*מ הל* נלאייז לפגיני7
.*,ןאול* :הכלל.וכי' דזה תעשה לא פהוא־חצות ודאי י

 עמיתו.המאר אלאפ?על תשקרו ולא מלאתכחשו ';אזהרתו
 מרי א© *. הוא מלתא גילח הדין מן מזהירין שאין ואע*פ

יאט מאד נמאר בעמי . הס תמוהים כפשוטן ממחבר הרב
עונשין מלתא_ עילוי ץ1א מן עונשין שאין באע*פ ■אמדינן

 מויטרן אין ,מלתא בגיילוי אפי' לתא אכל לאביי 'איינורוקא
 ורנא דאניי הוא וידוע הנשרפין כפרק שמבואר כמו ארץ מן’

 וער מדעת פלא יאוש שהם מ’קב מיעיל סרבאיחק הלכתא
 לביאה,עלו* מטורין שאינן קידושין' העומד'מאליו זומאולתי ■

 ל ! המוזכר והרב נכילס/לתיאטן אוכל ומשומד נביטא אלתא
 מעש נראה וכן נרבאכלאויןקיגוקיר שפסק נראה גופיה
 אפי׳אביי ועוד שים שכתבתי וכמו בחלב כה׳כשד קמ*א גלאוין
 כגילו* מיינו׳רוקא מלתא בגילוי הדן מן דעונשין דסנר גופיה

 אתיא בתוקא מכח כתו דנת דקורנא וכתבתו מלתאכבתו
 הלן מן עונשין ואץ אע״ב מקיו כתו ללמוד לצו יש ■זלפיכך
 ש . לשקו־ כמתנבא אבל הוץ מן עונשין כזה מלתא מילוי

 אלארזה' האדם מכח לו נא לא יתברך נשם שהשקד שהאיסור
 מן עוזנשין אין עצתו מחמת איסורו וזה עצמו מחמת איסורו

 קיא ראצטריד ומאמו מאביו באחותו כמו אפי׳לאניי הדן
 ו מק אתי ולא משוס נממת טתניא ובאזהרה בעונש *תירה

 IP שלא־ אמו בת ומאחווזו אמו כת שלא אביו דאחותובת
 וזו עצתה מחמת קורבה רזו הדין מן עונשין ידקרי וזה אביו

 ואפילו ועל משופין בפרק רשיי כתיש עצמה החמת קורבה
 כמכוון טאיתא הדין מן מזהירין אין הדין מן עונשין למיד
 פי מיין מן עונשין דלמירואץ ומינה הלוקץ ק אלו 'נפרק

 בגילו* אפילו הדין מן מזהירץ ואין דיסכור מלתיא ננלוי אס
 מןיהיין יחהלץ שאין ואע*פ המחבר הרב כתב ואיר מלתא
 זה נענץ ז'ל היה דברי לפרס שצריך נ״ל ולכן ־הוא מלתא 'גילוי

שחצינו כיון כלומר מלתא גילוי הדין מן שאיןמזהירין אע׳ע
הכתוב פענש מפורש עגט

4 ־•
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. לב . . הנדס nprhvifri-6’ לה לאוין
 ^לא/מתה׳ו»ר מאהדבר ולאילה הדין מלתאקןא^ךריןמן

^כמ/שקך דקאי-לכל עצתו! מגי עגין הוא ממנו תגור ולא למא.פנתנ*>f .המומר קרג4»זגיו ־הזקין 3אא* עגש ולא
$3 .קרא. אס ‘.p’bt- חנח ימיא. ששמע מה 'למתנבא’pb הייט .הדין ימן מזקירין .דאין דאע׳ג שרשיו בסוף ^רמנ׳ם

ןקאן נאחר לא לסה מיניה דסציק למאי קאי לא ממנו. תגור ככתו׳מזהירין עונש נשנתכאר אבל נכתוב עונש נתבאר כשלא
 .אכן הנביא ראך נכתוב ע־זשנכלל נשם המתנבא .לנביא מי על ואף המיז־ אא? ענש לא מסורניחנו שכלל הד*) מן

.עאק המשגר והרב הרמנ׳ס .וכו׳ומדברי נשמי דבר למר’w f ומה״שהק"הרמב אמר רכר מכלל. או החן »ן אזהרתן ®טמא
מקן בגיא כהריגת מלהתר&לגסמגתואלא שלאהוזהךס כפ׳קןמכות שאמרו אכ׳ממה כעיקר השגותיו על.זה~צ£פר

כנביא רנשלמא וי״ל ע״ז בשם המתנבא נביא בהריגת לא אבל’ בת אביו בת שלא אמו וית אייו ייז w׳ AA.' — tit A -A־.  ?נכיא רנשלמא וי'ל ע? נשם המתנבא נביא בהריגת לא אבל
 .ששמגן מה מתנבא• נין שמע שלא מה שמתנבא תשקתגין

 .בהריגתם ויתרשל מעצתם מפגי יראה נהם שייך חנירו מנביא
 בשם המתנבא מביא אבל ממנו תגור צא תורה הזהירה ולכך

 גגק בשם שמתנבא רואים שאט דמון יראה שם שייך אין ן’ע
 וכתוב " .כך על הכתוב הזהיר מזהזלא גדול הדיוט א־ אזן

 המינין הטמרי׳ומן הזהמן בזמן גם נוהגי וזה סי׳ייג נסמ״ק
- • :אמונתאלקינו על ישראל את התייראין הגלחין ומן

כגון במראה!הנבואה! שמע .שלא תה המתנבא. *אחד
 נתל קרני מעבה בן צדקיה לו ויעש נתינ1כנענה צדקןהונן

 1רע* מיימז׳נפ׳ה הגהות ונתנו ארם את תנגח באלה ויאמר.

 נאטלו' חוכא אעי׳ודך יאמר שלא אדם יזהר הלכך ךז/*ס .וכתב
 כךואין אומרים אדם כני שראיתי ולפי .לייגך אתר הקב*ק

 דגר• ששמע מז *או :כ’ע נתנתיו .הדבר בעון מיג^ין'
 : נפ׳הסזגקין נרמפרשינן עזור בן חנניה כגון .י חניס £ביא

 • דנר״וגז' לדבר ידי אשר מביא אך שנאמר ?הנק *ומיתתג
 סמן בתורה האמורה מיתה נכל מנא הנביא ומת וכתיב
 *אשרלאצוינ$ ... :בפ׳הנחנקין כדאמלי וזנק .אלא אינק

 בקצת, .ז. שנאמד.למברג מה המתנבא זה צויתי ■לחברו הא
" :להיות צריך וכך לשון חיסרון יש המחנר הרב הפרי

 שאסישס^ כגון. .כאוב לשאול *שלא לן יי לאל?

מעניך ק־ ימצא שנאתתלא אוב ננעלת .י . \ - -־
 כחן; לכן התוספו'בפ*ר'מיתות כ’וב ״ ערנותי קבלתי ^וסס־
 הךקיעיוקן W4? ל’ז ז’הישנ וכ*כ ז7ס.בפיץא'מה'ע’»ץמנ
 gwjftpi תפנו אל אויב נעל רפקין&׳הז־ת בירושלמי יאמק

 עו^מבק^ש^ן האוכות. אשכתפגהאל. גרפיענקוהנפש
 ?3זכו'מן בך ימצא מלא שאול גגון לנשאל אשהונלואזהרה

 קרושי>$ נפרשת. כ’מת משמע וכן וידעוני אוב ושואל בתריה
 ממונן זה אוב הידעוני' ואל ונות הא אלי תפנו אל שם שאמרו
 ינלפ' ומדאמרו באזהרה נגס והשואל בסקילה אלו עו׳הרי

בסקילה ו1ז הדי ובז' פיתום זה וכו׳אוב האונות אל תפנו יאל

 יענש שמא העונש מיראת חונה עליו ללמי עצמו ימנע פלא
 נפ׳המהל* הרמכ*ס נמ״ש הנבואה כרדכי שהולך מפני עליו
 לנביא א6 הזאת האזהרה דאין לי יראה ככתובים ןמפשס ׳ע£

 מנביא ששמע מה המתנבא נניא אכל שמע שלא מה המתנבא
 איכה נלננך תאמר וכי דכתיב הזאת האזהרה ננצל אין מיו

 ולא ה בשם הנביא לארנרוהאשרידכר נבעאתהדנראשר
 דכת בזדון ס לאיברו אשר הלבד הוא יבא ולא "היהקננר
 והר' הרמנ״ס מדברי אבל ממנו תגור לא נאמר זה מב־אועל

 מתנבא בין שקר נביא לבל היא הזאת והאזהרה ידאה המחנך.
 והכתובים חברו מנביא ששמע מה מאננא נא שמע מה&לא

ה' צשם ידבר ט׳אשר נדט אינה נלנכך תי^ר ?וימי ׳תפחזי’

 דלפי דברים של לעומקן ירד שלא הוא וברור ע*כ מצאתי ולא

 מצאת• .שוב נכ*מ הרב כדברי בתריס הדנרזם שכתבתי מה.
 עונש אפה או ואיש אומר שהוא לפי בניאו(־ שם שאמרו בת׳ב

 הידעוליס ואל האונות אל תפנו אל ת״ל תנין אזהרה שמעט
 :סי׳ט׳ ל*ת מצות המצות נספר הרתב"ם והניאו כ’ע

 נפסיקזן^ מיתות ר’נפ :האונות אל תפנו פיר׳מאל ♦ןרש*י
 ננוןלפ׳שאזכו־ת שייתר ז״צ שטעמו ונראה ז*ל כדבריו מצאתי
 גך יעצא מצא עצמו אוב נעל ואזהרת תפנו מאל .הנשאל
 שלא הנשאל עס שמדבר מורה ת»ו ואל הפסוק שפשט מפני
 שנאמו־.אל בימין הידעונים' ואל האובות אל לדרוש לנו יפנה

 נדעוד לא לע׳ז יאנה שלא היא נו”תפאאלהאליליםשענ
ולא

בת אביו גת .שלא אמו וגת אמו כת שלא כת'אביו אלא לי אין
ימותו ערירים אתיתוגלה ערות ל’ת קצין ומאמו אביו

אמו שלאינת אביו נת על ענש אם ברין לי יש יאמר עד־שלא
=cS'i?r מן עונשין שאין ללמדן אלא אתו ומז אמו בת >ל

אכיךאו גת אחותו ערות ת*ל אזהרה־מנין שמענו עונש הדץ
,שאינה אקו ובת אמו" בון שלא אביו בון אלא לי אין א>£ מז

שלא עד היא אחותך תל מנין אמו נתאניתתאכיוונת
ונו׳כ׳ש אמו כת שלא אביו בת על הזהיר אס נדן לי יש יאמר

דנראה הדין מן מזהידין שאין ללמדך אלא אמו ובת אליו גת
האזהרה אל נצטרך בביאור הכתוב שעגש דאפי׳שמצאט משם
והרג הרמכ׳ם רעת לפי ליישב יש הדן מן עונשין שאין' מפני

״שהיתה אע״פ האזהרה לכתוב שם הכתוב והוצרך כמחבר
ענש קמלא מן^הדין מזהירין דאין בעלמא ללמדנו נק/ יבאה

דילהשמיעט יפת מתיישב זה שאין אע*פ הכתוב'במאוד
5ה?סו Vix; ענש ולא הרעהיכא מן דאקמזהירין בעלמא
בן שכברהשחיענו ותו • ענש שכנר כמקום מימית אזמרה
וכתיב ורננ^תעג ויבמות פ*ב ממ׳ש ומ*מ מקומות בהרבה
מזלדין בעלמא תאמר שלא היא אצטריךלמיכתב אחותך

להץא: וכתב טרח ואתיאכק׳ו מלתא לי למה אחותו כ*ת1
 ואה זה" לתירוץ והעמדה קיום יש היא רחמנא כתב להכי

*י י "
j

 רעידתו נסיו מיניה אזהרתו נפיק לשקר דמתנכא שנאמד היי
 ובהצכו׳שנועות ריז״ט סי' המצות בספר הומנ״ס כתבו סהל

 אתי אישבעמיתו תשקרו ולא רת׳א בלאוין סמיזבר ־ע/והדב
 תותז .שדברי אע*פ ושמא ממון כפיית על נשבע לאזקרהשלא

 .ופשסיה פשוטו מידי■ יוצא מקיא אין דברים לכמה מרשים
 מק״ו המתנבא'שקר נביא מניה ונפיק לשקר ולא משמע קבא1'

 שקד לדבר שלא אלא הוזהרנו לא התם ומה 'אך,ק'נימאדיו
 אכל מק! לכקכ״ה שקר נובר שלא הוזהרנו כאן אף לעמיתנו

 לא להקנ׳ה שק־ ידבר דלשלא וי*ל מנלן נשמו שקד נדבר שלא
 אוב יבעל לאה באזהרה נהם .ואח׳כאמוזוהשואל צתךקוומיעלהעללכאדסשממישרוכרשקח׳קמייקב׳ה

תעו מאל נפיק עצמו אוב יבעל ומון תפנו מאל אזהרתו שקר דברי מלכנו ונכרה נשקר שלא אלא אתי לא יו’להק ובודאי
»’מי^ ו פ נכ*מ שהרב fen כך ימצא מלא נשאל וואיראזסית ׳________________1הנשםיקנ* . »

תפ£ אל שנאתי מנין שלהן ואזהרה הרמנ׳ם ס״ס על כתג השקד נביא מהריגת למנוע *שלא לה לאק
תוספת ונעל קדושים כפרשת נהנים כתורת ל‘! האונות אל " ממנו תגור לא »א תתט נירא ולא . -
וחפשתי זה על כתב מיתות בפ״ר המשניות כפירוש ס’י ועירו' חובה עציו מללמד עליו תמנע אל בספרי שדרשו געו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס66 מס עמוד ישראל בן חיים בנבנישת, א - דחיי דינא 1
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ססורת
השים

מערבי 135 סח ם™ ברכות תשיעי פרק הרואה»־

 ומפרש . ,ונו הפרו קראי מסרם נתן רבי : הטובה רוב
 ולא מתי□ שורתו המושה הכי דדריש טטמיה חלקיה ר׳

 אס המורה אצל הכתוב ברית מיפר זה הרי תמיד בקביעות
 ; מדבר הכתוב התורה דעל וגו׳ ולילה יומם בריתי לא

איר תורה שמכניסין בשמה .דמכנשין בשטה

שיבלו עד רב בשם 1'צ'מיב הדיי ’חכמ 1’שא י""
 .ברכות דיינו ברבות’5“ 'יחפ אתה • בדי :,ייה,הת

 ולא .כניש : להתלמידיס אותה
 יאס : עליהס שררה תטול

:לבזיי! ד״ת תטיל אול .כניש לאו
פיטטיא לל

דיינו. מלומר שפתותיכם
 אמך זקנה כי תבוז °אל

 בפיך ■תורה דברי נתיישנו אם בון בר יוסי ר׳ אמר
 זקנה כי תבוז אל טעמא מה עליהן תבוזה אל

עמוד אומתך נזדקנה אם זעירא ר׳ אמר .אמך
את מדריך שהיה אלקנה שעשה בשם וגדרה , , , _ __
מעירו האיש ועלה0 הה״ד .רגלים לפעמי -״ץישראלתא’’דאוי א’טט’מסי נר .שן

בטלים' דברים

 נ0 ■ת
.פ״ו

רש לזוז סה

פ״ו 1___
 מג ®נחות

בשינוי פ'33

קיס שסלים

os נ•

נד ישפיה

 דאורייתא וכדבייא בישי! כדבייא כל :טעם בהם מוצא בהם הונה
 לכזב הוא יכיל ,שבתורה . רבה במדרש הוא וכך .כצ״ל .מבין

 rc’-s f ממנה. דעתי שהפליג ׳כיין) זה סרק אי זי מסכת שניתי לא ולומר
?’™-•מ לאיש הולכת דטתוילזהתורה שמסיא כיון תורה דברי הן יכך

 אחת פה־ע מזה יותר ומתחכס בה שהחזיק
‘"י 'פ י'1 מה :שם תיספתא .תני :שעזבה

 ורב ה' למודי בניך וכל טעם
 מיותר הב' בניך בניך. שלום
 תלמידי דעל כיה ודיש הלכך הוא

 מרבים שהן קאמר חכמים
: בעולם שלום

 לד וסליקא הרואה עלך הדרן
:ברכות מסבת

סד

שהוא זמן דכל ביןט ]איני!
 רבי'חלקיה .לה׳ לעשות עת תורתך הפרו קראי ־'ד״ *

 בן שמעון רבי תני .לה׳ ]לעשות[ עת תורתך הפרו ט״ט ברית טיפר זה הרי עתים תורתו העושה סימון רבי בשם
 שכר מקבל ואתה בה והתחזק עמוד מאד התורה מן ידיהן שנתייאשו הבריות את ראית אם אומר יוחאי
 דמבדרין ובשעה .בדר דמבנשין בשעה אומר היה הזקן *הלל .לה' לעשות עת תורתך הפרו מ״ט .כולם
 לאו ואם .בדר בה ■שמחין והכל ישראל על חביבה שהיא התורה את ראית אם אומר הלל היה וק .כנוש
 ליגע צריד שבישראל *ק- בך'בל יוםשב שעה בבל- ליוק צריך הזה התינוק המ אלעזר רבי אמר .בנוש

 t כל מבין. דאורייתא ופיטטיא בישין פיטטיא גזירו|בל בן יוטי רבי בשם יונה רבי שביום! שעות בבל בתורה
1תעזביני"- BV ^י־בתיב לע.יש בו wu^J'1 iuay מבין דאורייתא ובדבייא ב^ין ]כדבייא

 זה לפרוש הספיקו לא משכנא בחדא בזה זה ופגעו טציפורין ואחד צטבריא אחד שיצאו לשנים . אעזבך ^ימים
 .לאיש וממתנת יושבת שהיתר, ואשד, .מילין שני מזה זה רחוקין נמצאו מיל וזה מיל זה שהלך עד מזה
 הולכת היתד, היא ממנה דעתו שהפליג ביק .לו וממתנת יושבת היתד, לה להינשא בדעתו שהיתר, זק כל

 את קורא .יום בכל מצות מאה 6 עושה ■שאיט מישראל אהד לך אין מאיר רבי בשם ״תני .לאתר ונישאת
 עשרה שמונה של פעמים שלשה ומתפלל ולאחריה לפניה ומברך פתו את ואוכל ולאחריה לפניה ומברך שמע
 מקיפות המצות שאין בישראל אדם לך אין אומר מאיר רבי היה ובן עליהן. ומברך מצות שאר ועושה וחוזר
 שדוד הוא אותו. מקיפין בטליתו ציציות ארבע בבשרו מילה בפתחו ומזוזה בזרועו ותפילין בראשו תפילין אותו.
 שפלי נבנם ויחלצם. ליראיו סביב ה' מלאך ®חונה אומר דזא ובן צדקך. משפטי על הללתיך ביום °שבע אמר

 להקב״ה. לקלס התחיל שלו בטילה שהביט ביון המצות ק ערום שאני לי אוי אמר ערום עצמו את ראה למרחץ
 י9 נ־■־" ,בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא רבי בשם אלעזר רבי *אמר לדוד מזמור השמינית על ®למנצח

:בניך שלום ורב ה׳ לטדי בניך ®וכל טעם מה

ברכות מסכת וחסלת הרואה עלך הדרן
נען ועד סריש דסייען רחסנא כריך

מסרם נתן רבי תורתך הפרו לה׳ לעשות °עת .'י,־ל־וגו׳

חרדים ספר מבעל פירוש
 עליכם תמיד מלחזור להניחם עליהם תבזה אל : ומתר ושנוע אכול כדבחיב הכיפזק

 לאותו שכסשידה חגיגה במסכת כמו תודה היינו .אמן : תשכחם דלא לך דברי אפילו
 הפס שנפשו מדקנה אס זפירא ר׳ אמר : חגיגה נפככת כדאיתא אסז נדמית תלמיד

 דכא ro אותם זיטז השודד יפלה והרפיון העצלות ונפק סצזה סעעות חלושים מקנים
 תגרוה אל חטז אל : המצות סן ידיהם שרפו נשכיל נרפידיס ישראל פה וילחם עמלק
 זהוירוז נה פצלים שהם המצלה היינו שפרצוה בפרצה וגדור ספוד אלא לאויביהם לבז שיהיו

 לו דהוה .האיש ופלה הה״ד : אליהם ואויב צר להכנס יוכל לא יחיפה גדר קרי שיעשה
 ואחד אחד כל מזרז והיה פולה מיה ופלה נפי ביה למידדש ופלה ומדכתיב ויעל לומר

 שלא נראה המדרש וסן היא רנה מצוה "‘י כי אתה ופלה אתה פלה לו ואומד מישראל•
 •ה לך מה אותי ,לין4 ושו פיר בל נרחונה לן אותו שרואין מסה אלא בפיו אוסר היה

 פולין אינן למה נאנחים והיו שם ולזנוח לה׳ להשתחוות לשילה לרגל לפלות פוגה והוא
 הנינות שנה כל פושה p> אחר לרגל מאז פצמן מזמין היו אנל פזכניס אינן ני פמו

 מכפרים כשמיס נסו כמדבר והוה מדבר איני פיו כ• הדכר הכתוב פתס ולפיכך ♦רובלים
 משפע אלסא ולזנוח להשתחוות לשילה ההוא האי: וסלה כתיב מדלא דייק א״ג .אל ננוד
 אנה אותו ושיאלין הרוחות ככל סובב אלת לשילה לפולה ישרה דרך מעירו פזלה היה דלא
 הדור חכמי שאיי שמכניהין כשפה . בשילה לה׳ ואניח להשתחוות פונה והוא תלך

 שהגדולים .שמנדרין ובשפה : לתלמידים לשנות אתה פזר בדר : לתלמידיה מרכיצין
 הוא שמיה לשם זו דאף פליהס שררס תסזל ולא .אתה כנס :תורה מרביצים שנדור
 כתורה שאק לאו ואם : תודתך הפרו לס׳ לפשות פת וכתיב הפנים בסדת לאחוז

1י״'־י־1יי' ><mm י-יוי-« ורז־ an ■■via יי» Vwn tfe מס aoAo סיירי!
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כשמיני ביזם שניתנה כפיל• פל ■עןיהשפיגית צ א .נדו בני W5B '1 לגל צאנדהס ׳

הפנים מראה
 נתן דר׳ לטפמיה שפיר ואתיא חלקיה ונדר׳ וט׳ תורתך הפרו קראי מכרם נתן רבי

בשפת ם״ג דף התם הזקן הלל וכדרשת דלקמן דרשב׳י לדרשת יק לדפנא דדרש
 התורה שאין דור ראית ואס דהתם הגי' לפי זהו שם ז״ל רש״י ופי׳ וט׳ פזר המכניס
 דהכא ולרשב׳י כסדרו המקרא למאידדרשיק וזהו יגו׳ לפשות פת שנא׳ כנס פלח חנינה
 עת הדור על חניכה התורה שאין תורתך כפרו המקרא פרס נתן דר׳ האי כפין ליה דריש

 שאינם לפי להדיר תפזר ולא יהיה לה׳ כתורה כפסק עושה שאתה מה כלומר לה׳ לפשות
 ראית ואם רש״י וכדפי׳ דהתה לגי׳ דאלו דהפרו רכים לשון מדויק והשתא בעיניהם חניכה

 הפרו מאי קאי הת״ח פל וא״כ וס׳ מלשזרה תורתך כפרו זס׳ חנינה התורה שאין דור
 ־דרכינו ולפי דהפרו פכר לשון מדויק לא אכתי רבים ת״ח פל ליה דספרש׳ ונהי דקאמר

 מרישיה קרא הא• דקאמר זו דרשה בכפין דכתם רנא לדברי לפרש ויש ניחא שלפנינו נהגי'
 לפיל רנא קאמר וה״נ בזה בעי פאי פשסו דלפי מדריש לרישיה וסהיפיה מדרי: לסיפיה

 לסיפיה מרישיה קרא להאי דדרשת היכי כל וגו׳ יירא לא ראה סשמופה כקרא ס׳ דף
 הן שוות דרשות תרי הני שס גה ז״ל רש״י ולפי׳ וט׳ מדריש לרישיה ומכיפיה סדריש

 מדרש לכישיה דמרישיה הן מדרשות סניס דשתי דהנטן כתב ז״ל הראב״ד נשם והרשב״א
 בה׳ וברמת במעשיו נטן דהזא במוח נטן דלבו משוס יירא לא רפה משמועה מפס מה

 כאן אין מדריש לרישיה מסיפיה ואס רע מדבר לירא צריך שאיט לצדיק הנמחה והוא
 רפה משמועה ירא אינו בה׳ ובומח נטן שהוא אדם הכתוב אמר כך אלא לצדיק הכסחה

 כאן דג״ב י״ל הכי קרא בהאי נמי דקאמר גופיה רבא והגה פכ״ל בחסידותו שבמת כהלל
 משיפיה נתן ר׳ כדדריש וחדא לסיפיה מרישיה הת״ק כדדריש חדא הן נדרשות פטם שתי

 :זנדסרישי׳ כאן רשב״י כדרשת או חלקיה רני כדמפרש היא אחרת זדרשא לרישיה
בוניך אלא נניך תקרי אל מפייס והתם בניך שלום ורב ה׳ למודי כנין וכל מעם טה

 בנין תקרי אל שלום ורנ גבי דנתיב דריש קא בחרא דבניך מיתורא דג״ב זע־אה
: בפילם שלום המרבים הן דהן בוניך אלא

רשמי* ובסייעתא ברחמי מסבתא וכולא פירקא סליק

ברכות מסבת עלך הדק פירקא סליק

מוקרא(. )מיה מעירו ההוא האיש בדיו מעירו האיש )«',( תבזה. ד*י3 תנחה ):ויד( ואל, נמקרא אל )פוי■:( .שיכללו נסיר שיבלו !״»(ej נוסחאות שנויי
ונדבייא טבין בדנייא כל גי״ו מבין דאורייתא וכדבייא נישין כדנייא כל )«:״>( .שנשתנו נסיר־ שנתייאשו יוווי. נ־*! יוחאי ׳6)«'י

 שהסליג. שראתה וכיון מייד לינ6שה כיו! )»••»( תעזנך. יופים יום תעזביה אם נס״ר אע!נך ימים תעזבני יום כתוב. נזי! כתיב בישין. דאורייתא
. מישראל נדיו כישראל )פוני□

rOTVS יזמתן )מוסף כני■ לאו ואש בדר יש־אל על חביבח התורה ראית אש אומר הלל היה וכך כנש שסכדרץ ובשעח בדר. שככנשין נשעה בדר( )פ' בערוך כי דסנגשין כשעה הערוך . 
: פההיא סש( )ס׳ הערוך גירשת .א( י ם ם י ]פ ברר: דמכגשין ואית כנש דסשזרין אית גרם פר, וכערך .כדמנון ומממן מ׳( . י״ם )בראשים הפיצם ימשש סרנים 1 *

רד׳יא חרושי
 ברכות נעעה לתו ממלא ואם*ה ץ יפים איכלק דאק חעגית ,בים הגה ג״ג .כו׳ •תו «ת מוי׳כל

אתיא ג״ב .י״ח של פעפים לשח ש לל6יםת :ש״ת וקריאת שכושיפין ונתפלות י״ח בתפלת
סקוסות כשני ח״א פ״ד לעיל ועי' ששוגהעשרה ליח בעדי רפיח דלס״ד חובח ערבית דתפלת בט״ד

לאדן כנר
 הרש״ע כצ״ל .בישין ברייתא ד וחרשיא סבץ חרש»א כל סכין דאירייתא מממיא י״
?3יעק דשוהק יןמלש-------------.

ס•׳ .

ירושלים עמודי
 ופירי בישין. דאורייתא יברכיא טבץ ברכי* כל שגרס ז׳( לרך )פרך בערוך ט״ש הביאו שלא ותסהגי שפירשו. כה ומזרדים משח ב»י יי* סביו דאורייתא וכדביא גישין בדבי■ כל

: ע׳ש ,בו ודייס בל סישוק ל* יש ליסר רשאי ארס שאק סישוק עגת_________________________________________



ירושלמי הרואה תשיעי פרק ברכות תל«י =״•< ליד־ י<
 .העולם ועד העולם ט; אוטדין שיה' התקינו אחד אלא עולם אי; יאמת

 נ( )רוח שנאמר בשם הברו שלום את שואל אדם שיהא התקינו ועוד
 ו( )שופטים ואומר עמכם ה׳ לקוצרים ויאמר לחם מבית בא בועז והנה

 )תהליס ואומד אמך זקנה ני תבוז אל »()עשל׳ ואומר התיל נסור עמך ה׳
 'עת תורתך הפרו אומי־ נתן רבי תורתך' הפרו לה' לעשות עת קיש(

:לה׳ לעשות
jאת המסיך צפון כלפי פניו את הופך זה הרי מים המטיל תני £׳ 

דתיטר הדא בון בר יוסי רבי אמי דרום. כלפי פני• הופך רגליו
 ואחוריו למזרח פניו ית; לא רגליו את המשיך תני א(. ולפנים הצופים מ;

 אומר יוסי רבי המקדש. בשעת אומר יהודה רבי לצדדים אלא למערב
 בו שאין במקום ובלבד מקום בבל אוטר עקיבא רבי .ולפנים הצופים מן

 אמרו המעשה לראות יהושע רבי אחר נכנסתי עקיבא רבי אמר :ותל.
 עד פירע ולא מערב כלפי וצדו יושב ראיתיו להם אמר ראית מה לו

 שמעון ואף בשמאל אלא כימין קנח ולא ששפשף עד ישב ולא שישב
לו אמרו המעשה לראות עקיבא רבי אחר נכנסתי כן אומר היה עזאי ב;

:ובו׳ ראית מה . במנעלו הכית להר אדם יבנם לא חני ובו־: הבית להר יכנס •לא
 עליו ואפונדתו בסדינו, לו צרורי; ומעותיו רגליו שעל ובאבק

 .ר,אלהיט בית אד תלך באשר רגלך שמור ל( )קהלת טעם מה מבח־ץ
 שער לפני עד ויבא ד( )אסתר אומר הוא הרי אומר יהודה בר יומי רבי

לפני כן סרוחה להר. לפני אם ונו׳ המלך שער אל לבא אין כי המלך
: וכמה כמה אחת על המקום שער

 כבוד של שהיא נעילה אם ומה והומר קל :ובו' קפנדריא יעשנו ולא
:וכמה במה אחת על כזיון של שהיא רקיקה אסור אומר את

 ומה במקדש אמן עונין היו לא תני :במקדש שהיו כרכות חותמי כל
היו שלא ומניין ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אומרים היו

 ומנין ונוי כבודך שם ויברכו ם( )נחמיה לומר תלמוד במקדש אמן עוני;
 :ותחלה ברכה כל על ומרומם )שם( לומר תלמוד וברבה ברכה בל על

שלשה דרומיא יהושע רבי אמר :ובו' שואל אדם שיהא התקינו •טןד
 עמהן מעלן של דין בית והסכימו מטן של די; בית גזרו דברים

 של הרמה .כשם שלום ושאלת אסתר ומגלת יריחו של תרמה הן ואלו
 אלא נזר. יהושע ולא בריתי. את עכרו וגם ישראל חטא ז( )יהושע יריחו
 פ( )אסתר דכתיב אסתר מנלת .עטת; מעלה של די; בית שהסכימו מלמד
 מעלה של ב״ד ים שהסב מלמד בתיב וקבל אמר רב .יגו' וקבלו קיימו
 רחם מבית בא בועז והנה נ( )רות שנאמר בשם שלום ושאלת .עמחן
 אליו וירא (1 )שופטים שנאמר עמה; מעלה של כ׳ד שהשנים ומנין ונו'.!

 יהושע רבי בשם אבין רבי .החיל נבור עמך ה' אליו ויאמר ה׳ מלאך
בית אל המעשר בל את הביאו נ( )מלאכי שנאמר המעשרות אף לוי בן

בס״ד ברכות מסכת לה וסליקא הרואה עלך הדרן
סיריליאו מהר״ש פירוש

 לו מקיף בוחל בו שאין בת״ל: ואפילו מקום בבל אומר עקיבא רבי הבית: הר
 שנכנס שראיתיו יהושע רבי אחד :דלן בנמ' בראיתא עקיבא כרבי וקי״ל הכבוד הבית

 אסוי־ אומר אח :לדרום צפי; בין נפנה שהיה מערב כלפי וצדו :צרכיו לעשות
 אדמת עליו 'עומר אתה אשר המקום כי רנליך מעל נעליך של רכתיב מסיט דנמריזן

 אבודך שם ויברכו :נמי הבית והר עזרה כן אס בהכי טעמו ־הלי וכיון הוא קדש
 לרוממו צדך ותהלה ברכה נדף כל על ותחלה ברנה כל על וברוסם :עינין בשכמ״ל
 כניו ושבחיו תואדיו תהלה .לט סלח רפאט הדעת חונן ברנה .שמו בכבוד ולפנות

 קנפינהו הסופר דעזרא המעשר אף :קדוש אתה נבור אתה הכל קינה חסדם גומל
 הבהניס שיהו כד ה' בית ללשכת המעשרות כל להניא וצוה עמו עלו שלא לפי ללויס

 וכיון הצוייס בעשר הצויס עס אהרן בן הכה; והיה כרכהיב ראשון במעשר שויס יהלויס
 פירש כך ידן על דהסכיש אלמא ינו' כמעשר כל את הניאו לישראל נביא להו וקאמר

 המעשר כל אד, הביאו נזדכתב ז״ל רבנו כס דקדק ועוד :];"ב מכות בסוף ז״ל יש״י
 לפרש נטן ויותר איהקן[ חזקיהו דנימי בנדרים דאמרינן ואילן ירק מעשר עז דרמז
 שיזהו שפתותיכם שיבלו המעשרות: את עליהן קבלו מאיליהן נמ״ד ריב״ל וסבר

 אס :עליהן תחזור שלא עליה! תבזה ואל :מלאי מילאה תבול נבול תרגם שפי,ותינה
פירי־ :קצת שנור שהוא יש; לכלי רמז פרצות קצת בהן נמצאו אס אומר,ך נזדקגה

 :נמשיה פי' וט' תורתך הפרו קריא הדין מסים :דמייתר דריש קא ההוא ישראל אח
 חכמי שאין בדר דמבנשין בשער, :עוסק אינו ופעמים עיסק שפעמים עתים הורהו

 בנש דסבדרין :לתלמידים תורה אתה פזר נדר .לתלמידם תורה מרביצי! הדור
 שמיס לכבוד זו דאף עליהן שררה תטיל ילא אתה פזם תורה מרנילין שבדור שהגדולים

בכל ידייך דדיה דכתיב וכי' שניית ררל בהורה ליינע :ההעט במדת לאד; הוא
טבי; חדשייא כל :הוא טיב בתורה ודבר קשין הדברים כל בישין פטטיא בל עתץ  •עקב והחדש ותרנס בדל״ה דנרסינן והנכון יעקב והחריש מלשון ז״ל כלוי ׳'הר"ז'5 ך

 מציוד "ע ב-יס שבע מתמר! ויחלצם ־. מצית העזשי• ליראיו סביב :1א יעיב ואדיש /
 על :שבעה כאן הרי ציציות וד' ומזוזה ובזרועי בראשי תפלי! יוה בכל מקיים ^שאני

 היא נח בני שנצטוו מזות שבע על השמינית על :שמע קריאת זו צדקך משפטי
 חכמים הצמידי והן בוניך :בשמיני שנתנה מילה על אמרינן דלן יבנמ׳ שמינית מלוה

לה: דריש נינה מלשון או כעולםד! שביני;

 דשמיא ברחמי ברבות מסבתא לר, סליקא
. '6 יש פיו השלם נעריו יעי' ושתיק הניספא ונת"• נת׳יא לפניני [6

 ששני לומר הדעת חוזן העוצם ועד העולם מן המברכין ר,ומרין פיהו וסיעתו עזרת
 דכהיב תקן דעזרא מקראי וילפיק המסיס בתחיית המפרים מלב להוציא יש עולמות

 בשם חברו שלים :העולם ועד העולם מן אלהיכס ה' הת יברכו קומו עזרא בספר
 להוציא הבריות כבוד בשביל הקב״ה של בכבודו הוא מזלזל אמרינן ולה הקב״ה של בשמו

 לנועץ שאמר ידו על הסכים והמלאך עמכם ה' דכהיב מבועז לה ויליף עליו שמים שס
 אומתך זקני מדברי למוד אמך זקנה בי תבוז אל ואומר :החיל נבור עמך ה'

 מדעתה בועז תימת וכי ואומר מא• דלן בגמ' ונרסינן הס שעשו שראית מה לעשור,
 ה״ש לגדעון ציה דקאמר הוא מלאך תימא וכי כתיל עור עמך ה' ת״ש דעבד הוא

 גמרינן וצא ועבר הוא מדעהיה בועז תימא וכי ז״ל רש־י ופי' אמך זקנה כי תבוז אל
 לגדעון ליה דקאמר הוא מלאך תימת וכי וט' לגדעון שאמר ממלאך דנמרינן ת״ש מיניה
 שהשכינה לבשרו קאמר המקוש מאה בשלימות אלא ברכו ולא בשלומו שאל לא כלומר

 מדעתו לומר בועז אה תבוז אל אמך זקנה ני תבוז חל ת״ש מיניה נמרינן ולא עמו
 .ע"כ לה' לעשות עת שנאמר שיסמוך מי על לי יש כי ישראל מזקני למוד אצא עשה

 אמרו כתב ז״ל העריך ובעל הנא. נמי קאי לה' לעשות דעת דואומר מדבריו ולמדנו
 ונמשך הזמן שארך רואה אתה ואס בשס חברו בשלום שואל אדס שיהא התקיט רבנן

 אנו ועכשו מלכותן ובעת הראשונים נימות אלא היתה לא התקנה שזו תאמר אל הגלות
 עת ואומר .אמך זקנה ני הבת אל ת"ש ז בתקנה חייבים אנו ואין ושפלים נבזים

 העולם מן אומרים שיהיו שהתקינו דלעיל אתקנה דקאי פי' תורתך הפרו לה' לעשות
 כתיקון הפרו המקום כבוד רבשניל הבא העילס ופד הזה העולם מן כלומר העילס ופד

 דברי לבטל יכול נ״ד .דאין ראע"ג לומר רצה .ע"נ העולם ועד והוסיפי מקודם שהיה
 הוא ראשונים נביאים ראשונה ותקנה ונפגין בחכמה ממט נדול א״כ הלא חברי ב״ד

 בטליה המקום דכביד השעה צורך משים ומשני לבטלה וסיעתו עזרא אתו והיכי דתיקן
 דלן בגמ' רנא כדמפרם לה׳ לעשות פת תורתך הפרו נתן רב• כרמפרש והיינו

 עושי הורתך הפרו ז״ל רש״י ופי' לה' לעשות עת הירתך הפרי מרריש לרישיה פיה מם
 לעשות רעת משוס במות איסור כשעת בבמה שהקריב הכרמל בהר אליהו כנו; רצונך

הכא: וה״נ הקב״ה של לשמו בישראל ונדר סייג
 ורגליו נופו שינתה וצריך גדולים נקבים רגליו ד,מסיך צפון כלפי פניי הופך גם'

 או למזרח יפנה ואש ישראל ארן אורך כל כנגד שהיא מייד וביהודה כ; קרוי
 יפנה שלא יבלבד ז״ל רש״י ופי׳ ירושלם לצד שלפניו או שלאחריו או פיריעי יהיה למערב

משם לראות שיבולי! מקוש הצופים מן :יהודה ארן של בדרומה ממם ירושלס כזג־

 בשם בא בר ששעון רבי בשם יוסי רבי די כלי עד מהו ונו' האוצר
 ורבי בי־כיה רבי כרב־ הוא די לומר לך אפשר שאי דבר יוחנן רבי

מלומר שפתותיכם שיכלו עד רב בשם )סח.( עילאי בר אבא ורבי חלבו
:ברכות דיינו ברכות דיינו  תורה דברי נתישנו אם בון בר יוסי רבי אמר :אמך זקנה כי תבוז אל

אמר .אמך זק>ה כי תבוז אל טעמא מאי עליהן תבזה אל כפיך
 שחיה אלקנה שעשה כשם וגוררה עמוד אומתך נזדקנה ך,ם זעירא רבי

האיש ועלה אך )שמ״א דבתיב הוא הדא רנלים לפעמי ישראל את מדריך
:וגו׳ ימימה מימים מעירו הדוא

?J"|j עת תורתך הפרו קריא הדי; מסרם נתן רבי ובו׳: לה׳ לעשות 
עתים תורתו העושה סימון רבי בשם חלקיה רבי .לה׳ לעשות

 רבי תני .לה׳ לעשות עת תורתך הפרו טעמא מאי ביית מפר זה הרי
 מאד התורה מן ידיה; שנתייאשו הכריות את ראית אם יוהי בן שמעון
 עת תורתך הפרו טעמא מאי בלן שבר מקבל ואת בה והתחזק עמוד

 דמבדרי; ובשעה בדר דמכנשי; בשעה אומר היה הזקן הלל .לה׳ לעשות
 ישראל על חביבה שהיא התורה את ראית אם אומר היה הוא כנוש.
 התינוק מה אלעזר רבי אמר .בנוש לאו ואם .כדר בה שמחי; והכל
 לו צריך שבישראל אדם בל בר .שביום שעה בכל ליינק לו צריך הזח

בל נזירא בז יוסי רבי בשם יונה רבי ן שביום שעות בבל בתורה לייגע
 ותדשייא טבין חדשייא כל .טכין דאורייתא ופטטיא נישין ךפטטיא

 כתוב מצאו חסידים במגלת יקיש בן שמעון רבי .|אםר כישין דאורייתא )
מצפורי ואחד מטכריא אחד שיצאו לשנים .אעזבך לטים 'תעזיצני יום אם1

 זה שהלך עד מזה זה לפרוש הספיקו לא משכנא בהדא בזה זה ופגעו
 יושבת שהיתר, ולאשה .מילין שני מזה זה רהוקין נמצאו מיל וזה טיל

 וממתנת יושבת היתה עמה להנשא בדעתו שהיה זמן בל לאיש וממתנת
 הלנה היא עוד אחרת ונשא הלך הוא ממנה דעתו שהפליג ביון לו

 עושה שאינו מישראל אחד בל לך אין מאיר רבי כשם תני לאחר: וניסת
 את ואוכל ולאחריה לפניה ומברך שמע את קורא יום בכל מצות מאה
 שאר ועושה וחוזר י״ה של ג*פ ומתפלל ולאחריה לפניה ומברך פתו

 מישראל אדם לך אין אומר מאיר רבי היה וכן .עליהן ומברך מצות
 בפתחו ומזוזה בזרועו ותפלין בראשו תפלי; אותו מקיפוח המצות שאין

 ה׳ מלאך הונה צד( )חהצים אומר הוא ובן נ( אותו מקיפות טליתו ב ציציות ד'
 על הללתיך ביום שבע קיט( )שם אומר שדוד הוא ויחלצם ליראיו סביב

 לי אוי אמי עיום עצפו את ראה למרחץ וכשנכנס צדקך. משפטי
 להקכ׳ת לקלס התחיל שלו במילה שנסתכל כיון המצות מן ערום שאני

 רבי כשם אלעד־ רבי אמר .לדוד מזמור השמינית על למנצח (3י )שם
וכל נד( )ישעיה טעמא מאי בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא

בוניךנ(; אלא בניך תקרי אל בני־ שלום ורב ה׳ למודי בניך

 ,כדלקמן כיו כד 'ושי רבי כמקים יוסי דכי להגיה המפרשים רצו וע״ב יהודה ורבי עקיבא ארבי אמורא שהוא כון בל יוסי רבי פליג שאיך קשה הנדפסים ספרים ניסחת לפי (6 נתיב מאיר
דאין יפה עילה אינה הנדפסים השפנים נישאת ג( .נעעית הדנריס הכפילו והמדפיסים והסיפייס דלקמן 'וסי ברני יסינר הברייתא מפרש טן נר "ס׳ רני מהרט"ס נושפת ונפי

 המהרש״ס כנושאת אבל ליתא הנופשיס נספרים נ( י׳. פיח פון• נרגות ונתישפתא פ״נ מ״כ דן מנאות הוא נן המסרש״ס ונטשאנו .הש שמונה הנא הללתין ניים שנע הפשוק פליהן מניא
p העולם את שמק״מין לצדיקים עונ שנר וליתן ה' פרק אנות נעשנה שאתרי וכמו ד( . המסכת סין דל! ננע' הוא.

*
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 כבור בס׳ ועיין ודפח״ח ענ״ר טוב מאוצר פיורבנה—
׳ . רחגיגה פ״ב חכמים

 הגשש והוריתי ל״י סי׳ ביחזקאל כה״כ יהיה מה
את השדה עץ ונת! יחיו כרבה גשמי כפתו

 לבטח אדמתם על והיו יבולה התן והארץ פריו
 יהיו ולא עולם מוטות את כשברי ה' אני כי וידעו

 למטה מלמעלה והוריתי רהטנה לגוים כז עוד
 עונתן כמו זיווג דהוא שכתית כלילי בעתו הגשם

 טקבין מיין עם דוכרין מיין דהו״ל היון ת״ח של
 טוב מאוצר כרכה נשמי והם שכתית כלילי שייך

 זכרים ממים רהוא פייו את השדה עץ ונתן ועי״ז
 מים שיש ומה טקכין ממיין יכולה תתן והארץ
 אדמתם על והיו כזמן חייט הטוב מאוצר דוכרין
 ולא עולם מוטות את כשברי ובזמן כא״י לבטח

 רש״מ ועושין ארמתן על דשרוים לגוים כז נטר יהיו
 דכהקרמה אלא כאמור עליונה היותר בחי׳ זהוא כי
 כמאמר ח״א סי' בזוה״ק מ״ש לפי להכין יש זו

 דכתיב והיינו נקבה הוי מאי ואתרוג אדם נעשה
 כראסע״כ ונקבה זכר כן על כפוית’ היר עץ פרי

וי״ל טקכין מים על שגדל .רכותיה רמאי

 דאורייתא וכרכיא טכין כדביא כל הב״ט
ופירושים מסחאוי! יש ככאן בישין

 לטסחא כין ע״ש אליהו ואגדת יפ״מ עיין שונים
 וכין כזבים הוא דהפי׳ לטסחא וכיו סיטק דחפי*
 לו יתכן הפעוט ולי ע״ש טבין רמראורייתא להפך

 לרעה ולא לטובה י״ש מפני לשטיח רמויך דהכונה
 לשונן ולמד לרעה הוא שכוב אופן ככל. כר״ת אך

 תורתך יאתעבה שנאתי שקר דור וז״ש יורע איני
 שלום שים להטיב רכשהוא חטנה וזהוא אהבתי

.L—------ —a—3—Xורעה יודע איני לומר לו רכיש אפי׳ כתורה אבל

 עיין כיתי כתוך אלו שאין אני בטוח הכ׳א
מקדרשנים שהביא להרכיפ״מ .. י^.

 ־אסון יקרהו שלא רכטות סרך״גאוה דזה שיזקר־ו
 ביתו כ?י דסוכלים הייט דהבטחון פירשו זה ומל

 שלהבל פי׳ דהוא זה על וכתב רמלומדים היהודים
 מענין כככלי מייתי ותו וסיים הכל של וקוקייתם

 רמי דנמצא לדבריו סותר וזה חטאים כציון פחדו
 סיוע והוא מתפחד לחוטא עצמו מאשיב שהוא

 מקרה לו יארע שלא שבטוח דמי שהזכיר לסדרשנים
 הרין מידת ולא לצדיק עצמו דמחשיב היינו רע

 כרי אחר לרבר הסינט אל־הו אגדת ומוה״ר לו יטל
 כ״א רעים מקרים על דאיט הדרשנים קו׳ ליישב

־ יע״ש כך כיקו לבני דהדרין שכרות של צווחה על

 הכרית עמו וכרות אלא והפסיד אר״א הכ״ד
פשיה ל׳ והפשיר אחרת וי״ג

 וכס׳ דת אש ובס׳ שם חכמים וככור ליפ״מ עיק
ס' שם אברהם את כרך ובס׳ לך לך ס׳ דוד ראש

.יע״ש ל״ל
 לת״ח דהייט יפ״מ הרב פ' תורתו ואת הכ״ו

לרמוז זה טסה נקטו והכא יע״ש
 לת״ח נאה ל׳ וזה 'תורתו ׳אף היינו א׳ת דר״ת

 שיש ומי דורשין עצמן לבכור יאמרו שלא הדורש
 ומורא דכבור זאת את יכק ה׳ ויראת כינה לו

ככור בלטותט אלהיו דתוית כשביל הייט מהת״ח
1— • לחורה

יורע אינו האמת ולפי שיודע אומד אש רכה
 תנמורא בהאי עמ״ש לפרש יש טכין אורייתא“ולגי׳רב׳

כדאי דברי התורה רכתב דמפורש הט״ז רפאה פ״ק
_____-והכאי-משום-שלום-יע״ש^ . —

עיין הללתיך כיום ז׳ אומר שדוד הלא ה״ל
 נהר מספר דהטא יפ״מ בס׳

 כנגר רהם ליצה״ר יש שתית רז׳ המאמר בפי׳ פישק
 וישב ועפ״יר אחד אל אחד וכיאר לכת כנכי ז'

 לאדם נשגבה חומה דהס הללו מצות בז׳ הבאר על
 רמוז וזה יע״ש שמית ז׳ לו ריש מיצה״ר להצילו
א״ח רע יפקד בל ילין ושכע י״ט סי' במשלי בקרא

: ז׳ אלו על רמז שבע אלא :ע ש

 פיאה מסכת

,א פרק
*Y«T עליה , ישב לא אביו עליה שישב ואבן 

אותה עשה שמת וכיון ,מימיו .....
 אות ך' מע' חי כל נפש בקונט' עיי! שלו יראה
 לאחר הוא אס במקומו ישב לא דקי״ל הא אי מ״ח

 מגוי דהרי הוכחה ליכא ומהנא יע״ש כמי מיתה
 מהרש״י קרב וכדכתב המירה ול דהפריז ראיה אין

 מנכרי ,ראיך״נלמוד דמה את לנג$.#וו שם״כיפ״מ
 שטות י,עשה כזה כ״ש. יע״ש ^ו»ך.חןרה ראה שלא

תעתועים מעשה המה הכל לע״ז מוקצה לעשותו

 הקושיות הקדוש לר׳ שלח ארטבן הי׳ב
פשוטות הלזה רב כמעשה שיש ’ r ז ;

 מוסרין דאין לגוי מזוזה למסור הותר איך חרא לכל
 דיניחנה סכנה חשש איכא ובמזווה לטתי ר״ת

 לך מנטרא והיא אומרו ועוד ישראל ויכנס בפתחו
 כן עשה ולא ישראל עמו את דשומר בישראל דזהוא

 לישר׳ אותך תנחה בהתהלכך קרא כן וכמו גיי לכל
 פרק ממלכי דהיה רכיון לו' וצריך לגוים ולא נאמר
 לכתוב זקנים ע״ב שהותרו כמו מלכות ככור משום

 לו להיאית הקדוש ר׳ היתר ביקש המלך לתלמי
 יש ולא אלהיט כה׳ ושאין הקדושה תויתינו גורל
 מלכות אמת דיש כיון פתח לאותו שיכנס ישראל חשש

 ומשום אש״ד דחשידי גויס נשאי• אינו המלך וכשגם
 נופל לא כאילו נמי בו הסגולה תלה מלכות ככור

 וקרא שמירה לו דיהיה אמת דאינו הגם מישראל
 זכר יפ״מ והרב כך עליו שאמר ולא כירוש' הכיאו
 לחוות בירי איט וכעת יפ״ח כספיו למ״ש עשה

 סי׳ יו״ר חיים רוח בקונט׳ תראנה ועיניך בטעם
 אברהם מבני והוא ירח בחצי שם מ״ש ט' אות רפ״ר
וכספר ל״י ס׳־׳ שכע כאר כתשו׳ ועיין ורוק הי״ו

ע״כ דקס״א לארן כיכר
 על תמהני וט׳ דכרים ד׳ וכנגדן הי״ג

הכי לפיש דנחית יפ״מ הרב י
 כמ״ש פי׳ ולא הטוטת הראשונות ד' כנגד שהן ד׳

 והורו יחזרו ארץ מלכי כל ה׳ יורוך ע״פ רז״ל
 מה חשד איש נפשו גומל וג״ח ראשוטת לדברות

 תקנתיה מאו אמרו ולה״ר לאתעביר לחברך סני דעלך
 בתורה יעסוק הוא ת״ח אם לס״ר המספר של

ה׳ על דקינא לפנחס שניתן יסיר בחינת ושלום
.אתית בדרך שדרך אליהו אגדת בס׳ ועיין

הט״ו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס6 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, בירושלם לחיים



Iש רכיןחית אותהפיאהעב

 המיצתא ערך עיין רומיתא בחמיצתא נפי?! חמצחא
המוסף עכ״ל. הערוך בעל גרס כן כי

חמק. ערך קודם לעיל שייכים אלו אותיות שני

 שלשה הרחיים את מרחיקים יז( דף )ב״ב ב׳ חמר
מאי )גם׳(. הרכב מן ארבע שהן השכב מן

 חמור ושל דתנן הא אלא טיריא משום טעמא
 רחים פי׳ הקלת מן ד׳ שהן האסטרוביל מן שלש

 ’ בה טוען חמור שאין טיריא בהם אין חמור של
 שנושאין העצים שם על חמור של רחים נקראת אלא

 חמור נקראין אותה נושאין שהן העצים כי אותה
 כדתנן חמור נקרא עליו מוטלת שהמטה העין כמו

 וחפוי וחמור המטה נקליטי מ״ג( יח )פרק בכלים
 סומך נפחים של מפוח אשר העץ וכן טהורים

 בכלי מ״ג( יד )פרק בכלים דתנן חמור נקרא עליו
 שידה הסובל העץ וכן טמא נפחים של חמור מתכות

 המלבן שתחת חמור רבנן דתנו מגדל או תיבה או
 דאוכפא חמרא וכן טהורין הרגלים שתחת והספסלים

 וזה הרחים ועליו כסא כמין ועשוייה, היא ורך
 ורגליו גבוה במקום כנגדה יושב ואדם אצטרובי״ל

 ולית וטוחן ברגליו הגלגל ומסבב למטה מתוחות
 אבל בלבד קול אלא דבר בה ואין כלל טיריא ליה

 דזבים )בפ״ד דתנן וזה נדנוד בה אית דמתני׳ רהיט
 שנסמך כלי וכל יד של רחיים של חמור ועל מ״ב(
הזה הפי׳ כל עכ״ל. חמור בטיית נקרא דבר עליו

חננאל. רבינו בשם שם תום׳ הביא

 אקקיא ליתי לשחתא סט( דף )גיטין יו״ד חמר
לרושחתא. איתא לפנינו עכ״ל. חומרתא עד וכו׳

 יוסף א״ר כוכלת מאי סב( דף )שבת שם עוד
כובלת לפנינו עכ״ל. דפילון חומרתא

ובגמרא. במשנה

 בחומרתא דנפיק ההוא סט( דף )עירובין י״א חמר
בגמרא בפ״ק כדגרסינן טבעת פי' דמדושא.

 במ״ק( לומר צריך המעתיק )אמר שהפך( מי )פרק
 דמדושא בחומרתא נפק נשיאה יהודה רבי יב( )דף
 מ״ט יוסף רב אמר איקפד אמי רב שמע וכו׳

 אחר ממין שחותמה רש״י וז״ל עכ״ל. וכו׳ איקפד
 בושם של קשר דמדושא חומרתא אני ואומר וכו׳

וכו׳. דחזי כיון ד״ה תום׳ ועיין וכו׳
היכי כי בחומרתא ליה דמפקע כא( דף )זבחים שם

דמשקע. איתא לפנינו עכ״ל. ליתו דלישמעו
שאני אשה כתובת דלמא לח( דף )יבמות ג׳ חן

 נוטלות ב״ש אמרי טעמא מאי פי' חינא. משום
 לאשה כתובה רבנן תקינו הכי דמשום כתובתן

 שאפילו שיודעת דכיון חינא משום ספק משום
 חן ויעלת לבעלה משמשת כתובתה נוטלת מספק
 בעיני חן נושאת שתהא בעינן ואנן בעלה בעיני
 חינא משום בזה״ל פי' רש״י אבל עכ״ל. בעלה
החזיקו ל&יכך להן ויתרצו הנשים נושאין חן שיהיו

יירזתרי »}יתד

 אומר ור״א פד( דף ות1)כתו הנ״ל באות שם
דידעא כיון פי׳ חינא. משום אשה לכתובת

 לאחר מקמה ויורשין חוב בעלי דמידחן איתתא
 ומתוך מחיים כחה בכל לבעלה משרתת תהא מיתה.

 וכו׳ לבינה בינו שלום ויהי׳ לפניו חן תמצא כך
 שימצאו הינא משום רש״י ז״ל עכ״ל. מגנצא פי׳

 שלא להן נושאות ויהיו הנשים בעיני חן האנשים
 אשה לכתובת תום׳ וז״ל כתובתן. להפסיד תדאגנה

 האנשים בעיני חן חננאל רבינו פירוש חינא. משום
 ובירושלמי בערוך מפרש וכן יותר קופצין להן ויהיו

 מ״ש הנה ע״ש. וכו׳ דפריך צז( )לקמן משמע וכן
 בערך לקמן ג״כ כתבו האנשים בעיני חן ר״ת בשם

 למאי ידעתי לא הערוך בשם מ״ש אבל ר״ח. בשם זה
 הכריע ולא מגנצא פי׳ גם כתב הערוך דהא כוונו

קצת. ליישב ויש הפירושים. פין
 גמרא ובסוף סא( דף )כתובות הנ״ל באות שם עוד

 אשכח הונא מט(. דף סוטה )צ״ל דסוכה
 ריח בה ויש שמינה חינונותא דהינונותא חומרתא

 )ובכתובות רש״י. עכ״ל לעצמן הוא תמרים ומין טוב
 שמינה תמרי דהינוניתא תמרי רש״י ז״ל ס״א( דף

 מז(. דף )שבועות ואידהן דהינא לגבי קריב כמו
 כלומר יפה ריח להם שיש תמרים פירוש וצ״ע
 מקום. שם פירוש דהינוניתא ס״א הן. בעלי הן לכן

 משהין אין ולפיכך הבה הן שם שגדילות והתמרים
 כתב וכך עכ״ל. צער להם שיש שמש לפני אותן
 )בשבת רש״י ז״ל א'. באות שכתבתי מה ועיין רש״י

 שבני שם ועל מחול חינגא פרש״י לחינגא נד( דף
 במחולות סובבות כעין בשוק והולכים סובבים אדם
 פירושו ידעתי לא ערוך פי׳ אמנם חינגא לי׳ קרו
 איריא מאי קשה בה נגעו ע״ז חשש משום דאי

 את שסובבין שם על למוכרם דביצה ובסוגיא שבת
 עכ״ל. אדם בני של עגולות מחולות מחולות חשוק
 כמאן דמיחזי לג( ובביצה נד דף )שבת א׳ חנג

 איד חג מלשון חינגא פירוש לחינגא. דאזיל
סימן. קונטרס עיין עכ״ל. גוים חגיגת

 קראתי ולא כח( דף ובמגלה כ דף )תענית א׳ חנך
 לו כניתי שלא חניכתי פי׳ בחניכתי. לחבירי

 אחרים לו שכינו שם שאפילו בחניכתו ולא שם.
סימן. רסיקונט יועי עכ״ל. קראתיו לא

וחניכת׳. חניכתו כתב פז( דף במשנה )גיטין שם
עכ״ל. ממש שמו הזכיר ולא לווי שם פירוש

בשם הכי ג״כ כתבו והוא ד״ה לד(. )דף גיטין תום׳
_________________ע״ש. הערוד

 היתלה להיחנק בקשת אם קיב( דף )פסחים חנק
 בדבר לשאול רצית אם פי׳ גדול. באילן

 בדין חמור דין לדון צריך שאתה כלומר איסור
 עכ״ל. כהוראתו ועשה גדול לחכם שאול נפשות

 לבריות שישמע דבר לומר בקשת אם פירש ורשב״ם
משמו שמועותיו ואמור רב בפני למוד ממך ויקבלו

1>1 ■!n)!>w 111 —»*<ור.חז——עעו,וה»ח»-־ *r !ד!1! 1 !>׳— >■
/y׳t/י־,א[>־ ה לן 0,7 6ינ־ז /״ ll’RA



עגשבערכיןחית אותה וא ל ה
 ' אמאי קשיא גופה דזזיא טובא לדקדק ויש עכ״ד ץ
אם בזה״ל פירש רש״י מיהו דחניקה. לישנא נקט \

 לבריות נשמע שיהא דבר לומר ליחנק. בקשת
 אדם בשם אמור גדול. באילן היתלה ממך ויקבלו
 חניקה לשון דנקט אמאי כלום הערה ולא גדול.
 לשאול רצות אם רבינו בפירוש אמנם היתלה. ולשון

 להחנק נקט שפיר וכו׳ נפשות בדיני דין לדון וכו׳
 דקיימא מיתות הד׳ שבכל קלה מיתה שהוא אף
 לחכם לשאול צריך אפ״ה קלה דחנק כרבנן לן

 ומשום לב״ד שנמסרו מיתות בשארי ומכ״ש גדול
 הרשב״ם( )כסברת וכו׳ היתלה נקט להיחנק דנקט

 )סימן אברהם המגן מ״ש ליישב יש הזה ובפירוש
 לו ונראה דין שמע אם בזה״ל ב( קטן סעיף קנו

 היכי כי גדול אדם בשם לאומרו מותר כך שהלכה
 קיב(. דף פסחים נא, דף )עירובין מיניה דליקבלו

 חכם בשם דבר י האומר איתא כלה( מסכת )ובסוף
 מישראל. שתסתלק לשכינה גורם ממנו גמרו שלא
 זאת אגדה פי׳ 'נראה המעתיק )ולי קונטרס. עיין
 פסוק יז ב )שמואל הכתוב ע״ד ־ליחנק בקשת אם
 ויחבוש עצתו נעשתה לא כי ראה ואחיתופל כג(
 אל ויצו עירו אל ביתו אל וילך ויקם החמור את

 כאשר כי מזה והנראה וכו׳. וימת ויחנק ביתו
 מעיד בעצמו הכתוב כאשר מאוד טובה עצתו ראה
 אחיתופל עצת את להפר צוה וה׳ יד( )בפסוק זה טרם

 הנה הרעה. אבשלום אל ה׳ הביא לבעבור הטובה
 בוודאי היתה נעשית אחיתופל עצת היתד. אם

 הטובה עצתו נדחת כי לבעבור ע״כ מצלחת
 חרה היטב ומכשלת נפסדה עצה מפני והמצלחת

 בעל אמר ע״כ ויחנק. גרונו תוך החרון ונכנס לו
 מאוד הוגנת עצה בעיניך נראה אם הזאת האגדה

 שאם ירא ואתה כך שהלכה בעיניך שנראה דין או
 לך יחרה ולבסוף לך ישמעו לא משמך תאמרהו

 היתלה. אחיתופל שעשה כמו להחנק ותבקש היטב
 ההלכה או העצה וברר גדול לאדם התחבר כלומר
ויקבלוהו משמו גדול אדם אותו יאמרהו ואז לפניו
בעבור בההלכה דעתך או עצתך תכסה ולא ממנו

משמך(. יאמרוהו שלא עליה עטרה תקח שלא כבודד
)לפגינו מזוינת חנות ר״ש סז( דף )גיטין חנות

ולר״ש מזוינת חנות ישמעאל ר׳ איתא
וכו׳( קמעא ומוציא הרבה טוחן אחרת מדה נאמר

הוא אף סחורה מיני מכל מקושטת חנות מה פי׳
 פי׳ )ועיין עכ״ל. וכו׳ חכמה מיני מכל מלא היה

 צריך החנווני שאין תמיד בה מוכן יינה וז״ל רש״י
 אדם נצרך כך לכם ואביא המתינו ללוקחין לומר

 עכ״ל(. בפיו ערוך ותלמודו לו מזומן מפיו ללמוד
ואית מזון לשון מיוזנת חנות ד״ה תום׳ וז״ל

זיון. לשון מזוינת דגרסי
 הילכתא למאי בחניות ח( דף )ע״ז הנ״ל באות שם

דכתיב ממקום וניגלי ניקום מוטב אמרו עד ובר
המקום מן לך יגידו אשר הדבר פי על ועשית ביה

 עשו .מנורות. עשר כט( דף )מנחות הנ״ל באות שם
זהג ככר' אלף לה הביא אחת וכל שלמה

 ,כפן! ל5ן והעמידוהו לכור פעמים אלף והכניסוהו
 קס,,תרגומו כמעט וכו׳ האי כולי חסיך ומי אחד

איוזא שלפנינו בש״ם עכ״ל. תוביך הוה חסוך

 רש״י פי׳ עכ״ל. וכו׳ חניות ושמו הבית בהר הי׳
שמו. וחנות הבית בהר מקום

של י״ט בפרק כדגרסינן הנ״ל באות שם עוד
 גלתה וכנגדן לא( )דף וכו׳ השנה ראש

 לירושלם ומחניות לחניות הגזית מלשכת סנהדרין
 עשו חניות רש״י וז״ל עכ״ל. ליבנה ומירושלם

 דרש״י צ״ע וקצת שם. וישבו הבית בהר להם
חיה מקום בחנות בזה״ל כתב מא( דף )בסנהדרין

שמו. וכן בירושלם
 פי׳ יאכלו לא בנים חסוכי כח(, דף )עירובין חסך

עק׳$ בנך את חשכת לא כמו חיסור ל׳
איוזא יא( דף בתעניות )אמנם חשוכי. איתא לפנינו

חסוכי.

 ,דף )בתענית רש״י גם אמנם האי. כולי חסר
בד״ה חסיך ומי דמנחות מהך ראיה כתב

‘בנים
והאיזמל המעצד מ״ד( יג פרק )כלים חסם

טחן;ו{?ן חיסומן ניטל טמאין שנפגמו והמקדח
 ז»ו5ופח הקרדום ובפי הסכין ובפי החרב בפי פי׳
 הקרש בל׳ צר ששמו טוב ברזל נותנין מקדח של

 יפן! לחתוך חד שיהא בו פיהם וחוסמין
והוא,. טבר- ישמעאל ובלשון אצר״ו נקרא

 יתכן עכ״ל. )בביצה■( דגרסינן וכו׳ לפרזלא
 דף )בברכות דגרסינן לפרזלא איסטמא והא

בלע״ז, אציי״ד שם רש״י פי׳ וכן
 הרעפים את מלבנים אין לג(. דף )ביצה שם

הקאן־פו^ חנה בר בר רבה אמר עביד קא
 פי׳ לחסמן.; שצריך מפני עסקינן חדשים
 לתתשוון! לחסמן שצריך רש״י וז״ל עכ״ל. נקביהן

וז<" ופו•׳, ומתקשים מתחזקים הם ראשון בהיסק
 "פי בפלך! ולא בחוסן ולא כ(. דף )שבת א׳ חסן

שתו! חוסן נקרא ולכך מתוקן שאינו פשתן
 עפדל לנעורת החסון והיה מלשון חסון כמו קשה
 נסיו :ולא דגייק כיתנא אביי אמר אלא שם בגט׳

 אחרי נמשו שמן אין נפיץ דלא דכיון ופירש״י
 לנעוחו יהיה החזק פשתן קרא קאמר והכי וכו׳

חלש. יהיה הגבור כלומר
 גלות! ריש בי שרא פפי רב מ(. דף )פסחים חסם

וי*ו דאבשונא קימחא היינו בחסיסי. למימח
 ד״ו מ( דף )בפסחים תוס׳ ז״ל עכ״ל. עדשים מיני
 דאבשוג: קימחא פ״ה בחסיסי קידרא ליה מחו רבא

 ונרא: דפליג מאן וליכא אסרינן לעיל הא וקשה
 עדשיו של קמח בחסיסי בערוך כדפירש לר״י
 והב ע״כ. כך כל חימוץ לידי לבא דרכם דאין

הראשי בפירוש מפרש הערוד דנת רואות ייייייי
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גז\יJ*fc !גפ״א כותים מסכת

בכרה לא או בכרה אם ובבהמה

ממררטצרף

נאמנין אין להחמיר דאפילו קצת משמע כר מוקי בכרה, לא או בכרה אם ביצירה: בקיאי

_______________________________לא תימא דלא והמ״ל בו ועובד כגוזז התם

ובגדה בכרה. לא או בכרה אה ובבהמה ]ל[
 פירש״י בי ועובד מוזז אר״י ב״א אר״ח מכשול חתן לא עור לפגי להו ליה והא פריך א׳ נ״ז

 אט אס להם איכפת ולא חברו את במחעיא לי׳ דרשי לא מכשול מחן לא ול״ע להו לית והא

 ועל תרחק שקר מדבר על ועוברים משקרים איך דמ״מ הקשה לגר ובערוך פיהם על חוטאים

 דהאי דלק״מ פשיטא בעמיתו איש תשקרו מלא ,והנה בפירוש דכתיב בעמיתו איש תשקרו לא

 הרמב״ס וכ״כ שם מתו״כ והוא קדושים בפ׳ כדפירש״י דאתא היא שקר לשבועת אזהרה קרא

 לא כמו ממין בתביעת דמיירי משמע בעמיתו דאיש דקרא פשטי׳ וגם ה׳׳ח משבועות בפ״א

 מ״ש ממון ועדות בדין דמיירי א׳ ל״א בשבועית מבואר תרחק שקר דמדבר קרא וגם תכחשו,

למ״ע מנאה לא והרמב״ם ע״ש המינות מן לפרוש או ללה״ר לאזהרה לה מוקי ובמכילתא

מציגו לא חברו את ימרמה בעלמא בדבריו במשקר אבל אדיגים דקאי ג״כ דס״ל נ׳ בפ״ע

 קאי תשקרו ולא תכחשו דלא וכ׳ שקרנים מיני ע׳ מנה ד׳ שער לר״י בקרא,ובשע״ת בהדיא

תועבת קבלה דדברי קראי הביא שקרים סתם על אבל במו״מ מרמה ועל שקר עדות על

עובד כאילי בדבורו המחליף כל א׳ צ״ב דסנהדרין הא הביא וגס קראי ועוד שקר שפתי ה׳

 גם נהו דאית ואע״ג דרשית הני להו לית דכותים ד״ל כמתעתע, בעיניו והייתי שנא׳ ע״ז

 להכי קראי להו משמע דלא אפשר קברות ציון גבי א׳ נ״ז בנדה כדמוכח קבלה דדברי קראי
 רק כלל דאורייתא איסור בו אין לזולתו הפסד שים בו שאין דשקר מדבריו שם משמע ועוד

 רבנן דמשני מילי תלת בהגי או שלום להשים כגון מציה לצרכי התירוהו ולכן קבלה מדברי

 מ״ג ברטת עי׳ בדבריהם שיני כיסיפא דמחמת מקימות בכמה דמצינו מה יתיישב ובזה וכו׳
 וע״ש א׳ כ״ז פסחים ב׳ קי״א חולין א׳ ק״א עיריבין א׳ קט״ו שבת מיני׳ דליקבלו היכי כי א( ב׳

 שמותר מה יכן א׳ י״ט שביעית עי׳ כ״כ הקפידו לא נ״מ שאין במקום סתם או א׳ קי״ב

 משים בזה דאין דכיון דמשקר אע״ג כי׳ דפרזלא במר ׳5 קי״ג ב״ק כדא׳ הגוי את להטעות
 מדאורייתא אסור אינו הכי דכל משום הצורך מפגי לשנות בזה התירו מותרת טעותו דהא גזל

 ח״ו עשה לא א׳ צ״ז בסנהדרין הכא ליתא שאמר טביומי רב וגס אסרו לא הצורך ובמקיס

 נמי דבהני מרבנן לצירבא ואפילו מילי תלת הגי כעין הצורך מפני לשגות דמותר איסור

 עד אך נענש לכך גווני בכל עליהן החמירו המקים שאנשי לפי ורק צניעות משוס טעמא

 דמשתמע באופן דדווקא כתב תתרס״א סי׳ ובס״ח מזה למנוע ראוי בודאי שאפשר כמה
 וכוגתו הוא אמת איש אם ממש לשקר ילא המותר. במקום אפילו לשנות מותר אפי לתרי

 עשרת נקבל עתיד אנכי י״ח סי׳ פס״ה בב״ר אמרי ומה״ט בזה ההד שאפשר כמה עד ג״כ

 שעירה אדוני אל אבא אשר עד י״ד סימן פע״ח שם וכן הוא בכורך עשו אבל הדברות

 שעשה אע״ג והיינו לע״ל אצלו בא הי׳ הוא אימתי אלא בו ומרמה הי׳ אמיתי יעקב אפשר

 שאפשר כמה עד נמנע הי׳ יע״א בודאי מ״מ כו׳ הדרך את •לו ירחיב ב׳ כ״ה בע״ז כדא׳ כדין
 כדמוכח מותר בודאי אחרת עצה שאין במקיס אבל אפי להרי דמשתמע בלשון רק להדיא לשקר

 עי׳ זה התירו צורך לכל לא ומ״מ שם בע״ז ר״ע ותלמידי מנשה רב וכן שהבאנו הגי מכל
 דהול״ל משום ג״כ ואפשר כו׳ שקר דבר לשונם למדו שנא׳ תעביד לא את א׳ ס״ג יבמות
 קי״י. פסחים ועי׳ גדול צורך במקום אלא הותר דלא מסתבר ומ״מ אפי לתרי דמשתמע לישנא

כיו״ב וכן בדבריו לשנות ולא הרבה לטרוח דמוטב והיינו במילי תיפוך ולא בנבלתא הפוך א׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס57 מס עמוד ישראל יעקב בן חיים יוסף שמריהו קנייבסקי, ומטהר< >מצרף כותים מסכת



פ*א כותים מסכת נח

הערלה ועל רבעי נטע על <נל הכותי נאמן

דוסיא מ&גו עצסן הן באוכלה דסיירי ונ״ל ליתא שם בנדה הערלה ועל ג״ר על לב( הש״ם מסורת

מצרף ממהר

הערלה. ועל רבעי נטע על בטינוף: בקיאי שציינת' מה ועי׳ חז״ל בדברי מאמרים הרבה
ועל פדיון: בלא ממנו באוכל ג״כ ומיידי חיים ארחות ענ אירחוחיו השם בקו׳

.בספר שו״ר ג׳. סי׳ א׳ יום ז״ל נהרא״ש

 לא רעה לידי פא שאינו דשקר ג״כ וכתב תרחק שקר מדבר מ״ע שמנה רל״ה סי׳ יראים

 דכתובות הא והביא מדבר הכתוב לבריות רע שברשע מענינו הלמד דדבר עליו תירה הזהירה

 שהיא רכ״ז סי׳ והסמ״ק ק״ז מ״ע הסמ״ג וכ״כ תרחק שקר מדבר אמרה והתורה א׳ י״ז

 יש ההיא דכתובות אההיא סיים וביראים שם. ביראים ראם בחיעפות ועי׳ מ״ש בפ״ע מ״ע
 בזה יש חבירו שמכשיל רעה כל ולפ״ז הבעל דעת כגונב שנראה ב״ש כדברי לבריות רעה בה

 איסור יש ומרמה משקר שהכותי באן גס ולפ״ז תרחק שקר מדבר של דאורייתא איסיר

 איסור יש עי״ז ממון במפסידו דדווקא וס״ל מה״ט באמת פליגי דב״ה יתכן אך דאורייתא

 דאסור ס״ל ב״ה דגם נאמר ואפילי בעיניו שישבחנו משום מתירין היי לא דאל״ה דאורייתא

 דרכי מפני שהוא דכל בכתובות הריטב״א לשון )יעי׳ מיתר שלים דרכי מפני רק מדאורייתא

 מ״מ ב׳( ס״ה ביבמות מקרא לה כדיליף וטנתו עכ״ל תרחק שקר מדבר משום בו אין שלים

 דמותר מקרא ביבמות למילף מדאיצטריך ובאמת ממון. בהפסד דיוקא להי משמע דלכותאי י״ל

 יעוד היא דאסמכתא אפשר אך מדאורייתא אסיר לא״ה הא משמע שלים דרכי מפני לשנות

 חסידות מדת אין דבזה יליף ולהכי כלל לשנית שלא איכא בודאי חסידית דממדת משום

 צדק ולאו צדק מהן נלמד זה בלהבא אבל דלשעבר בשקרים יכ״ז בכ״ז. צ״ע ואכתי להחמיר

 לקיים בדעתי הי׳ הבטחה בשעת יאס בלב וא׳ בפה א׳ ידבר שלא א׳ מ״ט בב״מ כדאמרי׳

 כדאמרינן כן לעשות אין חסידות למדת ורק התם כדא׳ שמיהר אופנים יש בי חזר ואח״כ
מ״י פסוכה כדאמרינן שקר שמלמדו משום כן לעשות אסרי ולתינוק שביעית סיף בירושלמי

_______________________עיי״ש: ב׳
 ערלה על הכותים נחשדו דלא מיכח הערלה^־מכאן ועל רבעי נטע על הכיתי נאמן ]לא[

הא דאל״ה המגי׳ וכמ״ש ממנו איכל עצמו שהכותי דמיירי וצ״ל נ״ר על ילא

 כותי כהן עם ישראל כהן אוכל ה״ד פ״ג דדמאי בתוספתא מדתניא יקשה עיר אלפני חשיד

 בשר שמאכילו מפני עמו יאכל לא ה״ז בטהרה שעישה בזמן אבל בטומאה שעישה בזמן

 נקט למה ולכאורה בקצרה( ה״ז פ״ב לק׳ זה )יכעין טהור רבעי יין איתי ומשקה טהור בכור
 עור אלפני דחשידי הגמרא כדא׳ וטרפות נבלית שמאכילו לי׳ תיפוק רבעי ויין בכור בשר

 אוכל הוא אם ולכן מזה אוכל הכותי שגם דמיירי ונראה מיתר בטומאה איכל כשהוא ולמה

 חון לשחיטי חוששין דאין דנהי אכיל הוי לא בטומאה דקדשים בכיר זה אין בודאי בטומאה

 תרומה הוא אם וכן בטומאה איכלו הי׳ לא בכיר היה אילי מ״מ גריזים בהר מקריבין דהא

 בטומאה מאכילו הי׳ לא רבעי יין הי׳ אם וכן א׳ נ״ז בנדה כדא׳ בטומאה אוכלי הי׳ לא

 כן נמי להו אית וכיתים בטמא ממני בערתי לא כתיב יבמע״ש מע״ש כמי קידש דרבעי
 יאכילני לא דאיסורים נהי בטהור עצמי מהזיק הכותי הכהן אם אבל היא דקרא דפשטי׳

 בחוץ קדשים אוכל ונמצא חון לשחיטי חייש לא והוא תם בכיר בשר שיאכילנו אפשר מ״מ

 להו דלית רבעי נטע לירושלים חוץ איכליס הם שהרי פדיון בלא רבעי נטע שיאכיננו או
גם שהרי ערלה או למיחש ליכא נו״ט שיאכילנו אבל א׳ ל״א בנדרים כדתנן לירושלים לעלית

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס58 מס עמוד ישראל יעקב בן חיים יוסף שמריהו קנייבסקי, ומטהר< >מצרף כותים מסכת
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