


בס"ד 

הלכות בין אדם לחבירו ב לומים אוסף צי

CNTRL Fניתן לערוך חיפוש בתוך הקובץ  

CNTRL Bניתן לפתוח חלון סימניות לראות רשימת הספרים  

, צפתמכון תורת האדם לאדם



*טין פרה ב נוסדזאנתן דרבי <*בותח פרק א נוסרזא

1ץיי

 :ב( בקרקע וחבטן מלאך ובא בידיהם הקב״ה הספיק ולא
 ישב שנאמר בטרום מתקבל שכרו בתורה ועוסק יושב יחיד
 הדבר למה משל משלו כ״ס גי )איכר. עלץ נטל כי וידים בדד

 ונטל עמד לשוק ויצא הניחו קטן בן לו שהיה לאחד דומה
 שבא כיון בה. וחנה יושב והיה ברכיו בין והניחה המגילה את

 לשוק ויצאתי שהנחתיו קטן בני ראו כא( אמר השוק מן אביו
 בין ״( והניחה המגילה את ונטל למד מעצמי עשהכב( מה

 שיושב יחיד שאף למדת הא כי(. בה והיגר. יושב ודיה ברכיי
♦ כר!( סדרודל דדו*דד* דרוי*1וו

 בריבה מעשה זכות לכף האדם כל את דן והוי
 נכנס לפדותה. חסידים שני אחריה והלכו שנשבית אחת
 במה לחבירו אמר כשיצא כי( זונות של לקובה מהם אחד

 מהורהנתכז(.א״ל היא דמים בכמה לידע שמא אמר חשדתני.
 הקב״ה כך זכות לכף שדנתני כשם א׳ל היה. כך העבידה

ן כי"( זכות לכף אותך ידין
 שני אחייה והלכו שנשבית אחת בריבה מעשה שוב
 וחבשוהו לסטים לשום מהם אחד ונתפס לפדותה חסידים

 לחם לו מביאה אשתו היתד. ויום יום בכל האסורין. בבית
 חבוש שאני לו ואמרי פלוני אצל לכי לה אמר אחד יום ומים.
 ואינו בבית ושוחק יושב והוא הזנותי משני האסירין בבית

 בבית חבוש שאתה דייך לא לו אמרה הריבה. על משגיח
 הלכה לא בטלים. בדברים מתעסק שהיית אלא האסורים

 מטך בבקשה לה אמר בטלים. בדברים מתעסקת היתד. אלא
 הלך האיש אותו עשה לגמה ואמרה הלכה לו. ואמרי לכי

 כשיצא שניהם. את והוציאו עמו אדם ובני וזהב ככף והביא
 המטה. על בבגדיה עמי שתישן זו ריבה לי תנו להם אמר

 לטובליהם אמר והטבילוהו. הטבילוני לרם אמר לשחרית
 ימים אותן כל אמרנו לו אמרו חשדתוני. במה שלי לטבילה

 יצאת ועכשיו וצמא רעב היית האסירין בבית חבוש שהיה
 א־ל קרי. ראית ושמא עליך בשרך וחם העולם לאויר

 אותן שכל לו אמרו חשדתוה. במה זו ריבה של לטבילה
 משלהם אוכלת היתר. הנכרים בין שרויה שהיתר. הימים

 אמר שתטהר. כדי הטבילוה אמרת עכשיו משלהם ןשותה
 ידין המקום זכות לכף שרנתיני ואתם דיה כך העבידה לרם

_______ :כט( זכית לכף אתכם

לנו׳א הערות

יז פרק
 מי שכל הפורענות מן תתיאש ואל

 עליו מפחד לבו הפורענות מן מתיאש שהוא
 תמיד מפחד אדם אשרי שנאמר היום כל

 שמטה באיוב מוצא וקאת (.א י׳י( ח'ב *לי0)
 ב( לקה בו השחין מן נתיירא לקה. בו שנתיירא

 ולא שלותי לא ]וגוי[ פחדתי פחד כי שנאמר
ג(: ביו( כיד, רוח)איוב ויבא שקטתיילאנחתי

 הפורענות מן תתיאש אל אחר דבר

 חבוש יחדה־־שהיה מלך ]ידויכין[ )יהויקים( זה
 ושבעה שלשים עד נזכר ולא האסורים כבית

 שנה ושבע כשלשים ויהי שנאמר ]שנה(
 • כ-ז( מלךיחדר.]וגד()מלכיםב׳כ׳ה יהויכין לגלות

 לחדש וחמשה בעשרים אומר אחד כתוב
 אומר( אחד ]וכתוב )אלף( ל׳א( ניב )ירמיה

 כשבא אלא ״<=(. ש)םלכי ]ושבעה( בעשרים
 יהויכין של )שטנו( )קטני( מת וחמשה עשרים

 כעשרים י(. נקבר וששה ובעשרים יחדה מלך
 בכית מרודך אויל נכנם ]ושבעה( )וששר.(
 י( ואמר אסורים מלכים שם ומצא ה( האסורים

 שטרדו על לו( ]אמרו אלו. של טיבן מר. לרם
 חכוש.א'ל הוא למה וזה מלך. של דבריו על
 שוטה שמא אני רואה להם אמר חנם. על

 שלא וזר. ז( חישו עליו שטרד זר. אבא חיה
 מלכים של דרכן אין והלא חבשו. עליו מרד

 שלהם בימה על ]יושבים! )יושב( להיות אלא
 ומשמאלם. מימינם יושבים ]האחדים( והמלכים

 מקברו( אביו את ]להוציא )לחציאי( כקש
 גזרת מבטל המלך אין אמר וגררו. והוציאו

 שנאמר ח( וגרחהו הוציאוהו כן אם אלא מלך
 איש בכבוד שכבי גוים מלכי1 )מלכים( כל

 כנצר מקברך השלכת ואתה וט׳ בביתו
 בקבורה אתם תחד לא )ונאלח( נתעב(

:ט( כ׳( ־ י״ח *•ד )ישעי׳

לנרב הערות

 לבו וכר מתיאש שאינו ציל אולי א( פיין
 לקה. בו נתירא השתין מן בכייה ב( וכוי. עליו מפחד

 מצא את וכן מן הפיסקא וכל פיט סוף נו׳א ע׳ ג(
 סיותרים דבריה ובאמת פנליון הוספה שהיא נראה ובר

 לבית בכיית ה( נחקבר. בכייה ד( המשנה. לבונח
 לקמן ובן חרש בכי׳ה ז( בכי׳ה. אמר ז( האסורים.

 כי״ה עים הוספתי ט( וגררו, היציאו בכייה ח(
במקרא. שש שאינו לפי מסברא ונאלח מלת והסגרתי

 בכיי להם אמר כא( בזה. לשון ע*ב י־ט מהדרין ועי בכיי המלאך נ(
 המגילה ונוטל לומר כג( ועתומיי. בכיי ליחא עשה כה כב( ועתומיי.

 בה. ולומר ובספרים הבייע עיס הגהתי כד( ועתוס״י. בבייא ובר בין
 השירים שיר שם והתוייט הרעיב ובפירוש ונדו מ׳א פיג אבות ע׳ כד.(
 וסובר. עיא ס׳ג שבת ע״א ו׳ ברבות שש סיר רבה וקהלת פיח רבה

באן. המובאים הפסוקים. על ובילקוט שלשה חה שם ובתוספות ע״א..י׳ג
לזכות אותך כח( זעתומיי. בכיי מהרהרת בז( בכיי. ליתא זונות של בו(

 חזנות מפני מן ובכייא התומיי עיי הספרים גירשת. היא כך כט( בכייע.
שנשבית אחת ריבה באשת מעשה שוב ליתאעבכייע. היא בדברים עד

 בתוך ושותק יושב ואתה האסירים בבית חבוש אני לפלוני אמרי לגי ובו׳ מביאה היתד. יוש ובל ליסטוח־מ\ וכוי לשום והלכו
 הלבה לו. ואמרי לבי ממך בבקשת איל בשלים בדברים מתעסק שהיית אלא ובו׳ דייך לא לו אמייה הזה הזבית מה מפני ביתך
 במה להם אמי־ והטבילוהו הטבילוחו הכבילוהו הטבילוני להש אמר ובו׳ לשהיית ובו׳ והביא הלך איתו עשה מה לו אפיה

 ובו׳ לתש אמר נקראתה שמא עליך בשרך וחש לרוח יוצא ועכשיו וצמא יעב והיד. ובז׳ תבוש היית הימים אותן בל לו אמרו חשדתנו
 קטועה זו גסנוסחא והנה ובר. זבות לכף שרנחוני וכשם היה כך העבודה להם אמי נכו■ והיתר, הגויש בין שב^נבנ^שרויה לו אמרו

 ומצאתי נייבויעה אביהם הריר ברשימת שפיח )קיבץ לאבות ילקוט כעין והוא אחד כיי ישנו י<ןקסםןןרר אשד הספרים ופנומנמתלובאוצר
וגב. עיכבבי ובו׳ ודוסתיון( )חסיון לפדותה חסידיש שני והלכו שנשבית אחת בייבה מעשה ש־ב וזיל זו במשנה זה מאמר שש שהביא
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]יתייאש[ )נתייאש( לא בטובה שהוא כל
 וכל יהודה. מלך צרקיהו זה הפורענות מן

 מן ]יתייאש[ )נתייאש( לא בפורענות שהוא
 וידבר שנאמר יהודה מלך יהויכין זה הטובה

 טובות מה י(. ב״ט( ב״ה כ׳ )מלכים טונות אתו
 הדיוט חבשך שלא תירא אל א״ל עליו דיבר
 עליך שסרח אע*ם יא(. בך כיוצא מלך אלא
ונררתיו. הוצאתיו עליו. ס"חתי אני אף אבא

 מלכות בגדי והלבישו כלאו בגדי מטנו והעביר
 וכי ליג(. ישם )עם בלאן בגדי את ושינא שנאמר

 ללמדך שותה היה עטו או אוכל עטו היה יכול
יב( ]סלרין[ )סלדידי( לו מעלה[ ]מלכות שהיתה

 תמיד ארוחת וארוחתו שנאמר ושנה שנר. בכל
:יג( ל*ד( )שם לן נתנה

 בהמתן כך חסידים היו הראשונים שהצדיקים כשם
 לבית נכנסי לא אבינו אברהם של גמליו אמרו ל(. חסידות היו

 לגמלים ומקים הבית פניתי ואנכי שנאמר ע׳א בו שיש
 ומה מתרפים, הבית את פניתי ואנכי לא( ל׳א( כ׳־י ובראשי",

 הארמי לבן לבית נכנסו שלא מלמד לגמלים ומקים תיל
 של בחמורו מעשה לב(: מפניהם הע׳א כל שפנו עד
 בחצר החמור את וחבשו לסטים שגנבוהו דוסא בן חנינא רבי

 לג(. "ושותה אוכל היה ולא ומים ושעורים תבן לו ודניה*
 לד(. החצר את לנו ויבאיש שיטות כניחיןאותו אנו לכה אפרו
 לי( מגהקת והיתד• והוציאוה לה( הדלת את לה ופתחו עמדו

 שהגיעה כיון דוסא. חנינאבן רבי אצל שהגיעה עד והולכת
 לי( בהמתנו לקול קולה דומה אבא איל קולה בנו שמע אצלו
 לח(. ברעב מתה שכבר הדלת את לה פתח בני לו אמי
 ומים ושעורים תבן לה והניח לם( הדלת ]את[ ופתח עמד

 שהצדיקים כשם אמרו לפיכך ם(, ושותה איכלת והיתד.

:מא( כמותן חסידות בהמתן כך חסידים היו הראשונים

ט פרה
יח פרק

 לחכמה רב לך עשה אומר האובלי נתאי

 האדם כל את דן והוי למשנה חבר לך וקנה
:א( זכות לכף  לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק אומר הארבלי נתאי

:א( ד&ורענות מן תתייאש ואל
 באין הנגעים שאין מלמד כ(. שבשדה שכן ואחר שבחוץ שכן ואחד שבבית שכן אחד רע משכן היחק

 צריק לבין רשע שבין כותל כיצד של.צדיק. כתלו לסתור לו גרמו רשע של עונותיו רשע. של בעוני אלא
ג(. רשע של בעונו צדיק של כתלו סותרין נמצא הצדיק לבין שביט בכתלו רשע של בביתו נגע נראה

לנרא, -הערות

ר>> *):£

לנו׳ב הערות

 וכל הפורעניות מן נחיאש לא בטובה שהוא כל בכייה י(ז
 ומפרש הולך כינתיאשטןהטובה.ואח לא בפורענות שהוא

 והובא סניה עולם סדר ע׳ הדברים ובעיקר בבפנים.
 ובילקוט שם ירמיה ובילקוט רפ״ו ר׳ ישעיה בילקיט גיכ

 ניב הגהתי אלה דוגמאות ועים ניט אלת דניאל
 שם. עולם בסדר יוסף בעץ ועיע שנחיאש. במקום יתיאש

 ובכייה מסברא הגהתי יב( חבשו. בך ביוצא בכייה יא(
 בסף סכום וענינו סלרין ערך בערוך וע׳ בטעות דיוח סל

 ד,ן. חלוקות ואגדות פייה רבה ויקרא ע׳ יג( קצוב.
חולד, ושם ו׳ משנה פיא אבות ע׳ א( פייח

 אמרי לכי לד, אמר אחד יום ומיס לחם לו מביאת היתהאשחו יום
 בטלים כדברים מתעסקת היתה אלא האיסורין בבית הבוש שאני לפלוני

 לו ואמרה הלבה הבי לו ואמרי אצלו לכי ממך בבקשה לה אם"
 האיסורין מבית שניהם את והוציאו אדם ובני וזהב כסת נטל ערד מיד
 הלילה עמי ותישן זו ריבה לי תנה חבוש שהיה הפיד אותו לו אב־

 במים והטבילוהו הטבילוני להם אמר לשחרית המצה על בבגדיה
 אותן בל לו אמרו חשדתוני במה זו טבילה להם אמר להטנילוה והלנו
 לרווחה שיצאת ועכשיו וצמא רעב האיסורין בבית חבוש שהיית הימים

אני נלטבילח נקראה .ושמא מעליך בשרך חם

___בזזיז קיתההנוקקא לפניהם נססשזט^ ךבבתדהלבות^•. >1 '/
 בבית שאני'תבוש לו ואמרי פלוני אצל לכי לה אמר ונו׳ שנשבית אחת מעשה'בריבה ?ו; כעין ולתקן להקה לי נראה היה

 הטבילוה זהטנילוהו. הטבילוני להם אמר לשחייה ובו׳ בבקשה לה אמר בטלים בדברים מהעסקת היתד, אלא׳האסקןלאהלבה
 4אלו כעין מעשים סטיו ע׳ב"ותדכאיז קכ״ז שבת ועי׳ בב׳י וע״ע”ואינ הגד*א נוסהת זזויעובק חשותוני במה להם .אמר והטבילוה.

' לגטלים מן ^נץבבי׳א ע׳ש״ כועיז שיש לכית ובתוט׳י

נטה זו וריבה צריך אני נלטבילח נקראת ושמא ,., ,
ביןהגוים שרויה שהיחה הימים אותן כל אמרו טנילחה אותה חשרת
י _ מהורה! שתהא ברי הטבילוהו אמרת ועכשיו משלהם ושוחד, אוכלת היתה
 / זר)עובתניא ועי]מאוד עיב. זכות לכף הקביס אתכם יןכריד זבות לכף שרנחוני כשם המעשה היא ךב העבודה להם אמר

׳" כהלכתה" מה,םכת!קנת אחת שאין הנוסחאות אלה כל והנהמצירומ־) זה. עין

מימיהן לעיז נכנהו לא בכי'ע לא( ככי׳ע, כטיחן חבירה בהמתם כך ל(
 פניחי ואנכי על הדרשה פיט ביר וע' וכף עיז בל שפינו ער וכף לגמלים תיל ומה לגמלים ומקום ובכי׳ע ליתא המ לגמלים "הא׳

 ונח. לנו והבאיש שתמות עד זו מניחין אנו מה אמרו בכי׳ע לד( וסיס. שעורים חנן לי והניחי בחצי■ אותו ותבשר בכי״ע לג( הבית.
 הדוגמאות. לפי הגהתי ואנכי ומושכת היא הרגילה והנוסחא משחקת שבספרים בנויא וגם בכייע לו( .בכייע. דלה לה לה(
 שכבר הדלת לה פתח בני ריח איל בבי׳ע לח( קולו. דומה וכף קולו בנו ובספרים בנייע ובו׳ דוסא בן ריח אצל שהגיע כיון לו(

 ע״ב ז׳ חולין ע׳ מא( שותה. והיתד, אוכלת ובו׳ שעורים תבן בכייע מ( דלת. לו ובספרים בכייע ריוא כן לט( ביעב. היא מתה
 ריח של בחמורו ולא איחא קייב ובשבת יאיר בן פנחס ר׳ של מחמורו כזד, מסופר ושם פיט וביר ה״ב פיא דמאי וירושלמי

 ע״ב. מיו דף נסים לר׳ המפתח בספר וע׳ וא״נ כאן הנוסחא ע*פ שם רש׳י בדכרי מגיה והכ״י שם הש׳ס ובגליון גרש׳י ועיע הפא בן
וציע. הבא לד, נקט דחסידים מעשה משום ואולי קצת מוזרה היא כאן זו פיסקא המשך שכל להעיר ויש

 הגיהו ובן הניי ע׳פ והגהתי בןפ״היהונתאיהארבליובד יהושע זה פרק מתחיל בספרים והנד, מיז. פיא אבית ע׳ א( פ*ט
 ובסיע ושבנו בדיה פ״ג דפסהא מסבתא מכילתא ע׳ ב( לרשע. במקום לרשות תתחבר ואל בטעות עוד וכנייע והטפ״שים הגריא

 שהוגה וכפי ראשונה הוצאה ע״ם הגהתי ג( מהגליון. הוספה הם שנחוץ שכן ואתר שהמלות נראד, היה לפ׳ז והנה כ'א אית שם
 לסחור גרמו רשע של עונותיו רע של בביחו אלא באים הנגעים שאין מלמד שבשדה שכן ובו׳ רע משכן הרחק יבכייע חתומיי עי'

 רשע של בבניינו צריק של כותלו סותיין צדיק של בכותלו רשע של בביתו נגע נראה ובו׳ רשע שבין כותל בצר צדיק של כותלו
רשע שבין כותלו כצד צדיקים של כותלו לו לסתור לו גרמו רשע של עונותיו רשע של בביתו אלא כנכייע וכף ה״חק ובכייא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס71 מס עמוד נתן דרבי אבות הערות< עם נוסחאות, >ב׳ נתן דרבי אבות



נתץ דד אבות
 שחים הסנה בספרי דאיתא לפניי נעשה אכירה • שני או ראשון רב של אס
חלךוקאתר נקרא הק״בה אזי אחת כאנווה צתטה הס ישראל דאס וכי'

 הכונלכשתיס ׳חדווה! עם ראשי בהתאסף' כישורוןתלך ויהי רסנו תשה ז' יתהלות
 כשחי׳יזאימתי שיושב הקכ״ה של כאותו על תירה השתים רתיכת דייק׳ר״ל
לכא כהלכה שעיסקי׳לשתה ר״ל א א׳וייק באגודה כשהם ארץ על ואגירתו

 הלכה עיסקיילכרר אלא כיתד ליתדי' קאתר ולא עוסקיס וזה! תכונתה על 'ט חזס-
התור* ישראל קיבלו אלתלא כדאי׳כשכת עותד עילם ידיהם על לקנטיר ולא

 הקכ״ה אזי כשעיליעותד א״כ הששי תיוס ולמדו וכוהו לתוהי חוזר הי׳העולס
 זה כח כהם יש ג׳ אפי' דקאתר איוזהו כאגודה הס אס דווקא והיינו תלך

תלך העולם וברא שהיווה על שתורה שתו ה׳ שתסיים וזה! אגודה לקרוא
 ע׳ז נוסף תורתו זאישכר אחד לכל שים תלכד פ׳ תתקבל שכרם • עליו ף בי5(5ן

ב׳ הייני רעהו אל איש כהלכה ונושאי'ינותגי' ןיס טעים ת? כעד תתןשכר
 כתיכת צלחו דכא ע*כ לשקאלא כפיל דהוא היויסתע כתרי׳ויקשכ וכתיב
תקשי* אז אתר דאת כתו לאוזן קרוב תשתיעישהוא יותר קרוכה שהוא זי־קשב
 יכו' ואותריס י ה׳ ויקשב והיינו עסיקתם על שכר שיקכצי והרמז אזניך

 עותד הדבר יהא וצא ובחיוב כגזירה תצוה לעשות עליהם פי׳שיזקכליס
 ולסישכי ה׳ ליראי זכרון כספר ויכתכ צ׳יתסיפאדקראוישתע ודייק נספק

דחשחע שתי ולחושבי הרכתיב ועוד ה׳ ליראי דקרא כרישא כתיב ככר שחו
הן חצוה עושה רק הן שת! תושבי לאו דקרא כרישא דכתיב תה ה' דיראינ׳ כה^'

 הואיל "כ ע אצא חציה העשיית חן כקרא רתז שוס נזכר לא ושם נקראי'
 עשו כאילו הכתיב עליהם תעלה השם כגזירת זו התציה שתקכלי׳עליהם

 דקאת׳והילכיןועישיס והייני וגו׳בעדם ידיהם על תסכים דהקכ״ה משים ככר
 תתש ני שיש ס תסייע להם שיס תשום ע״י ו! החצי׳ יכתיר חולאי ר״ל היד
 תצילנס זה תאתר קיל השותע כל • כקרקע ויזכטן אך חל וכא • השתים חן

 וחכסן כא שהתלאך וסופי כספרזכרון יכתוב והקלה שכרו וו וכי אזניו
 עציו תעלה עשה ולא ינאנס חצזה ישכלעשית אתרו הרי ותו בקרקע
 תיירי דהכי ליתר ודוחק שחו ולחושבי תדבתיב וילין׳ עשה כאלו הכתיב

 על עיכר הוא הכי כלאו אכל נאנס דוקא תהרש״א שפירש וכת! נאנס בלא
 דחסרון צ״ל וע״כ • לפיש רק לסתום ליה היה לא דא״כ עשה הצית
 כקרקע וחכטן מלאך כא כל״ה אבל שנאנס ירזקא צ"ל וכן כאן יש סיפר

 תשים נגדכלהתצית צדקה שקולה בבתרא יתהשפ׳תהרשא“עס כדק וכן
 הקכ״ה צדקה כשנותן שהרי ע״ז עוכר כאילו הצדקה תן עיניו י התעל• דכל

 לככליעל לו יש תלייזן עיניו יהתעליס דל □'חונן חשלסלוכדכתיבחלוה
 כאלהי יחידה כעיקר ככופר היא הרי א״כ לו שישלם חי שאין בצבי לחשוב

 השכי מן חסרו שפיד• תד גדולה כדקה שאיןלך מכרעת והדעת עכ״ל זהב
 כתו אתת הדין ח"כ ס* אות כולה׳ שס שאתרו יכתו כו יש חיתות וכתה

 א״כ ס' צדקה כנתינת ע״ז כעוכר ג״כ הוא הרי סקילה מייכ ע״ז סעוכר
 מיתות שד׳ אע״פ שאתרו כתו כקרקע אותי וחבטן מלאך שיכא לו ראויה
 ונחבט הגג תן נופלים סקילה תישח״ב לאבטלסוכו׳ ד׳תיתות דין כטל!

 שדקדק ותה • סקילה חעין שהוא כקרקע וחבטן מלאך כא זה וגלל כקרקע
 הילקוט שהביא תה עפ״י לערש יתכן אתי ע״י ולא מלאך דיקא ליתר

 גורסשהתלאך תשלם ואינו צדקה הנודד סיד אלם הראובניכשס״ניו
 עד חתני גרוע נשאר לעשות שתחייה תציה אותה פיו התאתר על החתונה
 שכור נעשה הצוה שליח היא טוב שראייילהיית המלאך הנה חייכו שישלם

 הושלם ולא השתשות כן שנכראו התזיקים כתו פגום שנעשה י״ל אצלו
 דייקאיעיחד תלאן וזהו עכ״ל פגום הוא גס נשאר ועי״כ לטיכ• יצירתם

 ולא צדקה שנדר פיי כתאחר שפגתוארסזה יפגמו עלבונו ותיכע נגדו
 יחיד • פגים נשאר עתה כן לא תלאךטיכ נקרא שעי״ז פיו תאתר קיום
 ת״ח של שונאיהם על חרב הכדים על חרב אתרו הרי להקשית אין יכו' "שב

 וחטאנז גואלנו אשר שנא׳ שתטפשייוחוטאיס אלא עיר א יל כי בד שיושבים
 קוטאדכשהן נקרא ודאי תתאן והוא חכירו עם ללמוד לו שיש תיירי דהתס

 איירי כאן אכל י האחת על שיעתדו סיפס בהלכה לזה זה ונוחים כיחד כ׳
 לכדו יישב הוא יאפ״ה כידו חציי ואין תכירו עם ללמוד וחתאוה יחיד דהוא
לשתי* שצבי חעשיי תתיר ניכר׳ תחשכתו א״ב ומאותו תשוקתי תריב ולימד

 זה קטן כן לו שהיה לא׳ חשל וזהו • ותשלם שכר לו קיבע הק"כהנ״כ אז
 כשאביו תשוקתי תרוכ ואפ״ה אכיי עם רק ב"ע ללמוד יכילת לו שאין רמז
 וקראי כתרוס תתקכל ששכרו כדין 'כ א בה והוגה המגילה ניטל לשוק יוצא
 ללמד בא בדו דתיבת ייויס ״ישככודשנא הנ״ל לסי״ד חתפי־ו׳הכי נחי

כשם" שכל^דאקר הג״ל החעשיס ככל ׳•/,רצי טובתו א"כ עתי חסדי שאין ,
 קת״י ספיקא איכא וכי לכי יתעורר תשכיל עין כל וכוי <טת לכן שדנתני

פשו• זה כך ש זכיות לפי זכית צנן אותך ידין דהק׳כה דה״ק )א״ל •מ״י
----------דהק״כס..................- - ־.. '

שמיני■ פרק
 אמר ^י או הפרק ראש או הלכה מחם אחד וטעה בתורה

 דו מהדר שהבת ומנין עלטהורטמא או טהור טמא על
 1 האחד מן השנים טובים בעמל^שג׳ טוב שכר ישלחם

 הק׳־ברת עליהם מערד", כתורה ועוסקץ שיושבין שלשה

 מערותיו בשמים הבונה " שג׳ לפניו נעשה אגודה באידו
 פני על וישפכם הים למי הקורא יסרה ארץ על ואגודתו

 ועיסקין שיוסבין שלשרת שאף למרת הא שמו ה׳ הארץ

 הק׳בדת לפני אג׳דהנעשו כאידו עליהם מעלה בתורה
 שב מתקבליבמרום שכיס בתורה שיושביןדעוסקין שנים

 ה יראי אליהן ה׳ ויהשב רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו• או יי
 דתאשורים את ונתיר נלך ואומר גזרה כשגיזרים אלו

 והולכין בידיהם והספיקהק״בה השטים את ונפרדת
 ואומרים בלבם שמחשבי! אלו שמו ועושץסידולחושט

 הספיק ולא השטים את ונפרה האפורים את עתיר נלך
 יושב יחיד ■■ בקרקע וחבטן מראך ובא בידיהם הק־בה

 בדד יישב שנא׳ במרום מתקבל .ורהשביו ט □ק דעי׳
 לאחד הדבררומה דמה משדוהדבר עריו נטר סבי ויד!

 לדת המג את ונטל עמד לשוק ויצא הניחו קטן בן לו שהיה

 דת$וק מן שבא טון בה ותוגה יושב והיה ברכיו בין והניח
 מעצמו ונטל לשוק ויצא' שהנחתיו קט, ראי־בני להם אמר
 למדת ותא בה ולומד יושב והיה כיו בר טן המגירה את

< שאקיחידשושכועוסחבתורקשכרומתקבלבמתם
 שנשבית בריבה עש׳ מ י זטת דבף האדם כר את דן והוי

 מדתם אחד לפדותהנכנס חסידים שני אחריות והלכו
 שמא אמר חשרתני במרת לחבירו אמר כשיצא לקובה

 כך העבודה ליה אמר מהרהרת היא דמים בכמה לידע

 ירין בה הק כך זכות רקע שדנתני כשם ליה אמר י היה
 שנשבית בריבתאחת מעשרת שוב * אותךלבףזכות

 מדתם ונחפסאחד לפדותה חסידים שני אחריה והלב׳
 היתוז ויום יום בכל האסורין בבית וחבשוהו דסטום לשום
 אמרלותלכיאצל מטאהלורהסומיסיוסאתד אשתו

 הזנית בביתהאסוריטמפני חמש שאגי לו ואמי• וני פד
 אמר׳ 4 הריבה על משגיח נה וא ושוחק בביתו יושב והוא
 היית רתאסורי׳אדא בבית יושב שאתה דייך לא ליה

 לם סמך בבקשה לה אמר בטלים םתעם.־ןתברברים
 רתלך האיש אותו עשרת מה דו ואמרה הלכה ו 7 ואמרי
 שניה׳כשיצא את והוציאו עמו אדם ובני וזהב בסף והביא
 עד בבגדיה עמי שתישן זו• ריבה די חנו רדתם אמר

 והטבילו והטבילה הטבילוני רהם אמר בשחרית המטה

 במרת במטה הריבה עמי שהשכבתי בשעות א־ל
 שאינו א׳ אדם כאן יש שמא אמרנו דו אמרו חשרתגי

 חשדתני במרת שיי בטבילה "ים לטיב אמי דך בחון
 בבית חבוש שהיות ימים א־תן כד אמרגי דו אמרו

 וחם השלם דאויר יצא ועכשיו וצמא רעב היה האסורין
 של לטבילה ליה אמר י קרי ראית ושמא ך עדי בשדך

 שהיתרה הימים אותן חשדתוהא׳לשבד ריבהזובמה
 משלהם ושותה משיחם אוכלת י׳וזיתה הגט בין שרויה
 כף העבודה א׳ל 1 שתטהר כרי אמרתי-הטביליה עכשיו

לכף אתכם ידץ המקום זכות לכף היהואתמשדגתוני
- ובוזז------------------

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס24 מס עמוד מזמושץ׳ מנלי מנחם בן ליפמאן אליעזר טוב< לקח בעל פירוש >עם נתן דרבי אבות



שער פרק נתץ דד׳ דת*5א
,כפיתפג׳ דאיתא לפרש ונר^ה י כמשפט דרכיו נצ כי כצדק סוסיו דהקיכהכך חסידים היו והראשונים בשםשדתצדיקים ן > זכות

?• יקחשיב לע"הב ק״תת ירקי־ן כע״הז פיריהיהן אוכ-ל ארס דכריס ששה
 שא.־ס דניים אלי יהתנן יפריך וכת לכף תכירי את הדן חנהון יתד גינה!
 כ כהג■ הגי זתשני - אתרים ילא אילי דוקא דתשתע זכי׳ פיריתיהן אזכל

 יבסיףפ״ק אלוהןע״כ וככלל נתינ״יז תקרי י׳דנליס הגי ש״כאי״ל
 תה ה אס חנית תשאר יותר תתלה להן יש וכי' דכרים דאלו תסיק וקדושין

 כתתצה קאתרייש ותייצ׳זכיית עינית שתחצה פיירש״יאדם מכרעת שקולה
 יתירה לחציה צייך ואין זכיית ריכה כאלי הכן את תכריע תאלו א׳ זכיות
 כנ"לאסהיא אלו ככלל דהיא ׳כית לכן תכירי את דישדן לרין זכינו ע״כ
 איתך ירין התקים שאתרו הנ״ל חכחיס דכר׳ הן והו זכית לכן תכריע שקול
 התציס כשורה דיך אותי לאשדרךתבילהאתרוכןרקשכישרז זכית לכן

וזהו שקיל תהיה אס זכות לכן נ״כ אייזך יכריע זכות לכן איתני שדנת וי

___ * כלל י;הד שכן זכות לכך איתן ■דק קיסהת___

פירקא סליק

הכירם׳ הוא וכן אותר הארכלי כתאי דה״ג וכי׳נרא? יהרעזיע
כ״ע ע אחריהיש זה שלפני כל דדלעי' תשוש א כפ

 ג״כ את־ זה יטיל אזתר כ״ה יהישיע ה־זס ואתר תהה הארכליקנלו זנתאי
 תתתכי־ יאל רע תשכן הרחק • ג״כ תרכי הארכל׳ נתא׳ שקיכל תה כאן

 יש רתע יני ה ריג הייני • היא סדא יצכאירה יזליקייז כ׳ רעשה הא לרשע
 יש וכי לו יעשה ידיי גתול כי רע לרשע אוי כקדישין דאתרו ע"פיתאי לפרש
 >־ע רע ישע הוא לכריות ירע לשתים רע אלא רע שאיני ורשע רע רשע

 רע תשכן הרחין וזהי • ע"כ רע שאיני רשע היא לכריית רע ואינו לשתים
 הוא ני׳צא ג״כ לכריית רע שהוא חשים ׳תירא הרחקה צריך שאתה ר״ל

 כסיפא ן נ לא נסתר שכתלך וכתתינך חחעשים שתלתיד כגיפך תויקו
 שאינה תשכיניזו ק להרת צריך אינך רשע נקש ולכך לשתיס רק רע דאינו
 שתא א' בשכינה עתי אתו להיות ר״ל ד״קא תתתנר אל ׳יק כחסינך הייקך
 אסדשעשככיתוכיידרךלאזיאןזו׳׳קתנילא • הרעים תתעשיס תלתד

 אלא היינן להרחיק אתה שציין פשיט ר תד׳ עתן תצוי שהוא שככית שכן זו
 הכן יאחד תחינו להרחיק כרין אלה עיין מצי׳ שאיני שכחין שכן אפילי

 אפייה כעלייא כקיא׳ אן לנתר' חציי איני שהיא ■יתר חידוש הוא שכשדה
 שעה לפי לי תיזכר אתה שאס תפני 'הרחקה גדר *כ ג לעשות אתה צריך
 • כתלך תלקה ז יעי' כבית נ״כ כ“ואח כתרן כעיר שכן לו שתהיה סופן

 על ניז ט רע שתיכת ה"נל ד׳ ׳לפי ת״ק הייני לדקדק זנו׳יש איתר כרוקא בן
 יזקהרק הי ן צ־ איני לשתים רע דחשתע לבריות ורע רעלשתיס שהוא ת•

 יגעים ׳אתי־ ן ט ר״ילה כח זה ועל כנ׳ל אחד כחכרה עמי להיית להיזהר
 על כ שישי כדי רקרעלשחיסהעעס אייו שהוא אן רשע של בכיתי כאיס

 ■כוי טליו היגעים כאיס נ0 לא נגדים על כאים שה לא כתשיכה ולחזור לכי
 להביאעידראיהתייתיתיהאנשים כיוצאכזהונייהוזקק • בתדרש כדאיתא

 גדיל עינש נענשי הכי תשים דילתא כעיריכן הש׳ס קושית לו חשיסדהוקשה
 אץ תתני היא יזיק כי התרגלים דכרי גדיל דכי דאתי־ תנינא כדר׳ ההרגלים

 ומאני חתני יזהו הק"כה ככיכזלדט־י חשו' כליו את להיציא יכיל הכית כעל
 האיץ על שדברי על חשתע הארץ רבת תיצאי האנשים ויתותי תהכא אלא
 היקרים למה ה״ג כתשה • כ“ג הכא ליה דח״תא והייני תשונה תיתה מתו

 הסתיס׳כתירה "כ! וכזה • וכוי שאץ ספק חלתוו אלא לאהרן תריס הכתיב
 ועתו אס תשיפקיס שהיי זאסרן תרים לתלונות □חיך ונוי תאוד עניו יתשט
 איתי חושדין שאתם זס א עיעיס פניהם על הוכיח יהק״בה לא אי עליי גסה

 שריב ׳ יגי' עניו תשה אלא א־נז זה עשה עליו גסה תחתתמדעתז שתא
הלא

 ד<ת אבינו■ אברהם של גמליו אמרו חסידות היו בהמתן
 לגמלים פנית?אתהביתומקום *ואנכי שנא׳ נכנסוילע׳א

 כד שפנו עד לקהרמאי לבית נכנסו שלא מלמד ת׳ר מה
 חנינא ר׳ של בחמורו מעשה י מפניהם אלידים העמדת

 והניחו בחצי וחבשואתהחמור לסמים שגנבוהו רוסא בן
 למה אמרו וישותרק אוכל הירח ודא ומים ושעורים תבן רו

 ופתחו עמדו החצר את לו ויבאי׳ שימות אותו מניחין אנו
 שהגיע עד והולכת והית׳מוישכת והוציאוה הדרת את לו

 רוסאכיוןשהגיעאצלושמעבנוקולו בן רביחגינא אצל
 אמ׳לובניפתח רקילבדהמועי קולו רומה אבא אמ׳ליה

 דלת לדה ופתח עמר ביעב מתרה שככר הדלת את לה
 . ושותרה אוכלת והיתרה ומים ושעורים תבן לה והניח

 כף חסידי* הראשוגיטהיו שהצדיקים כשם לפיכךאמרו

• כמותן חסידות ברהמתן
פירקא סליק

 משכן הרח׳ או׳ הא^בלי ונתאי פרחיה בן רף*ד^״ע
לרשעואלתתיזיתשמן רעואלחתחבר *

 שכן ואחר שבבית שכן אחר רע משבן הרתק הפ^ענות
 הנגעיםב<זין שאי, מלמד שבשרה שכן ואחד שבחוץ

 לסתור לו גרמו רשע של עונותיו רשע של בביתו ז*4אל
 נגע נר׳ צדיק לבין רשע שמן כתלו צריקכיצד של כתלו

 צדיק: של צריקסותריןכתלו של שלרשעבכתרו בביתו
 ברוקאאימראוילרשעאוי בנושלר׳יוחנןב; ר׳ישמעאל

 1 צדיק של כתלו לסתור גרמו רשע שד עונותיו לשכנו
 אלא נענשו ולא הקמה את אבותינו נסו נסיונות עשרה

 בתחלתדהמן היסואתד על ב־ הן אלו הרע לשון ער
 האחרון כשלו ואתר הראשון בשלו וא׳ המן בסוף ואוחד
 של זרה ואבמרגלים בחוי־ב וא׳ במר׳וא׳ברפירים אחד

 ולא מי׳ פע עשר זה איתי וינסו מכיםשנ״י קשה מרגלים
 האיץ דבת וימותוהאנשי׳מוציאי מ כיוצא בקולי שמעו

 לה ן שאי ארץ ומה ק״ו דברים והלא ה׳ לפני במגפה
 ערבונרה הקב׳ה בקש בשת ולא פנים ודא לדבר פה א <

 ער אותו• יש ומבי חב״רו כנגר דברים המדבר המי־גלי׳ מן
 רבישמעוןאו׳ ;עלבונו הקמה שיבקש וכמה כמה אחת

 באהרן מציגו שבן עליו• באים נגעים הרע לשון מספרי על
 ■ הפורענו את עליהם ובא במשה לשו׳הרע שספרו ומרים
 ושחדה צפורה הלכה במשה ואהרן מי־ים ותדבר שנ־י

 שגירהם עמדו כיון דאדהרן ושחה מרים הדברה למרים
 בסוילרמהת״לוילך ה׳ אף ויתר אתהפירענותשג" עליהם בא בצדיק ודברו שניהם שעמדו מתוף בצדי׳ההוא ודברו
 מפק ברברים עוסקת ישו־,יתדה מרים אבל ברברים היהארהרןעסקן מפגישלא במרים ורבקה מאהרן שנסתלק מדמד

 מרים נענשו מיר ההוא בצדיק ודברו שניהם שעמדו כיון שניה' עמדו לאחריו שחה ומרים למרים ושתה צפרה שהלכדה
 תינו בו 5<י ואף י אשת מאצל פירשתי ולא דבור היה עלי אמר י-־מאהרן בעלי מאצל פירשתי דבויולגימ היה עלי אמדת

 ולא אשתו מאצל הוא פירש עדיו גסה שרעתו מפני התית אכל נשותיהן מאצל פירשו ודא עליהם דבור היה הראשונים
 גסה דעתו שאין ספק עייו גסק שרעתו ספק בספק אלא בירכתי אותו מבין היו ולא כפניו שלא ארא בפניו אותו דנין היו

 הדיוט ארם שלאבפניושלמשהנענשה אלא דברה ולא באחיה אלא דברת שלא מרים ומה ק״ו דברים )הרי • עליו
 רמשוחםשה*י*חי אהרן א־ל שעה באותו שנשוימרוב׳; שיהא וכמה כמה אחת על רברי׳בפניחבחיומביישו המדבר

הדבר למה נזל
דומה ק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס25 מס עמוד מזמושץ׳ מנלי מנחם בן ליפמאן אליעזר טוב< לקח בעל פירוש >עם נתן דרבי אבות
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תשייפי פרק נדנץ דד אבוא
 להמ^ הדין חן לבא דיו הק״כה נגד" ש״ך דאין בזהמשים מיאן והאד״רן • ׳כזי הדין תן >לכא שדיו אלא יום לשכינאי׳ר ק״ו מסיק וכש׳ס ימים שכעת ■כלם

 כסק׳ת׳ היה. המעשה לזה דווקא לאו עמרם של י לין מתל אני למענך למשק בהאמרליה“דהק אמר לרך נחרצו יצנן לוי נערך דתית דמה מחן
היש. כאילי כשרו על ה׳ק אלא חת נכר ועתרס תוס*בשכת ספי* כתי שנה

 ניאנחנז עתרס תאכיט אחד תכטן שיצאנו א׳ כשר שאנחנו עלינו הצדעת
חצי ויאכל אתי תרחם כבאתי אשר לקרא וסיעא כחת תהיה • כשריטהוא ד,מןנד3

 הניור- בין אין כפי האוהל את ויפרוש קומה. פי'כעל משיכת. כשרו•
 ואתפוש וכתיב. מהבא אצא ומתרץ וקטין ארון היה דילתא הילפות׳ זה דוחה
 וכתיב 8או נקראו הם וגס כת"סש >! לעיניכם יאשכרס הלוחות כשני

השתים. פני על ולא הארתה פני על אשר אדם מכל • אום כוחות ופניהם.
חיני. כ״ד התדיר כפי אתרינן הא וא״ל שחין• תינה ל • המלכים ביינו

 ונווואי. תכילם קשה אלו דל אילו כל ש״כא כ״ו רהני י״ל כעולם הם שחין $ ״י״ס
נתיך׳ היה, שלמשה, נפשו ואפיית ד1תא עד רוח ונתיני ונכדם נבמסשפלה

 ואפילו אלא תאור תאי אונו מכל עלו היה לתיבתיבןימסה ליה מדהוי מכס
אלישע, נלאייכמדר׳כשאתר לה״ר שסיפי • מהם ייתר עניו. הלחשה מאלי

 דיבור שוס לשזעאדם תדכר ואל שינתית של כנה והחייאת המטה קח רבו
 זה שמקל התאתין יא' לכלאי אתר כשהלך כעיניו 'כמצחק סי והיא נדרן
 תורת תהי׳ זאת דכתיב צרעת דעונשי ת׳ה גדול, לה״ר לך ואן מתים יחיה

 אלישע שליבו הכעס רק הרע דשכולאהי׳לשין אךקשה תיצי׳רע המצירע
ב* כרצוני שלא שלקחת תה תתני שנעלם סוכר ואת הלך לכו לא באמרי

 דלחד רעיריכין הגמרא בשלתאלפי שק הנאמר׳'■ דברים כשןז.יסאר ככרי
שאת*׳ לנחז׳ דנעתןקשכיע תשים א״ש כאם נגעים שיא שכועית דעל מכאן

הו׳• דין לשקר ונשבע תתני ליקק לךרשית נתן שרכן השכע ר״ל וקח הוא׳ לי
• צרעת יבא לה״ר דעל רתז כאן אן אד״רן לפי תשא״כ ציעת עליו שיכא

 ללקית וראוי כדרך שדיבר לה׳ר הנביא תאלישע נעלם לא דודא ילל " "מןע
 ג׳נצרעין שיאדעונשז שבועות של• עונש עלו ניתוסף עתה אך כצרעת

 עיר- לה דיש. • עידק. עד וכזרעיך כך תדבק נעתן לי׳יצרעת דקאתר והיינו.
 על ועבר היאיל א״ש לפ״ד אתגם כצרעת ילקו אתא׳ כניו חטא היא אס

 וכשכייגז׳ תתני עכיר/פרעיק כבל הד״ני׳אתא וכפישכועזע שיא שבועות ? .וברקנ
 בשרו יאק בשרך את לחטא פיך את חתן שנאת׳אל יתתשפחתז חתני שזא ׳

,שיענש כק״י אחי* דמיי תעתה תיזעליאתיר על שנאמ׳יתבשרך קרובי אלא
 דאיתי זה כתבי אחר ג״ב צרעת להר"כא תיזילאדעל נלתד זו הנחה ול*י

 שלא בנבואה שיאה א' ביתשריציס והשיב כזה שהעיר תזריע: בפי כזיהר
מיז. ללקית וראוי'־ שנועי׳שוא על דעכר תשים תעלי׳שטת ברא תחני יצא
 הוא ורשע לכריית רע לשתים רע היינן • ובו* רע אדם ע׳קונהנת׳ ג״כ

תתחבר ואל תדאתר דרייק י׳ל ממעשיו ילתד שתא לשתיסיאפיילתורה רשע מלאכים
 תיק נקרא לכך ז״ל הרחבים שפי*׳ כתו תורה כעלי אצל ש״ך סכי דצשיץ ה, ב'

דקאת' והיינו ע״ה. כןחיכיר- לא חיבור כאחת נקראו חכרישחכריתי׳רילייהק
מורה, ללתיד הייני עליך נקרא חכר שתהי׳שם אפיילענין לרשע. תתחבר אל

"• לו תאתר צא הוא רשע אפ׳האס ד״מב׳ך□

 שנחןגחדחבתוךידואעפשהופכ׳ממקום >אחד דומה
 ארנגינתהיכמתבאגיזדיז שניי נסית כשרו ם*מ למקום

 כייס אה׳ א־למשוז * דהייסבמשדה אהרן התחיל שעה
 ;ורם ב אחר עם ומה איללאו בעולם אחר עם רעה עשינו

 אבלי עמך רעה נעשה היאך אתהשאחינו רעה עשינו לא
 שבינינו הכרית בינותינישבטלנו שגגההיא. אעשה מה

 שכה־תרת ומפניהברית אחים ברית זכרו ולא של לבינך
 משת עג שעה באותה אתאחוחיגו• נאבד שבטלנו כנינו

 שתתי־פ׳ עד מכאן זז איני ואמר בתוכה ועמד קטנה עינה
 אמר שעה כאותה • נזלדר, נארפא שסלל אחותינו מרים

 היה בה נזוף אביה אילו בה נזוף מלך אילו למשה הקסה
 במד. א׳ על המלכים מלכי שמיך אני ימים ד ראוי׳שתכלם

 למענך יופאדא עשר ארבעה שחברם הוזל דין לא וכמה
 והאיש בפניה ירק ואביה משה שנ׳יויאמ׳ה׳אד לה מחול

 ודל• יללש'ה<יןענוודאןנאהומשובח מאור משהענו
 ק$חו אמית י׳ משהן מה המשק עד האהל את. ויפרש

 השרת כמלאכי עניו יסלשהיה אףמשהייאמותקומתו
 יסד■ וראממלאכיהישרה אמרו מארם האלם מכל זז־ל

 ה־דעדכלפניהארמרת דזראשקם כדורות ענו שיחא
 מוס שלשרת * מדורוו/מ׳ראשונים ולא אמת מדורו
 ומוכי יבש שחין מוכי שחוןדה. מוק בעולם. נבראו שחין

 !מכולם נמוכה משה פוריפוסהיתחנפשושל שחיןבעל
 הךענ;עימ מספרילשון על אף אומר אדעזר שמעוןבן ר׳

 בן ודבקה בנחדשםפר!ר'שוןהרע©דבוי מצילו שהן באין
 >1ויצ הדבקבף יצרעתנעמן שנא׳ מוחו יום עד צרעת
 נגעים הרוח גסי עד אומר דלה הוא כשלג. מצורע מלפניו

 עד לבו גבה ובחזקתו שני* בעוזיהו עליושקמצינו כאין
 ועמגהכהנים הכהן עזריהו בה׳ויבא מעל וימעל להשחית

 עוזיהו לך רא ויאמרו המלך עתיהו על ויעמדו חל לה׳בגי
המקדש המקדשיצאמן אהרן לכהני׳בני בי דה־ להקטיר פירקא. סליק

 במצחו ד־.כהניםורתצרעתפרחרה עם ובזעפו קטרח מעם.ה;ויועףעוויה^ובידוימקטר■ לבכור■ לך־ בהיולא מעלת. כי
 נבהל הוא לצאו/וגם מבהיימ הבחנים וחיו עשרמידעדשניםעשרמיד שנים ואידך נבקעהיהדאילך שעה באיתה

 עם את ביתהמדךשופט עד בנו ויותס. ה־ מבית נגזר בביתהחפשי׳כי וישב מותו מצורעעדיום ה׳ויהי נגעו לצאתכי
 שנתחבר מצינוביהוישפט שבן רשע ניידם עם ולא ארסרע אדסעם לרשעמלסדשראיחחבר ואדתתחבר י הארץ

 פיץ שובנתחברלאחןי׳ופרץה׳אתםעשי׳בהתחברךעםאחזי׳ קצףמאתה־ באחאבועדרתעמורמותגדעדויצאעליו
 ולאסקריע שנאמ-■ כמוה רעה עצה לו ויועץ יונדב שגתחכ׳עם באמנון מצינו וק נכד אניו׳בעציון וישברו מעשיך ה׳את

 ואל לתורו-.י ואפילו לרשע תתחבי אד אחר דבר י לרע חכם מאד חכם איש ויערב דוד שמעי־אחי בן יינרב וישמו •י
 תתייאש אל אחר דבר < פחדת! פחד כי שנ־י יום בכד מתפחר אדם של לס שיהא מלמד כיצד הפורענות מן תתייאש <יט ץנ$<

 ומשודבעורם מאכר המקום לי נתן שזכיתי בשביל יאמר אד שמצליח שכירו מה בזמן.שארם.רואה חפורענותכיצד מץ
ומשתה. מאכל לי גחן בלבד אחד זסת אלא רפניו לי נמצאתי לא שמא לי אוי אלזיויאמי הבא קיימתלשדם והקרן הזה

ג ר־זבא, לעולם כדי'שיאבדני הזרת בעולם

■סב

■חואלב'

פירקא.סליק

 הד״ני* שפסקו הדין כי• אכית פילב ע*פ הריני* בעורכי
טעטתז■ ז? כעלהדיןשסודר כסיבת הו* לזה לזכות

 זה דין הדייני׳לוון עורך הוא זה איב כדין וע׳יז-יזכה ולמדילטענן לפניו
 ישתנה ועי*" עליו ולהשיב לסתו' יתרצה סשתעת הלכה אי שהדין ?*נ עכ"ל
 עייךהד״כי* שכע״ד לפניה׳כתו והלכהעןיכ מהא טעתךא״ב לפי •דין

 היה ענק כאיזה תתחילה לשאול תחון איעצךשתהא לי לזכיין הדיו לפסוק
 לנגדו חטעישתתירישיהיס אויכיוכוילא העני סלה. לך טיב הלכ׳יאז או סדין

 שאח* תשה ממטר ועד לרדפי כת ה אין העני כדאייכסנהדריןשהרי רודפי
 מתו לא ע״כ והתם נפשך את המבקשים האנשים כל מתו כי לך הקכ׳ה לו

שיהא רוצה שאיני הטעם ע*נ כדאי׳בנדריס • נחת חשוב ועט שהעט יק

אויס

 בן יהוד<ז *, מדתם קבלו אומר טבאי ק
הריני׳ עצמףכעורכי תעש איומ׳אל טבאי

 לרשעים בעינך ז—יהיו לפניך עומדים דינים בעדי וכשיהיו

 עדידתם כשקבלו סכאין בעינך מלפניךיהיו וכשנפטר*
 כיצדמלמר הדיינים כעורכי עצמך תעש אל י הדין את

 אלתבהר הלכית או דבר ושמעת כאתידב״הם ש*יזם
 אשרו טעם באיזה ושואד יושב הוי אדא להשיב ברוחך

 ששאלגי חלבדת או זח ענץאמרורבר מאיזה זה דבר
ובזמו

* ני

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס26 מס עמוד מזמושץ׳ מנלי מנחם בן ליפמאן אליעזר טוב< לקח בעל פירוש >עם נתן דרבי אבות
"׳"^ו י?.!. ־"
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מלג הראיס ' רז ני ן אתר מסכת על חי־ אבות

 יצא? ויש׳ב
נש״דועמ״שיעש״ב לחלק דיש

 ודס״ג דפ״ב )תייג( דאבות פ״ג נפי"המ עטייה ״יהרו8
בבי רבנן דשניחי יזזינן דקא נהא זכות שלמד -מה

 יהיה בנד ונד חפן שלנו במקום לומד א׳ ונל מלרשא
דתעניתומטת מההיא דל״ק שיי שת׳י רב ק

נסמוך

שמיני פרקשגלם
קבלו הארבלי ובתאי פרחיה בן יהושע

 אומר פרחיה בן יהושע מהם

 0כל־ את דן והוי חבר לך וקנה רב לך עשה
מלמד ביצר רב לך עשת • זכות לכף האדם

מקרא ממנו וילמד קבע רבו את לו שיעשה

ג

שיושנץועוסקי׳
 שכרם בחורה

 נדברו או של נערו׳ מתקבל
 ברנ״י הרב נמ"ש פו׳אפש״ל

 נ׳ אות תקת״ם סי׳ א"ח
 יעקי רנינו באר״ש משו״ת

 משיגים שהיו כ״י ממרויש
 ס' אוהב סשתים מן לו

 המצויי' שעריס ציון שערי
 חידוש שמחדשיס בהלכה
אוחסעל ומעמידי! בהלכה
1 1 שערי׳נאהנים אותם ביאור
 לו שהגיח מעם והגדות הלכות מדרש ומשנה 5מכ יןתר ךלהמ לפני

 שהניח טעם במשנת לו שיאמרו □וך במקרא המחשני׳ אותם וכל משכנו׳
פעם בהלכות לו שיאמרו סוף במדרש לו “5־נ־1 ח״ל””

 באגדה ,לי שיאמדו סו׳ בהלכות לו שהניח

 מרב ומלא במקומס )יושב ההוא האדם נמצא

 תורה הלומד אומר מאיר ר׳ היה : ברכה

אתת שדה לו שהיה לאחד למה״ד אחד מרב

והר

>

 ונחמד אהוב כחמורים
 יע׳יש העליון המלך לפני
 שיושבים שנים כאן וז״ס

 כלומר בתורה ועוסקים
 הדבר להכין כהלכה בביאור

מחוך דבר מנין בוריו על
 )ובמקצתה שעורי׳ ומקצתה חטים מקצתה ע הר מתקנל שכיס הנה דבר

1 ׳ 1 לפני נאהבים שהם במרום

 שנ׳אזנדברו העליון המלך
כי רעהו אל איש כ' יראי

 מלא ההוא האלם ונמלא אילנות ובמקצחה זתים

 שיש למי לומה ג׳ חב׳ שלומד וטמן וברכה טונה

 שעורים( זרע ואחד חטים זרע אחד הרבה שדות לו

 אדם ונמצא אילנות ואחד זוזים אהו ונטע

וברכה טוב בלא הארצות בין מפוזר ההוא

 נושאים להיות שניס דרך
 ההל׳ בביאור זע״ז ונותנים

 ויכוזב וישחע כ' ויקשב
 הטובה לפניו זכרין □פר

 שנר להם ליחן כדי ההיא
 במגילת שכתוב כלרך טוב

 נענץ ב' סש״י ע אסתר
 נספר ייכתב כצדיק מרדני

 המלך לפני כימים דברי
 ולחושבי ואמי יע״ש קומ"א והרב בפירש״י שם ויעויץ

 בלבם וכנרות מהכנות המחסנים דנם כבונה שתו
 לפני ונחמד אהוב החתוריס ונפפקיס התורה בהלנה
 ינכתב יר״ל בתרו' תתקבל שנרם וגס העליון המלך
 אסתר כמגילת שם חומ״א הרב שפירש וכדרך בשמי׳

 ודוק יע״ש דבש יערות הרב משם
 שפירשו מה הוא גוה הנכון הפי' בקרקע

 ז״ל רחמים כסא והרב יאישע כנין הרב
 ונמ״ם לפירושו דליחא חסל אהבת הרב כדפי׳ ודלא

בפי׳ רחמים כסא כרב
 והכי ט׳ שכרו בחורה ועוסק יחידסיושב שא|£

שאפי' תנין ח״ב דאבות פ״ג במתני׳ תנן *
שנא׳ שכר צו קובע שהקנייה בתו' ועוסק שיושב אחד

וקנה

 האדם כל את דן
 מעשה זנוח לכף

 דקכ״ז בשנת וגס"ם
 בסא״ז דנ״א וכתנא

 מעשים ג׳ מייתו
 להר׳ ויעז־ין לזכות שדט
 שם סבת ל נחי׳ יעקב עיון
 מצאתי ואנכי * עש"ד מ״ש

 ן פ״ו רנה ארץ דרך נמס'
 סדן נזה אחר מעשה עוד

יע״ש לזנו'

 רש־־י ננערהבריבה
 נשכח שם

 נערה של תרגום הוא שנן
 ערוך ברכינו ועיין רינה

רב ערך
 כיא דמים בכמה

פי׳ תהורהנח
 ממושכנת מעו׳היא בכמה

 דכחובות בפ״ב וכדאי׳
יוסי ר׳ העיד ע״נ דכ״ו

 באשקלון שהורהנה יש' בת על הקצב בן ור״ז הכהן
 ערוך ורבי׳ יע״ם נתתשכנה שהורהנה ז"ל רש"י ופי׳
 שלוה נכרי נפסחי׳דל״א תת"ש הביא הרהןלאף׳ל׳ו ער׳

 גוימשכוןנל' ברשו׳ הניחו פי׳ אצלו סהרהינו הב״ע
 דל״א בכסחי׳ שם יס״י נפי׳ וע״ע ע״ם רהן ישמעאל

חמץ ד״ה ע״ב דנ״ט ונכחו׳ כשהרהיט ד״ה ע"א

העכורה
ע״ש

 ננין הרב עת״ש היה כך
ועיין שם צשנת נח״א מוכרש"א משם

ו

 אית׳ פרעמ״ם באותו הלו׳שס הגס נו׳אנל נלד ישב
 סמי אח אזכיר אסר כמקום נכל שג׳ אחל אפילו ומנין
 ד״ו דנרכות נפ״ק איתא וק ונרנתיך אליך אבוא
 ששכינה. בחורה ועוסק שיישב אחד שאפילו ומנין ע״א
 לשון אליך אנוא ו״ל ופירש״י ט׳ המקום בכל שג' עתו

דאית' יע"שוהא הוא יחיד
 בפרק לקמן בברכות שס

 ונחעני' ע״ב דס״ג הרואה
 ע״א ל"י ונמנות ע"א ד׳יז

 חרב מ״ד ב״ח יוסי דא״ר
 על חרב וגואלו הנדים אל

 שיושבים ת״ח של שונאיהם
 בתורה ועוסקים נבל נד

 יאוסע בנין להרב עיין
 יעקב עיון והרב באן נחי'
 נל״י שם לנרטת נחי׳
 נפי' אבות זכות והרב
 ודס״ב לס״ב אבית פרקי
י בחת ותמצא עי״ע

ט
ע״ב

פט״ז

ע״ב דנ״ט ונכתו' כסהרהינו ה
ס״ה רמ״ו סי׳ שבת הל' ונש"ע

יאושע יייי '"'"י *,"־

 לדכ״ד לתענית נחי' ע״א דע״ג חנריס דקדוקי להרב
 ועי' מש״ב שם להרב ויעויין חוסרס״א ע״ד מ"ש ע״א
 והר' חק״ה כי׳ נהשמטות חא"ס דוד בית הרב מ"ש

ודייק יעש׳יב כ״ט אות א׳ מער׳ מדנ״ק

החכמוך אוצר ע^י־תכנת הודפס270 עמודמס יצחקבןחיים רחמיםנסיים הראש־אפאלאג׳י, אבות



הראש פח אדרן פסי על חיי׳ אבות

 סמה* שסק׳ מה וכוי! לכף אותך ילין הקנייה. בר
כונתו' גליא סמיא קמיה הלא לנרכו לרין מה

מע הוא שחריית
_ _ _ מעייה הוא שחרית נטל לא דמ״ש
יעש״ב הנו׳ מקומות גג׳ יז"טנפי"הח חוס'

ועת״ש
 ומוה״ר רחמים והרג'כסא יאושע בנין' הרג עמ״ש

 ע״א ד״ל סנ״ת אלא מול ולא נס׳ ל"ל אליהו דני חנא

חלו* אדם שיקנה מלמד כיצד חבר לך רקבה שני אחריה והלכו
לטבילה

 עמר ויקרא עמו וישתה עמו שיאכל לעצמוחסידיידוסיון

,סתריו כל לו ויגלה עמו וישן עמו וישנה
 העתיק הכי לו׳ ולוסתיון

 ע״ב סימן תניא ספר סרב
 והרב * מכאן ע״ב די״ט

 שבשיושביןרעוסקין דרךארץ וסתר תירה סתר המה ני כת' ו״ל חסל אהבת
ור״ין׳ננא אלעאי נר ר״י

הפרק' ראש או הלכה מהם א׳ וטעה בתורה
 ,ורייי

כיע״ש
ההם א׳ ונתפס

לסטי׳ לשוס
 דאתיינן אע״ג * נו׳

 ניזוקין אינן מלוה שלוחי
 בחירתן ולא בהליכתן לא

 ומבן סיזיקא לשכיחא היכא
 נחירה נעל שהוא אדם
 ד״ח נפסחיס כמ״ש שאני
סימן שנח עולת ונם׳ ע״ב

ש^ני
סליו תג״ל

 האסו׳ בני׳ חבוש
יר״ל" תפני׳סינות

 לפדות מתעסק שהייתי על
 מינות להצילה הרינה

 וכמעשה כך משוס שנשנית
 ע״נ דנ״י נגיטין דאיתא

 וילדות ילדים מאות בל׳
 ו״ל רש״י ופי׳ לקלון שנשנו
 וילדות למ״י עלים לקלע

 למסי׳ והיינו צפגגשי׳יע״ם
 ואינו כוי יושג והוא לומר

וע׳ וק״ל הרינה על משגיח

 טמא טהור על או טהור טמא על שיאמר או

 מחזירו חברו אסור מותר ועל אסו׳מותר )על

 יש עמו וקורא מחזירו שכשחבירו* ( ומניז

 טובים ( ל׳ שנ׳כקהלת בעמלו טוב שכר לקס

טוב שכר להם יש אשר האחד מן השנים

כסף
ובג" אי׳ח בס' }

 ריבה סל
 נמה זו

 אוחןהימי' של א״ל □שלחוה
 נם ומ״ש כו׳ שרויה שהיחס

ע״בדי״טע״ב סי׳ מגיא
 חייני׳נטני" השבץ שכל לפי

 דר׳ נאנות נ׳ בה׳ כלחניא
 אחת ברינה מעשה נתן

 יע״ם כז׳ והלכו שנשנית
 דלא תניא נדלא תניא תלי
 ונראה כלל נפ״ב מיה נזכר

 נפ׳יב ובמקום הוא דט״ם
 לפנינו כאן כמפג׳ נפ׳יח צ״ל

 דשמעינן ימ״׳ש י זה נפרק
 תשונה כעלי לכל מכאן

 בפסקי מצאתי כן טינלין
 ס״ז שי' מריקאנאטי הר"מ
 סמח$ רני׳ כ׳ וז״ל סליל
 צריכין חשו׳ נעלי לכל

 נחןע״ש דר' נאמת טבילה
 ח״ג הרלנ״ז נתשו׳ ועמ"ש

 תט״ו
כלי
שתטהר

 האסורות המאכלות
 וגופ׳ואיבריה נפשה נטמאו

 עצמה תטהר סטנילס וע״י
 ר׳אמר״ס וכמ"ש ׳ נוומא מכל

 תשוב׳ בקול נר״ו חסילא
 כמום הוא הלא מחייס
חיים גנזי הנחתל נספרו

 בתורה ועוסקין שיושבין שלשה • ,בעמלם

 אגוזיה נעשו כאילו הקב׳יה עליהם מעלה

בשמים הבונה ט׳( נעמוס שב׳ ,לפניו אחת

 לכל הקורא יסדה ארץ ואגודתועל מעלותיו

 למדת הא שמו ה׳ הארץ פגי על וישפכם הים

 עליהם מעלה בתורה ועוסקי׳ שיושבי׳ ג׳

: הקב״ה לפני אחת אגורה נעשו כאילו

שיני׳ ־ י1׳ה^  רמז־זדלס וזהב
ככף דהיינו נ״ל

 משום נתפסה כי הריבה לפדות וזהב
היה אדס וגני וכתש״ל מהויהנת דייה לעיל א״ח כרב

וכלפי* ממון
" • * - ־ * — • ־ — - - - -

 חוסלי׳אוחו שהיו הנתפס החסיל על ולראיה תולעד
 מעשיו נכל ומסיל וצדיק נקי שהוא ולסטים לגנב

 נדמסייס שניהם אח הוציאו ונזה
 תחת ר״ל סמטה על נבגדיה עמי 1^ישת

, בשנת נהדיא גדאיתא מרגלותיה
 | כדוק שאינו ממי לשומרה כלי כן ועשה שס שס ונסא״ז

ש״ש כמפורש אצלו
 לשחרית דמ״ש נ"ל הטבילוני א.״ל שחלית ל

טונל קרי נעל שהרי דוקא לאו
 מ״א לתמיד פ"ק מחחני׳ כלמשמע לילה נעיד אפילו

 קריין נעלי דריב נקט דמילחא אורחא אלא ש ע" י
 המקדש מן ראיה אץ7 נפש״ל ואס * בשחרית טבילתן
 קורץ אץ ח״ד למגילה בפ״ב הכאמי׳ש דקמ׳ל אפס״ל

 יום כנגד יום שימרח וכן מזין ולא אונלין ולא מ
ופי כשר מש"עה שעשו ומלן שתנ״העל תטבול לא

הטבילוה
סי

סע״י

 חסידי היו בהמתן
בחמורו מעשה נו׳

 הכי איתא ע״א ד׳יז ובפ"קדחולץ נו׳ רחנ״ל של
 בהחחןסל מאי כחס איתמר דהכי שלרכליי בחמורו
 לההיא אייןלע נו׳ לפ״ש קאזיל הוה דרפי׳ני צדיקים

 יע״ש נו' אכל לא לחחריה שערי ליה רמו אושפיזא
 והיינו פ״ס( ובנייר לדמאי ס״א בירושלמי )יעיין

 ראשו' ואס 3ע״ דקי״ב קשרים ואלו פ׳ לאמרי׳נשנת
 רפנ״י רחנ"ד של כחמורו ולא כחמורים אנו אנשים בני

 שוחטין בהכל מפרש פנחס דר׳ חמורו ז״ל רש״י ופי׳
 נחם' ט״כ)וצ״ל ליד דף תענית נחס' ודר״ח ל״זות"ש

 ע״ד כ׳0 סס הס״ס בגיליון מצאתי וכן ח<״פ3 אדר״ן
 של מחמורו נמצא לא תענית נחס' וז״ל הגז׳ רס"י

 ניכר יוקרת דמן יוסי ר׳ של מחמורו רק כלום רחנ״ד
 ור׳ להדיא שכת' לכאן רש״י ואולם דליל בתענית שם

 דרני באבות דאיחא אהא מכוין לקא אפשר סנינא
מנואר ע״ש רחב״ד של לחמורו עובלא סכ״ח נתן

כאן נפי' יאושעפכ״כ בנין להר' ראיתי וכן יע"ש
 לאיתא כנ״א שם נגמר׳ גרים הוה

בגיליון

דרש״י נראה ולי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס271 מס עמוד חיים בן יצחק נסים רחמים פאלאג׳י, א - הראש אבות



קלר הראיע ח פ ארר״ן טסכוז על חיי אבות
 נמקום יוקרת דחן יופי ר׳ לגרים שם הש״ם בגיליון

 דנ״ד תענית נחם' מ״ש מתיישב שפיר ובכן נ״י ר"ס
 ובמקום רס״י בדיבור נתדנ׳ר דהתדפיסיסטעו אלא
 ח״ש ראו שהמה מחמת חנינא ודר׳ הניחו יוסי ודר׳

 ן׳ חנינא ר׳ לגרים לפנים זאת עצמו כס״ם לפניהם
שצ״ל נזה דייקו ולא דוסא
 יוסי ודר׳ זיל רס״י נפי׳
 כגיליון החם דאיתא ננ״א
 נלנרי והישר הטוב דר׳ זו?

 דאיחיה הרואה ככל רס״י
 כמדובר שם כן דגרים מאן

 ד״ק הדורו׳ סלר נס' ועיין
ע״ב .

 אברהם של
 נכנסו צא אנינו

 סנ׳ואנכי ע״א נו שים לבית
 להרב ראיתי וכן נו' בגיתי

 שרה חיי ס' עה״ת ס״ך
 הגחלים וינרן חייל סכ׳

 נכנסי׳ היו שלא לעיר מחק
 ולוה ע׳יא שם שמצוי למקום

 הנית פניתי ואנכי לו אמר
 הניח פניתי לגמלים ומקום
 לך מקום ים ונזה מע״א

 תורת והנה ע״ם ולגקליס
 שהכי נפיסו היתה חמת

 ועמ״ם ננרייחינו מפרוש
 הקדשנסיהנו׳ הר'מלאכת

 ולפ״ד יעש״ד ע״א דנ״ו
 שפי׳הגיר' הנז׳יתיישג הר׳

 לוחר תחדש כאן שהוסיפו
 חתיעי' הנית פניתי ואנכי
 חלחל לגח' ומקום ומה״ל

* היטב ודוק ט׳

 מתקבל ש:רם בתור׳ ויעוסקי׳ שיושבין שנים

 איש ה׳ יראי נדברו אז ג׳( )מלאני ׳2ש בכורו׳
 אלו ה׳ יראי הן אלו ה׳ ויקשב רעהו אל

 האשורי׳ את ונתיר נלך ואונזרי׳ גזרה שגלזרי׳

 בידיהם הקב״ה והספיק השבויים את ונפדה
 ולחושבי הן ואלו מיד ועושין והולכין

 נלך ואלמרי׳ בלבם שמחשבי׳ אלו שמו

 ולא השבויי׳ את ונפרה האשורי׳ את ונתיר

 וחבשו מלאך ובא בידיהם הקב״ה הספיק

 בתורה ועוסק יושב יחיד * בקרקע

 בדד ישב ג׳( כאינה שב׳ במרו׳ מתקבל שברו
 לא' למה״ד מטל משלז עליו גטל כי וידו׳

 עמד לשיק ויצא הניחו קטן בן לו שהיה
 והיה ברכיו בין והניחה המגילה את ויבטל

 אם׳ הש!ק מן אביו שבא ביון בה והוגה יושב
 עשה מה לשוק ויצאתי שהנחתיו קטן בני ראו

 בין והניחה המגילה את ונטל למד מעצמו

 שאף למדת הא בה ולומד יושב !היה ברכיו

 מתקבל שברו בתורה !עוסק שיושב יהיר

במרום
 רחנ״ל סלבהטורו

 שהיה אע״ג
 נחעני׳ כדאיתא ניותר עני

 שם רש״י ובפי' ע״נ דנייד
ע״א דפ״ו ונהולין קב ד״ה
 החמור על ורוכב עני שהיה נוחר אס' ע״ש די ד״ה

 הדורות □דר הרב כח״ש שנתעשר לנסוף זה שהיה או
 להר' ועיין ע״א דנ"ו הקנלה שלשלת. תשה ע"ב ד׳יק

ע״ב דס״א ננרכוח רס"י ונכי׳ יע"ש עליו מ״ש םה"ד
ודוק עי״ש לצדיקי ד״ה

 מאכילי׳אוחו שהיו מפני ושוחה אוכל היה וקיא
היה הנל שנידס שתה או' תתוקן שאינו דגר

 ומשו׳ ישתו גנובים ותיס רשע נחם לחתו ני הגזל מן
 נרעג מת שכנר הדלת אח לו פחח לגני ר״ח א״ל הכי

 מתוקן שהוא מה רק אוכל שאינו נסמורז נקי שיה כי
 ננ״ר ניפ׳יח מוהרס׳יי הגדול הרב וכ"נ מגזג ונקי
סימן דדתאי פ״א ונפי״מ ע״ג דשס"א י"א כי׳ פ"ט

 יעס״ב דרפנ״י בחמורו ג“□ע לס"לי א'

והיה והוציאוהו הדלת את לו ופתחו
הלסטי׳ אפילו ני מכאן למדנו ט׳ מושך

ך

 היו לא תיעלת להם נקרג הים כשלא זמן שבאותו
 חמורו שנגבו כללו לסטים שהיי אחרים ממון מזיקין

 לא חתנו תועלת לסם סיה שלא כראותם רחנ׳יד של
 הדלת אח לי פתחי אלא והרגוהו לחצר חוץ הוציאוהו

 הכהן רני' חדנרי למדתי זה למקומו שילך והוציאוהו
 אליהו אגדת הרב הגדול

א׳ סי' דמאי ד נפ״א ח״א
 נהעשה סנ״ב רע״ד ד"ץ

ר׳ של מחמורו שם שהונא
 נזם ג״נ לו שאירע פנ׳יי

 כי פסוט ולעד״ן * יעש״ד
 את לתת היתה ה׳ מאת
 שנידו זאת לעשות לנס

 ננסי הציל למען הצנטח
 יגיע לבלתי מידם צדיקים

 יען נממונס והפסד היון
 על ממונם עליהם מנע
 נגול ידיהם פושטין שאין
* קע"ג סימן נסה"ח ועיין

 הללו צדיקים היות וגס
 נדמצינו כנסים מלומדים

 נרסנ״י ע"א ד"ז סס כחולין
 יע״ש נקי״ס נס לו שנעשה

 ע״א דל"ג דברטח ה“ונפ
 ע״נ לנייד דחעניח וכסייג

 ל"ןע"אוננ״מ ודכ"הובנ״ן
 רחב״ד גני סע״א דק״ו

 הדורות סדר להיג ועיי״ן
♦ יעש"ב ע״א ל״ק שם

 ג״כ זה נס להס נעשה ע"נ
 לסטים מיד כהתתס שניצולו

 ולא יחיו אותם הרגו שלא
 לא ני • כאופן כרעב חתו

 ני זה הוא הלסטיס כצדקת
הנו׳ הצדיקים כציקח אם

 כך שגרס מה הוא ונוטתס
 לשחור וחגינס עורם ה' ני
ממונם .

נו' כסם אחרו י'וה
ככחחן כך

 צדיקי'אין של ננהמחן מעניש כלומר כמותן חסידות
 נפ״ק הש״ס לה כדמייחי ידם על תקלה חניא הקנייה
 מעכנין לכן כמס״ל רענ"י של כחמורו ל״ו לחולין

 הזין המוחר״מן מן אפילו מלאכול השמים מן נידן
 ונג״ר לדמאי כירושלמי כדאמרי׳ עצמן על להחמיר

 ננ׳מקו׳ סהרס״י הו־נ וכמ"ש דרפנ״י נמחריה שם סם
 לנע׳ וראיתי שם ניפי׳ח ,הנו הי־נ ומ״ש י הנו׳
 הגיע שהאתון אפסו־ איך מאד שנתקשה יעקב עין

 גוה השיב ולא וחסידות כחכמה כזאת רנה למעלה
 האגדה המם׳ כדרך מצנת שהוסיר רק < דנר
 והאמת החומר אל כינוי ואימרי'שהחמור צורה דרך

 מכאן צמלז נפי' ני צורה לרך נזה לפי דרך אין ני
 ידס על תקנה תניא הקנייה אץ צדיקי' של שנהחחן

 קושי אללי סין אמנם והתר לאינור לין מלאן ולמדו
מתוארת הנהמה שתהיה לא נדנתי׳ שהכינה נצל

נהנתה

*/,/ו^יג/ז כ " >ן ק ג; 15?^ ן



קלה הראש פיט ארר־ן מסכת על חיי אבות
 ע״ב דל״י ושם נו׳| מי חנינא נשניל גזזניס כלו

 על תתפלל שהיה רחנ״ד על עליו אמרו וז׳יל איתא
 ת״ת שני שגר ר״ג של כנו שחלה מעשה ט׳ החולים

 עלה אותם שראה כיון רתמים עליו לנקש רחנייד אצל
 שחלצתו לט א״ל בירידתו רחמים עניו ונקש לעצים

שהיה כיון ע״ש נו׳ מחם
 1וישחעג ע״ה מא"א ניצוץ

 לתקן נסמורו נתגלגל ננו
 פעמיס ולהיז׳ני מה;שחטא

 נא לנן גנר עם שלש
 ונחמו' רחנ״ד של נחמורו

 ר׳ של ונחמורו רפנ״י של
 ועת״ש יוקרת דחן יוסי

 ע״ג אורטסדליא נס׳נולל
 יוקר' דחן דר׳יוסי נחמורו

 נתנחי הנלע״ד ואני יע״ש
סהי״בוא״ש

ט פרק
 אומר סארנלי

 נפרק כצ״ל נו׳
 ודלא נמחני' וה״ג הזם

 ככל נניייתין כאן כח״ש
הי"נל דא״כ הספרים

אומרי'
ממעשיו תלמוד י שלא רע משכן הרחק

 עתו תלקה שלא ועוד
 זאוי לרשע דאוי במפלתו

 רנינו ה>־נ פי' נן לשכנו
 הטעיהז' נפיי׳הת עונדיא

 נשכח מעיירש״י אותו נמד
 עי׳ש אל ד״ה ע״א דס״ג

 מכאן למדו הב׳ והטעם
 גרני' ועיי״ן לקחן כחנז'

אטת נית נס' המארי הרב
מחני׳ נפי'

והטבילוה הטנילוגי להם אמר לשחרית

 שלי לטבילה לטובליהם אמר והטבילום

 ימים אותן כל אמרנוי א״ל חשרתוני במה

 וצמא רעב היה האסורי׳ בבי׳ חבוש שהיה

 עליך בשרך וחם העולם לאויר יצא ועכשיו

 זו ריבה של לטבי׳ א״ל קרי ראית ושמא

 עה־תח הימי׳ אותן שבל א״ל השדתוה במה

 משלהם אוכלת היותה הנכרים בין שרויה

 כדי הטבילוה- אמרת עכשיו משלהם ושותה

 ואתם היה כך העבודה להם אמר שהמחר

 לכף אתכם ידין המקום זכות לכף שרנתוני

זכות

 שנשלה שכן סנחוץוא׳ שכן וא׳ שנניח שנן אחל
וצקת וו״ל נא פ' נמנילת( דאיתא הכוונה

 שננו אצא אינו או שנננו שננו אני שומע ושכני הוא
 דמשו׳דנתי׳הקרי׳ הרי ניהו איל הקרוג ת״ל שנשלה

 הסמו׳לו שהוא שכנגו דוק׳שכנו דס״ח הוא נימי אל
 הוה כתם ושננו הגה ולקח אוער שהים הלא״ה נלירע

 לתני וח"נכאן התש דאיחה וכס׳ר״ש מסמ׳שכנית"מ
 דהיינו שנניח שנן אחד קתייל רע משכן הרחק בחמיא

 שנשוק שכן ר״ל שנחוץ שכן וא' נדירה אצלו הדר
 ונותנין שנושאץ שחטחיהן לו סמיך שוקא ליה דנקיט

 שסלותיהן היינו שנשלה שכן ואחד )זו זו סמוכות נסן
 דק״ת סמקנל פ' גלית רש״י ונדפי׳ לוו יו □חזנות

יע״ם ע"נ
 המכילתא לשון אייתי בא פ' בילקוט

□נשלה סננו אלא אינו או ונמקוס סלל

 חכירה היו הראשוני׳ שהצדיקי׳ כשם

 של גמליו אמרו חסידות היו ךבהמתן5

 שיש לבית נכנסו לא אבינו אברהם אברהם

 הבי׳ פניתי ואנכי נד( כבראשית שנא׳ ע״א בו
 ומת׳יל מתרפים הניח פניתי )ואנכיומקו'לנמלי'

 לבן לבית נכנסו שלא מלכו׳ לגמלים( ומקום

 מפניהם הע״א כל שננו ער הארמי

מעשה

 גר׳ ולכאזר׳היס יע״ם שנצידו שכני אלא אינו או גרים
 שנחוץ שנן והוא שוק נ אצלו העומד היינו שפירושו

 כלשון גס נס היינן כד ניס ונדפיישיח נרייתינו דנקט
 סננו אני שומע כך שהנונה יותר נראה המכילתא

 שדר ניתו שע׳יג כעליה לו למעלה הדר פירוש סנגגו
 שכנו אלא אינו אז נו

 ננית אצלו הדר שנצידו
 הקרוב חייל נצידו לו הסמוך

 שנגני שנצו וזה ניתו אל
פ׳ נהפרא דאיתא והוא

נר׳ כנגע נפסוק פייה מצורע
 את להניא נניח נניח לי

 ועיין * ודוק יע"ש סעליה
 על נפי' ינחמנו זה להרב

 א״א חלכא ולמרן המכילתא
 תייס ראה נס׳ גר״ו הראם

הדפוס( מינח על )כעומד
 ע״א זדצ"ט ע"ד דלייו נא '0

 רואות עיניך והיו
 הנגעים שאין טלטר

 נעונו אלא נאים
ילכדו׳ שג׳עונוחיו רשע של
נר׳ כן נו׳ גרמו הרשע את

 ללמדנו ואחא להיות שציין
 מתנודל הוא אם דאפי׳
 לכתערכ יחחנר ולא נניתו

 נזק לו יניע עליז כלל עמי
 ואזיל וכדתנרש מהשכונה

ליאודס וזאת הרג וכמ״ש
 ע״ל דליז חתני׳ נעי' ח"א

ע׳יא ודנ״ז
 ר״י של ננו ישמעאל רבי

אמרו מכאן אומר נ״נ
 ט׳כו לשננו אוי לרשע אוי

 ממ״ש ולית סצ"ל לי נראה
 מצורע ם׳ דח״כ נניייחא

 ככהן וציוה בסבו׳ ד' פרק
ותנחו׳ נחדיר ועיי״ן וחלצי

 ואבירה ודתן נפסו' קרת פ׳
ודוק ויע"סג  שהוא רשע הוי ניתן כלפי סהנגעי׳ לוה לרשע $ןי

נדאתקועי׳ כנגעי׳נאים שעליו עונות נעל
 רע״ג דלק"ט נריית׳דת"כ על נניאורו להר׳קרנןאהרן

 ננריי׳ וע' ל״ד ר״פ עיילקתן נו' נסיונו' עשרר{
 ע״א דט״ז וע׳נעיכץ דברי׳פ״א פ' לספרי
 נ״ה דוו׳ טוב זנפוחר לך סלס פ׳ ובפסי׳

כאמונה מיעיט היא להקנ״ה נביון. ענין נסו
 נסיון נק׳ ג״נ כעגל חטא ולכך נו והסתפקו'

 ועיין מ״ד נפ״ה יו״ט הר׳תום' משם יאושע ננין
 כרחיכ שהאריך אניח נחלת בה אט־ננאל תיהר״י הר׳

יסר׳ ע״א דט"ו שם נעו־נין דאמרי' והיינו יע"ס וס

 הרב
 להר
נוה

 נפסחים איתא והכי כיו אמונה מקטני הדור סנאוחו
 שם נפי׳יהח חיים דרך כרב ועמ״ם ע"ם ע"נ דקי"ח
 נס״ל יע&"ג נגיונו' ד"ה פל׳יד לקחן נת״ם וע״ע

אחד

נת*י
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סו סימן הרמב״ם בן אברהם רבי שו״ת

 דינר מאה הקרן מן מוציא שהוא פעם כל ברבית. ליהודים ומוציאו יתומים ממון ידו תחת שיש דיין רבנו ילמדנו שאלה
 את ממנו שלקח האיש של אהקרקע את בזה ולוקח שלמה, אחת שנה למשך ועשרה מאה שלקחו מי על כותב הוא

 ישראל בדיני בשטרות זה את וכותב שישלם עד הנזכר 3הקרקע משעבוד ידיה מסלקת זה של אשתו וגם הנזכר הסכום
 שתפל בזמן האלה הכלים את מפרט שהוא באפן דינר במאה כלים להם מוסר שהוא אנשים ויש גגויים בדיני וקיומים
 תמורת לו וישלם לכך רשות לו שנתן אחר או הוא הכלים את ממנוי ולוקח חוזר ואח״ב ממנו שלקחם האיש על העדות

 אחריה ישאר שלא באריכות בזה הדין שמחייב מה הדרתו תורנו לא. או ישראל בדיני מותר זה האם דינר. תשעים זה
השמים. מן כפול ושכרו האסור. ואת המותר את לדעת משתוקקים מישראל רבים כי ספק

 זולתו או דיין יעשה לפעמים כי דיין. במעשה בהן וכיוצא האלה השאלות בתליית אמת יש אם יודעים אנו אין תשובה
 פנים את יודע שאינו מי או הדין בענין ידיעה לו שאין מי הזה המעשה ויראה דופי, בו ואין הדין דרך על ההולך מעשה

 אדם כל לדון חייבים ואנחנו הזה. המעשה מחיצוניות לו שמובן מה לפי בו שאין דבר בו ויחשב הוא, איך הזה המעשה
 דן והוי מהם ר3ו55שמקב מי את שלמות לידי המביאים הוסריהםבמ ז״ל החכמים כדברי זכות לכף מיםסתו שמעשיו

 אנשי לגבי כך לנהג הראוי מן וכמה כמה אחת על הרי שאמרו, כמו אדם, כל אצל נוהג זה ואם זכות. לכף האדם כל את
 והאסור המותר שיבואר צריך וכר, לא אם ישראל בדיני מותר זה האם זו בשאלה שנזכר מאחר ואולם והדת. החכמה

 נעשה אם אלה, בשאלות ההלכה בדרך היא תשובתנו אבל לא, או דיין מעשה זה אם בתשובתנו שנשגיח מבלי זה בענין
שאומר: מה בזה והתשובה לא, או מעשה

 מוציאו והוא יתומים ממון ידו תחת שיש דיין השואל שהזכיר מה והוא זו בשאלה הנכלל הראשון לענין שנוגע מה
 דלא דאכלי יתמי ז״לי שאמרו כמו הוא אלא מותר, זה שדבר יצייר לא בחכמה הפחות אפילו הרי ברבית, ליהודים

 והנראה דיין. שכן כל ולא פושע יהיה אם אלא ישראל מן אחד בו יכשל שלא דבר וזה שבקיהו, בתר ניזלו' דידהו
 מזה השואל והבין להפסד. ורחוק לשכר קרוב עליה" שאמרו בצורה שנמסר יתומים ממון על כמשכון נלקחה שהקרקע

 שיכתב שכן וכל ועשרה במאה המאה הבין איך כך הדבר היה אם אבל רבית. שזה רוח בה ויש שמורה והקרן הואיל
 אפשר, אינו זה דבר כי אם קצוב, הריוח היה ואפילו מלכתחילה, קצוב הריוח כאלו ועשרה במאה המאה ר״ל, זו, בצורה

 קצוצה, רבית היא כי הדת, מאנשי לאיש כך יאות ולא היתר של פנים שום בו יצוייר שלא אופן זה הרי קצוב, סכומו וגם
לדיין. שכן כל ולא
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מ סימן ב חלק ח״ם אורח משה ןאגרות1שו"ו

 כדין תפלה למקום שהוקבע כדין, שלא שמתנהגין ביהכ״נ שבבנין בחדר להתפלל ליכנס מותר אם
שליט״א. גאלדבוים יהודה דוב מר מו"ה הנכבד ידידי מע״כ תשי"ט. אלול ד' כשרים לאנשים

 יש אך לנשים, האנשים בין מחיצה בלא שהוא כדין שלא נעשה שעיקרו בביהכ״נ להתפלל בדבר
 שמתנהגין ההוא בחדר שיתפללו שם להתפלל רוצים שאין אלו עבור שייחדו חדר איזה הבנין באותו

 כשר מקום שם שיש לרבים זה מפורסם באינו הנה שם. להתפלל לילך רשאין אם כדין שם

 בדרך לילך לענין י״א, דף בע"ז תנן ישראל נחשדו שלא בע"ז דאף בברור זה אסור להתפלל.
 כמהלך שנראה חשד מפני ופרש"■ אסור מקום לאותו מיוחדת שהדרך בזמן לע״ז בה שהולכין
 בעוה״ר שיש שידוע מצד וגם לאינשי קיל שהאיסור לחשד לחוש שיש כזה שבאיסור וכ"ש לעובדה,

 הכניסה כמיוחדת הוא הרי כדין להתפלל מקום גם שם שיש ידוע שלא וכיון ע״ז. שחשודים הרבה

כדין. שלא שהוא למקום רק לשם

 שיאמרו עין מראית מפני כתב לא1 חשד מפני שאסור פרש״י דהתם חמור, יותר שהכא ומסתבר
 שני שהם במק״א כדבארתי שהוא לומר וצריך בגמ', רגיל יותר זה שלשון אף לעובדה שמהלך
 דאמר והיכא ההוא, באיסור לזלזל ממנו ילמדו שלא כדי הוא עין מראית משום דאמר דהיכא ענינים,

 לאדם שאסור מפני אסור שמ״מ באיסורין לזלזל ממנו שילמדו לחוש שאין באופן הוא החשד מפני
 מהי נקיים דוהייתם מקרא נלמד והוא לאחרים, קלקול מזה יבא שלא אף שיחשדוהו להביא

 לחוש אין ע״ז דבאיסור רש״י וסובר כ"ג. דף בשבת פאה וממצות מ"ב פ"ג בשקלים כדתנן ומישראל
 מצד לאסור אין ולכן כידוע, טובא המשומדים את מגנים שישראל ע״ז לעבוד ח"ו בנ"א ממנו שילמדו

 מפני הוא שהאיסור פירש אלא באיסורים לזלזל ממנו ילמדו שלא בשביל שהוא עין מראית איסור
 גם החשד איסור לבד יש כ״כ לאינשי חמור שלא הכא אבל ומפאה. נקיים והייתם מדין שהוא החשד
זה. באיסור לזלזל ממנו ילמדו שלא עין מראית איסור

 שהולכין דרך הוא לשם שהכניסה שנמצא כדין בו שמתפללין מקום גם שם שיש לכל מפורסם ואם
 ילמדו שלא עין מראית איסור אבל החשד, איסור רק בזה שנסתלק אפשר נמי אחר, למקום גם בה

 אנשים שימצאו דאפשר יותר לחוש יש מכשול לידי יבא שלא דכדי משום בזה גם יש אפשר ממנו
 רק דע״ז מהא ידעינן ולא לשם, הנכנסין כרוב ביהכ"נ לעיקר שהלך לומר עליו ויסמכו להקל שרוצים

 קטן הוא האחר שמקום אף ומשמע אחר למקום גם הולך שהדרך במקום ליכא החשד מפני שאיסור
 חמור אחרים להכשיל שלא עין מראית מצד גם לאסור שיש במקום אבל תנן, שסתמא הע״ז ממקום

 במק״א וכדבארת׳ האסור, ממקום קטן הוא אם וכ"ש בשוה, הוא האחר כשהמקום אף התירו ולא
מסתבר. וכן לבד מבחשד עין מראית באיסור שהחמירו מה עוד שיש

 יש האיסור לצד יותר שנוטה בזה אבל להקל, הוא עין מראית באיסור שספק שמשמע אף ולכן
 הרבה בזה שנפרצו בזה לאסור יש הדין, מצד להקל לן שהיה השקול ספק היה אם ואף לאסור.

האיסור. חומר אדרבה ממנו שילמדו כדי בעוה״ר אנשים

 אלא זה ביהכ״ג בנין עיקר של להבע"ב שייך אינו כדין בו שמתפללין כשהמקום אף הוא זה וכל
 מקום עשו טעם שמאיזה רק האסור ביהכ״נ של הבע"ב לאותן שייך הוא אם אבל אחרים. לבע"ב

 שמחזיקין עבירה עוברי ידי כמסייע שהוא אופן, בכל אסור שם להתפלל ירצו שלא אלו בעד קטן
 היו לא הכשרים אנשים עבור מקום להם היה לא אם ואולי מזה. הכנסה להם יש וגם בזה, ידיהם

 להם גנאי שהיה הכשרים אנשים כל את משם לגרש צריכים היו שהרי שלהם ביהכ״נ את כלל בונין
 להם שנתנו הקטן במקום הכשרים אנשים שנתרצו זה ומצד כדין, ביהכ״נ לעשות מוכרחין והיו
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 שכבר אף ולכן האסור. בנין לעיקר גדול סיוע זה שהיה ונמצא האסור, ביהכ״נ לבנות יכלו להתפלל,

 והוי אסור, היה הדבר שעצם כיון אסור סיוע שוב יהיה לא להתפלל אחד עוד שילך ובמה זה נעשה
 נצחתו. שהתינוקת ואמר זה לטעם יהודה ר' שמשבח כבשוה שכמותך ליסטים במדרש כדאיתא זה

 להם יהיה לא אם ואף לשם, להתפלל שבא אחד בכל להם סיוע איכא דודא׳ לזה צורך אין אבל
 עבירא עוברי ידי לחזק אסור בעלמא בדברים שאף שעשו, למה חזוק בזה איכא ממנו הכנסה

 אחזוקי לומר דהוא ס״ב דף שם בגמ' ופי' ס"א, דף ובגיטין מקומות בבי שביעית במסי כדאיתא
אופן. בכל לשם להתפלל ליכנס אין ולכן במעשה. שהוא בזה וכ״ש שאסור, בעלמא

 מחללי אנשים של הם אבל חלב מאכלי רק שם שמכינים ברעסטאראנס לאכול מותר אם ובדבר

 בהם שמטגנים השומן וגם טמאים, כדגים אסורות מאכלות כמה להיות אפשר שם אף הנה שבת,
 בשולי ם1מש שאסורים דברים גם ויש אסורות, גבינות וגם ונבלות, אסורות מבהמות שהם אפשר
 מפני לאסור יש איסור חשש שום בהם שאין הידועים דברים לאכול לשם ליכנס אף ולכן עכו״ם,
 ליכנס יכול לאכול אחר מקום שם ואין טובא שמצטער ביותר רעב הוא אם אך וחשד. עין מראית

 רבנן גזרו לא ופסידא צערא דבמקום בצנעא שיהיה צריך אבל למותרין, הידועים דברים לאכול לשם

 יראו הרי בפנים הנמצאים אלו דלפני מכיריו, מבחוץ יהיו שלא והיינו סי. דף בכתובות כדאיתא
 טובא שמצטער להם לומר צריך מכיריו מבחוץ שם יש ואם למותרים. הידועים דברים רק שלוקח

 מוקירו, ידידו כלל. לשם ליכנס אין טובא מצטער בלא אבל למותר. הידוע דבר ליקח לשם נכנס ולכן
פ״נשטיין. משה

תשע״ה - לאדם" האדם "תורת מכון
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ברכותאדרתלו
ןח,א->ס,א[

1]יז,א
 שאינם השדים אף עומדים, הם למיתה והכל

:226בהמה ולא אדם לא

 שעמל מאחר מרובה דשכרו בתורה ועמלו
:227אגרא צערא לפום כי בה,

 יקדימנו לא אבל דווקא, כשוק נכרי ואפילו
 להתרחק צריך אדרבא אלא לפתחו להשכים

:228ממושבו

 גכרייהו וכאתנויי וכו׳ בניהו באקרויי

 נראה, הזה מסדר וכו׳ לגברייהו ונטרן וכו׳
 יהיה כי עד נשותיהם יניחו שלא הוא רטוב

ורביה: פריה שיקיימו בנים להם

 כפשוטו מפרשו אני בחייך תראה עולמך
 כמו ,229 בעוה״ב מקומו בחייו לו שיראו

 לו יגרום זה כי סט, ]ב״ר אבהו לר׳ שהראהו
ה׳: ביראת עצום התלהבות

 ובו׳ בליותך עד וכו׳ פיך ובו׳ יהנה לכך

 לסדר טעם לכוין ידעתי לא וכו׳ פעמיך
 יומין העתיק תלה למה וגם .230אלו אברים
 ,231רגלים בפעמי האצילות פרצופי מכל הגבוה

 ינקו הפרצופים שכל לנו דרמז שנאמר לא אם
חלציו: יוצאי כל עתיק רגלי מפעמי

שלישי פרק
]יח,ב[

בלי קנים של במחצלת קבורה שאני
:232לבוש

_______________יטיא[1 .—--------------
 ובו׳ כלילה עבירה שעבר ת״ח ראית אם

 חושב בספרי שפירשתי פירושים שלשה עיין
:233ח׳ רמז שש בגדי נוי מאמר מחשבות,

 זו מרה תהרהר, אל הכי דמשום ס״ד שמא
על האשה את המקדש אף דהא הוא, אדם בכל

 כי כאן: הגר״א דברי ראה .226 רומזים. הם מה כנגד
 ר״ל שהכל אמר ועתה בהמה, סוף אדם סוף אמר מתחלה

 כידוע. בהן שההעדר למיתה מתחלתן עוטדין הבריות כל
 בינה בססו־ ראה .227 כאן. )חיד״א( עינים בפתח ר״ג

 בתורה שגדל מי אשרי דמנאר עג, דרוש סוף לעתים
 גדולה, לידי הביאתו למד אשר שהתודה בתורה: ועמלו

 שאני מה השגתי כבר לאמר ממנו פסק זה בעבור ולא
 תמיד הוא והתעסקותו עמלו עדיין אלא להשיג, יכול

 מש*כ ראה .22* זה. במאמר ביאורו כל ראה בתורה.
 דרכי מפני בשלומן ושואלין א: סא, גיטין בח־א מהרש־א

 כוכבים העובד על שמטיל ואע״ם הימים כל פרש״י שלום.
 שלום דרכי כהני לפרושי ה״מ לכאורה עכ״ל, כר. ש״ש

 ליה דמשמע אלא שנאה, עליו ינטור שלא כמשמעו דלעיל
 שלום ודכי מפני לאו דאי מתני׳ בהך דנקט הני רכל

 העובד על דמטיל משום פירש ולבך איכא, נמי איסור
 אידם ביום מתני׳ דמוקי למאי ומיהו כר, ש״ש כוכבים

 לעבודת ומודה אזיל דהוא משום אחרינא איסורא ודל
 צט, סי שבע באר בשר׳ת מש״כ וראה ודו״ק. כוכבים

 כתב יעב״ץ והגהות בשוק. נכרי ואפילו לשון לבאר
 שלום לו לכפול יצטרך שלא כדי להקדים חובה דלנכרי
 בו׳: תראה עולמך מפרש ח׳א במהרש״א .229 שלום.

פירוש מפרש: ובשטמ״ק הזה. עולם תראה עולמך ו״׳ל

 הנשמות לעולם דומה החכמה לתכלית האדם יגיע כאשר
 והברכות בחייו, הנשמות עולם לקצת ומגיע נבדל, שכל
 יג. דרוש לעתים בבינה וכ״פ להכירו. אחד מבו־כין האלו
 הכלים כל נקטו לבאר: כתב ודא במהרש׳א .230

 כעיון והכליות הלב תורה, ללימוד השייכים והאברים
 והעין הדיבור, בלי והשפתים והלשון הפה ובמחשבה,

 תורה, למקום שם לרוץ והרגלים לשמוע, והאוזן לראות,
 שהם נקט לא ידים אבל לתורה, המגיעים מעשה כלי הם

 אלא התורה בלימוד כלל שייכים ולא ממש המעשה כלי
 עש״ה כר. יאירו פניך הוסיפו ועוד מצותיה, לעשות
 עולמים בבית עיין .231 וק״ל. פניו תאיר אדם חכמת

 שער )וויטל( חיים אוצרות ובספר ב, קכז, רבה אדרא על
 באה שהיא בצל״ח וכדאיתא .232 פ״ג. הברודים

 בתכריכי להלבישה בידם היה שלא עניים ממשפחת
 ןעני דהוא לרוח זה ענין פה דמבאר שם וראה פשתן.

 דאין משוס ויום לילה דנקט דתור*ד־שם^233רוחנ?_ן
 פ״א בלילה. אלא גוברת, שהקדושה ביום לחטוא ת׳־ח דרך

 ביום אבל השם חילול בו ואין רואהו אדם שאין בלילה
 עבר אם פ״א זכות. עליו ללמד אין השם חילול דאיכא
 אחרי חהרהר אל ללילה הדומה הזה העולם והוא בלילה
 חרוץ מחשבות בספר ר״ג ח־י. ברמז דבריו כל ע״ש מותו.
כלילה שעבר ת״ח וזהו: ד״ה טו סרק הכהן( צדוק )לרבי
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ברכות
]ינו,א[

לזאליהו

 שמא מקודשת, רשע ונמצא צדיק שהוא מנת
ט: מט, וקידושק שעה באותה בלבו תשובה הרהר

 אל כוונת היא חו תשובה עשה ודאי אלא
 ודאי, ולא תשובה עשה שמא אחריו תחרחר

עשאה: ודאי אלא כן דאינו

 אחריו להרהר מריה יכול לטריה דמהדר עד
 היה שלא לפי לו החזירה דלא והא”בשמא

 שלא מאחר בודאי אפילו ואפשר ,234בידו
 הניחה שמא או ודאי לימא ולא לו, החזירה

 כן הוה דאי לו, החזירה כאילו ליה דהוה בב״ד
לו: ומודיעו חשד מידי עצמו מוציא הוה

 המספר ודאי נדוהו ידים בנטילת המזלזל
 נדוהו, אם הוא ת״ח_מחלוקת של מיטתן אחר

 הוא מפורש אלא נדוהו לא דעתו והמגיס
 שנאם לפיכך להתגרות, ראוי שהיה במשנה

 מהכ״ד שמצא אלו דאפילו וכלומר זה, בסדר
 אלא דאינו סומא ואחד חגר אחד הם דמתני׳,

נתחו: דודאי אחד

 חבטים תלמיד של מיטתן אחר והמספר

אלא לפרשם, רצה שהזכירם סדר על היא מאי

 משום ידים לנטילת מספר להקדים שהוצרך
 דעליו יצא דמספר מהענין ידים נטילת דנדוי
 נתנדה שעקביא ח״ו אומר יהודה רבי קתני
 בנטילת שזלזל וכו׳ נדוהו מי את אלא וכו׳,

ידים:

 התום׳ שהביא הערוך פירוש השקוה דוגמא
 זלזל דלא זה מפני נדוהו דלא דס״ל למאן הוא

 דנדוהו דס״ל למאן הוא רש״י ופירוש בהם,
:235דזלזל

 משום אחד חכם שנדו שנשמע נדוהו טי את
 שפקפק חנוך בן אלעזר את מים, של אחד דין

 עקביא היה ולא במים שהוא ירים בנטילת
 לא כי אומרים, שאתם כמו סוטה מי משום
 שאמר, השקוה דוגמא פירוש כי במאמרו זלזל
 למדים אנו מקום ומכל הערוך, כפירוש הוא

 הוה ראי ת״ח, של מיטתן אחר למספר רמנדין
 כפירוש דוגמא פירוש ויהיה לזלזלם כוונתו

 הוא הכי בר לאו אבל אותו, מנדים היו רש״י
 ולכן ,236וכו׳ ננעלת העזרה אין דהא לזלזל
ידיים דנטילת הזלזול נדוי דדין מ״מ הם שלשה

 וכח וכיח תשובה, עשה דודאי ביום אחריו תהרהר אל
 הקודם תיקון דעיקר התורה, בכה הקודם לתקן תשובתו

 ידי על דק הוא חטא, שלא כמי שיהיה עד החטאים לכל
 לו מועיל שאין בזוהר דא׳ בפרט זה ובחטא התורה,
 הקודם בזה לתקן אפשר אי לבד דבתשובה היינו תשובה,

 ת״ח הלשון דיוק וזהו התוויה, בצירוף רק בלל לגמרי
 חטא על הכוונה אבל כר, תהדהר אל בלילה עבירה שעבר
 נשף, שמרה נואף ועין וכמש״נ בלילה, שהוא הברית
 וד־ג דבריו, כל ע״ש הברית, קלקולי על הוא גיהנם ועיקר
 יוה״ב יצחק בפחד עיין וכל. ד״ה א אות צדק בדובר משיב
 עשה דודאי זה דמאמר לח, סי ובאגרותיו ו אות לג מאמר

 על ולא דייקא ת״ח על נאמר בחזקתיה וקיימא תשובה
 חמישאה תקונא הזוהר בתיקוני ראה אמנם ככלל. צדיקים

 אחריו תהרהר אל ביום עבירה שעבר ת״ח ראית אם דגרס,
 בספר ראה פ״ג. רבא אליהו דבי בתנא וכ״ה למחרת.

 מהרש״ם. ובהגהות ב לח, הכהן( צדוק )לרבי השבים תקנת
 מחל׳ בזה דמביא לח, סי׳ העזר אט יוסף בבית ראה .2*4

ויש ע״או קפח ח״ד )נכ״ב ירוחם רבינו כתב בראשונים;

 אין בו וכיוצא גזלן כגון לבריות רשע הוא שאם מפרשים
 דביק מפרשים ויש המילה שישיב עד צדיק להיות יכול

 פרש״י התום׳: ג^ז*ל3?1 צרים, הוא הרי להשיג שהרהר

 משמע יט גרים שהיו כמותם גיורת שהיתה לפי
 בערוך דמותה. דוגמא מהו ם״גו1 קטן דמועד בירושלמי

 ולא ממש מרים חיו לא אבל צבע מי השקוה דוגמא פירש
 התום׳ וכ״ם .236 אותה. ליראה אלא עליה התורה מחקו
 בדבר. יש פנים משוא וכי וא׳־ת ט״ו: פ״ה בעדיות יו״ט

 ופללו ואשם יחטא אם בדורו. ממנו גדול שאין שאע״ס
 שופט לך שאין ההם ממים יהיה אשר השופט זה אלהים

 והא דסי׳ל לומר ויש וכר. בדורו יפתח שבדורו. אלא
 כלל. בכבודן לזלזל נתמין לא השקוה דוגמא יאמר

 בן עקביא רה״ק גאון האי רב בשם הערוך שכתב וכפירוש
 אותה כמייראין היו אלא סוטה מי השקוה לא מהללאל

 כדרך הן. סוטה מי כאילו והראו שנטמאת תורד, שמא
 ושלא חחי, הילד את גזרו ג[ א, ומלכים שלמה שאמר

 הסוד. לו שיתגלה כדי חקירה דרך שם אלא ט. לעשות
להתייראות עקביא לדברי שאף כיון יהודה ר׳ וסובר ע״ב.
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?^כ1יה.ר1ו?

ברכותאדרתלו
]יז,א-יט,א[

אליהו

א( ]יז,

 שאינם השדים אף עומדים, הם למיתה והכל

:226בהמה ולא אדם לא

 שעמל מאחר מרובה דשכרו כתורה ועמלו

:227אגרא צערא לפום כי בה,

 יקדימנו לא אבל דווקא, כשוק נכרי ואפילו

 להתרחק צריך אדרבא אלא לפתחו להשכים

:228ממושבו

 גכרייהו וכאתנויי וכו׳ כניהו כאקרויי

 נראה, הזה מסדר וכר לגכרייהו ונטרן וכר

 יהיה כי עד נשותיהם יניחו שלא הוא רטוב

ורביה: פריה שיקיימו בנים להם

 כפשוטו מפרשו אני כחייך תראה עולמך

 כמו ,229בעוה״ב מקומו בחייו לו שיראו

 לו יגרום זה כי סבן, ב״ר1 אבהו לר׳ שהראהו

ה׳: ביראת עצום התלהבות

 וכר כליותך עד וכר פיך וכר יהנה לכך

 לסדר טעם לכוין ידעתי לא וכר פעמיך

 יומין העתיק תלה למה וגם .230אלו אברים

 ,231רגלים בפעמי האצילות פרצופי מכל הגבוה

 ינקו הפרצופים שכל לנו דרמז שנאמר לא אם

חלציו: יוצאי כל עתיק רגלי מפעמי

שליש• פרק

]יוז,ב[

בלי קנים של כמחצלת קכורה שאני

:232לבוש

- י י- י ז !
.,.,-7 ]יט,א! ,

 וכר כלילה עבירה שעכר הדח ראית אם

 חושב בספרי שפירשתי פירושים שלשה עיין

:233ח׳ רמז שש בגדי נוי מאמר מחשבות,

 זו מרה תהרהר, אל הכי דמשום ס״ד שמא

על האשה את המקדש אף דהא הוא, אדם בכל

 כי כאן: הגר״א דברי ראה .226 רומזים. הם מה כנגד
 ר״ל שהכל אמר ועתה בהמה, סוף אדם סוף אמר מתחלה

 כידוע. בהן שההעדר למיתה מתחלתן עומדין הבריות כל

 בינה בספר ראה .227 כאן. )וזיד״א( עינים בפתח ר״ג
 בתורה שגדל מי אשרי דמבאר עג, דרוש סוף לעתים
 גדולה, לידי הביאתו למד אשר שהתורה בתורה: ועמלו

 שאני מה השגתי כבר לאמר ממנו פסק זה בעבור ולא
 תמיד הוא והתעסקותו עמלו עדיין אלא להשיג, יכול

 מש״ב ראה .228 זה. במאמר ביאורו כל ראה בתורה.
 דרכי מפני בשלומן ושואלין א: סא, גיטין בח״א מהרש״א

 כוכבים העובד על שמטיל ואע״ם הימים כל פרש״י שלום.
 שלום דרכי כהני לפרושי ה״מ לכאורה עכ״ל, כר. ש״ש

 ליה דמשמע אלא שנאה, עליו ינטור שלא כמשמעו דלעיל
 שלום דרכי מפני לאו דאי מתני׳ בהך דנקט הני דכל

 העובד על דמטיל משום פירש ולבך איכא, נמי איסור
 אידם ביום מתני׳ דמוקי למאי ומיהו בו׳, ש״ש כוכבים

 לעבודת ומודה אזיל דהוא משום אחרינא איסורא ה״ל

 צט, סי שבע באר בשו״ת מש״כ וראה ודו״ק. כוכבים
 כתב יעב״ץ והגהות בשוק. נכרי ואפילו לשון לבאר

 שלום לו לכפול יצטרך שלא כדי להקדים חובה דלנכרי

 כר: תראה עולמך מפרש ח״א במהרש״א .229 שלום.
פירוש מפרש: ובשטמ״ק הזה. עולם תראה עולמך ר״ל

 הנשמות לעולם דומה החכמה לתכלית האדם יגיע כאשר

 והברכות בחייו, הנשמות עולם לקצת ומגיע נבדל, שכל
 יג. דרוש לעתים בבינה וכ״פ לחבירו. אחד מברכין האלו

 הכלים כל נקטו לבאר: כתב ח״א במהרש״א .230
 בעיון והכליות הלב תורה, ללימוד השייכים והאברים

 והעין הדיבור, כלי והשפתים והלשון הפה ובמחשבה,

 תורה, למקום שם לרוץ והרגלים לשמוע, והאוזן לראות,
 שהם נקט לא ידים אבל לתורה, המגיעים מעשה כלי הם
 אלא התורה בלימוד כלל שייכים ולא ממש המעשה כלי

 עש״ה כר. יאירו פניך הוסיפו ועוד מצותיה, לעשות

 עולמים בבית עיין .231 וק״ל. פניו תאיר אדם חכמת
 שער )וויטל( חיים אוצרות ובספר ב, קכז, רבה אדרא על

 באה שהיא בצל״ח וכדאיתא .232 פ״ג. הברודים
 בתכריכי להלבישה בידם היה שלא עניים ממשפחת

 ענין דהוא לרוח זה ענין מה דמבאר שם וראה פשתן.

 דאין משום ויום לילה דנקט שם, תור״ד .233 רוחני.
 פ״א בלילה. אלא גוברת, שהקדושה ביום לחטוא ת״ח דרך

 ביום אבל השם חילול בו ואין רואהו אדם שאין בלילה
 עבר אם פ״א זכות. עליו ללמד אין השם חילול דאיכא
 אחרי תהרהר אל ללילה הדומה הזה העולם והוא בלילה
 חרוץ מחשבות בספר ר״ג ח-י. ברמז דבריו כל ע״ש מותו.
בלילה שעבר ת״ח וזהו: ד״ה טו פרק הכהן( צדוק )לרבי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס65 מס עמוד אברהם בן חי עמנואל רפאל ריקי, א - חדשה< >מהדורה אליהו אדרת



ברכותאדרת
יט,א[1

לז

 שמא מקודשת, רשע ונמצא צדיק שהוא מנת

בן: מט, ]קידושין שעה באותה בלבו תשובה הרהר

 אל כוונת היא וזו תשובה עשה ודאי אלא

 ודאי, ולא תשובה עשה שמא אחריו תהרהר

עשאה: ודאי אלא כן דאינו

 אחריו להרהר מריה יכול למריה דמהדר עד

 היה שלא לפי לו החזירה דלא והא בשמא,

 שלא מאחר בודאי אפילו ואפשר ,234בידו

 הניחה שמא או ודאי לימא ולא לו, החזירה

 כן הוה דאי לו, החזירה כאילו ליה דהוה בב״ד

לו: ומודיעו חשד מידי עצמו מוציא הוה

 המספר ודאי נדוהו ידים בנטילת המזלזל

 נדוהו, אם הוא מחלוקת ת״ח של מיטתן אחר

 הוא מפורש אלא נדוהו לא דעתו והמגיס

 שנאם לפיכך להתגרות, ראוי שהיה במשנה

 מהכ״ד שמצא אלו דאפילו וכלומר זה, בסדר

 אלא דאינו סומא ואחד חגר אחד הם דמתני׳,

נדוהו: דודאי אחד

 חכמים תלמיד של מיטתן אחר והמספר

אלא לפרשם, רצה שהזכירם סדר על היא מאי

אליהו
 משום ידים לנטילת מספר להקדים שהוצרך

 דעליו יצא דמספר מהענין ידים נטילת דנדוי

 נתנדה שעקביא ח״ו אומר יהודה רבי קתני

 בנטילת שזלזל וכר נדוהו מי את אלא וכר,

ידים:

 התום׳ שהביא הערוך פירוש השקוה דוגמא

 זלזל דלא זה מפני נדוהו דלא דס״ל למאן הוא

 דנדוהו דס״ל למאן הוא רש״י ופירוש בהם,

:235דזלזל

 משום אחד חכם שנדו שנשמע נדוהו מי את

 שפקפק חנוך בן אלעזר את מים, של אחד דין

 עקביא היה ולא במים שהוא ידים ""בנטילת

 לא כי אומרים, שאתם כמו סוטה מי משום

 שאמר, השקוה דוגמא פירוש כי במאמרו זלזל

 למדים אנו מקום ומכל הערוך, כפירוש הוא

 הוה דאי ת״ח, של מיטתן אחר למספר דמנדין

 כפירוש דוגמא פירוש "ויהיה לזלזלם כוונתו

 הוא הכי בר לאו אבל אותו, מנדים היו רש״י

 ולכן ,236וכר ננעלת העזרה אין דהא לזלזל

ידיים דנטילת הזלזול נדוי דדין מ״מ הם שלשה

 וכח ובידו תשובה, עשה דודאי ביום אחריו תהרהד אל י* •
 הקודם תיקון דעיקר התורה, בכת הקודם לתקן תשובתו

 ידי על רק הוא חטא, שלא כמי שיהיה עד החטאים לכל
 לו מועיל שאק בזוהר דא׳ בפרט זה ובחטא התורה,
 הקודם בזה לתקן אפשר אי לבד דבתשובה היינו תשובה,

 ת״ח הלשון דיוק וזהו התורה, בצירוף רק כלל לגמרי
 חטא על הכוונה אבל כר, תהרהר אל בלילה עבירה שעבר

נשף, שמרה נואף ועין וכמש״נ בלילה, שהוא הברית
 ור״ג דבריו, כל ע״ש הברית, קלקולי על הוא גיהנם ועיקר

 יוה״ב יצחק בפחד עיין וכל. ד״ה א אות צדק בדובר מש״כ
 עשה דודאי זה דמאמר לח, סי ובאגדותיו ו אות לג מאמר

 על ולא דייקא ת״ח על נאמר בחזקתיה וקיימא תשובה

 חמישאה תקונא הזוהר בתיקוני ראה אמנם ככלל. צדיקים

 אחריו תהרהר אל ביום עבירה שעבר ת״ח ראית אם דגרם,
 בספר ראה פ״ג. רבא אליהו דבי בתנא וכ״ה למחרת.

מהרש״ס. ובהגהות ב לח, הכהן( צדוק )לרבי השבים תקנת

 מחל׳ בזה דמביא לח, סי׳ העזר אבן יוסף בבית ראה .234
ויש ע״או קפח ח״ד ]נכ״ב ירוחם רבינו כתב בראשונים:

 אין בו וכיוצא גזלן כגון לבריות רשע הוא שאם מפרשים
 דכיון מפרשים ויש הגזילה שישיב עד צדיק להיות יכול

 פרש״י התום׳: ז״ל .233 צדיק. הוא הרי להשיב שהרהר
 משמע וכן גרים שהיו כמותם גיורת שהיתה לפי

 בערוך דכוותה. דוגמא מהו ןפ״ג[ קטן דמועד בירושלמי
 ולא ממש מרים היו לא אבל צבע מי השקוה דוגמא פירש

 התוס׳ וכ״פ .236 אותה. ליראה אלא עליה התורה מחקו

 בדבר. יש פנים משוא וכי וא״ת מ״ו: פ״ה בעדיות יו״ט
 ופללו ואשם יחטא אם בדורו. ממנו גדול שאין שאע״פ
 שופט לך שאין ההם בימים יהיה אשר השופט זה אלהים

 דהא דס״ל לומר ויש וכר. בדורו יפתח שבדורו. אלא
 כלל. בכבודן לזלזל נתכוין לא השקוה דוגמא ראמר

 בן עקביא דה״ק גאון האי רב בשם הערוך שכתב וכפירוש
 אותה כמייראין היו אלא סוטה מי השקוה לא מהללאל

 כדרך הן. סוטה מי כאילו והראו שנטמאת תודה שמא

 ושלא החי. הילד את גזרו 1ג א, ומלכים שלמה שאמר
 הסוד. לו שיתגלה כדי חקירה דרך שם אלא בן. לעשות

להתייראות עקביא לדברי שאף כיון יהודה ר׳ וסובר ע״כ.
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ז
 וכןהאזהחת זה בפסוק הארסצקונו נללנלמט׳עשהשבין
:זה אחר שיכא כמו בו יוכללו

השני השער
וחביתו לבגי-ביתו שבינו במה

ואהבת כדצתיב לעין לאהוב במחשבה ראשון פדל!
בשמחתן שישמח והוא כמוך לריעך

 אותולק<זט׳ וירק ותועלתו ויחשובבתיקונו כבערו ויצטער

 י לחובה לדונו יכריעבדעתו ואס עליו לו שיסופק מה מל
 שמא ירא הוא ואס ושנאה איבה לו יטור ולא יוכיחהו

 ממנו להשמר לחובה בדעתו שהכריעו* למה יחוש יויקהו

שהוא עגת! שיקבל ולמי לו שיתברר אס רעיזגכי לבקש ואין
 שימור ער ולהכגיעו צהרעלו רשאי אז להרעלו אחריו !רודן

 ימתין העניין כזה ואפילו זה על יותר ולא להזיקז יוכל שלא

 ולא הרעה מחשכתו בפועל להשיס שרובה ממנו שיראה עד

 להורגך הבא מהשאחזל והסתכל עגור ולא גזי טאזלי קורס

 ישכים ישטם כשהוא א1 לרעה יקדיס שלא צהורט השכם
 שיהרגנו מד ממנו להנצל יוכל לא אם נפשו על לעמו הוא 01

 מקלקלת השנאה ט דעתו על האדם יסמוך לא זה כל ועל

זה וכל " וריעיויבמטה מקרוביו עגה יקבל אלא השורה

 מקללו או כשמביישו אבל ממון יזיקנובטןאו שמא מיל
" מןהעולכיס וצא הנעלבים מן ויהיה יתוש לא מחיש או

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס12 מס עמוד )מבי״ט( יוסף בן משה טראני, ה׳ דרך אגרת



כיח! מי בנחתעם דבורו להל כדיטר הש^ל ה&רק
עשרתן כתו הטח אפי׳כדבר וחכדיוס

 הרשית כעגיעי ש שצריך_לומרמחתכ אמרו זכו׳ ערנתן

 עמך טוכלו ס וכתיב מקנתכספו שהוא עברי עבר שהדי

 עבליכקונה כלהקונעכד " זכו' במשתה עמך במאכל עמך

 להרע ולא שצרי׳לחככם כימו בגי ו אשתו שכן וכל לעצמו ארון

 אס שהוא ה? כפי אחד כל אנשי׳ שאר עם היא והנהנת! להם

 ויעריכהז חכההיככדהו או יחם או במעשה ממנו פחו׳ חכרו

 ימר ט ינהג אלה ככל לו שוח היה ואס לו שזה היה כאלו לו

 יזכירו וערך ערכו יכיר ממנו נדול הוא ואס ומעלה שאת

 ואס אומו מבכר שחכירו המה יותר שראוי מה כפי ויכבדהו

 חבירו מעלת יעריך אחרת מעלה ולחברו אחת מעלה לו יש

 על להתגאות יצרו יפתהו ואל כביד וינהגם ממעלתו יותר

 לו הותר לא לו כראוי ככור בג נוהג אינו חבירו ואם חכירז

 החכירז דבר מאיזה כריך הוא ואס אצלו כשימצא הלכברו

 שיודע מה כפיו לדכי גדולה רעה היא כי החנפה מעדת יזהר

 ואדרבא וגומר צדיק לרשע ואומר לדברו ראוי שאין בלט

 באיזה נוטה כשרוא׳שהנא אצלו האהוב לחכירו להוכיחו חייב

 כלי לו שיתברר אס כי ממנו לגדול יוכיח ולא • היוש צכ-מדרך

 בינו וענוה כבוד כדרך לו יאמר לתוכחה שראוי ספק שוס

 שעשיתאו מה כבודך לפני כמזכיר אלא כמזהיר איני לכינו

 רבו או אביו היה ואס חטא זה אי כזה שהיה שנראה דבלת

 ממנו קטן או לו שני הוא ואם • וכו* כתוככיטרה יאמר

 אהכה כדרך אלא פניו להלכין חטא עליו ישא ולא יוכיחנו

 ירע ואם חטא עציו תשא ולא שכתוב וכמו הדכרי׳ ככל וחכה

" שצריך כמה זטת עליו מללמד ישתוק זלא יגירנו ערוה לו

י?
ג׳

.״ •ס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס13 מס עמוד )מבי״ט( יוסף בן משה טראני, ה׳ דרך אגרת



כ

להלכות אוצר __ ___66
 מגדול בבירת עיין זכות. לכף חבירו לדון בענץ
שלשה העלה זטת[ לכף הדן ]עליית עוז 1
 דתלמוד בחילוק והגה באורך. שם עיי; בזה חילוקים

 בלילה אחריו חהרהר דאל בהא לראות יש חכם.
 ישוב האידנא. גם נוהג אי חשובה עשה שמא

 לענק רגם ס״ב( ]שימן יאיר חוח בתשובות מצאתי
 לראות ויש שם. עיין הזה בזמן חכם תלמיד אין זה

 ד״ה ע״א[ ]ה׳ חולין התום׳ שכתבו מה לפי עוד
 ולא בתשובה יחזור בקל אחד לדבר דמומר כדי

 שבתות. ולחלל לע״ז או כולה התורה לכל במומר
 ■"ל במזיד. שבח דתילול עבירה עבר אם א״כ

 אלא תשובה עשה ודאי אומרים ואין חהרהר שפיר
 דאין שם שכתב רשע ובענין עבירות, משאר באחת
 ד״ה ע״ב[ ]ג׳ חולין בתום׳ עיין זכות, לכף לדונו
 כישראל אותו שמחזיקי; סבור מומר דישראל טדק
 בתום׳ והובא קורא הי׳ פרק ובירושלמי שם, עיי!

 ח מנ שהי׳ אדם דאותו במעשה אשה[, במה )בפרק
 וד׳ לעיגיס יראה אדם אומר הוא וכן תפילין

: ללבב יראה

כ״ג הלכה ד׳ לפרק

 זהו ירק, בה שאין בעיר לדור שלא בעלו
חכם תלמיד אינו אס אך חכם, לתלמיד

 שיגיעת באבות שאיתא כמו במלאכה שיגע טוב יותר
 מביאה הבטלה בכתובות ושנינו עון. משכחת שליהס

 כשאין ע״בן ]דל״ה בברכות ועיין זנות. לידי
 ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושק
 לטובתם רק בעונש אינו ולדעתי כו׳, עוד ולא עצמן

 על בדרושים שכתבתי מה ועיין עון, וישכחו שיגעו
: אותם הארץ ותמלא פסוק

שכתבתי, ישראל ארן ובני בבל בני בענין והנה
 דלא אמרינן ע״ב( ]ד״ט בתענית הנה

 כדפירש״י תמיד עוסקים שאין והיינו באורייתא, מסקו
 ]דמ״ט ובקדושין דעסקו, החם גמי קאמר דהא

 תורה, בני שאינן מפני ע״ב[ ]דקמ״ה ובשבת ע״א[
 בחרי עדיף מהחם חד ע״א[ ]דפ״ז בכתובות ועיין
 ]סימ!א[, לאהע״ז בחידושי שכתבתי מה ועיין מינן.
 ישראל פארן בבל ע״א[ )ד״ו דגיטין בפ״ק ועיין

 ותום/ ברש״י שם עיין לבבל רב אתי מכי לגיטין
 ע״בן פ״ד )דף ובגיטין ע״ב[ ]דקי״ז בב״ק ועיין

 ישראל ארן בני אלו כר, נועם קראתי לאחד
 ובב״מ כו׳ שמחבלים בבל בגי אלו כו', שמנעימים

חלמידא דלשנח התענה זירא ר׳ הפועלים( ]פרק

המלך ייעית
 ]דקמ״ה בשבת שאמרו לפי הטעם וי״ל דבבלאי.

 מקומן. בני אינן שבבל חכמים דהתלמידי ע״ב(
 ובתום׳ להו והא לן הא ע״ב[ ]דכ״ט בקדושין וק

 כו׳ מואב שאנן דמגילה[ ]בפ״ק ואמריכן שם, עיין
 בסבי אמרו וכן שם עיין כו׳ גלינן ואנן כו׳ לכן
 )דס״א בעירובין וכן דבכורוח(, )פ״ק אתונא דבי

 ודקמ״ה ובשבח חמתן ובני קדר בני גבי א[7ע
 שלא מפני שמנים שבבל עופות מה מפני כ[ ע׳

 הרייך, מן שבא ביום התפלל לא ר״י ובטירובין גלו.
 בבל. מבני יותר צלולה ישראל ארן בגי רעת ולכן
 ראין גלי קום ע״אן !דל"! נוגחות גמרא יובן ובזה

 כשתגלה לר״ל ונראה ול״ק. בתום׳ שם ועיין מובן.
 ולא זו שאלה תשאל שפיי צח שכלך יהי׳ לא אז

: עכשיו
 ז״אן ״ג5ןי בנדייס דאיחא משוס אפשר או

בפסחים ואמרי׳ כתיב. בבבל ייגז לב לך ונתן
 חכמתו הוא חכם אם הכועס כל ע״בן )רס״ו

: מסתלקת
 ע״בו ]דמ״ט בקדושין דאמריגן משים אפשר או

ויקמ״ה בשבח אמרו יכן עניים בבל דבני
 מדהיצרכי כ״כ לומד אין עני כי ונודע ע״בן.

 בנדרים )יעיין ע״ב|. ]דל״ה ביומא מהלל לחייבם
 משעם והוא תורה חלא עניים מבני ע״אן )דפ״א

 למקום הולכים דר״ח ע״אז ]ד״ז בתענית דאמרי־
 עניות מאי ע״אז ]דכ״ד בסנהדרין ועיין נמוך(.

: דתורה
 גסות ע״בן ]דמ״ט קדושי; דאמרינן אפשר או

ע״בן )דס״ו בפסחים ואמרינן נחיח לבבל הרוח
 בירוש׳ מלאת• ושוב מסתלקת, חכמתו המחיהר כל

 אגדה למילף דאתי שמלאי בר׳ נשחט[ תמיד ]פרק
 אגדה ללמד שלא מאבות בידי מסורת לי׳ אמר

 תורה ומעוטי הרוח נסי שה; לדרומי ולא לבבלי לא
 הם ע״כ רוח נסי טעם נתינת דזו משמע ע״כ,

תורה: מעוטי
 ארן ובני חריפים רק היו בבל דכני ונראה

]בשלהי מחם שלחו וע״כ בקיאים. ישראל
 ישראל. ארן היינו מתם וכל עדיף. סיני הוריות[

 דסנהדרין, ובספ״ק ע״בן )ד״י תענית רש״י עי־
 סיגי לכן בבקיאות רק לומדים היו דשם והיינו
 ובזה יעקב, משכנות ספר הקדמת ועיין עדיף,
 כהנא רב ע״ב[ )דל״י בסנהדרין דאמרינן הטעם

 לפי לשבריה, ולח צריכי הוי דרב לגמריה אשי ורב
 כדאיתא לבבל בא ואח״כ ישראל בארן גדל שרב

מכי ע״א[ ]ד״ו ובגיטין ע״ש ע״א[ ]דק״ח בשבת
אחא
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המלך ריעות להלכות אוצר
 מנמל בבירח מיק זטח. לכף אביר! לחן בעלן
שלשה העלה זטח[ לכף הדן ]עליית עוז י

 דהלמזד בחילוק והנה באורד. שם עיין סה חילזקיס

 בלילה אחריו חהרהר דאל בהא לראות יש חכם,

 ושוב האימא גס נוהג אי חשובה פשה שמא

 לענין דנם ם״ב[ ]סימן יאיר חוח בחשוטת מצאתי

 לראות ויש שם. מיין הזה בזמן חכם תלמיד לרן זה

 ד״ה ע״א[ ]ה' חולין החום׳ שכתבו מה לפי סוד

 ולא בתשובה יחזור בקל אחד לדבר דעומר כדי

 שבתות, ולחלל לפ״ז או טלה החולה לכל במוסר

 ־"ל במזיד. שבח דתילול מבירה עבר אס א״כ

 אלא חשובה עשה ודאי אומרים ואין שהרהר שפיר

 מ/ין שש שכתב רשע ובענין עכירות- משאר באחת

 ד״ה ע״ב[ ]נ׳ תלין בתום׳ עיין זכות לכף לדונו

 כישראל אותו שמחזיקי! סטל סומר דישראל טרק

 בתים׳ והובא קורא הי׳ פרק ובירושלמי שת עיין

 ח מנ שהי׳ אלם דאותו במעשה 4אשה במה ובפרק
 וד׳ ם לעינ יראה אדם אומר הוא וק תפילין

: ללבב יראה

 )דקמ״ה בשבח שאמרו לפי הטעם וי״ל דבבלאי.

מקומן. בר אינן שבבל חכח־ס דהתלמידי ע*ב[

 ובתום׳ להג והא לן הא ע״ב[ !דכ״ע בקדושין וסן

 ט׳ מואב שאנן למגילה[ ]בס״ק ואמרינז שת __עק

בסבי אמרו וכן שם עיין ט׳ בלינו ואכן ט׳ צט

1
כ״ג הלכה ד׳ לפרק

זהו' •רק, בה שאק בעיר למר שלאבענין

 חכם חלמיר חיני אס אך מכת לתלמיד

 שיגיעת באבות שתיחא כמו במלאכה שיגע מוב תחר

 מביאה הבעלה בכתובות ושנינו עון. משכחת שליהס

 כשאין ע״בן ןדל״ה בברטת ועיין שת ליד

 יד על נעשית מלאכסן מקום של רצוט עושק

 לטובתם רק בעונש איט ולדעתי ט׳. עוד ולא עצמן

 על בדרושים שכתבתי מה ועיין עון, וישכחו שיגעו

: אותם האק ותמלא פסוק

 שכתבתי, ישראל ארז ובני בבל בני בערן והנד,
 דלא אמרינן ע״ב( ןד*ט בתענית הנה

 כלפירש״י תמיד עוסקים שאין והייט באורייתא, עסקו

 ]דמ״ט ובקדושין רעסקו. התם נמי קאסר להא

 תורת בני שאינן מפני ע״ב[ ]לקמ*ה ובשבת ע״א[

 כתרי עדיף מהתם חד ע״א[ !דע״ו בכסוטת ועיין

 א(, וסימן לאהע״ז בחידושי שכתבתי מה ועיין מיק,

 ישראל כתרן בבל ע״א[ ול״ו דגיסין בפ״ק ועיין

 ותום/ ברש״י שם עיין לבבל רב אמי מט לגיטין

 ע״ב[ ה״ד !דף ובגיטין ע״ב[ ]דקי״ז בג״ק ועיין
 ישראל ארן מי אלו ט/ טעם קראתי לאחד

 ובב״מ ט׳ שמחבלים בבל מי אלו ט׳, שמנמימ־ס

חלמידא דלשכח התענה זירא ל׳ הפועלים[ ]פיק

 וכן שם עיין ט׳ צלינן וחנן ,ט כן

 דם״א1 בעירובין וכן דבטרותן, ןס״ק אתונא דבי
 !דקמ״ה ובשבח חמתן ומי קדר בני ,גב א עי

 שלא מפר שמנים שבבל עופות מה מפר ע*ב[

 הרייך, מן שבא ביזם התפצל לא ר״י ובעירובין גלו.

 בבל. מבר יותר צלולה ישראל ארן בר דעת ולכן

 דאין גלי קום ע״אן ןדל״ז מנחות נמרא יובן ובזה

 כשתגלה יר״ל וריאה וצ״ק. בתום׳ שם ועיין מובן,

 ולא זו שאלה תשאל שפיי צח שכלך יהי' לא אז

: עכשיו

 ״אן1 ןיב״נ בנדיייס דאיחא משוס אפשר או
בפסחים ואמרי׳ כתיב, בבבל ייגז לב לך ונס,

 חכמתו הוא חכם אס הכועס כל ע׳בן ןדם״ו

:מסתלקת

 ס״בו ןימ״ט בקדושין דאמרינן משוס אפשר או
!יקמ׳ת בשבח אמרו יכן עניים בבל דבר

 מדהיצרט כע לומד אין ער כ־ וטדע ע״בו.

 בגדיים )ועיין הרב[. יל״ה1 ביומא מהלל לחייבם
 מטעם והוא תורה תצא עניים מבני ע״אן ןדפ*ח

 למקום הולכים ח״׳ח ט״אן ]ד״ו בתערת דאמרי•

 עניות מאי ע״א( ]דכ״ד בסנהדרין ועיין נמוך[.

: דתורה

 נסות ע״בן ]דמ״ט קדושין דאמרינן אפשר או
ע״בן ]דס״ו בפסחים ואמריק נמית לכבל הרוח

 בירוש׳ מצאתי ושוב מסתלקת, חכמתו המתיהר כל

 אגדה למילף דאתי שמלאי בר׳ נשחט[ תמיד ופרק

 אגדה ללמד שלא מאטח בידי מסורת לי׳ אמר

 תורה ומעוטי הריח נסי שהן לדרומי ולא לבבלי לא

 הס ע״כ רוח גם־ טעם נתינת דיי משמע ע״ט

תורת: מעוטי

 ארן יבני חריפים רק היו כבל דבר לנראד.
!בשלהי מחם שלחו וע*כ בקיאים. ישראל־

 ישראל. ארן היינו מתם וכל עדף. סיר הוריוח[

 וסנהדרין, ובספ״ק מ״ב[ ןד״י תענית רש״י מי׳
 סיר לבן בבקיאות רק לומדים היו דשם והייט

 ובזה יעקט משכנות ספר הקדמת ועיין עדיף,
 כהנא רב ע״ב[ ודל״י בסנהדרין דאמרינן הטעם

 לפי לסבריה, ולא צריכי הוי דרב לגמריה אם* ורב

 נראיתא למל בא ואח״כ ישראל בארן גדל שרב

חכי ע״אן ןד״ו ומיטין ע״ש ע״א! ]דק״ח בשבת

אתא
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המזרח אור
 גלבודעה לאובוגז לתורה, תתזדש רבעון

על־ידי לאור יוצא

בגולה תורניים ולתרבות לתנור המחלקה

העולמית הציונית ההשתררות ליד

והיהדות התורה לחיזוק .והועד

 באמריקה המזרחי־הפוהמ״ז ליד

שציפאנסקי ישראל הרב ־ העורך

)עו( ד חוברת כא כרך תשל״ב תמוז, יורק, ביו

שאמרו כמה נימוקים 11284547 6־0*3

זכות" לכה האדם כל את דן "הוי

 האדם בל אח דן וה־ חבר לך וקנה רב לך עשה שגינו: ו( )א, באבות
 עמיתך תשפוט בצדק הפסוק על אסמכוה א( ל, )שבועות בברייתא זכות. לכף

 יבול שהוא דבר עושה חבירו את אדם רואה אם הדברים, פירוש יט(. )ויקרא
 בעבירה יחשדהו ואל לזכות מכריעו יהיה זכות, ■ולצד עבירה לצד להכריעו

 בראשון הגדולה כנסת אנשי שכיוונו הוא שלזה אומרים יש שם(. שבועות )רש״י
 סופד החתם שביאר וכמו בדין", מתונים "הוו שאמרו: דברים השלשה מן

 הטוב לצד אדם כל את לשפוט מתונים הוו שר״ל אחרי( פ׳ עה״ח )בפי׳
 לזכות מעשיו בכל במחשבתו ידונו אלא הדיין לפני ממש אדין קאי "ולא

 הוראתם שסמכו שאע״ס וברור ח״ו". הרשע משפט עליו מלשפוט מתון ויהיה
 שההכרח הדברים מן היא כי באה, היא הסברה מכוח עיקרה המקרא, על זו

 כפי בהם, תלויים החברתיים החיים וסדרי מחייבם השכלי והגיון הנסיוגי
 ]ראה מסברה הנלמד דבר יכל כמו התורה, מן .חיוב הוא ובכן בסמוך, שנראה

 המזרח" "אור וכו׳", וערבות "תוכחה במאמרנו ונתבאר לה, כרכות יהושע פני
[.306 עט׳ כ, כרך

 הם שנימוקיה מצאתי זו הוראה של שרשה על לעמוד התעמקתי כאשר
ארבעה. לפחות

א.
השלום קיום לצורך

ממם׳ למדנו זה דבר השלום. — הוא זכות ללימוד היסודי הנימוק

193

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס139 מס עמוד (18} ;<< ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי המורח>>קבצים אור ]ב-ד[: כא - המזרח אור



וזמזרח אור

 הזח בעולם סירותיהם שאוכל הדברים את יוחנן ר׳ מונה שם )קכז(. שבח
 איש ובין לחבירו אדם בין שלום ׳"הבאת ובמקום הבא, לעולם לו קיימת והקרן

 זכות". לכף חבירו את "הדן מחשב הוא סאה, ריש במשנה שמנו לאשתו"
 "הדן פירש״י, שייכי", בהני נמי "הני ומתרץ מהמשנה, עליו מקשה בגמרא

שלום". הבאת בכלל זכות לכף חבירו את
 שתי וכו׳". דן והוי חבר לך "קנה במשנה ההמשך להסביר אפשר בזה

 שהוא אדם לך יש לקיימם. ב( לקנותם, א( וידידים. ריעים בהרכשת הן מידות
 בהפסדו, שכרו ויצא להפסידם ממהר גם הוא אבל חברים לו לרכוש ממהר

 עולמית. יאבדנו לא חבר לו כשקנה אך ריעים בקניית לאט הולך שהוא ויש
 תתנהג ידידים הרכשת שלשם יודע הוי ואמר, התנא כיון אלה מידות לשתי

 ואתה הגותן הוא שזולתך יורש או מתנה כמקבל לא כבמסחר, אדם בני עם
 נותנים הם והלוקח, המוכר הצדדים, ששני ומתן כבמשא אלא מקבל רק הנך

 תמורתו ומקבל כסף נותן וזה כסף תמורתו ומקבל חפץ נותן זה ומקבלים,
 בעלת שידידות וידוע היות אך חבר". לך "וקנה במ״ש כיון זו למידה חפץ.

 הוסיף ע״כ לשונא, נהפך מאוכזב אוהב כי תיוולד, שלא לה מוטב קיצור־ימים
 לדון לומד הוי שרכשת, לידידים וקיום המשך שיהא תרצה אם ואמר, התנא

 הזמנים מן בזמן חבירך יעשה שלא ימלט לא כי זכות. לכף אדם כל את
 שיאמר ויש להכאיבך, כיוון כאילו אצלך שנראה או בעיניך, רע שהוא דבר

 והנהגתו מעשיו את לתרץ נסיון תעשה לא ואם אותך מאכזב או המכלים דבר לך
 מהר חיש הנהפכת הלב אונאת תיווצר התרעומת ומן אצלך התרעומת התלהט
 הוי ע״כ שונא, תוליד אף אלא ידיד שתאבד רק לא ובינתיים הרסנית, לאיבה

זכות. לכף חבירך את לדון זהיר
 שידון הפשט לפי וכו׳. האדם כל את דן הוי לומר התנא דקדק ולפיכך

 את דן הוי לומר לו והיה מיותרת הידיעה ה״א זכות, לכף ואדם אדם כל את
 אלא קירבתו רוצה אתה כלל שבדרך אדם לומר, רצונו אך וכו׳. אדם כל

 השליליות פעולותיו לפי תדיננו אם פעמים, כמה אפילו או פעם נגדך שסרח
 האדם", "כל את הצדדים, מכל כולו, שתדונו היא היעוצה העצה ע״כ חייב, יצא

 על כמה פי עולה שבו שהטוב תיווכח טובת בעין זו בדרך תבחננו וכאשר
עמו. הידידות יחסי את ותמשיך שבו הרע

ב.

הענווה מעלת להי&ייג כדי

 להשתדל האדם שצריך התרומיות המידות מכל חשובה שהיותר ידוע
 ערכין כ! )ע״ז מכולן" גדולה "הענווה שאמרו כמו הענווה, מידת היא בהשגתן

 חסרוגותיהם ולהקטין למעט שיתאמץ ע״י אלא זו למידה האדם יגיע לא אולם טז(.
 בעיניו להצדיקם זכות תמיד מוצא הוא א״כ אלא יתכן לא הה אחרים, של

 הטוב שאין כמו בהחלט רע שהוא אדם לך אין כי שבהם. הרע צד למרות
 )חגיגה חז״ל אמרו כרימון" מצות מלאים ישראל פושעי "אפילו בהחלט. טוב
 לאהבם שמצור. מליאדי הרש״ז כתב לשנאותם מצוד. שאמדו באלה ואף כז(.
הטוב בחינת מצד ואהבה שבהם הרע מצד שנאה אמת, הן "ושתיהן כן גם
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 מסיתו שיצרו מה רק לראות הוא האדם טבע ברם לב(. ם׳ )תניא שבהם" הגנוז
 הסרוגות ממנו ולכסות זולתו הסרוגות לאדם להראות דרכו והיצר, לראות.

 ולהגדילם עצמו בחסרונות להכיר מזו* ההיפוך היא לענווה המוליכה הדרך עצמו.
 פשעיו כיסוי ע״י יש זכות, בו שימצא ע״י חבירו חסרון את ולהקטין בעיניו

 מתן יודע אתה *אין שבו. הרע על העולים טובים דברים בו שימצא ע״י ויש
 צדיק שהוא אפשר רשע בעינינו שנראה ומי א(, ב, )אבות מצוות" של שכרן
 חה אצלנו חשיבות לה גתייחסה שלא קלה מצוה בו יש אולי המקום, בעיני

עולמו. את בה קנה
 ישראל את לזכות הקב״ה "רצה מכות( )סוף במאמרם לכך כיוונו ואולי

 אחדות מצוות אלא לגו נתן לא אילו כלומר, ומצוות". תורה להם הרבה לפיכך
 מאחר אבל כולן. על כעובר הידוע מישראל אדם על זכות למצוא קשה היה

 יש לעולם כי עבריין, על אפילו זכות ללמד עלינו הוקל רבות הן שהמצוות
 לטובה, מכריעתו והיא ובדביקות באדיקות מקיימה שהוא אחת מצוה בו למצוא

 הרמב״ם כתב לזה ]קרוב מצוות". מלאים שבך הריקנין "אפילו הנ״ל וכמאמרם
 בתורה האמונה "מיסודות קאפח(: של )בתרגומו שם מכות המשנה בפירוש

 הרי וכהוגן... כראוי מצות מאות ושש עשרה משלש מצוה האדם קיים שאם
 מחמת כי עקשיא[ ]בן חנניה דבי אמר לכן הבא. העולם לחיי בה זוכה הוא

 ויזכה כשלימות חייו ימי בכל אחת האדם יעשה שלא אפשר אי המצוות ריבוי
המעשה"[. באותו הנפש להשארת

 מצוואת ללמוד יש מישרא:■' רשע על אף זכות למצוא החיוב מגיע היכן עד
 מלדבר !׳,והרו מאוד "מה יח(! )אות לשונו וזו לבניו, מליסא יעקב ר׳ הגאון

 כי מאוד יודעת נפשכם הלא כי זמרי, מעשה עושה אם אף רע שום אדם על
 ואיך שבו, מהרע שבכם הרע יותר שקול ואולי רעים, דברים יש בכם גם

 הנימוק תמצית את משקפים דבריו חבריכם". על רעה לדבר לבבכם ימלא
 יודע אדם אין כי והוא, זכות לכף אדם כל את לדון חכמים במצות האמור
 לאדם לו שאסור וכשם יותר. טובה מי של וצדקתו יותר חמורה מי של רעתי

 רשאי אינו כך ל(, )נדה כרשע" בעיניך "הוי כאומרם צדיק, עצמו את לראות
זכות. עליו למצוא רחוקה מציאות שיש זמן כל רשע, שהוא הבירו על להחליט

 )שער שכתב ככה, מאמרנו הבין כנראה הלבבות" "חובות בעל גם
 ז דורך בני לכל אדון היית במה החכמים מן אחד "שאלו !עשירי( סרק הכניעה

 אם עלי... יתירה מעלה לו ראיתי• שלא מהם אחד פגעתי שלא מפני אמר*
 שאני מפני הדין ביום מחשבוני קל יהיה חשבונו כיי אומר בחכמה קטן הוא

 זכויותיו כי אומר בימים ממני גדול יהיה ואם בשוגג, עובר והוא במזיד עובר
 אומר ממני עשיר יותר יהיה ואם .. לעולם שקדמגי מפני מזכויותי רבים

 ואם ממגי. יותר לעניים ולהעניק צדקות לעשות בעשרו... ידו מצאה כי
 זזתי ולא ממני... יותר רוח ושפל דכא הוא כי אומר ממני יותר דל יהיה

 זכות". לכף האדם כל את דן והוי רז״ל אמרו וכן להם דלהכנע כולם לכבדם
 שע״י לפי הכל על זכות ללמד הציווי טעם את איפוא מפרש החסיד הרב גם
ההכנעה. למידת באים אנו כך

אחרת בדרך מפרשו אך הענווה מידת עם המאמר מקשר החיד״א ]אף
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 אנוש בעיניך שהוא מי וכו׳, דן והוי חבר לך וקנה רב לך עשה וכדלהלן!
 כחבר, תחשיבהו ממך קטן שהוא ומי כרב, ותהשיבהו עצמך תקטין כערכך
 ר״ל עיי״ש, זכות לכף אדם כל את שתדון ע״י כזו, ענווה למידת תגיע וכיצד

 ידיננו בחבירו שרואה החסרונות ועל עצמו חסרונות ברורה בהכרה שיכיר ע״י
ענווה[. לידי יבוא כרחו על כך מתוך זכות, לכף

 לכף לדון בכלל ציוו למה מקשים, שראיתי לקושיא מקום שאין מכאן
 שלפי ז גלוי הכל שמים כלפי הרי לרשע, זה יוסיף ומה לו יתן מה זכות,

 — החברה חיי לטובת או אלא העובר, לטובת כן הורו לא האמורים הנימוקים
 עצמו הוא שיגיע כדי — זכות המלמד לטובת או שלום, הבאת של הטעם ע״ם

הענווה. המידות, מכל להחשובה

ג.

הבושה מידת כנו שתתקיים כדי

הפסקים, חלק בסוף דיסקין, מהרי״ל בתשובות מצאתי בזה שלישי נימוק
לשונו: וזו

 החובת שכתב מה ידוע זכות, לכף האדם כל את דן הוי שאמרו "במה
 בני היו לא כן לא שאם בנו, שהוטבעה הבושה על טובה להחזיק שראוי הלבבות

 לאדם הוא טוב סימן כ( )נדרים אמרם ומפורש אם, כיבוד אף מקיימים אדם
 יהודים עשרה בה שיש עיר :נבחין ובזה חוטא. הוא במהרה לא כי ביישן, שהוא
 צריך אינו כשיחטא השני הוא כן לא לגמרי, הבושת גדר פרץ חטא... ואחד

 כבר לו יש הרי ד׳ בפני רק מתבייש שאינו לבד לא כי לעזות, כך בל
 שיחטא החמישי דבר, של כללו כך. כל פנים עז אינו שיחטא וחג׳ מסייע,

 חילול ענין וזהו שמים, מלכות עול מעליו לפרוק אם כי כלל לעזות צריך אינו
 אשר מעוון והבושת והרעדה הפחד עוצם מחליש בפרהסיא שהחוטא השם,

 זכות, לכף לדון ייעצונו דחז״ל מה ומובן הרבים. את מכשיל והוא באדם הוטבעה
 על נחקוק כאשר אבל הבושה. גדר לפרוץ בלבבנו פתח לגו ימצא לא למען

 אם כן לא ן התבשיל להקדיח כך אחר נערב איככה צדיקים שכולם לבבנו
ברוחו". מושל באין חו״ש להכשל עלול הוא אז כי דופי, שמץ אחד בכל ימצא

 איפוא הוא אדם כל על זכות ללמד במצווה הטעם מהרי״ל לדברי אף
 הזמן במשך אדם, כל על חובה ללמד עצמו ירגיל שאם לפי המלמד. לטובת

 יוחנן רבן שאמר וכמו מלחטוא, אותו גם המונעת הטבעית הבושה ממנו תוסר
 כמורא עליכם שמים מורא שתהא רצון "יהי מותו! לפני לתלמידיו זכאי בן

 אומר: עבירה עובר כשהאדם "תדעו הוסיף: תלמידיו וכשתמהו ודם", בשר
כז(. )ברכות אדם" יראני שלא הלואי

ד.

למעלה זכות עליו לעורר כדי

 לטובת הוא עניינה לפיו ואשר זכות לימוד לחובת עמוק טעם עוד יש
חבירו על קיטרוג לעורר בדיבורו לאדם כוח יש כי הדן. לטובת ולא הנידון
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 בבי״ד יושר מליצי עליו לעורר בלשונו כוח יש ולהפך׳ מעשיו׳ רוע על
 הכהן שלמה רבי מראדומסק, האדמו״ר המצאת הוא זה נימוק מעלה. של

דבריו: ואלה שלמה"׳ "תפארת בספרו
 הזה בעולם בדיבורו פעלו ורב הישראלי האיש כוח גודל בזה לנו "הורו

 מפיו׳ יצא אשר מכל כמוהו למעלה בעליונים כן לעורר והיכולת הכוח לו אשר
 זכות ומלמד יושר מליץ הוא מלמטה האדם כאשר כי לזכות. הן לחוב הן
 להגיד רעהו על זכות ומזכיר טוב מליץ למעלה גם ידו על הנה חבירו׳ על

 חץ ישלח חלילה וכאשר כופר. לו למצוא שחת מרדת ויחוננו ישרו לאדם
 כמבואר למעלה... כמוהו כן יגרום חלילה הנה דעה רעהו על לדבר לשונו
- הקדוש״. בזוהר

 ואמר לאליהו רבה אשכחיה חגיגה: מגמרא גם כן להוכיח ממשיך הרב
 דלמד משום מאיר מר׳ לבר רבנן דכולהו מפומייהו שמעחתא גמר דקוב״ה
 השתא א״ל׳ זרק. וקליפתו אכל תוכו מצא, רמון מאיר ר׳ ליה אמר מאחר.
 הדיבור רבה שאמר דעד נראה מזה ב(. טו, )שם אומר בני מאיר :הקב״ה אומר

 שהכל אף מפיו, שמעתתא לגמור הקב״ה רצה לא מאיר רבי על זכות של הזה
 להיפך, הדבר הוא וכן למטה. אדם מבני להתעוררות נצרך היה כי לפניו, גלוי

 כל את רואה הקב״ה כי אם בסתר, דבר באיזה האדם חטא אם אף חוב, כלפי
 לגלות אדם בן יבוא א״כ אלא הדין מידת עליו תחזק לא מקום מכל מעשיו,
 שאמר מה בזה מפרש והוא אתד״ק. למעלה, המקטרג עליו יתגבר אז ורק הדבר׳
 בשעת אפילו כלומר, חטא", עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח הכתוב
 ומבואר למעלה, מקטרג לו גורם אתה בזה יען עוונו, לו תזכיר לא תוכחה
 מתקיימת שלה קטיגורית ואין ישראל על להעיד פסולה אחרא שסטרא בזוהר

 אדם כל את לדון ראוי ולכן למטה, הדין מידת המעוררים ידי על אלא
זכות. לכף

 של בריתה בעלי הם יהודים על חוב ללמד שדרכם אדם שבני יוצא מזה
לישראל. להרע חסרת־כוח היא שזולתם הסטרא־אחרא,
 התבונה )שער הלשון" "שמירת בספרו חיים החפץ בעל בדברי אסיים

 הבריות. עם בחייו עצמו הנהיג איך תלוי אדם של דינו הדין, "ביום ד(: פרק
 היתה דרכו ואם זכות... לכף אותו דנים זכות, לכף לדונם היתה דרכו אם

 כדאיתא למעלה רע עליו מדברים השרת מלאכי גם הבריות, על חובה ללמד
 שהוא בעת כי בחיים 'בעודנו בנפשו האדם שידע צריך על־כן משלי. במדרש

לעצמו". דין מסדר הוא — בדיבוריו חבירו... את דן

שצי&אגסקי ישראל •חרב
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קג״ו סי׳ או״חאורח

 בדיחנא דאתי לטלמא אזילנא דכי אלא מייכנא בדידך
 דללמוד וסשימא ט׳ש• ליה מניפי לא מוחך רנה לגברא דאפי׳

 ריי. שמחיה ואטפ״כ שלום דרכי מפני כמו הוי ברבים חו׳
 ]סיג[ כתיבות וטי׳ להחניף• מוחר כסכנה מפני א־ודדוקא

 ליה ממניפין רבה נברא זביד דרב משום גמדא רב א׳ל
 ר׳ איל ]פ*ד[ בכחוטת מבואר וביושר כן. משמט נמי

 דבמובדא ואף ט׳ש• ממניפחולכו נינהו נשיאה רבי משוס אבא
 קאמר ואטפ״כ נשיאה דבי מובא שלום דרכי מפני הוי זו
 כל התום׳ דברי טל שם השים )ובנליון הכי אבא ׳ל

 מגיא ז״ל רעקיא ציין ,,סכנה. במקום, שלא וכו׳ המחניף
 יליט דלכאו׳ והא קניו(. סי* וציל הוא וטה׳ד קיג׳ סי׳

 דחניפה מטס נקטו אמאי דיחמי באמחא וכן גמדא ברב
 נכלל דחרחי יל כדין, שלא ממון להוציא דגזל מטם ולא
 ובחי׳ נ״כ. מדין אח מטבירין חנופה דמשום דאמרו מה

פיג; אוח לקמן וטי׳ בזה. כחבחימוד
 בסנהדרין וכן ]מיב[ סוטה בגט׳ וליצנות. ם 5^ 05

 שכינה פני מקבלין שאין כחוח ד׳ ]קיג[
 חמור דלצוניח משמט מנסים כ ואמי לצים הקדימו וכו׳

 כ׳ וכן לחמור מקל ומושב מנפים מקדים והמג׳א מחניפה.
טמ״ז: כאלו דהוי ממור דיוחר כעס אח'כ

 דשמואל ביום פטמים ב׳ היינו כו׳ נכסי דסייר שם □ד(
 לגבי ממרא בר מלא מילחא להא אנא אמר

 אלא ואנא ביומא דימני חרי נכסי סייר אבא דאלו אבא
 אבל החול בימי דדוקא ונראה ק״ה(. )חולין זימנא מדא

 מסחכל דמסייר דעיי הוא דהמטס סייר לא בשבחויויט
 בטיון וטי׳ בשויו״ט• ליש וזה לחקן• נצרך מה לידט בשדהו
 שאיט מי איכא דאיסורא ללמוד יש דמזה שם רל יטקב

 טיש• לבריות ויצטרך עניוח לידי יבוא שלא נכסיו• על משגיח
 מחלח א׳ דהוא ל״ח( )נימין מצינו בשבח נכסי והמסייר

 ]ק״נ[ שבת וטי׳ ט״ש• מנכסיהם בחים בעלי דנחחי מילי
 לגודרה ונמלך בשדהו פרץ לו שנפרץ א׳ בחסיד מעשה

 בחול( )אפי׳ גדרה ולא ונמנע הי׳ ששבח ונזכר )במחשבה(
 לחקן בשבח אשור בהרהור דאף הרי וכו׳ נס לו ונטשה
 לאו יומי בכל מסייר בגט׳ דנקטו דחא לומר וצריכים שדכו.
 כף מטרכת בשדיח וטי׳ אסיר ויויט דשבת הוא. דוקא
 דאתי וכל כמו הוי בכל דתיבח בזה דשו״ט ליב[ ]כלל

שבח: דמרבי כן לומר א״א והכא לרבות•
 ומקידם מ״ב[ ]בימ דר״י מימרא מעותיו. ישליש ש□ □ה(

 מצוי אדם כל כססו יהא לעולם יצחק ר׳ אמר
 יפקירנו לא ידו שתחת מהשליש כסף היינו צ״ל בידו.

וז׳פ: שם וכפרש׳י לאחרים
 בריש למעלה כבר זה כפול כר. לרעך ואהבת *שם □ל(

א׳ כל אח לאהוב אדם כל על מציה זה ס׳ק
יכו׳: כגופו מישראל

הגהות
 דרכי מפני כבירה, בדבר שלל( מועפת מניפה היינו בעה׳יז לרשעים

 מרובה מניפה אפי׳ מוהר סכנה ובמקים בדבר, סכנה שאין אף כלים,
 משיאה ומבי זביד ומרב רבא לגברא שמתיה ,דר• והא עבירה, ובדבר

 עוד אמד בדבר נכשלו ואס צדיקיס, מה׳ינז מיירי העובדות כל הדי
 להמניפם אסור שהי׳ ובודאי ח״ו, רשעים נקראים ואינם מסוגה, יצאו לא

 דרק שלום, דרכי מפני ובשיש ודאים מרשעים הוא השמם כל דהרי
 מישראל אבל עבירה, בדבר שלא מומסת מניפה להחניפס מותר אז

 בעצמם הס אשר הדי; לעוות ובפרם בלל הבא עיירינן לא כעלים
 על יעמדו סוף דסוף שלום, דלכי משוס גביהם ול״ס בכך, ערוצים
 אף מיעקב ראי■ שהביאו מה אך עשו, כדין רבנן כי וידעו פעוהס

 מרובה מניפה באמה הי׳ הרי דשס עכצ׳ל סכנה, כמקוה הי■ רשם
 ־משמעותו כמלאך, ומחשיבו אלקים פני כרצות כעשיו רשע על לימי ־

 )כסופה( שה אמרו כזו מניפה שעל ובמנהגיו, בדרכיו הוא צדיק כי
 עיש, ונו׳ אתה צדיק לרשע אומר שנאמר מקללין אמן שנמעי •'דפוברי;

לה מניפה להחניף לעצמו התיר הצדיק יעקב דאה נלמד כפיר מזה

2 ד דדד

שם •עא(

נאמז
 יהושע דברי הוא זטח. לכף חבירך אח דן הוי שם □י(

אדם. כל אח אומר שהוא אלא ס״א(. )אבות במשנה בים
 כשרים בחזקת ישראל דכל מכירו. שאינו אפי׳ לרבות דבא ונראה
 הפסד. לעצמו יגרום לא לכיז שידוט שמיי דדוקא נראה חם.אך

 טי״ז יוכל אס אכל כשר. בחזקת ישראל לסתם לדון צריך אז רק
 סקדוןלמישאינומכירוטלסמך שימסור כגון חיזק. לטצמו לגרוס

 כמבואר ללז• לדון בגדר אינו זה המה. כשרים ישראלבחזקח שכל
 והוי כלסטיס. לפניך משובץ כלאדם יהא )פ־ה(לעולם ד׳א במס׳

 שראויס כשרים בחזקת דמחשיבס דיכבדן ע׳ש״הייט כריג מכבדן
 ויוכל להם נאמנות שיחן לגהייט בהנוגט להם,אבל לכבוד׳בהנוגט

 ]ל׳ט[ כשבוטות וכיה הוא• לסמים שמא יחשוב הסק. לידי לביא
 סרש״ידשניהסנטגשיסשלאדקרק שניהם טל חשבוטה שחל מלמד
 ובמס׳דאיז לידסי׳ז(. מ)סי׳יחו3 ועי׳ נאמן• ביד ממוט לתת
 בכך. המה את ושנא השמא אח אוהב הוי כ׳ הסרק בריש שם

 ומכבדן. הבריות את אוהב הוי מקודם מכדאמר הייטשמפרש
 נאמן. איש איט השמא-שמא אח אוהב הוי דאעפי״כ לזה מסמיך

 נזק לו יגרום שלא בסיפו דצריךלעיין משוס בכך. מה תאמר ואל
 בזה: מיד לדבר וים כנאמן. שיחזיקו עי״ז חיה״ש איזו או
 משמטבטיכ כן כוי. בצים בתלמוד יאמר לא שם ח(0

 ביטותא סיב( )עירובין כטן בש־ס "צוקומות
 יספר ג׳[ ]פסחים ועי׳ ביצה• אמרו ולא כו׳ בכותחא

 במ״א פ״ש דעלמא מילי אפי׳ משמע נקיה בלשון אדם
 משמע שפתי מללו. צרור ושפחי מהל דמדילפינן מהרשיא

 בלשון חבירו אח לקרוא וכיש ט״ש. דעלמא מילי אפי׳
 תיח ביניהם אין מה מפני פ׳א[ ]בנדרים כדאי׳ מגונה

עיש: חמרי לאינשי דקרי משום
 איט שחבירו דאפי׳ משמט ט', כנה יהרוג לא סט(

 בה שנמאס דוקא משמע ]ה׳[ ובחגיגה מקפיד•
 מוצצו תמחוי לתוך טפל שזבוב יש ]צ׳[ גימין ועי׳ מבירו,
 קץ שכבר איסטניס דיש שויס בנ׳א מבטי כל דאין ואוכלי.

וכיויב: נמאס דבר נרי במאכלו
 הבית בטלת ובאשה וכו׳. תחלה נכנס בטה״ב שם (1?

 באהטיז עי יחוד לטנין הטגט דינים חילוקי יש
כיב: שי׳

 פיט בסי׳ מש*כ טי׳ כר. מקדימין זריזין
י״א: אות

 ברמת למס׳ בחי׳ בו׳. לאברהם הקורא שם עב(
ברברי שקיל במה אוסיף וכטת בזה. כחבחי

 )כמים קבלה רק אינו רזה מ״ב[ ]בס׳ דכי ופרח הכפתור
 בכלל מצות המוני השמימי דמשיה להפריח שבט באר בס׳

 אף למ׳יט ישראל בארץ ישיבה גם חשבו מדלא המצות(
 לא לוי ור׳ וריא קסרא דבר וקראי בארץ. שכון שנאמ׳
 מהם שתובא אאיכ במילחיה בארץ משכו! במינתייהו אלימי
 נאמר דלא בארץ שכון מרמה מה אבין ולא מכיל. קבלה

רק טבהמ״ח
 אף להחניף ישראל לכל ־מותר כעסיו, לרשע סכג״פ כשביל מריבה

 לריב לבוא שלא עכ>פ מועפת מניפה שלוה דרכי מפגי רק במכניס שלח
 ביאר למועסח מרובה מניפה בין הגבול ולידע לסכנ״ס, נס לבוא ויוכל
 הראשק האופן אופניה, בשני הוא החניפה עני; וזיל יומן פלא בם־ בזה
 בפיו אלא פויה ולבו פיו ואין ליזבירו יתירה וחבה כניס שמראה הוא

 מבקש ולא לו אויב אינו אה אפי׳ או אורכו, ישים ובקרבי ידבר שלום
 כלבבו אשר האמת מן יותר גדול וכטד רבה אהבה שמראה כל רעהו,

 שלום משום אשתו אצל חז״ל התירו הא כי וכל מניסה, בטן נכשל הוא
 עלום דרכי מפני לרשעים מחנקין וגה חורה, שילמדנו כדי וללבו בית

 ואינו אתה צדיק לרשע האומר דהיינו ומר רע הוא השני האופן כרה
 בראשית במד־ר דאיהא והא מ׳ באור. עיש וכו׳ מוחה ואינו מוכיח

 ע־ש, וכו■ בשבת לכרמו שיצא אחד בחסיד מעשה הס־רא( סוף כ־ס )פ׳
 נקראת ־שמיעה בשמיעה שהי■ יוסף בען שה שפירש כמו אפיל

:יצ״ע שבה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס36 מס עמוד שלמה בן נתן מנחם אוירבאך, ד - נאמן אורח
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 דין ממוסר כמו שימוחו טליהם שמתפלל לחודימס שצריך

 )רמ״א להודיעו שצריך בארעא דיכא דליח היכא לשמים

 יפחדו אולי כמי הכא חשובה. ימשה שמא מכיב( סי׳ חויע

 א&חו דברוריה ואף חנאי( טל אפי- שבא מכם מקללה
 מעיקרא מ*מ משה. וכן בחשו׳ שיסדרו רממי דליבעי אמרח
 יבומל שלא עצמו טל )היינו רחמי דיבטי ר״פ קסבר

יחמא^ יותר שימיו מה שכל טליהם רחמים וגם מתר.

קנ״ו סי׳ אריח

הייחי אם אפי׳ אמר דדהמט״ח היינו כו׳. ואהלות בעטים דלהחסנל כיון שיטוסו. קודם( שימותו להם ומוטב יוסר

 נשמטת ותפלתו בדרא מד הי׳ שהוא הוא ק ה״נ מ״ש,
 במדרגה טצמו כמזיק שלא אלא אמרים מזירה לשטת

 טטש כי כן יטשה דריב״ל ארטא אורח דלאו לו והראו כזו.
 לברטח ובחי׳ בחשובה. שימורו אלא טוב. לא לצדיק

בזה: טוד כתבתי
 דב' בהא כתבתי סי״א[ רמ״ו ]סי׳ יו״ד ובחי'

שהתלמידים לרב ניכר דאם המחבר מם

יליף בגט׳ בגופו, לוקה בכשרים החושד לך(
ד'[ ]שמות לי יאמינו לא וכן מדכחיב ר״ל

 דס מאמינים אין אלו אמר דמהימני קביה קמיה וגלי
 הבא טוד לו ד׳ ויאמר דלקה.דכחיב וממאי הטם. ויאמן

 בזה ויל״ד כשלג. מצורטת ירו והנה וגו׳ בחיקך ירך נא

 יאמיט שלא אמר מא סי׳. בכשרים מושר אקס א( כרבה.
כישוף. ט״י שמא אך ר טפ״י הוא שהאותות למשה לו

 מפי שמעו לא והס כן. בלטיהם טשו החרטומים גם כי

 די כי במשה להאמין מחויבים ואינם האותות. שימשה ד׳

 יצי״ע אמר הי׳ זה ובמשה בד׳ ויאמינו דכחיב והא שלמו•

 אמר בטצמו משח הרי מקודם אבל ידו. טל שנטשו והנסים

שיאמיט. גלוי הי׳ הקב־ה כלפי כי ואם וגו׳. כרטות למה

 דהקב״ם .משה שאני אינשי שאר טל ממשה ראי׳ מה כ׳(

 ומשה מאד. נשטרס וסביביו כדרז׳ל חסידיו טס מדקדק
 פוגט הרחמים בטל אין הלא ג( קל. חטא טל אפי׳ לקה

 איזה ד( בגופו. נמנש ואמאי רות[ ]מד״ר תחלה בנפשות
ראי' מאי די( כבשרו. מליו שבה מיד הא הי׳ בגופו לקה

 ואסרי לקולך ושמטו א״ל שהקב״ה משה גבי שאני ממשה
שמיא. קמי ספיקא דליכא להאמין למשה היל אתכם ישלח כן

 שפשה לאחר אלא לבד למשה האמינו לא באמת כלא ו(

 חמם לפיני האותות ויסש כדכתיב האותות את אהרן

 משה בפגישת ואפי׳ ט. שיאמיט ביקש ומשה הטם. ויאמן

ואסרן מבדזמ״ח הגהות

 מק ביד״ש דהכל הבחירה עד הוא בחשובה שיהררו
 דברי פ״מאו׳א[ ]בסי׳ הבאמי כבר טצמו טל ואפי׳ מיר״ש.

 בבוי״ת רצון שיטי אין הא דמהפללים הא טל אמונה השנילי
 שיתברר נדי רק הוא דהחפלה וכסב המחסלסיס. כקו׳

 היראה אליו יגיט ואז ברשותו דבר בכל הוא ני בשכלו

 פוטלת ההפלה רק כן לומר דח־ו פי' ',והנח והכנעה.

 משיגים שאין כמו כי רצון השימי קו׳ מה ואין ית׳ מרצון

 ודטחו רצוט יח׳ש אוחו משנין איך משיגים אק ק מהותו
 ל״ש ולז ט״ש. והבחירה הידימה משיגים שאין וכמו

 זכותא דנפיש משום אך זולתו. בחירת רצון שיטי טל למחפלל

 לטטחנחו ומתחלה הבריונים. בחירת לשטח גם היה ר״מ1^
 טובדא יל״ס ועפי׳יז כ*כ. בתפלתו שיפטל טצמו החזיק לא

 רחמי בטי אנא לרבנן שאמר כ״ג( )חמנית מלקי׳ א3ךא

 והיחכן ואיהדרי• בחיובתא דליהררן רחמי בטי והוא דלימותו
 דהוא א״ש לפמ״ש אך ממט. צדקח יוסר היחה היא בי
 אמרים בחירת לשטת כ״כ יפטול שתפלתו מצמו החזיק לא

 בו ונחקיים שישובו. טליהם התפלל שלה התעוררוח וע״י

 בט שאין בטוה״ר כי למדין נמצא ויקום, אופר והנזר

 דלא משום האחרים. בחירת לשטת בתפלה לפטול הכח

 הידומים השונאים אם א*כ השם. אקידוש נפשי' מסרינן
 ומודיעים ותפלה מתו׳ אותו ומבמלין מילת טצטרין לבריונים

 מותר בחשו׳ חוזרים ואינה שימותו מליהם שנתפלל להם

 טל תפלתו ט*י הבחירה לשטח כי שימותו. טליסם להתפלל

 דריב־ל והא מלקי', וכאבא כר״מ בדרא למד רק אמרים

וט' בידו טלתה ולא הצדוקי את לקלל רצח יי[ ]ברטת

 ע־ש נדב קרה םיי טו״ד )כמטאר ממלים ולא פמוטדץ מסוג ופניהם
 א־כ שיהיט. מסכנים להורגם בידינו אץ ואס להרגם. דמטה בשיק(
 כמטאר אך ריביל. וק קפלה. פ״י הריגתם לסבב רט רצה שטר

 הוי דזה הטונה )אולי להורגם מפריחים אץ דביד׳יש כיון שם. במום׳
 אץ אדם. בירי אותם פממחים הוא דהדץ יכיק הבחירה. ביטול נמו
 היכף עבירה יעשה אס ני הבחירה. יטפל דא״כ בידש. להפיקם הדין

 לסנב מהראוי אץ חסלה ע־י שאפי׳ לכייל השמים פן הראו ימוח(
 ואמרה כן עפסה ברוריה ביד*ש.וע׳׳כנם שימוח בידא. המייבמיתה מיתת
 ימות והחוטא הבחירה לנפל רצונך היינו חוטאים. כסיב מי צר־ט

 הרשעים להחזיר חטאים שיחמו להבב בידך זהו כתיב. חטאים חיבף.
 כי בחוכחה לא ואם בחירתם. להטיב התעוררות רק שהוא נחשיבה

 להס״ד אפי׳ עדם עשו. וק עליהם רחמים חכקש תוכחה. מגדר יצאו כנר
 והוי כשכוטהם. ודרים סמורידץ מן שהם אלו מל רק ,הי וריכ״ל דר״פ

 ד׳ם אחל אנו" הוכחה מקכל שאינו למי לא אבל סובא. לרבנן מצערי
 אינם נהשיעוד הוכיחו שכבר כיון ט הכאה. עד הי׳ שכנר ואפי׳

 הרחק לקיים בשכמחם. נדור ולא מהם ונתרחק להוכיח עוד ממוינים
 ואולי לפוק ועיניהם לנס שיסתמו מתשובה שישונו ונתפלל רע. משכן

 ויסיר להם יפחול ד׳ התשובה, מהם שימנע שהדין עבירה בידם יש
 אלו שכל ישונו. ומת עונס למרק יסורים סליהם שיטאו או המונע.

 להיסיכ וסבות לב מתק אך גמירה. ביטול מסמם בהם אין הדרכים
ובזוה־ק היטב. באר חשיבה הל׳ נרמב־ם וכפטאר ומבחירתם מעצמם

 בדברים ולהכלימם טליהם לכמוס חייב צד״ת מחרשלים
 הלבנה מה דל״ם מוכח רבים לשון ההלמידיס ומרס׳ כר,

 רוח[ חדש ]סוהר איחא כנטלם ובמדרש ברבים. פיח

 ט׳-ם. בגיהנם שני במדור נידן בהלכה אפי׳. פ״ח דהמלבין
 הרי לתלמידו אבל תלמידו. באיט מיירי דהזוהר וצ״ל

 דאמר הא בזה ויל״פ טביד. קא מצוס ועוד להכלימו מחויב

שעוסקים בשעה אפי׳ אלא עוד ולא ט[ינ ״מ3] דוד

 אסורים כיו ג*כ ואהלות כעמים שחמורה בהלכה מוטה
 בשביל מוטה אינני הא וגם תלמידם. אינני כי להכלימני

 נמלך אני טושת שאני מה כל שאמר כמו וט׳ התרשלות

 להם יהא דלא ודאי ט״כ ד[ ]ברטת רבי במפיטשח

 דנקרא הא טד״ז פירשתי מנחם בית ובספרי מלטוה״ב.
 ג*ז דלכאר בהלכה דוד פני מבייש שהי׳ מפיבושח שמו

 הוא וגם רט. שהי׳ מפיבושת דשאני א״ש ולס׳ש אסור׳

 טי״ז מפיטשת קראו אמרים אלא כן אמר לא בטצמו
 מי׳א פ־ג אבות זטת ובספרי כ״ט[. אות א׳ ]בסי׳ וטמש״כ

אות"א׳. בטנך במי״ז ופס בטנק,

 דביה היצה״ל בנץ נ״ז( )ישעי׳ לט בדרך שובב וילך ק״ו( דף )משפטים
 אורחי■ חמי קב״ה בתיובתא לאהבא בעי ולא שובב אזיל וע״ד הקיף
 לאקקסא אצפריכנא אנא קכ״ס אמר הועלשא בלא בביש אזלץ דקא

 למיהב בעי אנא וארפאהו בחשוכא דאזלץ ראיתי דרכיו הה־ד בידיה
 לנשמתיה ואסווהה דתיובתא אורחוי בלביה אפל קרה אסאתא, ליה

 דאחרא ידא3 דאתקיף נמאן מישור באורח קמה ליה אנהיג ואנחהו.
 אומרים שאט כמי שהוא מטארת הוא הכוונה עיש. חשוכא מנו ואפקיה

 נידו. ומחזיק אמד ובא טובע שאחד כמו לפישפיס. יד טהן אתה
 כאחד באים ששניהם נמצא ברטט אס להנצל. הפונט יוכל וממילא

 ונשובה. וט׳ השיבנו התפלה וזהו יח׳יש. במזרחו והתשובה הבחירה
 רשע נשוג כ־א הרשע במות אחפון אס ד נאם אט מי ל״ג וביחזקאל

 ממנה לשוב מדרט רשע הזהרת ט ואחה אמר ומקודם ומיה. מדרט
 ההוכחה במטה הצלם. נפשך ואתה ימות בעונו הוא מדרט. שב ולא

 לרשע טסה הקב״ה כי למותו. שנחפלל ולא מעצמי נעוט ימות והוא
 באחרונה ושג ימיו כל בעיקר כסר אט׳ מי שהוא זה וכל בהציקו. וחפן

 וכחו״מ קנ״ח וביו״ד חשובה(. דה■ סס־ג )רמב״ם מלעוה״ב לו יש
 להורגם. שמטה ובנטאה בתו׳ והספרים אפיקורסים משיב חכ״ה
 ואפ״ל בידם. לא אבל לטר מורידים דדוקא ביו״ד רעיק בחי׳ )וע״ש

 לטר(*ובש״ק אוחס שמורידים בזה בחשובה יחזרו דאולי הטעם דזהו
 לזה ח״ת דין שאין נלפ״ד נזה״ז אבל וכו׳. ת״ח המבזה וכן שם כחג

:שית נ־מ־נ סי׳ ביחד מי׳
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יא נאמןקנ״ו סי׳ ארח אורח

 אשר ד׳ דברי כל את לאהרן משה ויגד כתיב ואהרן
 מסר לאהרן שאפי׳ הרי צוהו. אשר האותות כל ואת שלמו

 רביס דקדוקים ועוד ד'• צוהו אשר מאותות אח משה לו
 מזה ללמוד הנותנת דהיא ל׳ק א׳ דקדוקד מ.[ונל;פ;3 יש

בכשרים כ״שהחושד נענש אעפ״כ גמור חשד ל׳ס משה דאצל

 ט שאין בדבר שהגחשד ל״א( )בברכות כדאי׳ לר״ה ר״ח
 דכל דמשום שם כתב מהרש״א ובח״א ט״ש להודיעו צריך

 בשכינה ומציט שכינה אמר מהרהר כאלו רבו אמר המהרהר
 אחר שהרהרו על במדבר שנה מ׳ נזופים ישראל שהיו

 נא(. טכ״ל לשנה יום חטניחים מ׳ יתבי ומזה השכינה
 ולנקות להודיעו הו׳ל ר״ח על אבל ריה על התינח קיק

 ממעשה ערש וכתבתי ע״ז. תי׳ כתבתי לב״מ ובחי׳ טצמו.
 ל״ח טור לפני שייך לתלמידו רב דגם להוכיח יש דר״ח

 יעצור לא שמא לבזותו לא וגם להכותו ואסור מכשול
 ר*א אח לנדות לריה כי׳ דאל*כ רבו• את ויקלל ברומו

 כרדב׳ז בחש'׳ כמבואר אשור ובפרהסיא עצמי. לבין בינו
 רט בכבוד זלזל שתלמיד שהי׳ במעשה שט״ח( סי׳ .,..)חיא
 וט׳ ברבים שנדוהו כרין עשה לא שהרב כרדב״ז וכ׳ ונדחו
 כזה בזיון לסבול יכולים אינשי כולי דלאו ׳ט לס על ועבר
 י־ך( אות כ׳ כלל ו׳ )מערכת בשד״ח ראיתי ואח״ז ט״ש.

נסיע שייר לתלמיד ברב גם אם מאחרונים שרט רחביא

 בש־ש איתא כן וכי׳. ישרחג נמנות מסור שם דג
הו״מ( מס׳ )פיד וברמב״ם כ״ב(. )יומא

 מה׳ח, ולא איסור׳ רק דמשמט אסור בלשון ג״כ כתב
 מצוה. לדבר אסי׳ אמרו שם בש״ש הלא קשה ולכאו׳
 ל׳ת, דוחה עשה אפי׳ כלא דאל״כ מה״ח, דהוא משמע
 אפי׳ דמשמע מצוה לדבר אפי׳ למנוח אסור יהא ואמאי

 משאר ממור יותר הוא למניח דאישור הרי שבחורה. מצוה
 פנאי בלאו דעובר שם דאימר לר״א וכ״ש שבחורה׳ ל״ת

 ישפר׳ לא גם דכחיב לאוין בשני אמר ור*נ ימד לא אשר
 הא שם כ׳ במהרש״א והנה גב( אסור רק כתבו ולמה
 כמפורש שקלים בחצאי דמשה ממנין איסורא מייחי דלא

 שבע הבאר בזה התעורר וכן נגף. בהם יהי׳ ולא בכתוב
מובא סבהכדח

 כשערה כמוע דדוקא ל״ק .ודקדונן_הב׳ בגופו׳ דלוקה גמור משד
 כו״ע טס אבלחטאגמור הצדיקים טס כ״א מדקדק מקלה אין

 אחרים טם כן טמו. ודקדק גמור חשד ל״ה ובמשה מדקדק.
 בנפש לפגוע דוקא י״ל ,הג ודקדוק! גמור. חשד טל -מדקדק
 בגופו ללקוח אבל תחלה. פונט אינו באבימלך שם כמו להמית

 י׳ סנהדרין תיס׳ ]ועי׳ ל״ח כל טל מלקוח חיוב כמו פוגע
 ל״ק והדנןדוק__מד׳ מלקוח[. ע״י מת דזמנין כו׳ מלקוח רה

 י״ל 'הה ק1דקדהיכף.יס נתרפא קל חטא רק כל־ח כיו; דבמשה
 לכל יש הם. מאמינים שישראל למשה אמר שהקלה דאחרי
 מחזקת להוציאו בהם לחשיד שאין כשרות חזקת ישראל
 שאסור הגבורה מפי שמענו אנחנו גס כאלו והיל כשרוח
 לישראל דמי׳ כיון י״ל הד והדקדוק ישראל♦ סתם גם לחשוד

 מהקלה כהוא האמינו והס בכישוף הם שהאותות לומר פ׳פ
 דחשדא ולפמ׳ים האיתות. שראו טרם האמינו כאלו הוי

 כשלג מצורע דבאוח סי׳ דרש׳י מחא יל״ע קל׳ הי׳ דמשה
 ט׳ש. לה״ר על מריס שלקחה כמו סיפר שלשה״ר לו רמז

 שכינה פגי מקבל דאינו לה׳ר מספרי של עונשי הלא ועוד
 והקלה ט״ז( )טירונין בטיקר כסר כאלו והוי מ״ב( )סוטה

 טמו דיבר ואיך וכו׳ לדור יכולים והוא אני אין אומר
 מצורע דל*ה וצ׳ל מצורע. שהי׳ רגע באותו אפי׳ הקלה
 :ואכמ״ל צרעת עונשו גמור דבלשה׳יר רמז דרך רק מוחלט

 חבירו את יחשוד שלא ליזהר האדם צריך כמה עד1
 ללמוד יש לתלמיד רב ואפי׳ קל בחשד אפי׳

 תטניתא ארבטין יתיב חונא דרב ל*ג( )למ דאיחא מהא
 עיילו דלא גרם קל החשד ושעיי חסדא לרב דחשדיה טל

 הודיעו לא אמאי דקשה והא ע״ש. שנס מ׳ הדדי לגביה
הגהות

 שנתמלא עד הכוונה שנין ארבעין דעד מפרש שם נב״ר. בפיר״ח נא(
רני דעת על החלמיד עומד שנה מ׳ שבמלאת שנה מ־ לר״ח

 לב לכס ד׳ נחן ולא וגו׳ במדבר שנה "ארבעים אחכם ואולך כדכתיב
 יגיע שנדו בזיון שום כאן דל״ה שפיר הכל אתי ולפירושו עיש. לדעת
 הי׳ כן כאמת כאשר למפולסל עצמו שהמזיק אס דכי נידוי. לריח
 וריה סיז( )עירובין דרינז מפלפוליה נופיה כוליה מרחת שפת דרג
 עירובין ובחום׳ מילך. ומסדאין שמך חשדא ז׳( )מסין לריח משבח הי׳

 בזה ליה להורות. אפי• דמוחר דייה מבר תלמיד הי׳ דרת סיב
 אס המחכים תלמיד בכלל שהוא עצמו מחזיק הי׳ אם אפי׳ בזיון

 בזה עצמו הטעה הוגא ורב לזה ההכוין לא הוא אס ונפרם רבותיו.
 יתיב שם אמרו כי ק מוכח וכאשר נדו. נידוי דין בכאן. דליה בידאי

 חלישוח שסיבב משוס דאך דר״ה. דעהיה דחלש משום חעניהא מ׳ ריח
 הודיעו דבאמת מזה נדע ממילא ואיכ בזיון. לא אבל לריה הדפת

 דחשדיה משוס תעניהא מ־ יתיב דרים שאמרו כמו לזה. היומין שלא
 ההקפדות שהי׳ כיון כן ואף בחנם. דנזשדו ידע כבר הרי לרח

 עיילי לא לשניהם צער מזה ושננרם תענהיס להתענות מזה שנסתבב
 הי׳ שלא להיות יכול דלסיר־ח כעס. כל לשכך מה זמן משך להדדי
 להמרש־א אף אך שנין. מ׳ לריח שנתמלא פד זו מפונדא זמן מ
 רק בזיון כאן דליה משמע לשנה. יום לחשוב עצמו על שהקל נזה

 שחשש יום. מ׳ התענה ריה גס שבאמת וכמו טעות. עפיי דעת פלישות
 שיחול לרב בזיון ליה ועכ״ם חבר. לתלמיד הייל כי ריח. של לפלסולו

:ריח על חיו נדוי
 עובר במחלוקת המחזיק כל רב אמר קיי בסנהדרין מציגו כיויב נב(

אף הליש נין מנוהו לא והרמכים ועדתו כקרח יהי־ ולא בלאו
 הפשום דהסשס משום דרב. הא כלל הניאו ולא כמורה כתוב שהוא■
 וגו׳ ישראל לבני לזכררן הנמך אלא ואזהרה לצוי מורה אינו נכתוב

 הפשט הכא כן נרמנץ. עיש ועדתו כקרח ישרף פלא יתיירא וממילא
 הי׳ אם ואפי׳ ישיאצ ריבוי מל לברכה יסמר ולא ימד לא אשר הוא הפשוט

 לאסמכתא אך שנאמרו באלו. לאויס פונה ליה בנביאים ולא בחורה כחוב
 לזה סמט אך ותזיל בנביאים. נאמרו אם וכיש ביותר. □ה להזהר

 קאי לזה שם חולקים יוסי ואנא ריי אסמכתא עיד ואפי׳ יסירה. נדרךאזהרה
סוחר בעצמו שהכתוב מפום אדם בידי קאי ולזה רצפ*מ מישים פאק זמן על

ודד

 הזניחה לכן מבוררת אינה זו דרשה ועכ׳־פ בניי. מספר והי׳ אומר דמהמלה
 בלי .מבוררת יותר דרשה שהיא נמלאים. ויפקדם הכתוב והביא הרטבים

 כ! עשו שאם .'נשמע ממילא בהכחוכאך ואזהרה צוי אין הלא אבל חליק
 מציה לדבר דאכי׳ והא למנוח אסור רק כתב להכי כן לעשות עלינו גם
 יכולים שאנו ומאמר מצוה. לדבר אפי׳ מנו לא שהם מפני למנוח אין

 דחמירא ובפרט כן. נעשה לא למה אחר באופן למנוח שניהם לקיים
 לדבר אפי־ בפירוש ביאר לא והרמב״ם נגף. חיו יהי־ דלא סכנחא

 היו מצוה שהיא במקדש עבודה לעני! דאם נשמע דטמילא מצוה
 רשות למנין וכיש אחרים. מצות למניני היה באצבעות למנות מקפידין

 ראש את תשא מכי הביאו לא דלמה והב־ש המהדש״א דהקשו והא
 שמביאים. מפסוק עדיף פבהורה מפסוק דאסמכחא כוונתם וגוי.
 בשרפי כמבואר שבחורה מצוה מזה שיהא טונתס שאץ כמובן אבל

 פי־ שלילה. בדרך בתורה הבאה מצוה למנוח דאין מהרמבים המצות
 וכעדתו כקרח יהי־ ולא מהים שם דכי ח׳ שורש להרמב־ס בסהמיצ

 אס נגף בהם יהי׳ ולא נמי הכא כן לאו. ולא אזהרה ולא שלילה שזהו
 גס אזהרה. ולא צוי בזה אין אבל נגף. יהי׳ לא השקלים מיי תמנה

 דאז דייל מפום אסמכתא מל אפי׳ להביא אין תשא בני דמהכחוב ייל
 שמק משם למדים היינו לא נפרד מלק על אבל ישראל. כל מנין הי׳

 ויפקדם מן אבל דוקא. שלם מגק הוי בכללם ישראל דכל שולט. הרע
 נמנה שלא שהוא פנק כל על למדין מישראל חלק אך שהי־ נמלאים

 תשוב בחלק דוקא המנין על מקסידין דאק ואטיל אחר. דבר נרי רק
 מכל קינון שהי־ דבמקדש והא ובדוד. ובשאול תשא בכי כמו מישראל
 ז׳( )יומא כמשנה כמשיב ישראל ריבוי במעמד והי• אבות מבתי נהנים

 חשוב מישראל. מלאה עזרה שהיחה פד מגעת הנכר קריאת היחה ולא
 אבל אמר. דבר מיי אלא למנותם שאק מישראל חשוב חלק כמו ניב

 דאסור בכלל זה דאק אפיל פרסי מנין מונה פרפי שאדם מה כמנין
שאסור זה דק מביא אינו שהרמביס מה א׳ש כן נאמר ואם למנוח.
פרסי איש כל . שעל מהדברים כסה חשיב דשם דיעוח בה׳ למנוח
ומופפין חמידין בה׳ אנב דרך זה דק מביא אך בהט. נזהר להיות

דין הובא שלא מה וא־ש ננהניס. השייכים דינים רק מטאר דשם
 בישראל מפקד שיהא כלל שכיח לא הגלום בזמן ט אחרי בשרע. זה

חשוב: לדבר שטשיאל משוב מחלק
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נדברו ד סימן ( י

 המקור שהוא הר״מ לשון ראשונה ואציג זו הלכה של המקורות אל יותר לרדת חשבתי
 המזבח גבי על לנסך הראוי היין על אלא מקדשין אין הי״ד בפכ״ט וז״ל המחמירים הי״א של

 אנו כד עליו מקדשין אין גדולה בחבית החרדל כטיפת אפי׳ שאור או דבש בו נתערב אס לפי׳
 המזבח גבי על לנסד הראוי היין נאמר לא ואומר עליו לקדש שמתיר מי ויש המערב בכל מורין
 וכתב עכ״ל. מהם אחד על מקדשיו שאין מבושל או מגולה או רע שריחו יין להוציא אלא

ע״כ. קונדיטון ביין שמקדשין בירושלמי מכוין וכן זה הוא אמת הראב״ד
 דומיא היין לתקן בכוונה שלא משמע דבש בו נתערב אם כתב הרמב״ם גם באמת הנח

 הירושלמי, שמתיר קונדיטון בכלל שלנו יינות לפ״ז מהירושלמי קשה לא וממילא דשאור,
 וסוכר דבש בו נותן חריפותו מפני היינו היין לתקן צוקר שנותן והמ״ב הפמ״ג שמשמעות ואף

 קונדיטון כמו ביינות משא״כ הטבעי, היין מטעם שמגרע ירגישו הטעם ואניני היין עשיית לאחר
 טוב יותר וזה לכתחילה גם דמותר אותו לשבח זה באופן נעשה היין יצירת שמתחילת
וריחו. היין טעם משנה שבודאי פלפלין גם בו שנותנים מקונדיטון

 בכלל זה אין מפוסטר כאן שקורין חידקים להמית היין שמבשלין מה אחר במקום וכתבנו
 משנה שאין אומרים הטעם שאניגי כיון נסך יין לענין היינו לקולא ולא לחומרא לא מבושל

הטבעי. היין טעם כלל
 כהיש לעיקר ס״ל דמדיגא נראה שמתיר מי היש את דוחה שאינו הנ״ל הרמב״ם ומלשון

 מזוג יין כמו לקידוש שכשר דברים שם מביא בעצמו שהרמב״ם מה ניחא ויהא שמתיר, מי
 דמבושל לתרץ. יש הש״ע ועל הפמ״ג, בזה הרגיש וכבר כן פוסק הש״ע וכן למזבח, שפסול אף

 על אבל שהכל ומברכין יין מקרי דלא בב״י המובא הראשונים כשיטת ס״ל דבש בו ונתן
 בר״מ המובא שמתיר מי כהיש בעיקר להר״מ ס״ל דלמסקנא ניחא יהא ולהאמור צ״ע. הרמב״ס

 הטעם בעיקר פוגם שזה אחר מטעם דזה וי״ל המערב בארצות כן מורין שכבר דכתב אלא
מודים. כולם שלנו ביינות אבל וכאמור היין של

 להי״א שחושש או כן פוסק אומרים יש לבסוף דכשמביא נאמר אם אף המחבר ובדעת
 כן ס״ל הרמב״ם שגם בגלל או יע״ש להרמב״ם כלל חושש שאינו בב״׳י מבואר כאן אבל

 מצאתי אבל להחמיר, שיש במ״ב רמז שאין למעלה שכתבתי למה ]ובקשר נתבאר. וכאשר
 י״ל וגם להחמיר, שאין נראה שנתבאר מה לפי אבל לכתחילה חוששין שכן וכה״ת בקיש״ע

שלנו[. ביינות יודו הנ״ל שגם

ד סימן

 כרוכים. נרות של המנהג ושמור, זכור מענין זכות, לכף לדון מעניו
בע״ש שחל בר״ח הצפורניים חתיכת הדה״נ, בשעת העינים כיסוי

בס״ד .
וכבוד. במורא

 מרובה מזמן דמה עוד ולא לשואליו, להשיב כבודו את הוי׳ האיר הזה המר בגלות א.
 ובלבי טעמם. הבנתי לא הנה ועד שאלות. על מכתבים על עונים לא רבנים שהרבח שראיתי

 צריך ופשוט וללמד. ללמוד יום כל אומר וע״ז מבעליו טוב למנוע הדבר נכון אמנם האם אומר
 תשובה על ומחכה מכתב ששולח דחלא מכשול תתן לא עור לפני על עובר לא האם לחבין
על להעביר יוכל א׳׳כ שמותר ופשוט שאלתי. כהלכה שלא בודאי הוא חושב מקבל שלא ועי״ז
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יא ( נדבו ד סימן אז

 להודיע רבינו נא לכן עונים, שלא עי״ז יש חששות נמה עוד יודע ומי דאורייתא. איסור חשש
בזה. הדין מה זה את

 ושמור זכור כנגד ביחד כרוכים נרות שתי דיעשה במ״א מבואר רס״ג בש״ע ב׳ שאלה ב.
 שעוח של נרות ב׳ בבהכ״ג להדליק ונוהגין מבואר הרב בש״ע לרבות וגם נאמרו. אחד בדיבור
 זח טעם לסי כן לעשות טוב בביתו ואח נאמרו אחד בדיבור ושמור שזכור לזכור כרוכים

 ראיתי לא ולכאורה בביתו. והן בבהכנ״ס הן כן שיעשה בפשטות למד גם שהרב נמצא עכ״ל
 הרב ש״ע להבין צריך אגב )בדרך ה׳( ס״ק ברורה במשנה )וגם ביאור וצריד כן נוהגין
וזכור(. שמור לשון נקט ובפזמון נאמרו, אחד בדיבור ושמור שזכור הלשון כותב

 כותב טעם ובברור ומדליק. מברן• הבעל ראשונה שבת שיולדות מבואר במ״א ג׳ שאלה ג.
 המנהג נמי הכי אין בזה. לחלק ומנ״ל בזה מחלק לא המ״א דהא וק״ל כח. לה שאין מפני
 לחלק. מנ״ל אבל כמוהו מוכח א״כ זצ״ל( סרענקיל ברוך )ר׳ טעם הברוך כפי לכאורה היום
 בשבת ומברך מדליק הבעל יולדת כשהאשה "ונוהגין וז״ל הלשון כותב הרב בש״ע וגם

 מפה שיצא הדבר נכון באמת ואם לחלק. נראה לא רבינו מלשון ולכאורה עכ״ל. הראשונה"
 חילוק שום נתברר לא י״א ס״ק מ״ב והן הרב הש״ע והן המ״א הן למה א״כ טעם וברוך קדשו

מדליקות(. יולדות כל לכאורה היום )ובאמת בזה

 על היד ומשימין כותב ולא הנר, לפני היד ומשימין וז״ל ה׳ סעיח ברמ״א ד׳ שאלה ד.
 דהיינו ח׳ סי׳ הרב בש״ע המעיין גם טעם. וצריך נוהגין לכאורה העולם שכל כמו העינים

 העינים על הידים משימין העולם כל מדוע א״כ הדלקה אחר מיד הנר לפני ידה שמשימה
 ואפילו זה מכל ידעו ורבינו מ״א רמ״א גם אבל כלום, תהנה שלא כדי זה שטוב בודאי וסוגרין,

 דרמ״א הלשון אגב )בדרך בעי. טעמא א״כ העינים על כתב ולא הנר לפני הלשון רק כתב הכי
"ידה"(. שמשימה כותב הרב וש״ע "היד״ ומשימין כותב

 לענין השנה בזה אלול ר״ח הדין מאי ממש. פרקים ראשי רק אאריך לא ה׳ שאלה ה.
ע״ש. ר״ח שהוא צפרנים נטילת

 בשם הביא המ״ב להסתפר. רק כותב הרב בש״ע גם אסור. להתגלח רק כותב מ״א לפי .
כך. כתב לא שמ״א הגם צפרגים נטילת והן להתגלח חן מ״א

 ערב ועל ר״ח על רק כותב הנ״ל אבל שניהם כתוב החסיד שבר״י הקושי׳ כידוע ובפרט
להתנהג. צריך היאך א׳׳כ כותב, לא ר״ח שבת

טובה. וחתימה לכתיבה נזכה ועי״ז לי, יענה שכ״ת ואקוה אסיים

תשובה

התשמ״ג מרחשון ח״י ליום אור בס״ד
דע״ז ההיא כמו שלו מעשה ידי על יעבור בודאי אם רק עוברים עור אלפני לכאורה א(

 עורר שכב׳ שלנו בנידון אבל נח, לבני החי מן ואבר לנזיר יין כוס אדם יושיט שלא ב׳ ו׳
 אין עור לפני של חשש בזה ויש שיעבור להשואל גורם שאלות מכתב על משיב שאינו דמי

עמתך. תשפוט בצדק ולקיים להנשאל לחשוד לא האפשרות לו יש שהרי כן האמת
 עובדות כמה מביא והגמרא זכות לכף הדן מענין ב׳ קכ״ז בשבת מפורשת גמרא לנו ויש

 קודם להודיע להם הי׳ ועכ״ם עור לפני על חששו לא ולמה מאד רחוק צד על זכות שהכף
 דהגמרא א׳ ל״ב בקידושין כמבואר מזה נפטר אינו ג״כ ללמדם כדי ואם אותו, יחשדו שלא

ליקרים לי׳ דמחיל ומשגי(1 מכשול תתן לא עור אלפני וקעבר רתח ודלמא שואלת
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נדברו ד סימן יב

 לייזריח לי׳ מחיל כזה שייר אם וצל״ע קכ״ז, שבח הגמרא על טזבא קשה באמת אבל
 מחול כבודו כבודו על שמחל דאב איסור שום אין מחילה דלאחר הפי׳ דשם בקידושין כמו
 שייד שלא מסתבר אבל לחבירו אדם שבין מהדברים שזה אף חובה לכף חבירו את הח אבל
 לנזיר יין דהושיט לההיא זה בין שחלקתי ומה למקום. אדם שבין נמי דהוי כיון מחילה בזה
 עוד לו יש שהושיט לאחר גם בנזיר גם הלוא בצדק ולקיים לחשוד שלא הבחירה לו. דיש

לשתות. שלא הבחירה
 עוברים וישתה מתאוותו יתאפק לא פעמים דרוב כיון רובו אחרי נידון דהכל נראה ולפיכך

 לכף דנין לא אם הרחוק צד על הוא זכות דהצד כיון הג״ל דשבת בההיא אבל עור בלפני
 של ענין יש אלא עור בלפני עובר השני ואין עמחך תשפוט בצדק על עוברים אין זכות

 הם אם אותם לבחון רצו ובזה לזכות השמים מן אותו דגין לזכות חבירו את דד,דן חסידות
לא. או הזאת במדריגה כבר

 אחר ובמקום עור, לפני על עוברים לפי׳ בעלמא חשש הי׳ דלא צ״ל דקידושין וההיא
 אביו עם ידבר הכעס שבשעת אלא אביו את ממש שיכלים צדיק אותו נחשד דלא כתבנו

 המדרגה לפי אביר את כבד על יעבור ולכה״ם שם מרש״י דמשמע וכמו מכובדת בצורה לא
 הטו״א קושית מיושב יהא ובזה מקלה ארור ועל מורא דין על יעבור לא אבל יהודה ר׳ של

ובזיון. מורא דין על מחילה מועיל אם לעגין שם, הש״ם בגליון המובא

 מותר חובה לכף נוטה הדבר דאם רי״ח אות ג׳ שער תשובה בשערי יונה ברבינו וכ״ה
 מביא שם שבשע״ת מה וגם נרגא, בה שדא השער בזה אבל סק״ד( ד׳ כלל ח״ח )עי׳ הדין מן

 דברים. ב׳ שהם כנ״ל דלא הוא עשה המצות עם ביתד וכו׳ חבירו את דהדן הנ״ל שבת הגמרא
ריהטא. לפום רק הוא שכתבתי ומה רחבים דברים והם

 ובפרט למקומו, שתגיע עד חבירך את תדין ואל מכריע זכות הכף אצלנו אופן ובכל
 זאת ובכל מכתבים, על עונה לא שאני י׳ וחלק ח״ט נדברו" "אז בהקדמת נתפרסם שכבר
עור. לפני על עברתי לא ואני איסור שום על עבר לא שב׳ אחרים מטעמים אצלי ברור

 לפני זכור מקום בכל הוא כן1 וכו׳ חרב דבש״ע )בסוגריים( שעמד מה נכתוב מקודם ב(
 שבפזמון ומה וכו׳ כנגד אחד ב׳ ל״ג בשבת גם ועי׳ זכור כתוב הראשונות בדברות כי שמור

 השבתי ואני קבלה. ע״ם זה גם מסתמא מקובל בעל הוא שמחברו לפי וזכור שמור לשון נקט
 הקנה בן נחוניא רבי של ובמדרשו וז״ל ח( כ, )שמות בפירושו להרמב״ן שייכות לזה שיש

 וזהו בלילה והשמירה ביום הזכירה תהיה הכלל ועל ושמור בזכור גדול סוד עוד הזכירו
 כלה מלכה שבת לקראת ונצא בואו כלה בואי כלה בואי שבת בערב שאומרים החכמים מאמר

 זכר בחי׳ הוא שזכור והיינו עכ״ל. זה ותבין הגדול שהוא רבא קדושא היום לברכת ויקראו
 סח* שזה אחד" ושמו אחד "ד׳ דודי לכה בפזמון שאומרים מה וזה נקבה בחי׳ הוא ושמור
 מהשרשים ישראל של והמעלות הסגוליות משמות ולתהלה ולתפארת לשם מסיימים ואנו היוזוד

 בהרבה ברמב״ן נתבאר והיסוד נאמרו, אחד בדיבור וזכור שמור מסוד בא שזח העליונים
 שמור מתחיל ולפי׳ בכל, אברהם את ברר ד׳ שרה( )חיי הפסוק על האריך וביחוד מקומות

 הלילה. בחי׳ שזח משמור מתחיל לפי׳ מלכתה שבח הגמרא על נוסד שהשיר שכיון וזכור
 עסק לי אין בעניי אני גם בדבריו, להתעמק שלא בהקדמת וחזהיר עמוקים חרמב״ן ודברי

בנסתרות.
 האדם השלימות על מורה שזה ולתחלה" ולתפארת "לשם של הקשר מוסר דרך ועל

 שנאמר מה מכת בא שזח דמשמע אחד בדיבור וזכור שמור עם העולם גברא בשבילו אשר
 בכל הוא ששמור דכמו אחד בדיבור של דחעגין דאמר זע״ל סופר חחתם מרן ע״פ אחד בדיבור
חשבת שכל אלא קידוש באמירת רק לא חוא זכור של חמצוח שלימת כמוי׳ב שבת של מעל״ע
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נדברו

 ן ,להיפך משמע מהרמב״ם המדייק הח״ח מדברי אבל לגנות, במתכוון גם איסור אין תלתא
דדש. ד״ה ב׳ נ״ח בב״מ רש״י דברי פשטות הוא וכן

 מדמתחיל לה״ר חלקי משני מיירי ה׳ בהלכה שגם אף הר״מ בלשון הסתכלתי ושוב
 והמספר אח״כ מדכתב אבל לה״ר חלקי השני דכייל נראה לשונו דמסתימת וכו׳ המספר אחד

 הבין כאשר מפורש הרי וכו׳ שלושה בפני אלו דברים נאמרו ואם וכו׳ שגורמים דברים
 לגנות במתכוון שלא גנות דברי במדבר דגם זצ״ל הח״ח באמת הבין וכן שליט״א, מעכת״ר

 דברי דעצם אומרים שאנו דמה לו. להצר או להזיק שגורמים לפי — האיסור יסוד —
 בשע״ת יונה רבינו זאת הגדיר — עי״ז מתגנה שחבירו גורם כשאינו גם תורה אסרה גנות
לאידם". ושמחתו חבירו את ולהרשיע לחייב "ובחירתו :רט״ז אות

 שרצה מה היטב. מובנים אינם עדיין לענ״ד הרשב״ם שיטת בביאור האריך שכת״ר מה
 מסתפק בבמ״ח( 52 )בעמוד הח״ה — כן נראה לא שיטתא בחדא ורש״י שהרשב״ם לומר
 בעליות מובא זו ושיטה כפשוטו הוא ד״הבעלים" מיוחדת שיטה דלרש״י מסיק ולבסוף בזה,
 אלא — המספר רק הבעלים מיקרי לא ושם רכילות מאיסור רק מיירי הרשב״ם אבל דר״י

לרעהו". איש בין מדנים משילה משום הוא רכילות דאיסור שסיפרו מי על גם

 בלה״ר כמו האיסור הסיפור עצם אין דברכילות דס״ל נראה הרשב״ם שיטת ובביאור
 )כמבואר לגלוי דעבידא מלתא דהוי כיון לכן לרעהו איש בין מדנים שגורם מפני אלא

 דגם בלה״ר משא״ב הגורם אינו דהמספר נמצא יתגלה וממילא עיי״ש( הרשב״ם בפי׳ זה
 )מדנים( שגורם מה מלבד ברכילות דגם ס״ל עליו והחולקים האיסור. הוא הסיפור עצם

 הרמב״ם של ההיתר בזה אין וממילא האיסור מגוף הוא עצמו הסיפור גם הרי שנאה
 לפי׳ כאמור האיסור הוא הסיפור עצם שאין לה״ר בחלק אלא התירו לא שהם וסייעתו

מהלכה. הח״ח זה דחה
> באפשרותי אין וכעת אותו למדתי לא רב דמזמן הח״ה של הרכילות בחלק עוד וצ״ע

יותר. להאריך
 לא ובשנים שנים רק נשאר שהרי ג׳ כשיש לספר מותר דלמה נתקשה שכת״ר ומה

 יספרו שנים אם לפ״ז א״כ מצטרף, דהמספר לומר שרוצה ומה גדולה, תמי׳ זו מתפרסם
הטעם. עייש״ה א״ת מקרי דלא בח״ח מפורש זה אבל א״ת, של דין לו דיש נאמר לשנים

 ההיתר ליכא אלקים דביראי ה׳ סעיף בח״ח מבואר דהנה להקשות עוד יש והנה
 וצ״ל מפורסם, שאינו לאו דהוי לפי כאן לומר ודוחק עסקינן ברשיעי דאטו וצ״ע א״ת, של

 שבין המספר לזה גם לחוש יש א״כ לה״ר באבק הכל ב׳( קס״ד )ב״ב חז״ל דקבעו דכיון
 מה נמי קשה דלא ממילא א״כ לה״ר, בכלל שזה ירגיש שלא באופן ידו על יתפרסם כך

בזה. התקשה שכת״ר

עה

עמיתך תשפוט בצדק מעניו

הרה״ג. לכבוד

 תשפוט "בצדק מצות בענין עכשיו עוסק אני הנה — לרב תלמיד שאלת אחר
 ה״שערי על השער" "זה בספר וראיתי הענין על קונטרס להדפיס אני ורוצה עמיתך"
בזה לזכות אותו לדון החיוב וז״ל אלקים ירא ההוא האיש אם בד״ה רי״ח שער תשובה"
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 במתחיל שם בהגה״ה ח׳ סעיף ו׳ כלל בספרו חיים דהחפץ וצ״ע וכו׳ ממצות לא הוא
 ברבינו משמע וכן וכו׳ תשפוט בצדק בכלל הוא אלקים ירא של דהדין כותב נבאר" ,,ועתה

 ב״צדק מדין הוא חכם תלמיד לגבי יט. דף דברכות הגמרא דמביא אבות בפרקי יונה
 מן פטור זכות לכף להכריע דצריך דבבינונים רט״ו בסעיף כת״ר שכתב ומה תשפוט"
 זה ואין מגזה״ב בלבו לפסוק הוא ,וכו בצדק דמצות בסברא צ״ע חיים כחפץ ודלא התוכחה

 לחוש לו מותר לשה״ר בשמיעת וכמו בעי מיהא דלחוש ועוד עדים או חזקות כמו בירור
 הוא שם דהגמ׳ דסובר בת״ח דוקא דהוא לומר אפשר הקטנה להיד ואפילו הכא. וכש״כ

 אפשר בבינוני אבל וכו׳ תשפוט בצדק ממצות ולא תשובה עשה דבודאי בהת״ח חזקות מדין
 למילף שייך היאך ממש ודאי הוא דברכות הגמרא דאם ועוד וצ״ע להוכיח דחייב דמודה

 לגבי דוקא הוא גמרא של דהודאי חובה לכף דנוטה היכי עבירה בספק אלקים לירא משם
בגמרא. שם כתיב לא בזה עבירה עבר בלא ודאי דהוי ולא תשובה

 דאם להרמב״ם כתב ג' סעיף חיים חפץ בפתיחה — נפשטו דלא שאלות לי יש
 אינו אם הדין יהא מה וצ״ע חסידות מדת אלא אינו צדיק או רשע הוא אם מכירו אינו

 דוקא דצריך דאפשר חובה לכף נוטה הוא אם ונפ״מ צדיק או בינוני הוא אם מכירו
 מה לבררו חייב הוא אם צדיק או רשע הוא אם מכירו באינו ועוד צדיק, שהוא מכירו
 רגע בכל עובר הוא אם ח לדון_ואעו ייבדח רבשיעו ועוד__ צדיק, הוא דאפשר טיבו

תשובה. לראות ואשמח עדיין נפשטו לא השאלות כלו לדון חייב הוא רגע דבל רגעו

 רב בכבוד
יארק ניו ל. ד. ה.

תשובה

התש״ל. בשלח( )ד׳ שבט י״ד יום בס״ד

שלשום. נתקבל מכתבו יקרת באה״ר. וש״ת אחדשה״ט
 דברים הם ז״ל לר״י השע״ת על השער" "זה בפי׳ שכתוב מה על שהשיג מד. א(

 רק הוא בצדק של עשה דמצות בזה, שנתקשה הזך ושכלו הרחבה דעתו על ופלא ברורים
 בתור הוא בת״ח אבל לזכות, להכריע המצור. אז שקול, שהדבר כלומר שיפוט צריך אם

 הח״ח בלשון וכן הר״י של בלשונות היטב והמעיין לשיפוט מקום שאין ודאית חזקה
 התענוג על לוותר מוכרח אני הזמן קוצר ומפני ברור שזה יראה ח—ז סעיף ו׳ כלל

 שעובר לזכות אותו דן אין אם דבת״ח ז״ב מ״מ אבל בקצרה. ולכתוב בזה להשתעשע
 גם המביאו המשניות על להר״מ פה״מ בלשון מבואר וכן שכן. במכל עשה המצות על

 הח״ח מש״כ וכן אבות על בפי׳ הר״י דברי יתפרשו זה דרך ועל אבות על בפי׳ הר״י
דעובר. הוא דכ״ש קוונתו נמי שם בהג״ה

בצ״ע, ונשאר הכריע לא הח׳יח יפה, העתיק לא — תוכחה של מצות בענין ב(
 בתור זה שאין אף לזכות להכריעו דהמצוה כיון השער" "זה בעל הכריע מסברא לכן

 מצות גדרי כפי מוכיחו אם אפילו ולהוכיחו מעשה לעשות אבל מיבעיא, ולמיחש ודאית

 בצדק של להמצוה בניגוד וזה הדעת חלשות מרגיש רוב ע״פ תוכחה המקבל מ״מ תוכחה,
 השאיר ומ״מ תוכחה, מצות אין לבינוני דגם השער" "בזה שם לצדד רוצה זה ובגלל וכו׳,

 מצות שאין הקטנה כהיד שם הכריע בזה ודאי בתורת שהוא בת״ח אבל כצ״ע, שם זה
בצ״ע. ונשאר הכריע לא הח״ח שגם כיון תוכחה
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 אלא רגע בכל עובר שאינו מסברא, נראה רגע. בכל עובר אם שהסתפק מה ג(
 שמבואר מה לפי או לה״ר על עבר שלא באופן דיבר אם אפילו או לה״ר, שמדבר פעם בכל

 ד,מאירי והנה עובר. הוא כמחשבה דאפילו אבות על בפי׳ ד,מאירי והעתיקו להר״מ בפה״מ
 כאדם פועלה כשנודע לומר צריך ואין וז״ל ודאי בתור שהוא כשר אדם על זה כתב
 בכשרים החושד א׳( צ״ז )שבת ז״ל כאומרם במחשבתו חטא בדבר יחשדוהו שאל כשר
 חבירו שעשה מה את שמזכיר כ״ז לפ״ז בצדק. מצוד, שיש מי על זה כתב והרמב״ם וכו׳.

בצדק. על עובר לחובתו ומהרהר

 שהרי יצויר לא זה ספק צדיק או בינוני הוא אם ספק אם אודות שמסתפק מה ד(
 או צדיק וספק הרמב״ם(. )כלשון מפורסם צדיק לא שהוא בהכרח הרי ספק הוא אם

ההוא. במקום זר באיש יצויר רשע
 דבכל וקצ״ע הרמב״ם. בלשון עייש״ה צל״ע הרמב״ם בכוונת ד,ח״ח פי׳ ]ובעיקר

 כלל מצוד, שאין אלו למעט לרמז בא ואולי האדם, כל את דן והוי במשנה כתוב הספרים
אדם[. העתיק בפתיחה הח״ח ואילו

 מה בכל ויושע ברו״ג, לטוב לבו משאלות שיתמלא וכ״ט ובהצלחה רבה בהוקרה
להושע. דבעי

ער

הנ״ל מעניו מהנ״ל ערד

 הנה ודאית, בתור שהוא חכם תלמיד בענין שכתב מה אודות — הגיעני מכתבו _____
 חיים בחפץ אבל חזקה מטעם דהוי לפרש יש בודאי ע״א י״ט דף ימם דברכות בסוגיא

 לכף לדון צריך חובה לכף נוטה אם דאפילו יונה רבינו של לדינו מקור זו גמרא מביא
 וכו׳ בצדק מצות לקיים שייך האיך חזקה מטעם היה דאם משפט דצריך משמע זכות,

 מטעם היה ואם וכו׳ בצדק של המצוד, לפרש בא במשנה, שם אבות בפרקי יונה והרבינו
 חיים מים בבאר י״ח סעיף ד׳ כלל חיים בהחפץ ועוד שם להמשגה זה שייך ד,איך חזקה

 וכו׳ בצדק מטעם דהוא שם הגמרא דמפרש וודאי כן אם בהוכחה חייב אם בצ״ע הניח שם
 קטנה" ה״יד לפרש דיש )ובאמת הוכחה ממצות פוטר דהוא אלא קטנה היד מפרש הוא וכן

 השקול בספק בעלמא אבל מד,וכחד, פוטרו הכי ומשום חזקה מדין הוי שם דד,גמרא דסובר
 ברורה ראיה כאן אין חיים דלהחפץ וודאי לי משמע אבל מהוכחה( לפוטרו יכולין אין

 בצדק ממצות זכות לכף להכריעו וצריך חובה לכף שנוטה ספק דהיא אלא חזקה מטעם
 הלשון ומפשטות וכו"׳ לא הוא בזה לזכות אותו לדון "החיוב השער" ב״זה שכתב ומה וכו׳

 בהגה״ה ח׳ סעיף ו׳ בכלל חיים כהחפץ דלא בודאי זה בצדק. המצוד, מקיים דאינו משמע
 ומה מהמצות. דהוא משמע שם יונה ברבינו זכות" לכף אותו לדון "נתחייבת ומהלשון שם

 בספר אבל ־׳המצוד, עובר מ״מ אבל שכן" במכל עשה המצות על "שעובר במכתב שכתב
וצ״ע. כלל עובר דאינו משמע השער" "זה

 אות -אותיות בשער א׳ חלק בשל״ה כך אחר ראיתי הוכחה של השאלה ובענין
 והוא הענין בירור לידי לבוא יוכל אם מ״מ וכו׳ לדון הוא שהחיוב אף ומיהו וז״ל ד,כ׳

 בירור יש אם בדבריו לעיין ונא עכ״ל עביד מצוה אז וכו׳ הוכח מצוד, לקיים וכו׳ רוצה
עמדין(. יעקב ר׳ ע״י עוז במגדול הובא השל״ה )דברי לא. או להוכיחו חייב אם להספק
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 בצבור התורה קראו אם למשל צבור על ספק יש אם זה בענין שאלה עוד א יש
 זכות לכף שדן אחד אם זכות, לכף לדון וצריך דוקא בהצבור דתלוי מצוד, שאר או

 מקיים אנשים עשרה יש דאם האנשים כפי דתלוי או״ד אחד ספק דהוי אחד מצור. מקיים
וצ״ע. מצות, עשרה

תשובה

תש״ל. משפטים ב' יום בס״ד
הקודם. במכתבי כבר שכתבתי מה על להוסיף לי ואין מכתבו, יקרת נתקבל היום

 דזה מוכח רי״ח אות עד המ״ע הזכיר ולא ת״ח הדין רט״ו באות בש״ת הר״י מדמביא
 לזכות לדונו מחויב ג״כ וכו׳ בצדק כתבה לא התורה אם דאפילו כלומר — מיוחד דין

 דיש וכו׳ בצדק — המ״ע על ג״כ עובר לחוב דנו אם המ״ע לנו שיש ולאחר ודאי. בתור
 לומר הכרח שום ואין המ״ע. נמי מקיים לכ״ז אותו כשדן וממילא מנה. מאתיים בכלל
הח״ח. על חולק השער" ד״זה

 ספר בידי. והעת העט שאין אעשה מה אבל אלו בענינים להשתעשע עוד רציתי
בדבר. מחויב אינו אבל המ״ע דמקיים דס״ל הנראה וכפי תח״י כעת אין של״ה

אחת. מ״ע רק דמקיים נראה הי׳ הדל שכלי לפי — שמסתפק מה

 ציבור נחשדו למשל ואם הענין לפי הכל כי קצוב דבר לזה דאין נראה ולענ״ד
 וממילא מיחה לא ולמה הסכים למה מהם אחד כל על החשד אז מצוה איזה על שעברו

"עמיתיך". וגו׳ בצדק אחד בכל ומקיים מהם אחד כל את דן הוא זכות לכף ד,דנם
שליט״א צ. א. מ. הרב חתני הערת

עז

עמלק מחיית

תש״ל. אד״א כ״ה יום בס״ד
 תוצרת לקנות וחרם איסור שום אין תמול. שנתקבל המכתב על מענה וברכה. שלו׳

 החרם חל אין ספרד, על חרם שעשו שמקובל אומרים שיש ומה גוים. משאר יותר גרמני'
 והכל שם לגור שלא בעיקר היתד, החרם ספרד, על חרם שיש האומרים לפי וגם גרמני׳. על

 מצות בזה שיש חדשה תורה לחדש וחלילה בנסיון. עמדו לא שהרבה השמדות גזירות מפני
 נראה לכן האמיתי עמלק זה הוא מי מאתנו נעלם יהי׳ שילה יבא עד כי עמלק מחיית
 להשכיח גורם שזה כיון "מצפוני" ענין בזה שיש שאומרים מפני בזה להחמיר מקום שאין

אפי". שבט אשור "כי
 ליכא כי התורה חלקי כשאר היא עמוקה תורה השואה תורת ד׳ דרך להמבקשים

 דין נעשה וכאשר מזה, דעתנו להסיח רשות לנו אין אשר באורייתא רמיזא דלא מידי
 אזובי יעשו מה שלהבת נפלה בארזים דאם הבריות על ומתקדש מתיירא שמו בצדיקים

 תורת שעזבו אלו רוב שע״פ בחוש רואים אנו שהרי נושע ואיסורים בחרמים לא אבל קיר,
 הדתית העתונות שגם מה על ]למרות המזבח. בקרנות המחזיקים הם בסיני שנתקבלה ד׳

בזה[. נתפסה
בב״א. הבחירה בית ובבנין עולם גאולת ויגאלנו די לצרתנו יאמר די לעולמו והאומר
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 בצבור התורה קראו אם למשל צבור על ספק יש אם זה בענין שאלה עוד לי יש
 זכות לכף שדן אחד אם זכות, לכף לדון וצריך דוקא בד,צבור דתלוי מצוה שאר או

 מקיים אנשים עשרה יש דאם האנשים כפי דתלוי או״ד אחד ספק דהוי אחד מצור, מקיים

וצ״ע. מצות, עשרה

תשובה

תש״ל. משפטים ב׳ יום בס״ד
הקודם. במכתבי כבר שכתבתי מה על להוסיף לי ואין מכתבו, יקרת נתקבל היום

 דזה מוכח רי״ח אות עד המ״ע הזכיר ולא ת״ח הדין רט״ו באות בש״ת הר״י מדמביא
 לזכות לדונו מחויב ג״כ וכו׳ בצדק כתבה לא התורה אם דאפילו כלומר — מיוחד דין

 דיש וכו׳ בצדק — המ״ע על ג״כ עובר לחוב דנו אם המ״ע לנו שיש ולאחר ודאי. בתור
 לומר הכרח שום ואין המ״ע. נמי מקיים לכ״ז אותו כשדן וממילא מנוע מאתיים בכלל

הח״ח. על חולק השער" ד״זה
 ספר בידי. והעת העט שאין אעשה מה אבל אלו בענינים להשתעשע עוד רציתי

בדבר. מחויב אינו אבל המ״ע דמקיים דס״ל הנראה וכפי תח״י כעת אין של״ה
אחת. מ״ע רק דמקיים נראה הי׳ הדל שכלי לפי — שמסתפק מה

 ציבור נחשדו למשל ואם הענין לפי הכל כי קצוב דבר לזה דאין נראה ולענ״ד
 וממילא מיחד, לא ולמה הסכים למה מהם אחד כל על החשד אז מצות איזה על שעברו

"עמיתיך". וגו׳ בצדק אחד בכל ומקיים מהם אחד כל את דן הוא זכות לכף ד,דנם
שליט״א צ. א. מ. הרב חתני הערת

עז

עמלק מחיית

תש״ל. אד״א כ״ה יום בס״ד
 תוצרת לקנות והרם איסור שום אין תמול. שנתקבל המכתב על מענה וברכה. שלו׳

 החרם חל אין ספרד, על חרם שעשו שמקובל אומרים שיש ומה גוים. משאר יותר גרמני׳
 והכל שם לגור שלא בעיקר היתד, החרם ספרד, על חרם שיש האומרים לפי וגם גרמני׳. על

 מצות בזה שיש חדשה תורה לחדש 'וחלילה בנסיון. עמדו לא שהרבה השמדות גזירות מפני
 נראה לכן האמיתי עמלק זה הוא מי מאתנו נעלם יהי׳ שילה יבא עד כי עמלק מחיית
 להשכיח גורם שזה כיון "מצפוני" ענין בזה שיש שאומרים מפני בזה להחמיר מקום שאין

אפי". שבט אשור "כי
 ליכא כי התורה חלקי כשאר היא עמוקה תורה השואה תורת ד׳ דרך לד,מבקשים

 דין נעשה וכאשר מזה, דעתנו להסיח רשות לנו אין אשר באורייתא רמיזא דלא מידי
 אזובי יעשו מה שלהבת נפלה בארזים דאם הבריות על ומתקדש מתיירא שמו בצדיקים

 תורת שעזבו אלו רוב שע״פ בחוש רואים אנו שהרי נושע ואיסורים בחרמים לא אבל קיר,
 הדתית העתונות שגם מה על ]למרות המזבח. בקרנות המחזיקים הם בסיני שנתקבלה ד׳

בזה[. נתפסה
בב״א. הבחירה בית ובבנין עולם גאולת ויגאלנו די לצרתנו יאמר די לעולמו והאומר



נדברועו סימןקלד ז א
 אלא רגע בכל עובר שאינו מסברא, נראה רגע. בכל עובר אם שהסתפק מה ג(

 שמבואר מה לפי או לה״ר על עבר שלא באופן דיבר אם אפילו או לה״ר, שמדבר פעם בכל
 ד,מאירי והנה עובר. הוא במחשבה דאפילו אבות על בפי׳ המאירי והעתיקו להר״מ בפה״מ

 כאדם פועלה כשנודע לומר צריך ואין וז״ל ודאי בתור שהוא כשר אדם על זה כתב
 בכשרים החושד א׳( צ״ז )שבת ז״ל כאומרם במחשבתו חטא בדבר יחשדוהו שאל כשר
 חבירו שעשה מה את שמזכיר כ״ז לפ״ז בצדק. מצוה שיש מי על זה כתב והרמב״ם וכו׳.

בצדק. על עובר לחובתו ומהרהר

 שהרי יצויר לא זה ספק צדיק או בינוני הוא אם ספק אם אודות שמסתפק מה ד(
 או צדיק וספק הרמב״ם(. )כלשון מפורסם צדיק לא שהוא בהכרח הרי ספק הוא אם

ההוא. במקום זר באיש יצויר רשע
 דבכל וקצ״ע הרמב״ם. בלשון עייש״ה צל״ע הרמב״ם בכוונת ד,ח״ח פי׳ ]ובעיקר

 כלל מצוד. שאין אלו למעט לרמז בא ואולי האדם, כל את דן והוי במשנה כתוב הספרים

אדם[. העתיק בפתיחה הח״ח ואילו

 לבו משאלות שיתמלא וכ״ט ובהצלחה רבה בהוקרה
להושע. דבעי

מהבכל ויושע ברו״ג, לטוב

עו

הנ״ל מעניו מהנ״ל עוד

 הנה ודאית, בתור שהוא חכם תלמיד בענין שכתב מה אודות — הגיעני מכתבו
 חיים בחפץ אבל חזקה מטעם דהוי לפרש יש בודאי ע״א י״ט דף שם דברכות בסוגיא

 לכף לדון צריך חובה לכף נוטה אם דאפילו יונה רבינו של לדינו מקור זו גמרא מביא
 וכו׳ בצדק מצות לקיים שייך האיך חזקה מטעם היה דאם משפט דצריך משמע זכות,

 מטעם היה ואם וכו׳ בצדק של המצוד. לפרש בא במשנה, שם אבות בפרקי יונה והרבינו
 חיים מים בבאר י״ח סעיף ד׳ כלל חיים בהחפץ ועוד שם להמשנה זה שייך האיך חזקה

 וכו׳ בצדק מטעם דהוא שם הגמרא דמפרש וודאי כן אם בהוכחה חייב אם בצ״ע הניח שם
 קטנה" ה״יד לפרש דיש )ובאמת הוכחה ממצות פוטר דהוא אלא קטנה היד מפריש הוא וכן

 השקול בספק בעלמא אבל מהוכחד, פוטרו הכי ומשום חזקה מדין הוי שם דד,גמרא דסובר
 ברורה ראיה כאן אין חיים דלהחפץ וודאי לי משמע אבל מד,וכחד,( לפוטרו יכולין אין

 בצדק ממצות זכות לכף להכריעו וצריך חובה לכף שנוטה ספק דהיא אלא חזקה מטעם
 הלשון ומפשטות וכו"׳ לא הוא בזה לזכות אותו לדון "החיוב השער" ב״זה שכתב ומה וכו׳

 בהגה״ה ח׳ סעיף ו׳ בכלל חיים כהחפץ דלא בודאי זה בצדק. המצוד, מקיים דאינו משמע
 ומה מהמצות. דהוא משמע שם יונה ברבינו 'זכות" לכף אותו לדון "נתחייבת ומהלשון שם

 בספר אבל המצוד, עובר מ״מ אבל שכן" במכל עשה המצות על "שעובר במכתב שכתב
וצ״ע. כלל עובר דאינו משמע השער" "זה

 אות האותיות בשער א׳ חלק בשל״ה כך אחר ראיתי הוכחה של השאלה ובענין
 והוא הענין בירור לידי לבוא יוכל אם מ״מ וכו׳ לדון הוא שהחיוב אף ומיהו וז״ל ד,כ׳

 בירור יש אם בדבריו לעיין ונא עכ״ל עביד מצוד, אז וכו׳ הוכח מצוד, לקיי׳ם וכו׳ רוצה
עמדין(. יעקב ר׳ ע״י עוז במגדול הובא השל״ה )דברי לא. או להוכיחו חייב אם להספק



קלג נדברו עה סימן ז א
 במתחיל שם בהגה״ה ח׳ סעיף ו׳ כלל בספרו חיים דהחפץ וצ״ע וכו׳ ממצות לא הוא

 ברבעו משמע וכן וכו׳ תשפוט בצדק בכלל הוא אלקים ירא של דהדין כותב נבאר" "ועתה
 ב״צדק מדין הוא חכם תלמיד לגבי יט. דף דברכות הגמרא דמביא אבות בפרקי יונה

 מן פטור זכות לכף להכריע דצריך דבבינונים רט״ו בסעיף כת״ר שכתב ומה תשפוט"
 זה ואין מגזה״כ בלבו לפסוק הוא וכו׳ בצדק דמצות בסברא צ״ע חיים כחפץ ודלא התוכחה

 לחוש לו מותר לשה״ר בשמיעת וכמו בעי מיהא דלחוש ועוד עדים או חזקות כמו בירור

 הוא שם דד.גמ׳ דסובר בת״ח דוקא דהוא לומר אפשר הקטנה להיד ואפילו הכא. וכש״כ
 אפשר בבינוני אבל וכו׳ תשפוט בצדק ממצות ולא תשובה עשה דבודאי בהת״ח חזקות מדין

 למילף שייך היאך ממש ודאי הוא דברכות הגמרא דאם ועוד וצ״ע להוכיח דחייב דמודה
 לגבי דוקא הוא גמרא של דהודאי חובה לכף דנוטה היכי עבירה בספק אלקים לירא משם

בגמרא. שם כתיב לא בזה עבירה עבר בלא ודאי דהוי ולא תשובה
 דאם להרמב״ם כתב ג׳ סעיף חיים חפץ בפתיחה — נפשטו דלא שאלות לי יש

 אינו אם הדין יהא מה וצ״ע חסידות מדת אלא אינו צדיק או רשע הוא אם מכירו אינו
 דוקא דצריך דאפשר חובה לכף נוטה הוא אם ונפ״מ צדיק או בינוני הוא אם מכירו
 מה לבררו חייב הוא אם צדיק או רשע הוא אם מכירו באינו ועוד צדיק, שהוא מכירו
 רגע בכל עובר הוא אם דן ואינו לדון דחייב בשיעור ועוד צדיק, הוא דאפשר טיבו
תשובה. לראות ואשמח עדיין נפשטו לא השאלות וכל לדון חייב הוא רגע דכל ורגע

 רב בכבוד
יארק ניו ל. ד. ה.

תשובה

התש״ל. בשלח( )ד׳ שבט י״ד יום בס״ד

שלשום. נתקבל מכתבו יקרת באה״ר. וש׳<ת אחדשה״ט
 דברים הם ז״ל לר״י השע״ת על השער" "זה בפי׳ שכתוב מה על שהשיג מד. א(

 רק הוא בצדק של עשה דמצות בזה, שנתקשה הזך ושכלו הרחבה דעתו על ופלא ברורים
 בתור הוא בת״ח אבל לזכות, להכריע המצוד. אז שקול, שהדבר כלומר שיפוט צריך אם

 הח״ח בלשון וכן הר״י של בלשונות היטב והמעיין לשיפוט מקום שאין ודאית חזקה
 התענוג על לוותר מוכרח אני הזמן קוצר ומפני ברור שזד. יראה ח—ז סעיף ו׳ כלל

 שעובר לזכות אותו דן אין אם דבת״ח ז״ב מ״מ אבל בקצרה. ולכתוב בזה להשתעשע
 גם המביאו המשניות על לד.ר״מ פה״מ בלשון מבואר וכן שכן. במכל עשה המצות על

 הח״ח מש״כ וכן אבות על בפי׳ הר״י דברי יתפרשו זה דרך ועל אבות על בפי׳ הר״י
דעובר. הוא דכ״ש קוונתו נמי שם בהג״ה

בצ״ע, ונשאר הכריע לא הח״ח יפה, העתיק לא — תוכחה של מצות בענין ב(
 בתור זה שאין אף לזכות להכריעו דהמצוה כיון השער" "זה בעל הכריע מסברא לכן

 מצות גדרי כפי מוכיחו אם אפילו ולהוכיחו מעשה לעשות אבל מיבעיא, ולמיחש ודאית
 בצדק של להמצוה בניגוד וזה הדעת חלשות מרגיש רוב ע״פ תוכחה המקבל מ״מ תוכחה,

 השאיר ומ״מ תוכחה, מצות 'אין לבינוני דגם השער" "בזה שם לצדד רוצה זה ובגלל וכו׳,
 מצות שאין הקטנה כהיד שם הכר־ע בזה ודאי בתורת . שהוא בת״ח אבל כצ״ע, שם זה

בצ״ע. ונשאר הכריע לא הח״ח שגם כיון תוכחה



ז א
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נדברועה סימןקלב

 להיפך, משמע מהרמב״ם המדייק הח״ח מדברי אבל לגנות, במתכוון גם איסור אין תלתא

דדש. ד״ה ב׳ נ״ח בב״מ רש״י דברי פשטות הוא וכן
 מדמתחיל לה״ר חלקי משני מיירי ה׳ בהלכה שגם אף הר״מ בלשון הסתכלתי ושוב

 והמספר אח״כ מדכתב אבל לה״ר חלקי השני דכייל נראה לשונו דמסתימת וכו׳ המספר אחד
 הבין כאשר מפורש הרי וכו׳ שלושה בפני אלו דברים נאמרו ואם וכו׳ שגורמים דברים

 לגבות במתכוון שלא גנות דברי במדבר דגם זצ״ל הח״ח באמת הבין וכן שליט״א, מעכת״ר
 דברי דעצם אומרים שאנו דמה לו. להצר או להזיק שגורמים לפי — האיסור יסוד —

 בשע״ת יונה רבינו זאת הגדיר — עי״ז מתגנה שחבירו גורם כשאינו גם תורה אסרה גנות
לאידם". ושמחתו חבירו את ולהרשיע לחייב "ובחירתו רט״ז: אות

 שרצה מה היטב. מובנים אינם עדיין לעב״ד הרשב״ם שיטת בביאור האריך שכת״ר מה

 מסתפק בבמ״ח( 52 )בעמוד הח״ח — כן נראה לא שיטתא בחדא ורש״י שהרשב״ם לומר
 בעליות מובא זו ושיטה כפשוטו הוא ד״הבעלים" מיוחדת שיטה דלרש״י מסיק ולבסוף בזה,
 אלא — המספר רק הבעלים מיקרי לא ושם רכילות מאיסור רק מיירי הרשב״ם אבל דר״י

לרעהו". איש בין מדנים משלח משום הוא רכילות דאיסור שסיפרו מי על גם

 בלה״ר כמו האיסור הסיפור עצם אין דברכילות דס״ל נראה הרשב״ם שיטת ובביאור
 )כמבואר לגלוי דעבידא מלתא דהוי כיון לכן לרעהו איש בין מדנים שגורם מפני אלא

 דגם בלה״ר משא״ב הגורם אינו דהמספר נמצא יתגלה וממילא עיי״ש( הרשב״ם בפי׳ זה
 )מדנים( שגורם מה מלבד ברכילות דגם ס״ל עליו והחולקים האיסור. הוא הסיפור עצם

 הרמב״ם של ההיתר בזה אין וממילא האיסור מגוף הוא עצמו הסיפור גם הרי שנאה
 לפי׳ כאמור האיסור הוא הסיפור עצם שאין לה״ר בחלק אלא התירו לא שהם וסייעתו

מהלכה. הח״ח זה דחה
 באפשרותי אין וכעת אותו למדתי לא רב דמזמן הח״ח של הרכילות בחלק עוד וצ״ע

יותר. להאריך
 לא ובשנים שנים רק נשאר שהרי ג׳ כשיש לספר מותר דלמה נתקשה שכת״ר ומה

 יספרו שנים אם לפ״ז א״כ מצטרף, דהמספר לומר שרוצה ומה גדולה, תמי׳ זו מתפרסם
הטעם. עייש״ה א״ת מקרי דלא בח״ח מפורש זה אבל א״ת, של דין לו דיש נאמר לשנים

 ההיתר ליכא אלקים דביראי ה׳ סעיף בח״ח מבואר דהנה להקשות עוד יש והנה
 וצ״ל מפורסם, שאינו לאו דהוי לפי כאן לומר ודוחק עסקינן ברשיעי דאטו וצ״ע א״ת, של

 שבין המספר לזה גם לחוש יש א״כ לה״ר באבק הכל ב׳( קס״ד )ב״ב חז״ל דקבעו דכיון
 מה נמי קשה דלא ממילא א״כ לה״ר, בכלל שזה ירגיש שלא באופן ידו על יתפרסם כך

בזה. התקשה שכת״ר

עה

עמיתך תשפוט בצדק מעניו

הרה״ג. לכבוד

 תשפוט "בצדק מצות בענין עכשיו עוסק אני הנה — לרב תלמיד שאלת אחר
 ה״שערי על השער" "זה בספר וראיתי הענין על קונטרס להדפיס אני ורוצה _עמיתך״
בזה לזכות אותו לדון החיוב וז״ל אלקים ירא ההוא האיש אם בד״ה רי״ח שער תשובה"



מטות פרשת ז^זביםשמח

שבשמים. אביהם אל ב״י
ולב״ג. לב״ר היה רב ומקנה )א(
 ובן ישראל בכור ראובן בגי את הזכיר

 אנו וכן השפחה. בן גד לבני קודם הגבירה
 ולגדי... ׳"ולראובני )א(: ביהושע מוצאים

 לראובני יהושע יקרא "ואז יהושע" אמר
 ...גד ובני ראובן בני וילכו ...ולגדי
 וב״ג... ב״ר בנו הנה וב״ג." ב״ר ויבנו

 וכמה כמה להלן וכן וב״ג". ב״ר אל
 לב״ג ב״ר הכתוב הקדים כ״ב( >שם פעמים
 להשיג בהשתדלותם שכאן, אלא כיאות.

 בי הכתוב, הדגיש לנחלה, להם ער,"י את
 ראובן ובני גד, בגי היו המשתדלים עיקר

 "ויבאו :נאמר ולפיכך אחריהם׳ נגררו רק
 ב״ג מזכיר הפרשה בכל וכן וב״ר" ב״ג

 גם דברו הכתוב )ובלשון לב״ר קודם
 ובני גד בגי "תנאי :על ובגמרא במשנה

 א( טעמים: כמה בזה לחת ויש ראובן"(.
 בעה״י, לגור היתד. גדולה שסכנה

 מפגי הירדן, ע״י הארץ ממרכז המנותקת
 גבורים שהיו גד, ובני מסביב, אשר הגוים

 "ולגד :בברכתו משה אמר וכן מפורסמים,
 אף זרוע וטרף שכן כלביא אמר...
 שהי׳ מפגי שם להתנחל הסכימו קדקד",

 הי׳ ראובן בני אבל רב׳ מקנה להם
 אחרי נגררו ורק זה מסוכן בדבר מהססים

 היתד. למקנה המרעה ששאלת ב( ב״ג!
 וראיתי ב״ר, מאצל ב״ג אצל יותר גדולה

 "ומקנה הכתוב: את ומחלקים מדגישים
 — אבל ״רב״, רק — לב״ר היד. רב

 ממה לזה ראי׳ )ועי׳ מאד" עצום גד ולבני
 פ׳ צאן, גדרת שבנו נאמר, בב״ג שרק
 המדברים ראשי ב״ג היו ולפיכך ל״ס•

 ד״ב ח״א בהדוה״ד ג( בזה: והמשתדלים
 שא״י האומרים, שלדברי לבאר, הארכנו

ובנות אבותינו, בידי מוחזקת היתד. לא

 ביתדות רק שניים פי לקחו צלפחד
 חל? קבל לא ראובן ששבט א״ל אהלים,
 את לקחת שהקדים מפגי בא״י בכורה

 היתה ולא הארץ שנכבשה טרם חלקו
 מהססים, ב״ר הי׳ וממילא ע״ש. מוחזקת,

בעה״י. חלקם לקבל לפניהם בדאי אם
 כל ויעזר... ודיבן עטרות )ג<
 וארץ יעזר בארץ נכללות האלו העדים
 כאן וחשבו א׳. בם׳ הנזכרות גלעד׳

 זה בשם עיר שם שהיתה מפני "יעזו־",
 וכן ארץ(. )או המחוז כל נקרא שמה ועל

 שמה שעל "גלעד", בשם עיר שמד. היתד,
 בין גלעד כאן זכר ולא :המחוז כל נקרא

 רק אז, עדיין נכבשה שלא מפני הערים
 וממנו ישראל בידי הי׳ גלעד ממחוז חלק

מקנה. ארץ היא שגלעד למדו,
 לפני ה׳ הכה אשר הארץ )ד(
 ישראל עשו אשר אחרי ישראל. עדת
 היה בארצם, החזיקו ולא במדינים נקמה
 )שנאמר סיחון ארץ אשר לכל, ברור כבר

 האמרי" ערי בכל ישראל "וישב עליה:
 בה >שנ׳ עוג וארץ כ״ד.( כ״א, לעיל —

 — ל״ר.( פ׳ שם — ארצו״ את ״ויירשו
 לנקם רק לא — ה׳ הכד. אשר ״הארץ היא

 לרשת ישראל" עדת לפגי _ אלא נקם,
 בבקשה וב״ר ב״ג עתה באו ולפיכך אותה׳

 ולא "לאחזה". הזאת הארץ את להם לתת
 הנה עד הי׳ שלא לפי הנה עד זאת בקשו
 את גם ב״י שיירשו הקב״ה׳ שיסכים ברור,
 למה טעם, לתת ויש מזרחה. הירדן עבר

 את ירשו ולא ועוג סיחון ארץ ב״י ירשו
 ברית ה׳ כרת שאמנם וי״ל מדין? ארץ
 הכנעני ארץ את לזרעו לחת א״א עם

 הירדן מעבר אשר והאמרי... החתי
 רבים, של או יחיד של כיבוש וכל מערבה

אינו האל׳ הארצות את ב״י שכבשו טרם

י3
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שמט לתורה מטות פרשת ם•'

 מאד נתחזק שהאמרי אחר אבל כיבוש׳
 הוא וחסן גבהו ארזים "כגבה * נא׳ ועליו

 ימה בעה״י רק ולא ב׳( )עמום כאלונים*
 מלכי וכל מזרחה, הירדן מעבר גם אלא
 מלכי ועוג, לסיחון מם משלמים הי׳ כנען

 הגייסות מן עליהם שישמרו כדי האמרי,
 לב״י היה א״א ממילא כ״ג(, חקת )תנחומא

 ימה בעה״י אשר האמרי עם ללחום
 לעבור לב״י מרשה אדום היה אם )במקרה

 ועוג שסיחון ב״ז כנען( לארץ ארצו דיר
 לעזרת באים בודאי היו שהם מפני קיימים,
מלכי כל לעזרת גם ואולי בעה״י, אחיהם

 ולפיכך מהם, מקבלים שהי׳ בשכר׳ כנען
 האמרי את גם להשמיד ההכרח מן היה

 להחליש רק ולא מזדהה. בעה״י אשר
 ושרשיו ממעל פריו "להשמיד אלא אותו׳

 "עד ובמערב במזרח להכותו )שם(, מתחת*
 ל״ה(, כ״א׳ )לעיל שריד* לו תשאיר בלתי

 ויציקו חרבות שרידיו יבנו שמא מחשש
 לב״י התירו ולפיכך מערבה, בעה״י לב״י

 גדות מב׳ האמרי, ארץ כל את לרשת
 לב״י הי׳ שאפשר מדין׳ משא״ב הירדן.

 טרם ארצם את לרשת לא אבל מהם, לנקם
 עוד להם. המובטחת הארץ, את ,שכבשו

 יורשים היו ואם ישראל חטאו שבמדין י״ל
 ועי׳ עון. כמזכרת תמיד להם היתה אותה,
 הרגו שב״י נזכר שם כ״א, י״ג׳ יהושע

 ירושת לעגין לא אבל מדין, נשיאי ה׳ את
 בלעם את שהרגו שם שנזכר כמו ארצם׳
 בר״ע ומצאתי הארץ. לענין לא ובודאי

 לב״י נתחלקה לא שמדין מברטגורא׳
כאן(. )בעה״ת

מקנה. ולעבדיך הוא מקנה ארץ
 הגורל אבל בגורל׳ תחלק שהארץ ואף

 לו הנחוץ את ושבט שבט לכל יפיל בודאי
כאנשי אגו, וממילא ותכונותיו, מצבו לפי

 הזאת, הארץ את בודאי נקבל מקנה,
הלא שגית, נאמד למה ויאמרו. )ה(

 — ז הדיבור בתחלת ״ויאמרו* נא׳ כבר
 הא׳ האמירה בין הפרשה ומהפסקת מזה

 הפסקה וב״ר ב״ג שעשו ניכר לשני׳
 לחשוב זמן להשומעים לתת כדי בדיבורם,

 לפניהם, שהרציאו דבריהם אמיתת על
 הוא" מקנה !"ארץ—האלו הערים שתשע
 ורק כזאת. לארץ זקוקים וב״ר ושב״ג
 על מהנוכחים א׳ אפילו ערער שלא אחרי

 ולפיכך שנית׳ לדבר התחילו אלו, הנחות
"ויאמרו". הפעם עוד נאמר

 תעברנו אל הארץ... את יתן
 מאד׳ תמוהה היא הב׳ הבקשה הירדן. את

 דעתם, על עלתה שלא נאמר אם שאפילו
 וכמו המרגלים׳ דוגמת למרד יגרום שזה

 להבין, עליהם היה — משה, להם שביאר
 למלחמה יבאו "האהיכם !היושר נגד שזה

 שמכיון וי״ל זז", פה תשבו ואתם
 עדת לפני ה׳ הכה שהארץ כולם, ""שהסכימו

 כמדין(, )ולא לב״י תתחלק והיא ישראל
 של מצב בה להשאיר הוא ההכרח מן הלא

 הירדן( את ב״י שיעברו )בשעה חיילים
 אשר הגוים יבואו שלא אותה, לשמור
 שהם הציעו, ולכן בה׳ ויחזיקו מסביב
 שהם ומכיון הזה. המצב כחיילי ישמשו

 עליה ישמרו הלא כאחזתם, אותה מקבלים
לקוחים חיילים ממצב יותר נפש בחרף

ישראל. שבטי מכל
ב״י לב את תנואון ולמה ס<
 אם מה ק״ו׳ שידונו הארץ, אל מעבר

 מחפשים שבינינו, הגבורים וב״ר׳ ב״ג
 עם למלחמה לצאת שלא כדי עלילות,
 יושב הכנעני המדות, ואנשי הענקים

אכו״ב. על אנו הארץ,
אל הכתה אבתיכם. עשו כה )ח(
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לתור מטות פרשת אזנים שנ

 ויעלו... ...אתם ״בשלחי :ובנא׳ המרגלים
 ב״ג את שהתרה הרי ויניאו". ויראו...

 יכולים ברבים׳ הצעתם תשמע שאם וב״ר,
 המרגלים. בימי כמו במחנה, תמימה לגרום
 יהי׳ שהמרגלים "אבתיכם"׳ ואמר

"הרוחניים"... לאבתיכם
 זכר ברנע. מקדש אתם בשלחי

 משם, המרגלים שנשלחו המקום, את כאן
 ואלמלא לא״י מאד קרובים שהי׳ להודיע

 לא״י תיכף נכנסים הי׳ המרגלים, עצת
 יום עשר "אחד ד׳פ׳ על בספרי וכמבואר

ברגע". קדש עד ...מחרב
 ידע אשכול. נחל עד ויעלו >ט(

 להתחרט וב״ר ב״ג שעתידים רבינו׳ משה
 לקחו ולא המרעה מפני בעה״י שבחרו על

 דרשו פ״ג ובוי״ר חו״ד, זבת בארץ חלקם
 וראו לארץ וב״ד ב״ג שנכנסו בשעה חז״ל,
 !אמרו בה יש נטע וכמה בה יש זרע כמה

 — הזאת בארץ — נחת כף מלא ״טוב
 הירדן. בעבר ד׳( )קהלת חפנים" ממלא

 האשכל, את משה להם הזכיר ולפיכך
 בשנים" "במוט אותו והביאו משם שכרתו

 בהם לחזור לב אל יתנו אולי המחנה׳ אל
 תחת לצאן מרעה במקום לבחור מהחלטתם

 למוסר שהעיר וכמו לאדם. וזרע נטע ארץ
 מבניהם עליהם חביב שהמקנה אזנם, את

ט״ז(. רש״י )עי׳ ובנותיהם
 !ולהלן ההוא. ביום ה׳ אף ויחר ס
 ב׳ נאמר למה בישראל". ה׳ אף "ויחר

 "ביום בראשונה! ולמה "ויזזר״ז פעמים
 שכך מפני "בישראל"? ובשניה! ההוא"

 וגזר ה׳ אף חרה מתחילה מעשה! היה
 היתד. והכוני. ואורישנו" בדבר "אכנו
 ואחרי א׳. ביום כולם את ח״ו לכלות

 ...מצרים ״ושמעו !ואמר משה שהתפלל
הגוים ואמרו א׳ כאיש הזה העם את והמתה

 הארץ... אל להביא.- ה׳ יכלת ...מבלת
 ה׳ והסכים י״ד( )לעיל במדבר" וישחטם
 שנה. מ׳ במשך מעט מעט אותם להמית

 ביום ה׳ אף "ויחר !משה כאן שאמר וזה
 שרצה כ״כ, גדול הי׳ ה' אף שחרון ההוא",

 ושלא ההוא". "ביום ח״ו אותם לאבד
את משה זכר לא לעצמו טובה להחזיק
 החרון אבל הגזירה, שגתרככה רק -תפילתו׳

 יתחלל שלא וכדי נשאר, "בישראל" אף
 שיפלו המקום, דעת הסכימה בגוים׳ שמו

 "ובניכם !שנה מ׳ במשך במדבר פגריהם
 את ונשאו שנה מ׳ במדבר רעים יהי׳

 "ויחד כאן! שאמר וזה )שם(. זנותיכם"
 שגה", מ׳ במדבר וינעם בישראל ה׳ אף

 דינם את להמתיק הועילו הבנים ויסורי
אבותיהם. של

 חטאים. אנשים תרבות לד(
 "תרבות ולב״ר, לב״ג שאמר בשביל
 לפסל עבד שב״ב נענש חטאים" אגשים

מדרש(. בשם )יל״ר מיכה
 עוד ויסף מאחריו תשובו כי 0>ט

 מפורשת ראי׳ מכאן במדבר. להניחו
 שנה ת״ל ישבו שב״י הרמב״ן, לדברי

 שנגזר מאות הארבע במקום במצרים,
 הגאולה, ונתאחרה שחטאו מפני עליהם,

 שנגזר שאע״ס משה, אמר זה דוגמת שהרי
 ישובו אם שגה, מ׳ לנוע המדבר דור על

במדבר. להניחו עוד יסף ה׳, מאחרי
 רק לא הזה. העם לכל ושחתם

 ומעלה, כ' סבן הצבא׳ לאנשי או לכם
 העם לכל אלא למלחמה, לעלות ירצו שלא
 המתקת שאחרי מעשה, היה כך שהרי הזה,

 שנה מ׳ לנוע כולם על נגזר הא׳ הגז״ד
במדבר.
 אומר נחמיה "ר׳ אליו. ויגשו )טז(

כאן אף פצ״ג(. )ב״ר לפיוס" הגשה
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שנא לתורה מטות פרשת ■€*
 משד" את בדבריהם הרגיזו איך בראותם,

 היה כך שלא לו׳ ולאמו־ לפייסו אליו נגשו
בדעתם.

 לטפנו. וערים צאן... גדרות
 להשאר שבחרו החשד, את מהם להסיר
 למלחמה, ללכת מפחדים שהם מפני בעד,"י

 גרמה לצאנם שדאגתם משה, את ולשכנע
 "גדרות על לדבר הפעם הקדימו — לזה,
 אח נבין ובזה לטפם! ערים לפני צאן"־

 חבבו בישראל שבטים שב׳ המחר, הדבר
מטפם. ...יותר צאנם את כאילו

 ירדן על מואב בערבות פה. למקננו

 יושבי עליהם יעלו שאם כדי יריחו,
 להושיעם אליהם קרובים נהי׳ הארץ.

)דמ״א(.
 לפני חשים נחלץ ואנחנו )יס

 אלא במלחמו־" שישתתפו רק לא ב״י•
 הראשונים, להיות יחישו בראשו׳ שילכו

ב״י. לפני
 מפני המבצר בערי טפנו וישב

 כולם אם יאמרו. שלא כדי הארץ. ישבי
 צורן יהיה למלחמה, חלוצים יעברו

 ארץ על לשמור חיילים של מצב להעמיד
 הארץ, ישבי בד, יחזיקו שלא ועוג׳ סיחון

 בערי ישבו ספם כי וב״ר. ב״ג הוסיפו
 נראה והדבר-הזה הארץ. על וישמרו מבצר

 אבל לזה, מסוגל יהי׳ שח״טף" כתמוה,
 אנו שבדורותינו בחשבון, לקחת עלינו

 לצבא. י״ח—י״ז בגי בחורים מקבלים
 חזקים שהי׳ הראשונים, בדורות ומכש״ב

 גזרת — כ׳ מבן נמנו שב״י )ומה מאתנו
 שמנו מ״ו, ׳,א לעיל ועי׳ היא(. הכתוב

 במנון וכן סיני שבמדבר )במגין רק
 א׳ שביום אלה. את מואב( שבערבות

 את עברו וב״י שנח׳ כ׳ להם מלאו לתשרי

ד׳(, )יהושע הראשון לחדש כעשור הירדן

 כ׳ להם שמלאו בחורים גם כבר אז והי׳
 כזה וטף גיסן. י׳ ובין תשרי א׳ בין שנה
 ולהגן מבצר בערי לשבת מסוגל כבר היד,

 ביפים הרחיקו לא שב״י ובפרט׳ עליהן.
 בגלגל, וחנו מהירדן ללכת הראשונים

 בעת ה״טף• לעזרת לבוא הי׳ ואפשר
כ״א. ם' להלן ועי׳ הצורך.

 התנחל עד נשוב... לא )יח<
 לפני לצבא חלוצים שיעברו רק לא ב״י.
 שכבשו(, שנים >ז׳ מקומם אל להביאם ב״י
 התנחל "עד בתיהם אל ישובו לא אלא
 הציעו ר״ל שחלקו(. )ז׳ נחלתו• איש ב״י

 הכיבוש לאחר גם שירותם את למשה
 הם שראויים וביארו החלוקה, בשעת

זו. לשירות
 מעבר אתם ננחל לא )ינסכי

 נוגעים נהי׳ לא וממילא והלאה. לירדן
 וחצי השבטים לט׳ החלוקה בשעת בדבר

 מרובה תועלת להביא ונוכל השבט,
 וקטטות, מריבות ולמנוע סדרים להשכין

 בדבר הנוגעים בין להתפרץ העלולות
 רבה תועלת הביאו ובאמת החלוקה. בשעת

 היו הם כי החלוקה, בשעת ליהושע
 בבחינת לו והי׳ למצותיו תמיד שומעים

 >ב״ב(, ביהושע כמבואר מלך", של "לגיון
 שמרתם אתם ולגדי... "לראובני שאמר

 — ה׳ עבד משה אתכם צוד, אשר כל את
 ותשמעו — למלחמה מהם חלוץ כל שעבר
 עזבתם לא אתכם, צויתי אשר לכל בקולי

 שהביאו היינו רבים"׳ ימים זה אחיכם את
 שחלקו שבים בשבע גם לאחיהם תועלת

הארץ. את
 למלחמה. ה׳ לפני תחלצו אם 0)
 ב״י". לפני חשים "נחלץ אמרתם! אתם

 כלבם ללכת מוכנים אתם וממילא
ב״י". "לפגי אותה להקל בדי למלחמה,
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פרשת אזנים שגב

 באשר ה׳", "לפני היא המלחמה באמת אבל
 וממילא ישראל, לכל ונוגעת להלן׳ יתבאר

 שאין כבר, הכבוש על גס לחשוב צריכים
וממילא: השבטים. שאר למלחמת נוגע זה

 את חלוץ כל לכם ועבר )כא<
 ולהשאיר כולכם שתעברו לא הירדן.
 שישארו אלא הטף׳ בידי עבה״י שמירת

 ועוג סיחון ארץ על להגן צבא יוצאי מכם
 "כל ורק ישראל, בידי שתשאר כולה,

 בראש כגבורים ללכת המסוגלים חלוץ",
 באמת, היה וכך הירדן. את יעברו המחנה,

 אלף "כארבעים :נא׳ )ד׳( ביהושע שהרי
 אל למלחמה ה׳ לפני עברו צבא חלוצי

 וחצי גד ובני ראובן מבני יריחו" ץרכוון
 נמנו מואב בערבות והלא המנשה, שבט
 1 ושלשים ת״ש אלף מ״ג לב״ר והיו ב״י׳

 אלף נ״ב מנשה לבני !ות״ק אלף מ׳ לב״ג
 וש״ן, אלף כ״ו הי׳ מזה וחצי ות״ש!
 יותר השבט וחצי השבטים לב׳ היו וביחד
 ורק צבא׳ יוצאי אלפים ועשרה ממאה

 הרי הירדן, את עברו אלף כארבעים
 כשבעים הגלעד ערי את לשמור שנשארו

הטף. מלבד איש׳ אלף
 איביו את הורישו עד ה׳ לפני

 גבולות והציב גוים עליון בהנחיל מפניו.
 "ברשותו", הקודש ארץ את הניח עמים,
 השנה מראשית בה ה׳ עיני "אשר כארץ

 לשבת ה׳ אויבי ובאו שנה", אחרית ועד
 עון נשלם כאשר ועתה אותה. ויטמאו בה

 חבל יעקב ב״י, על ה׳ צוה האמרי,
 ולשבת מפניו" "איביו את להוריש נחלתו,
 כפלטין וטהרתה בקדושתה ולשמרה בארץ

 ה׳", "לפני עוברים אתם ולפיכך מלך; של
אויביו. על למלחמה
 ה׳ לפני הארץ ונכבשה )כס
הכיבוש. אחר תיכף משמע תשבו. ואחר

ן לתורה מטות

 קיימו כבר זה שע״י תנאי, בתורת רק וזה
 בעה״י ישבו וב״ר ב״ג אבל התנאי• את

 !משה בקשת ע״פ וזה שחלקו. בז׳ גם ימה
 גם וירשו ככם לאחיכם ה׳ יניח אשר "עד
 לירשתו" איש ושבתם הארץ... את הם

 .וא״ל כ״ב. ביהושע נא' וכן ג׳(. )דברים
 מב״ג החיל גבורי שרק שמכיון לזה. טעם

 הלא כולם, ולא הירדן את עברו ומב״ר
 אשר עד רב, יותר זמן שם לשבת עליהם

הארץ. בחלוקת גם לאחיהם ה׳ הגיח
 יש ומישראל. מה׳ נקים והייתם

 וכליות, לב הבוחן מה׳, שהנקי לנו, ונדמה
 הדבר אין אבל מישראל. נקי שהוא בודאי

 ויש המה חשדנים האדם בגי כי כן.
 את מקלקלת לזולת והשנאה שהקנאה
 בנסיבות המה, מטילים וממילא השורה,
 דוקא( — )ולפעמים אפילו דופי שונות,

 בעיני נקיים שהם באלה מרום"׳ ב״מלאכי
 ע״י הודגשה הזאת המצערת והתופעה ה׳.

 — מה׳ נקים ״והייתם :באמרו משה׳
ומישראל". — בהוספה

 מה׳ נקים והייתם תשבו ואחר
 ימה בעה״י שתהי׳ זמן כל ומישראל.

 בשבע ר״ל הארץ׳ שנכבשה אחרי )ובפרט
 בכם שיחשדו אנשים, ימצאו שחלקס׳
 כאריות נלחמתם לחינם לא כי ויאמרו,

 לחינם ולא הארץ את לכבוש המחנה בראש
 ובודאי החלוקה בשעת גם שם נשארתם

 גם ותכבשו פעולתכם בעד שכר תדרשו
 על נוסף בעדכם, מחוז איזה כנען בארץ

...מזרחה בעה״י חלקכם שלקחתם מה
 אז: רק לבתיכם שתשבו אחרי ורק

 — והעיקר — מה׳ נקים ״והייתם
 וישרת צדקתבם את יראו שאז ומישראל",

 התנאי, את שקיימתם רק שלא לבבכם,
לאחיכם שעזרתם אלא משה, עמכם שהתנה
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שגג לתורה מטות פרשת ןם י

 לעצמכם. הנאה שום בלא הארץ׳ את לחלק
רק לא ה׳. לפגי ...הארץ והיתה

 הארץ, גם אלא בזה׳ עצמכם את שתקדשו
 ע״י תתקדש לאחזה, לכם שבחרתם
א״י. שאר כמו ה׳"׳ "לפני ותהי' מעשיכם
 חטאתכם ודעו לה׳ חטאתם >בג(

 כן, תעשון לא אם אתכם. תמצא אשר
 לה׳, חטא זה יהי׳ מבטיחים, שאתם כמו
 מהחטא התוצאות את להתבונן עליכם אבל

 תמצא אשר חטאתכם "ודעו :העקרי
 שלא הא׳, החטא )ע*י "תניאון אם אתכם*,
 אל מעבר ב״י לב את הירדן( את תעברו
 הדומה חטא׳ ה", להם נתן אשר הארץ
המרגלים. לחטא

 תמצא אשר חטאתכם ודעו
 "ושחתם 1 כבר שמענו כללי עונש אתכם.

 פרטית באזהרה בא ועתה הזה*. העם לכל
 ודעו ...כן תעשון לא ״ואם :וב״ר לב*ג

 הזכיר לא אתכם*, תמצא אשר חטאתבם
 גדול ודבר החטא• את אלא העונש, את

 האדם שעל בזה, האלהים איש השמיענו
 הוא אשר מהפגם החטא׳ מן יותר לפחוד
 שעליו ממה הטהורה, בנשמתו עושה

 החטא, בעד לו המגיע העונש, מן לפחוד
 שע״י ואע״ם מהעונש. גדול החטא כי

 מפני לא אבל החטא. נמחק העונש
 החכמה הלא אדרבה מהחטא, חזק שהעונש

 כח אין כי תמות, החטאת הנפש אמרה׳
 את ולתקן לכפר גדול היותר אפילו בעונש,
 אלא בנשמתו. עושה החוטא אשר הפגם׳

 עונשים ע*י החטא נמחל המקום שמחסדי
 אותב שהזהיר וזה ומתאימים. ידועים

 אתכם*, תמצא אשר ב״חטאתכם משה
העונש, מן יותר הקשה

 לטפכם ערים לכם בנו )כד(
תעשו. וגדרתלצגאכסוהיצאמפיכם

 הטף. לפגי הצאן את ט״ז( )פ׳ הזכירו הם
 הדיבור הוא הבהמה מן האדם יתרון והגה
 אומרים אנו וכן וג׳(, ב׳ ל'׳ לעיל )עי׳

 את הבדלת הדבור "ובכח זכה: בתפילה
 נקרא הברואים ובסוגי הבהמה* מן האדם
 דט״ו(, ח*א הדוה״ד )עי' "מדבר* האדם
 קודם לבהמתם דאגו וב״ר שב״ג ומכיון
 הדבור, את מחשיבים הם אין הרי לטפם,

 לסמוך ואין הבהמה, מן האדם יתרון את
 למד ולכן מפיהם. היוצאת הבטחתם. על

 הבהמה על האדם את להחשיב אותם משה
 כל קודם שידאגו ה׳, חננו אשר בדיבורו

 יהי׳ אפשר ואז לצאנם. ואח״ב לטפם
 "בנו פיהם: מוצא את שיקיימו להאמין.

 — לצנאכם וגדרת לטפכם ערים לכם
 את מחשיבים שאתם נראה וכאשר

 ■ מפיכם והיצא — נאמין אז ה״מדבר*,
 עליהם מה הפעם פרט לא ולפיכך תעשו".
 אם לדעת׳ רצה העיקר כי לעשות,

 בו ה׳ שנפח האדם, את הם מחשיבים
 ות״א חיה*, לנפש האדם "ויהי חיים נשמת
 ה׳, שחננו הדיבור. בעד ממללא', "לרוח

מפיהם. להיוצא ערך יש ואז
 מכירן הגלעד. בערי שם יהיו )כס
 החיל גבורי שרק משה, מפי ששמעו
 ע׳ )וביניהם העם ושאר הירדן את יעברו

 התחרטו בעה״י, ישאר צבא( יוצאי אלף
 סמוך המבצר ערי את לבנות שרצו ממה

 ט״ז( בפ׳ "פה* אז אמרו )ולפיכך לירדן
 ארץ בכל הערים את לבנות והחליטו
 ולפיכך עליהן. שיגן מי יש שהרי הגלעד׳

 ר״ל הגלעד*, בערי שם "יהי׳ :עתה אמרו
)רמ״א(. הגלעד ערי בכל לגור יתפזרו
 הייני חלוצים. יעברו לא ואם )ל(

 כמו ילחמו אלא המחנה׳ בראש ילכו שלא
בארץ בתככם "ונאחזו :אז השבטים, שאר
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פרשת אזנים שנד

 כלל יעברו שלא לפרש, אין אבל כנעף.
 שאר להם יתנו לא שזה הירדן, את

 עי׳ *חלוצים". יעברו שלא אלא השבטים,
ס״א. קידושין לא" *אי ד״ה תום׳

 את לעבר כולם כשרצו נחנו. )לב(
 אבל י״ז(, )פ׳ "ואנחנו" אמרו הירח את

 החיל גבורי שרק משה, להם שאמר אחרי
 מיעוט, על המראה *נחנו"׳ אמרו יעברו,

 אמרו! השבטים וכן בכלל. כולם שלא
 יוסף שחסרו נחנו", א׳ איש בני *כלגו

 מה", *ונחנו אמר מכ״א והענו ובנימין,
 שכולם לומר, כ״י את לכלול רצה שלא
)רמ״א(. וריק הבל

 מעבר נחלתנו אחזת ואתנו
 לא פן שחוששים, וב״ר ב״ג ראו לירדן.

 יקבלו שלא אחרי שלם, בלב ילחמו
 ומתנים מאומה, כנען שבארץ מהכיבוש

 לפיכך "חלוצים"׳ דוקא שיעברו עמהם,
 יהי׳ כנען בארץ שילחמו שבשעה אמרו,

 ארץ בעד נלחמים שהם במחשבתם׳
 ארץ את להם יתנו אז רק שהרי הגלעד,
 כנען. בארץ לב בכל ילחמו אם הגלעד,

 ה׳ לפני חלוצים נעבר "נחנו * שאמרו וזה
 — חלק בה נקח שלא אף — כנען ארץ

 אחזת — תהי׳ במחשבותינו — ואתנו
 רק אותה׳ שנקבל לירדן", מעבר נחלתנו

אחינו. לפני כנען ארץ תבבש אם
 כבר מנשה. שבט ולחצי >לג<

 שהקב״ה י״ג(, י״ב׳ כ״ז, )לעיל כתבנו
 פרטיה, לכל כנען ארץ את למשה הראה
 שידע כדי הארץ׳ את לחלק שצור. טרם

 עה״י. את למסור אפשר שבטים לכמה
 שם להושיב שאפשר יצא, החשבון ולפי
 שהי׳ במנשה, ובחר שבט. חצי עוד

 חלקם, את וכבשו בעצמם והלכו גבורים
שהיתר׳ הגלעד, וארץ זו. ם׳ בסוף כמבואר

 רבים, עמים ומוקפת א״י ממרכז רחוקה
 והוטב עליה, להגן לגבורים צריכה היתד.
 רצו מנשה בני ויאיר שמכיר משה׳ בעיני

 הב׳ השבט וחצי בגלעד. להשאר הם גם
 ביל״ר וראיתי ימה. בעה״י נחלה קבל

 מפני לחצאין מנשה שבט ש״נקרע"
 את שיקרעו לשבטים, גרם שמנשה

 הגביע את שמצאו בשעה בגדיהם,
בנימין. באמתחת

 בשעת התחשבו לעריה. הארץ
 מסחר מרכזי שהן בערים׳ גם החלוקה

 עוד אולי מזה, מתפרנסים ורבים ותעשיה,
 ז״ל וכאמרם השדות מרווחי טוב יותר

 מעבודת )היינו מינך" טוב בעסקא *הפוכי
 בעה״י, רק חה ם״ג(ן יבמות — השדה

 התחשבו חו״ד, זבת ארץ שהיא בא״י, אבל
השדות. וכמות באיכות בעיקר

 שלכל סביב. הארץ ערי בגבלת
 וכך להם, השייכות שדות יש וכפר עיר

 בדיוק הגבולת את סמן ולא נתחלקו.
 כנען בארץ זאת שעשה כמו ובשמות׳

 נוגע הדבר היה ששם מפני ל״ד(, )להלן
 התנאי את קיימו מתי לדעת ולב״ר, לב״ג

 נסמנו לפיכך >מ״ח(. הארץ בכיבוש לסייע
 בעה״י משא״ב נמרץ׳ בדיוק הגבולות

 בכלל: ונא׳ בזה צורך הי׳ לא מזרחה
סביב". הארץ ערי "בגבלת
 בבני צאן. וגדרת מבצר ערי )לס

 מכאן צאן; גדרת שבנו נזכר, לא ראובן
 אבל רב", "מקנה רק היה שלב״ר ראי'
 ב״ג הי׳ ולפיכך מאד". "עצום הי׳ לב״ג
 שיתנו לדרוש, הקורה בעובי שנכנסו אלה
 רק וב״ר לאחזר" גלעד ארץ את להם

א׳. פ׳ לעיל עי׳ אחריהם. נגררו
 לה בשמו. נבח לה ויקרא )מב<

לה נתקיים שלא לפי ה״א... מפיק אינו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 529 מס עמוד ציון בן בן זלמן סורוצקין, במדבר ד - לתורה אוני□
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תקנט[ וטור חשד יז,תלמודיקכרך

זכות. לכף לדונו והמצות בחבירו לחשוד האיסור חשד.

הפרקים:

חשד; איסור א.

זכות. לכף לדון ב.

.1זכות לכף אותו לדון צריך אלא בחבירו לחשוד אסור חשד. איסור א.

 מום, בו ינתן כך בו, שאין מה בעמיתו מום נתן הוא מידה, כנגד מידה - 2בגופו לוקה בכשרים החושד

 הוא ברוך הקדוש לפני וגלוי ,4וגו׳ לי יאמינו לא והן שאמר: רבנו במשה מצינו שכן - 3בגופו שילקה

 ידו והנה וגו׳ בחיקך ידך נא הבא עוד לו ה׳ ויאמר שנאמר/ בגופו, ולקה ,5הם מאמינים בני שמאמינים

 שכשהיו ואמרו .7שחשדם על להענישו אלא הדבר, נעשה בלבד ומופת אות לשם ולא ,6כשלג מצרעת

 היה ,8לו שאמרו מה מכל דבר ישנה שלא הכפורים יום בערב הגדול הכהן את משביעים כהונה זקני

 - ובוכים פורשים והם לצדוקי, שחשדוהו ובוכה פורש הוא ,9ובוכים פורשים והם ובוכה פורש הוא

 אדם יחשוד שלא שכתבו מהראשונים יש .11בגופו לוקה בכשרים החושד שכל - 10בכשרים חשדו שמא

 באדם כשחושד שדוקא שכתבו ויש .12בגופו לוקה בכשרים והחושד בדבר, הוא כשר שמא בחבירו,

 בכהן וכגון בגופו, לוקה בכשרים החושד אמרו: תקס[ ]טור דופי, שום בו ראה ולא כשרות בחזקת שהוא

 שכן מכירו, ואינו לו ידוע שאינו באדם כן שאין מה ,14רבנו משה שחשדם ישראל בבני וכן ,13גדול

 יהושע ר׳ ונטל לשכב, לגג והעלהו והשקהו והאכילו אדם אצלו שהשכין יהושע ברבי מעשה אמרו:

 הגג, מן נפל לירד שביקש וכיון הכלים, ונטל הלילה בחצי עמד האיש, אותו עשה מה מתחתיו, סולם

 לעולם יהושע ר׳ אמר מכאן בך, זהירים היינו שמאתמול יודע אתה אי ריקה יהושע ר׳ לו אמר לבוקר

 את תדין אל ששנינו: שאותה אמרו וכן .15גמליאל כרבן מכבדם והוי כליסטים בעיניך אדם כל יהיו

 יהיה מכירו שאינך מי אבל מכירו, שאתה במי זה הרי ,17למקומו שתגיע עד - *6חובה לכף - חבירך

 ב״כל כן שאין מה למקומו, שתגיע עד אותו תדין שאל אמרו ב״חבירך" שדוקא ,18כליסטים בעיניך

 אמרו ולא כחסיד, במעשיו נראה היה אדם שאותו שכתבו ויש .19כליסטים בעיניך שיהא אמרו אדם"

 כל לכבד שצריך יהושע ר׳ שאמר וכמו לחשדם, לו אין שבפועל אלא בגופו לוקה בכשרים שהחשד

 בעיניך שיהיו וראוי אדם, מבני להיזהר צריך בפה, ולא במחשבתה, אבל גמליאל, כרבן אדם

 שקודם מעשה, לאחר ובין מעשה קודם בין לחלק שכתבו ויש .21אצלך בדוקים שאינם כיון 20כליסטים

 לכף לדון אתה צריך מביתך, דבר נגנב אם אבל לחשדם, תבוא שלא כדי כליסטים בעיניך יהיו מעשה

.22בהעלמה או באבידה ולתלות זכות

 חזקתו שאין לפי ,23התשובה את המעכבים דברים וארבעה מעשרים אחד הוא בכשרים" "החושד

 שהוא חטא, זה שאין מדמה והוא חוטא ונמצא אדם, בני רוב בעיני קל דבר שהוא זה, מעון לשוב

 עון, שזהו יודע ואינו עשה, לא או עשה שמא תקסא[ ]טור חשד, אלא כאן ואין לו, עשיתי מה אומר

 חשד בענין שאין פי על שאף אחר, טעם שכתבו ויש .24עבירה כבעל בדעתו כשר אדם שמשים

 אצלו הצדיקים שיהיו שתביאהו מרה זו הרי ,25ביישו ולא חמסו לא שהרי עבירה, גוף בכשרים

 אדם, בני שמוכיחים במה יכשלו עצמם שהם שחושדם לפי החכמים, לתוכחת ישמע ולא כרשעים,

 לדון שאין החכמים, את שכן וכל זכות, לכף האדם את דנים להיותנו תמיד הזהירונו זה ומטעם

.26שחטאו בבירור שיוודע עד חסידותם, חזקת אחר ולהרהר

 עלי שאמר מצינו שכן לברכו, שצריך אלא עוד ולא לפייסו, צריך בו, שאין בדבר חבירו את החושד

 לה: אמר וכן ,27מעמו שאלת אשר שלתך את יתן ישראל ואלהי בשכרות: שחשדה לאחר לחנה הכהן

 .30אותו החושדים לכל למחול אדם שצריך ראשונים וכתבו .29לפייסה צריך שהיה מכאן ,28לשלום לכי

יש ,31ומישראל מה׳ נקים והייתם מהאמור: שלמדוהו הבריות חשד לידי עצמו את להביא האיסור

- 1 ־

1



 לוקה בכשרים החושד שכל ידו, על ונענשים בו, החושדים את מכשיל שהוא לפי טעם, עוד בו שכתבו
 אותו החושדים שאין עליו, ולדבר לחשדו אמתלא אדם לבני נותן שכשאדם שכתבו ויש .32בגופו
 - חשד המעוררים - ניכרים דברים עשה שאם שכתבו יש וכן ,33כשר שהוא פי על אף בגופם לוקים
 נוטל שהיה תלמיד אותו כגון - חבירו ממון על חס שאינו שאדם ראשונים וכתבו .34בו לחשוד מותר

 תלמיד שהוא פי על אף תל,םב[ ]טור שבממון דבר לכל בו לחוש יש ־ 35חבירו של בכסות ומנגבן ידיו
.36כך לידי עצמו מביא הוא שהרי לחשדו, רשאי שאדם אלא עוד ולא חכם,

 שלא ראשונים ופירשו ,37עמיתך תשפט בצדק שנאמר: זכות, לכף חבירך את דן הוי זכות. לכף לדון ב.
 לצד להכריעו שאפשר דבר עושה חבירו את ברואה אלא מדבר, הכתוב - 38בלבד - דינים בעלי בדין

 פי על שאף ראשונים וכתבו 39בעבירה לחשדו ולא לזכות, להכריעו שצריך זכות, ולצד עבירה
 אף זו מצוה בכלל יש ,40דבר לכל להשוותם דינים בעלי הדן הדיין על שמצוה למדנו זה שממקרא

 ,42התורה מן עשה מצות והיא ,41לטוב אלא ודבריו מעשיו לפרש שלא זכות, לכף חבירו לדון החיוב
 בזכרים אלא נוהגת אינה הדין בעלי להשוות שהיא עמיתך תשפוט בצדק מצות שעיקר פי על ואף

 וכתבו .44בנקיבות אף נוהג זו, מצוה שבכלל זכות, לכף לדון החיוב ,43לדון החובה מוטלת שעליהם
 - אף - אלא מדבר, הכתוב - בלבד - דין בבעלי שלא למדים יחיד, בלשון עמיתך, שמהאמור: אחרונים
 בית דיני למדים זה שמפסוק שכתבו מהראשונים ויש .45בחבירך רואה שאתה דבר על השכל בשפיטת

 לדון החיוב בטעם שכתבו ויש .46זכות לכף חבירו דן שיהא אחר, לדבר רמז סרך בו שיש אלא דין,
 יכריע שמא לבוראו, וישוב עצמו, הוא אלא בעולם חוטא שאין האדם יחשוב כך שמתוך זכות, לכף
.47לחובה העולם כל את בחטאו הוא

 דברים מששה אחד וזה ,49לו הראוי כפי יגמלהו שהגומל ,48לזכות אותו דנים זכות, לכף חבירו את הדן
 הבאת בכלל זה והרי ,50הבא לעולם לו קיימת תקסג[ נטור והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם
 ,51הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם ששנינו לחבירו, אדם בין שלום

 שלום יש נתכוין, לטובה או היה אנוס בזאת, לי חטא לא ואומר לזכות, מכריעו שהוא שמתוך
 וכתבו .53ממנה למעלה שאין חסדים גמילות היא זכות לכף לדון שהמצוה שכתבו ויש .52ביניהם

 היתה השמים מן קול בת - אומנא לאבא השמים מן שלום משלחים שהיו שמצינו שאותה ראשונים
 ,55הטובים מעשיו בשביל אלא גדול, אדם היה שלא פי על אף יום, בכל - 54עליך שלום לו אומרת
.56זכות לכף הכשרים חביריו את שדן היה שבמעשיו הגדול

 שכתבו מהראשונים יש ,57זכות לכף האדם כל את דן הוי אומר פרחיה בן יהושע באבות: ששנינו אותה
 רע עושה שפעמים בינוני באדם והן רשע, או צדיק הוא אם יודע שאינך באדם הן אמורים שהדברים

 שקול שהדבר ובין ,59עמיתך תשפט בצדק מהאמור התורה מן עשה מצות והיא ,58טוב עושה ופעמים
 לומר לך יש זכות, לכף לדונו יכול שאתה צד יש אם חובה, לכף נוטה שהדבר ובין ולחובה, לזכות

 .61חובה לכף תכריעהו ואל ספק, כמו אצלך יהא חובה, לכף נוטה הדבר שאם או ,60נתכוין שלטובה
 שהוא לעיניים ניכר הדבר שאם ,62ההכרע כפי לדונו ראוי חובה, לכף מכריע המעשה שאם שכתבו ויש
 לדונו צריך האומר, מצד אלא הכרע בדבר אין אם אבל ,63לזכות לדונו אפשר אי עבירה דבר או רע ענין
 והיושר החסידות מצד ומכוערים, מגונים ראשון בעיון הנראים בדברים שאף שכתבו ויש .64זכות לכף
 ששנינו: שהמשנה סוברים תקסד[ !טור מהראשונים ויש .65לטובה ולדונם דרך להם למצוא האדם יזהר
 שאינך באדם אמורים והדברים - 66חובה ואינה - היא החסידות מדרך זכות, לכף האדם כל את דן הוי

 שמדרך ולזכות, לחובה שקולים שאמר, הדברים או שעשה והמעשה רשע, או צדיק הוא אם יודע
 לכף האדם כל את דן שהוא חכם תלמיד של מדותיו בין מנו הם ואף ,67זכות לכף לדונו צריך החסידות

 הראויה טובה ומדה היא החסידות מדרכי אלא הדין, מן חובה זו אין שלדעתם אחרונים וכתבו ,68זכות
 אלא רשע, שאינו יודע שאתה באדם אמורה 70עמיתך תשפט בצדק של עשה ומצות ,69חכם לתלמיד

.7זכותי לכף לדונו חייב הדין שמן הבינונים, מן הוא

ודבריו מעשיו להכריע יש בלבו, אלהים יראת אין כי ומצאת שבחנתו או לרוע, הם מעשיו שרוב אדם
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 לכף אותו לדון מצוה רשע הוא אם אבל לך, בדומה שהוא עמיתך, תשפט בצדק שנאמר: ,72חובה לכף

 מורים שעשה המעשה צדדי כל אם אף מעשיו, ונתפרסמו רשע הוא שאם ראשונים וכתבו .73חובה

 טוב, שהוא בו להאמין ושלא ממנו להישמר ראוי לרע, אותו לדון רחוקה אפשרות צד בו ויש לטוב,

 ואין טוב כולו מעשהו ואפילו .74בלבו תועבות שבע כי בו תאמן אל קולו יחנן כי שלמה: אמר זה ועל

 לשום אלא למצוה נתכוין ולא עשה, לפנים ולומר חובה, לכף לדונו יש עון, צד שום בו לחוש נראה

 לכף האדם כל לדון צריך הדין שמן וסוברים חולקים ויש .75כברו תוכו ואין הטובים, בחזקת עצמו

.76ברשעותו המפורסם רשע הוא ואפילו זכות,

 מורים שעשה המעשה צדדי כל אם אף טובים, במעשים ומפורסם כצדיק נודע המעשה עושה היה

 צריך רחוקה, ובאפשרות גדול בדוחק אלא תקסה[ ]טור לטוב להכריעו יכול ואינך רע, מעשה שהוא

 נוטה המעשה שאפילו אלא עוד ולא ,77בגופו לוקה בכשרים החושד אמרו זה כגון ועל לטובה, לדונו

 אם שאמרו: כמו תשובה, עשה וודאי היה, שוגג כי לומר לטובה ידינוהו שהוא, עבר מכל חובה לכף

 שהוא כיון ,78תשובה עשה שודאי בלילה, אחריו תהרהר אל ביום, עבירה שעשה חכם תלמיד ראית

 שדנו שבהם, וצדיקים ישראל בגדולי מצינו וכן .79בידו קלקלה דבר אירע לא עתה ועד חכם תלמיד

 שמוחזק ממי יוצא שהמעשה שכל ,80לחובה יותר נוטים צדדים שם שהיו פי על אף זכות, לכף אותם

 אחד בית בעל אצל שנשכר אחד באדם מעשה :81רחוקה באפשרות אף זכות לכף לדונו ראוי כחסיד,

 ואזון ואלך שכרי לי תן לו אמר הכפורים יום ערב שנים, שלש - 82הורקנוס בן אליעזר ר׳ והוא - בדרום

 לי תן לי, אין קרקע, לי תן די, אין פירות, לי תן לו: אמר מעות, לי אין הבית: בעל לו אמר ובני, אשתי

 נטל הרגל לאחר נפש, בפחי לו והלך מאחוריו כליו הפשיל לי, אין וכסתות, כרים לי תן לי, אין בהמה,

 במה מעות די אין שאמרתי בשעה הבית: בעל לו אמר לו, ונתנו לביתו לו והלך עמו שכרו הבית בעל

 במה בהמות לי אין שאמרתי בשעה בהן, ולקחת לך נזדמנה בזול פרקמטיא שמא לו: אמר חשדתני,

 לי אין מעושרות, אינן שמא חשדתני, במה פירות לי אין אחרים, ביד הן מושכרות שמא חשדתני,

 שמא אמרתי חשדתני, במה וכסתות כרים לי אין אחרים, ביד מוחכרות שמא חשדתני, במה קרקע

 ר׳ הלך אחת ופעם .83לשמים נכסי כל הקדשתי היה, כך העבודה לו: אמר לשמים, נכסיך כל הקדשת

 ונעל ונכנס אמות, ארבע בריחוק תפיליו חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון ברומי, אחת למטרוניתא יהושע

 שחלצתי כשעה להם: אמר לתלמידיו, ושנה וטבל ירד שיצא אחר תלמידיו, תקסו[ ]טור בפני הדלת

 שנעלתי בשעה טומאה, במקום קדושה דברי יכנסו לא רבינו כסבור אמרנו חשדתוני, כמה תפילין

 חשדתוני, במה וטבלתי שירדתי בשעה לבינה, בינו יש מלכות דבר שמא אמרנו חשדתוני, במה הדלת

.84היה כך העבודה :להם אמר רבינו, של בגדיו על מפיה רוק ניתז אמרנו

 כל את דן "הוי שבכלל ראשונים כתבו שיבוש, או טעות בו לו ונראה המחברים מספרי באחד הלומד

.85בעצמו הטעות יתלה אלא חובה, לכף המחבר את ידון שלא הוא זכות" לכף האדם

 בן יהודה אמר שנינו: וכן ,86זכות לכף בדעתו אותם ידון לא לדין, הדיין לפני באים אדם שבני בשעה

 ,87שקר טוען מהם אחד שכל ובחזקת כרשעים בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים בעלי כשיהיו טבאי

 88הדין לאמיתות יירד כך ידי ועל מהם, אחד כל של רמאותו יחפש כרשעים בעיניו שהם שכיון

 ,90זכות לכף מהם אחר כל וידון ,89הדין את עליהם כשקיבלו כצדיקים בעיניך יהיו ממך וכשנפטרים

 פסק כשהדיין שהרי טען, ובמעל במרד ולא צודקת, שטענתו בלבו סבור היה מהם אחד שכל לומר

 לך יש כדין, שלא כפר או שקר תבעו שבמזיד ברור הדבר אם ואף ,91הדין עליו קיבל כטענתו שלא

 תאמר אל ונשבע, שבועה מהם אחד נתחייב ואם ,92כן עשה עליו לו שהיתה ישנה מלוה שמשום לומר

 .94זכות" לכף האדם כל את דן "הוי בכלל זה הרי לחשדו, מקום כאן שיש פי על שאף ,93נשבע שלשקר

 לא שקר, טען שהאחד יודע שאתה פי על שאף להבא, אמורים שהדברים מפרשים מהראשונים ויש

 בדעתו ואין בתשובה בו שחזר לחשוב היא חסידות מידת אלא לעולם, שקרן בחזקת בעיניך יהא

.95ימיו כל כן לעשות

—-------------------_-----------------------------׳- --------------------------------------------------

ו נר המאור מנורת ועי׳ ,92 עמ׳ התשובה בחיבור במאירי וכעי״ז מ. שאילתא שאילתות להלן. עי׳ .1
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פ״ב. ח״ב ב כלל
ר׳ בשם דסכנין יהושע ר׳ יג: אות פ״ג בשמו״ר ב״ל. יהושע ר׳ ב: יט ויומא לקיש, ריש א: צז שבת .2

 כלץ לר״י המוסר ס׳ ועי׳ "כשרים", דוקא שלאו ומ׳ בגופו, לוקה בו ואין חבירו את החושד כו׳ לוי
להלן. ועי׳ פי״ח, רצ״ו( )קושטא

שם. לשמו״ר תואר יפה .3
א. ד שמות .4
.14 ציון להלן עי׳ .5
 שמביא ועי״ש וכו׳, בצרעת ללקות ראוי אמר: ד״ה רות מדרש ריש חדש זהר ועי׳ שם. שבת ו. שם .6

איוב. של ומחביריו הנביאה ממרים ע״ז ראיה
ג. שם עה״ת רמב״ן ועי׳ יצטרע, שגופו ולא אחר, אות לתת היה אפשר שהרי מ, שאילתא שאילתות .7
הכפורים. יום עבודת וע״ע ב, יה יומא משנה עי׳ .8

שם. מאירי .10
___________________________________ ה״ז. פ״א יוהכ״פ עבודת רמב״ם ועי׳ ב. יט שם גמ׳ . 11

בחזקת שהם במי "בכשרים" שמפרש שמ׳ דלהלן אב״י הרב על שחולק ת׳ לר״י, היראה ס׳ .12^ ?<
כשרים

לעיל. עי׳ .13 תקם[ ]טור
 לעיל )ועי׳ אמונה, בענין דופי שום בהם היה שלא ר״ל ואולי מד, סי׳ אב״י הרב תשובות לעיל. עי׳ .14

מפיהמ״ש. 77 ציון להלן ועי׳ וצ״ב. (,5 ציון
שם. אב״י הרב תשו׳ פ״ט. רבתי בכלה וכעי״ז פ״ה רבה ד״א עי׳ .15
בע״א. שפי׳ שם יונה רבנו בפי׳ ועי׳ מ״ד. פ״ב לאבות ורע״ב מאירי .16
שם. אבות .17
שם. רבתי דכלה גמ׳ .18
חבירו. כולל אינו שאמרו אדם" ש״כל ועי״ש שם, בגמ׳ רבא .19
 ועי׳ הענוה, אזהרת נוחלין יש בס׳ וכעי״ז ישראל, ה״ר בשם מ״ו פ״א לאבות שלמה ב״ר ר״י פי׳ .20

.76 ציון להלן
שם. נוחלין יש .21
כליסטים. בעיניך שיהיו למש״א זכות לכף לדון החיוב בין סתירה שאין אבות, יעבץ ר״י פי׳ .22
 יומא; סוף רי״ף קטנות; מסכתות בשם ה״א פ״ד תשובה וכ״מ ויטרי, שבמחזור ארץ דרך מסכת .23

ה״ד. שם רמב״ם
שם. רמב״ם.24 ]טורתקסא[

.46 ציון להלן עי׳ .25
.84 עמ׳ התשו׳ בחיבור מאירי .26
 לחבירו, אדם בין הוא בכשרים חושד שאיסור ומ׳ שם. ורא״ש רי״ף ב; לא ברכות יז. א א שמואל .27

 מחילה ממנו ביקשו ולא בו שאין במה חשדוהו איוב של שחביריו אמר, ד״ה רות ריש חדש בזהר וכ״מ
שחולק. שנ׳ ממאירי הקודם בציון ועי׳ היראה, מס׳ להלן ועי׳ וכו׳,

שם. שמואל .28
שם. פנ״י .29
יונה. לרבנו היראה ס׳ .30
זה. כרך העין, מראית ;חשד ע״ע כב. לב במדבר .31
שם. היראה ס׳ ועי׳ מד, סי׳ חסידים ס׳ .32

צדיק. לגבי להיפך כ׳ שהרמב״ם רר, ציון להלן ועי׳ ו(ח״ נוח?זפלה~פ׳׳המ לרבנו !???׳־המנוחה)
 וכן חסיד שאותו ועי״ש כו׳. ביה חזא הניכרים דברים א נו שבת ע״פ לח, סי׳ ברונא מהר״י שו״ת .34
 ועוד לאגלויי", דעבידא "מילתא שם היה ,84 ציון להלן עי׳ חשד, המעוררים מעשים שעשו יהושע ר׳

 כלל. חשדוהו ולא כצדיק להם ידוע היה יהושע שר׳ ועוד כן, עשו למה טעם של בדברים לכל שגלוי
.140 ציון חשד העין: מראית חשד; וע״ע

א. כד ב״מ גמ׳ עי׳ .35
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שם. גמ׳ ע״פ שם, מאירי .36 תקסב! ]טור
 רלה; ובחינוך קו עשין וסמ״ג קעז עשין בסהמ״צ הובא א, ל שבועות בגמ׳ ברייתא טו. יט ויקרא .37

מאבות. להלן ועי׳ כר, האדם כל ד: פרק קדושים תו״כ

להלן. עי׳ .38

שם. רש״י .39

הדין. בעלי השוואת ז: כרך ממונות, דיני ע״ע .40

 כהנהגה אלא חיוב בתורת זה דין הביא לא הרמב״ם )רכה(. רכד סי׳ בסמ״ג וכעי״ז שם, סהמ״צ .41

.90 ציון ולהלן ה״י, פכ״ג סנהדרין רמב״ם ועי׳ להלן. ועי׳ ת״ח, מדות בין ה״ז פ״ה דעות בהל׳ טובה,
 מידת אלא שאינה סוברים יש מסויים שבאופן 67 ציון להלן ועי׳ ריח, אות ג שער יונה לר׳ שע״ת .42

חסידות.

.538 ציון ג, כרך דין בית ע״ע .43
שם. החינוך .44

 ואילו ,73 ציון להלן עי׳ רשע, למעט עמיתך מהאמור הכרח עוד ועי״ש שם, לתו״כ אהרן קרבן .45

אדם. בכל היא דינים בעלי להשוות המצוה

 כלץ לר״י המוסר בס׳ וכ״מ .25 ציון לעיל ועי׳ אסמכתא, אלא שאינה ומ׳ שם, שבועות מאירי .46
זכות. לכף חבירו הדן הוא החסידות ומדרך החברים מאהבת פי״ח:

.26 ציון לעיל ועי׳ )רכה(. רכד סי׳ סמ״ק .47
ב. קכז שבת ברייתא .48

 אצלו ענין העלמת אין כי זכות, לכף ידינהו שהמקום לומר של״ש ,91 ׳עמ למאירי התשובה חיבור .49
 ועי׳ זכות, לכף הגי׳: ריח אות ג שער ובשע״ת מ שאילתא ובשאילתות שם ורא״ש ברי״ף אבל יתברך.

הגי׳. בביאור ה״ז פ״ח נתן דר׳ לאבות יהושע בנין ועי׳ שם. דק״ס

יוחנן. ר׳ :א קכז שבת .50 תקסג! ]טור

ורש״י. ב שם גמ׳ מ״א. פ״א פאה .51

שם. רש״י .52

גמ״ח. בכלל שהוא יוחנן ר׳ דברי מפרש ואולי שם. אבות יעבץ הר״י .53

ב. כא תענית רש״י .54

שם. גמ׳ עי׳ .55

פ״ב. ח״ב ב כלל ו נר המאור מנורת א. כב שם גמ׳ עי׳ .56

מ״ו. פ״א אבות .57

 רוב בהיות אלא זכות לכף האדם לדון שאין יב כא למשלי ר״י בפי׳ ועי׳ שם. אבות יונה רבנו פי׳ .58
וצ״ב. הטוב, דרך על כוונותיו ושורש מעשיו

 שב׳ שם, אבות עקנין לר״י מוסר בס׳ ועי׳ בינוני. באדם ריח אות ש״ג תשובה שערי לעיל. עי׳ .59
זכות. לכף לדונו הדין מן שחייב ידוע שאינו באדם

_____________.שם אבות יונה בנור פי׳ .60

 שם, גמרא פי על שב׳ א כו סנהדרין מאירי ועי׳ שם. התשו׳ ובחיבור ב קכז שבת מאירי .62
זכות. לכף לדונו אסור עבירה עובר שזה נראים שכשהדברים

שם. לאבות בחיי רבנו .63

שם. שבת מאירי ועי׳ א. ל שבועות מאירי .64

 83 שבציון המעשים כגון המשנה שפי׳ שם לאבות במחז״ו ועי׳ שם. אבות שלמה ב״ר ר״י פי׳ .65
 להלן. עי׳ חסידות, מדת היא ואולי (,81,80 שבציונים כראשונים )ושלא כן אדם שבכל ומ׳ ואילך,

להלן. עי׳ .66 תקסד[ ]טור

 מדרך אף שקולים הצדדים כשאין ולפ״ז בשמו. 85 עמ׳ התשובה בחיבור ובמאירי שם פהמ״ש .67

צריך. אין החסידות

ה״ז. פ״ה דעות רמב״ם .68
הרמב״ם. בדברי חיים מים בבאר ג עשין בפתיחה חיים חפץ .69
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לעיל. עי׳ .70
 דעות: הל׳ וברמב״ם באבות משא״ב "חבירך", 37 שבציון בברייתא אמרו שלכן שם, חיים חפץ .71
מתו״ב. שם, לעיל, ועי׳ אדם. כל
 לדונו שמותר שב׳ ברע״ב ועי״ש שם, אבות יעבץ ור״י שם ורע״ב מאירי ריח; סי׳ ש״ג שע״ת .72

לחובה.
ד. פרק קדושים אהרן קרבן .73
 ב״ר ר״י פי׳ ועי׳ בשמו. 85 עמ׳ למאירי התשובה ובחיבור מ״ו, פ״א אבות פהמ״ש כה. כו משלי .74

הרמ״ה. שכ״כ שם אבות שלמה
שם. אבות יונה רבנו פי׳ .75
 שם שלמה ב״ר ר״י פי׳ ועי׳ אדם, כל את שם: המשנה לשון ע״פ שם, אבות עקנין לר״י מוסר ס׳ .76

 יהא אדם שכל אמרו שכן אמת, ממנו להישמר שראוי הרמב״ם מש״כ שמ״מ מוסר, בס׳ ועי״ש בשמו.
 צריך לחובה דנים שרשע לשיטתו שדוקא מ׳ מהרמב״ם אבל ,20 ציון לעיל ועי׳ כליסטים, בעיניך

ממנו. להישמר
 וכעי״ז ,86 עמ׳ התשובה בחיבור ומאירי מ״ו פ״א אבות פהמ״ש חשד. איסור לעיל: עי׳ .77 נטורתקסה!

אלהים. בירא ריח סי׳ ח״ג בשע״ת
שם. התשובה בחיבור וכעי״ז שם. אבות ר״י פירוש א. יט ברכות .78
שם. ר״י פי׳ .79

 >//א ׳*׳
^,ריג, ׳^ר

שם. אבות במאירי וכעי״ז דלהלן, יהושע ר׳ של מעשה ע״פ שם, אבות בחיי רבנו .80
 בהערות ועי״ש הנ״ל, שבאבות המשנה כן ופי׳ דלהלן, המעשים בביאור ב, קכז שבת מאירי .81

כשר. כאדם שמוחזק ממי אוקספורד: שבכת״י המהדיר
־/ מ. שאילתא שאילתות גי׳ .82
 ועי״ש/ שם. בשאילתות והובא פט״ז, זוטא באליהו שינויים ובכמה ב, קכז שבת בגמ׳ ברייתא .83

 / ר׳ היה שהשכיר שם שאילתות ועי׳ מע״ט. בעל היה אלא שנה ולא קרא לא שהשכיר זוטא באליהו
1לא_ שהבעה״ב תוקן זוטא באליהו חדשה" "בנוסחא שלמד. קודם היה שזה בהעמ״ש ועי״ש עקיבא,

 .81 שבציון ובמאירי שם( העמ״ש )ועי׳ ,82 שבציון בשאילתות כן ול״מ וכו׳, שנה ולא ^/קרא
כעי״ז. אחד, בחסיד מעשה ברייתא: עוד ועי״ש שם. בגמ׳ ברייתא .84 נטורתק&ו[

 ומניח השחין מקום על שעומד כזבוב יהא ולא ישראל: ה״ר בשם מ״ו פ״א אבות בר״ש ר״י פי׳ .85
הבריא. המקום

מ״ח. פ״א אבות יו״ט תום׳ .86
י. יז חו״מ טוש״ע ה״י; פכ״ג סנהדרין רמב״ם .87
שם. במאירי וכעי״ז שם. יו״ט תוס׳ .88
שם. טוש״ע ;שם רמב״ם ;שם אבות .89
שם. טוש״ע ;שם רמב״ם .90
שם. וברע״ב שלמה ב״ר ר״י ובפי׳ במחז״ו וכעי״ז שם, אבות מאירי .91
)ע״ע(. השבועה - על - חשוד נעשה אינו שלכן כד, ס״ק סמ״ע .92
 לחשוב לך שיש שלמה ב״ר ר״י בפי׳ ועי״ש שם. ורע״ב שלמה ב״ר ר״י ופי׳ בחיי ורבנו רש״י .93

.78 ציון לעיל ועי׳ תשובה, שעשה
שם. יו״ט תוס׳ .94
שם. יונה רבינו פי׳ .95

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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££04

ד.ים פניני

 אודות- וספריס. סופרים פסי ואספתי לקסוזי אשר
בחיים, גדול ויסוד ?ניקר שהם דברים גפה

 טוזן והרבה היום. סדר לפי ונהועוה• טוביה ותנועות
 להתרגל יזכנו יה־ השם כן. שנהגו פעשח לאנשי ראיתי

במן.

 ברכת קידם אף בזריהח, פטשכגו בקומו *<
הפעוורת לקיים יראה התורות,

 שלטר־ו באמונה בנפשו ויקבע בריב. התלויות
 והתחתונים העליונים עולמית כל ברא שחבוית׳ש או
 והסשגיה מעולפות הפגחיגפבל •ת׳ שהיא מ פאין יש

 }הפעשים לכל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא עליהן,
 לנו ונתן ובפופתיס נאותות מפערים שמועיאנו 0

פרעית. עיי ושנע־פ שבנתב התורה נל

 רטן לעשיות פו־פ הנני יאמר: אח״כ 0
חפהשנות נל מבטי והעי הטי׳וג

 וכוונת• הנשבר, נתרם הבוי״ח רעון נגד בלבי שיעלו
 לעשוו־ז רק בלל, פני׳ שום בלא ית׳ אותו לעבור

 גופי. לערב• שאעשה פה ואף יחיש, לפני׳ ניר
 נופי לותק רק כוונתי ושיגרו, ושתי׳ באבילות

ית׳. לעבודתו

 היום נבל כשאומר :להתנות הוא גדול ע^י? 0
הבל. אדון שהוא נוונתי, ביה, אד׳ שם י

 אדון שהוא כוונתי, ביה, הוי׳ שם שנכתב ובמקום
 ביה, אלקים שם ונשאוניר ויהי׳, הו׳ הי׳ והוא הכל

 ותקיף נולן העולפות בכל השליט שהוא כוונתי,
כולם. הכהות כל ובעל

 ארא, ר יהרים לב: פקידות יתפלל ואז י(
לעשות שרעוני לפניך וידוע גלוי חן

 ולקיים ולעשות לשטר שלם, בלבב ולעבדך רטגן
 הפטזת נין באהבה. חוהיק תלפוד דברי בל את

 נדמר התלויות הפעוות ונין נפעשה. התלויות
 היום ועד פנעורי שתתי אשר א־כ ולתקן ונפחשנה,

 שהשאור אלא לפניך, שלפה בתשובה ולשוב הזח,
 נא רמס מרבים. ברהסיך דרוס אנא סעכב, שבעיסה

 נאש הטעו־ היעחיר בנגד לעפיד בה ני וחן עלי,
 סדטרים נא והעילג• וענוה, הבועה בלבי ותן בקרבי,

 הבריות ואונאת פליעטוו ופרנילות. פלהיר אסורים:
 טבעם הבייי, בקלון ופלהתכבר איה פלחלמן

 נא ועזרג• באמת. לעבדך לני ופהר וםפחלוקח,
 ותקנני שהחי, אסר א-נ ולתקן לפניך. בתשייש לשוב

 בתודהיק עיני נא והאר מלפניך, פוגה נעעה גא
 הלנה בדבר ה״ו להנשל ושלא ש*ח, לאפתת לטין
 בהורה עוםקים נוב*נ יברך. ישרים דור לראות ואונה

אני״ר. וב&ווות,

 חייט, ערקה, יפריש לביהכ״ג חליבה לפני ה
ערקה, לאיזו חודש נבל שלפ8ש פח

פעם םוח לחת יחלק ונדופח, מישיטת על גפו

 הורש, בכל אמת פטה תהה א( בתרחי וידויה בכיי,
 ויל, הרפבים נ׳ ונבר טעוווב ישלשיס קרוב לו יהי*
הפעשות .רוב* לפי והכל בפשנה׳ הפי• חהו
יום. ובכל התפלח לפני ערקה פעווח קיום ב(

 ודקדוק נופנה׳ דש עיד לדבר לסותר ך*,ן ו(
של ם־ע לעאת ושינוין הסלים׳ בהפרשת •

 ואהבת דכשיאפר להזכיר וץג״ י? •8י'*' ?'•
 בזכרו להבויתיש. עעופח אהבת בלט יכניס וט•
היא. וותום חנון ובי ה"׳, ביי עמו פיטתי׳ רוב

 בתפלה פאר ויוהר עסו. חסר וגול לו אפים ׳--?ורך5
שיו.׳'. פה יהי׳ פעם. נשום לנפלה שלא נעבור,

 יר-ב בניי פפסיר בנית שבתפלה כשיתבונן ודי
 שלש ערך והוא ויהשיד. אפן פענ״ת פעווח. לפאר,
בכל יענה פנרך, •השיר בהודש. סעוות אלפיס

כוונתו.

בתפלתו. עלי׳ •תפלל הילה, סאיזה בידעו 0
נוה ויקיים פפנו, בקש לא אס אף

 בקור של הענק חנייקת לרעך, ואהבת של פיע
עלי׳. להתפלל הוא הולים

שיה•׳ ופוב התפלח אחר ליבוד לקבוע יי(
נס׳ בניי ללפיד והעיקר בפשנה, י

 ך, בה? הילך ונלין נעולסו, הונחו לרעת פופר,
 האסור לדעת הפקר. יהי׳ לכל הדבור נענע• ונפרם

השכר וטול צוהר, לאיט העונש נידל והסוחר.
ביה. ההפקרות גדולה בעוהיר ני נזה. לנזהר

 78 ״./׳זע/

...})!?<

 הנד־ ולעשות הגשפיים פעשי׳ לקדש ט<
!יאס־ נכים אכילתו וקודם לש״ש, י

 הנ-ית, לעטדת גופי את להדק נדי לאטל פנוין הנני
 אנשי וראיתי אמר. פרק לפחות שלמט על וללטור
 אלול ובמווש פרקים, השעה במי לופדים פעסה

 רביעית בשיעור •שאיר סייא בשתיית פרקים, זדי
ספק בלא בניר ויברך פעם. להעסנן ויותר

 להוהי• ממחלה שקשה אף מ האדם. ידע י(
נבחן נבר אבל וביריב, ורכילות פלה־ר

 א-וה רק מה, ההרגל יקשת שלא הנפיון נטר
 בשיחבינן ודי פאר, בנקל לו יחי׳ ואה״ב שבועות.

 לביר עיי ונפערה בתורה עסלו בל להגפיד יובל נ•
 על בכתבים וכיומי׳ בל מ הסה־ק, כם־ש וכיויב.

 חלקו יתנני מ עפל שלא ולאום עלי׳, שדבר פ•
 אכף ני .לו• עפלה עמי .נפש• נפסוק הסי• חהו

פיהו. עלי׳

 נפשוט. מפש הוא הלשון, ניר וחפות החיים
נחסב חתומ״ק דנליפיר נסמ*ק, סנואר נ•

 נרנייי־ 0> ולחסן נסיע, לפטח ותינח תינה נל
 •האום נס״ע, ענירח חויא וסלח סלה נל אסורים.

כשמפקיר וא־נ רוט, נתר נידון לפוח ואס לחיים אס
פי׳
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ים פניניו

 שפרבר שעה נרבע נ׳ עינוח. רוט הוא בודאי פי•,
 דל וחודה סלים אלפים •לאה ?רך סהקכץ לחיר,
 אדם מוביא מחר ובסיגום בססו, נתן ני נוהג

 חבו הוא בודאי ההורה׳ בלמוד ולהפך מלים מאתים
וביוה.

 מאיה במת על לעבור יוכל אחרת בלה״ר
סחוס שחץ אלח בגון לאוין, ים6אל

 נטבהני אדם על וסלסיגים פתיר׳ םו*ר ועם לסונם
 בל ועל מיס, אלפים סאות עיי ונקראים העהים.

 נעוודד, הרבה. יסגם בי1 מלודר שסקנל מחד
 ואין להרהר אין סאחרי׳ ותוסנים בסיע ססאסינים

עור. דלפגי לאו על עובר להסובו

 לו, ואומרים הניח, על לגנאי מדבר אהד אם
הוא, אמה הלא משיב, להיר, הדבר מדוע

 ראם הרעי, לשון .אסת׳ע והו נ• בלל, יודע ואינו
ויוהר. יותר וגרוע הוא, מושיר הלא שקר. דוא

 ואם חבורה. סבל לחחרחק מאד סוב 5״57 יא(
הדברים )סבבו ופהאם בחבורה נחסם

 עלי׳ החובה עיז. לחוניהם נידו •ש אם לחיר, לדבר
 ביו. בידו אין ואם לדיא, להשיאם או להוכיחם.

____________גפשו■ אה יי׳ייל י*!**-------------------

 לודר ליד• לבוא שלא בחיים, גדול יסוד י*
וכיויב. ונעם וסחלוקה הגט ושנאה

 לכף הכירו לדון עמיהן* השפוס קבבד קמיע הוא
 בעבם לבדד יש אם נין הוא. כיו על היית ומהי

 או עמו, שהדין לומר שדינר, או שעשה מעיין
 האיסור, חומר אח ירע שלא או לידו, גא שנשגגה

 יחשוב בזה, ליש הסברות שבל לו, נתברר אם ואפי׳
 איוח שהוסיף או ערס, אמה המספר חיסר אולי
 ובלל עלי׳, לגנות הענין נשתנה זעיי; קנן. פרם

 לסקומוי, שתגיע עד איה הדין "אל באביה אחדל
 ושחיל• חיים .חמץ בס׳ ימוד4׳ לקבוע החובר, בן

אסורים. דבורים כהרבה ינשל בוראי דאליב

געוחיר.

עיקר יי<

לפגי ""י(

באמונה. כמוימ לעסוק ההגרה לנר התנא כל יג(
ולעבוד לחיות שיוכל נוי לשיש וניב

 גל וקודם והסר, בהורה אף יתעסק המיית, אה
 לספח הוהיק ללמוד מניין הנני יאמר: לימוד
 בממונו, או בגופו חסר וכסעוסח וגי׳■ ולסרתם ננחוב
וגו׳. לרע! ואהבה סל מיע לקיים פויט הוני יאמר:

 ש־ק, לנבור ע*םו להבין נעסיק יקדים יד(
באותו, ני הבהיק• בפיס ויתבונן י

 עונשי מעלי׳ יקילו בעוהיז, פה סנה שסקבל וםן
 בל ני זיל. חרםבין נ׳ ונבר נעוחיב, הגיהנם

 •סורי אחה שעת וגר בלום אינם ריל איוב יסודי
 לענין היה וממילא נורא, חשבון והוא גיהנם,

השנוב מן לבאה

 ללמוד בקרושה. כולו לבלות השיק |3לן טר(
שבח, בחל׳ לימור לקבוע ונחוץ וללסר,

 חמוריו איסורים ינסה ננסה להנשל עלול דאליב
 נל על השבה נפשן שסהורים מעשה אנשי וראיתי
 להתרגל שיובל טי ואשרי ועירובין, שבח מס׳ םשניוח

הול. וברי נו לרנר שלא

השיינד־ו הסם׳ על לחור במועדים טה
 גרול וענין סועד. לאותו

 גירינו׳ שאין אחרי רגל, בבל חגיגה טס׳ על לחור
במועל. ולקיים ולראות לעלות

 אם הסונים. מעשיי לתסקיר־ גדול
יעשו, וכן יראו שממנו שמניין לא

נהם. להתעוור וחיו

 של במעשי׳ היסב יתבונן השינה
של במעשי' נעשיק וגם היום. בל

 קורם מאד, ונחוץ גדול ענין והוא השטע. בל
 גופי לחוק נר• לישן מטין הנני יאמר: השינה

חשיית. לעמדה

 בחם. יחי האדם יעשה אשר הדברים אלה
 ולעשות לשטיר ימנו ברחמי׳ חשייר־נ

הימים! בל לנו לטוב

חשבה באו

 והלבנת ורכילות ולחיר מחלוקת לירי יבוא שלא נאמת ולשונו יי׳ ישמור שרובה וימי גדול כלל
מרוחי׳ על להעביר הסבלנות סרת ננםף לנפשו שיקנח נתיב. הסירות עינית ועיר מנים

 עעי' ני עשרוו למי !ונעשיר לשוח שקלים ודי ג׳ הוו הק׳ סרח על להוביא ברעהו שיסנים והיינו תמיד.
 רואת אדם ואין ונדוסת, וחוב באתה לו נגע שפלוני ברעיוני• לו שנדמה קמן, דבר ע״י למחלוקת בא רוב

 לירי בא וממילא תנירו, נגר ברזל נעמוד ונבג נלל. לוותר שלא הרין קו על וטעמיו לעבט, חונה
 לחיי עי• עניות, לירי לגוא ועלול .עולמי, נל מפפיר פגים הלבנת ועיי בה איתנדו רנולחו מחלוקת
 לנל שקלים. וד׳ לג׳ עולח לשנה, נלם שנהחקנטח יראח א׳ שבוע ומחשנון בסודק. נמיש ונתיב יינילות

 לנפשו. מלחפו שקמץ זן קם נאותו ממש והוא חניל חמורות עוגות מאוח נסח לו נחרט ולעומתם היותר,
 יגאל חלא מבוות, שארי נעל נשנה שקלים יו■ ג׳ עיז שתביא יפנים אם אבל מות, לשערי הגיע אשר ער

וננ*. נוה לו ויימב חמורות. עונות מאות מגמת

וזעבוז באו טברם הסשלים יאמרו עינ1

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס370 מס עמוד יונה מרדכי בן מיכל יחיאל רבינוביץ, ב א - ים אפיקי



ן1י)ו,ו סיייליאו ר״ש פאה ראשון פרק דברים אלו םףיו אמונת  משפט עין
מערבי נר

קי
 מזוזה מהל׳ ס״ה מ״' א(

 שכותנץ אלז ו׳ הל׳
 המלאכים שחות מנפניס

 פהוק או קדושים שמות או
 מלל הן הרי מותחות או
 לעה״ג מלק להם שאין חי

 להם די לא הטפשים שאלו
 שפשו אלא המצוה שנטלו
 יחוד שהיא גדולה חטה

 ואמתו הקנ״ה של ה'
 של קמיע היא כאילו
 הגהות ועיין עצמן הגיית

 ד' אות שם חייחוניות
 ודוק שם ומ״ת

קז
 ת״ת מהל' פ״א מיי' נ(

ודוק י״נ הלכה
קח

 דעות תהל׳ פ״ז ת״׳ ג(
 ג׳ מכתים אמרו ג' הל׳

 האדם תן נסרעין עגירות
 לעה״ג חלק לו ואין ז”נעה
 ולה״ר ד”וש וי״ע ע"ז

כולם כנגד
קט

 תשונה תהל פ״ג מיי' ד(
 ופ״ת ז' והל' וי׳ סל׳
א' הלכה שם

ד.ש*ס מטודת

 דפיקר דמשמע מעשה לידי מביא שהלמוד חורה למוד גדול אמרו
 אלמא מעשה לידי הבאתו מחמש הוא מקום בכל ש״ש גדלוה
 ספ״ק דייק מהנא דאדרבה ז״ג לר״ת קשה מיהו עדיף מעשה

 ונשאלה ונו׳ זקנים גבי ממעשה גדול למוד מ:( )דף דקידושין
או גדול למוד בפניהם זו שאילה
ואמרו כולם ונמנו גדול ממשה

מעשה לידי שמביא גדול למוד
מר והאמר דה״פ ר״ח ואומר
וכיון מעשה לידי מביא שלמוד

 אנו הרי קיים אומרים שאנו
 היאך שלמד לא דאי שלמד אומרים

 מעשה לידי מביא שהלמוד קיים
 לחלק השהא אדעהיה מסיק ולא
 לאגמורי הא ומשני ללימד למד בין

 ודאי דהא אמרינן לא ודאי דלימד
 לידי הרבים אה שמביא 'עדיף

 דרב ובשאלשוה כשמלמדים מעשה
 קיים ל״ג לך( )פרשה גאון אחאי

 גרס אלא אמרינן לא לימד אמרינן
 והו לן אמר וסדר תפילין ומנח

 מנח הוה והיאך גמ׳ ופריך לא
 אומר שהיה קודם החילה תפילין

 גדול למוד והלא השמעשהא להם
 הא למגמר הא ומשני ממעשה
 גדול לימוד נפשיה דליגמר לאגמורי

לאגמורי אבל מעשה לידי שמביא

 חדא ליה שלח זיכוותה, דטבא מילה לי שלח
 דלית ■מילה לך שלחית אנא מה א״ל מזוזה.

 פולר. חד דטבא מילה לי שלחת ואת טימי, לה
 דאנא עוד ולא בה, ישוו לא וחפצי חפציך א״ל

 )א( והיא א( לך דמיך דאת מילה לך שלחית
 מנטר דאנא מילה לי שלחית ואת לך, מינטרא

 אותך. תנחה בהתהלכך •0 )תשלי דכתיב לה,
 )האזינס קריא הדין מן כולהון שמע מונא ר׳
 תורה, תלמוד (3 זהו מכם הוא רק דבר לא כי
 הזה ובדבר ואם, אב כיבוד זה חייכם הוא כי

 האדמה על חסדים, גמילות זה ימים תאריכו
 איש ובין לחברו אדם בין שלום הבאת זה

 שהן דברים ג<ארבע וכנגדן (3)תני' לאשתו.
 לו קיימת והקרן בעוה״ז האדם מן נפרעין
 עריות וגילוי זרה עבודה הן, ואלו הבא, לעולם

 העבודה כולן. כנגד הרע ולשון דמים ושפיכות
 הנפש תכרת הברת )שלח( דכתיב מניין, זרה

 מלמד בה, עונה ת״ל מה בה. עונה ההיא
שהנפש

 סהולא ן׳ -מאיר רבינו פי׳ דברים.
 זה את גם דכתיב משום ז״ל

 וגרסינן האלקים עשה זה לעומת
 לרשע אוי כתיב דקידושין בפ״ק

 רשע ויש רע רשע יש וכי וכו׳ רע
 ולבריות לשמים רע אלא רע שאינו

 השמים ע״ז בעון רע רשע זה
 דכתיב לבריות רע ונמצא נעצרים

 אף וחרה אחרים אלהים ועבדתם
 גלוי בעק וכן וגו׳ ועצר בכם ה׳

 רביבים וימנעו עריות״דכשיב
 זונה אשה ומצח היה לא ומלקוש

 גלות דמים שפיטת ובעון לך היה
 האנק את •תחניפו ולא דכתיב בא

 הרע ולשון וגו׳ יכופר לא וכאר׳ן
לשון דכתיב כונן כנגד שקול הוא

 שמע פול: פרס בלשון קורק שלשה או פרוטות שתי פולר. חד
 וכר: פירוש ואוכל אהדדי דסוקשו קריא. הדק מן טלהון

 כיבוד זה חייכם. הוא כי מכם הוא ריק ואם :כדלעיל ש״ש. זה
 מכמה ומצילו העולם לאויר ומוציאו הבן מחיה שהאב ואם אב

 דאקרי אשכחן חסד. נזקין: מיני
 הדבר את הקים ולמען דכתיב דבר
 וכתיב לאבותיך ה׳ נשבע אשר

 הברית את לך אלקיך ה׳ ושמר
 זו האדמה על וגר: החסד ואת

 בני כל עם וכף. שלום הבאת
ארבע וכנגדן :חסד עושה האדמה

 לג: מנהות עיין )א(
יא. וע״ז

 פ״א דמכילתין תוטפתא )נ(
 ק< נ״ק נמס׳ חום' )נ(
והאתר ד'!; יז.

 נמס' השמ׳ק עכ״ל )ד(
שהתלמוד ה*7 שם נ*ק
 ק׳ג תהליס ילקוט )ה(
תתנ״ט רמו
 נפיה״ת הרתנ"ס עכ״ל )ו(

פ״א ••זנות למסכת

 היה ולפיכך עדיף לא לאחרים
 ולפירוש )ג( שחלה תפילק מניח

 ליש לאחרים כשלומד אפילו עדיף ש״ש דמ״ד איפכא צ״ל זה
 יוחנן דר׳ ליה איש עדיף מעשה דבככ״ג ומ״ד יוחנן דר׳ ליה

 הנך פליגי ע״כ לכו״ע ממעשה עדיף דלימד ז״ל ר״ש ולפי׳
 איש עדיף מעשה ומ״ד לעצמו בלומד דמשנתנו בהך אמוראי

 ז״ל ר״י ואומר יוחנן דר׳ ליה ליש עדיף ש״ש ומ״ד יוחנן דר׳ ליה
נשאל דהשם הקונטרס פי׳ מקיימים ים

 כנגדן ומדתני גדינית מדברת
 גלוי והפט כנגדן ואם אב דכיבוד ממש כנגדן שהן משמע
 וגמילות אביו שאינו למי ומכבד לאביו מכבד שאינו עריית

 ושפיכות ממנו השומעים ונפש נפשו שמאבד פ״ז הפט חסדים
 ונ״ל ע״כ מת״ת הפך הרע ולשון שלום הבאת הפך דמים

דכיבוד
 ונמנו בתלמוד או מצות בקיום לעסוק אם לו טוב מס בבחרותו אדם לפניהם

 לקיימן המצות טיב ידע לא בבחרותו ילמוד לא שאם רב והמעשה ימיו בסוף מעשה לידי מביאו שהתלמוד בבחרות ללמוד לו שטוב
 אלמא רב המעשה ואז ימיו בסוף מעשה לידי מביא שהוא התלמוד גדול דפריך והיינו קיימינן ימיו בסוף וסכא בזקנותו

 לעצמו מלמד עדיף קיים ודאי ומשני למד לומר לנו שהיה כ״ש קיים דאמרינן וכיון בגדול נהלה דקטן רב המעשה ימיו בסוף
 דהכא דאמוראי פלוגחא הך לאוקמי לן צריכא זה ולפירוש )ד( הרבים את מזכה שהוא מטלהו עדיף לאמריני למד אבל

 אפילו שוה אינו כולו העולם כל אפילו .דמ״ד לפרש ונ״ג ממעשה עדיף דח״ת מודים הכל לאחרים בלומד דאילו לעצמו בלומד
 דאיירי אמצות דקאי טלן כנגד ות״ת דמתגי׳ דלישנא מסתמא כדמשמע ממעשה עדיף דת״ת מודה נמי התורה מן א׳ לדבר
 כנגד ות״ח וה״ק קאי בפה״ז אפירותיסן התורה נק א׳ נדבר אפילו שוה אינו טלו העולם כל אפילו דקאמר והאי תנא בסו
 כנגד ולילה יומס תדיר בה ויגיעיחיו עמלו ע״י פניניה ומושגי התורה בידיעת לאדם לו שיש והשמחה ההנאה אותה כלומר טלן

 רב שלל כמוצא אמרחיך מל אנכי שש שנאמר וכענין התורה מן א׳ לדבר אפילו שוק וכבוד בעושר העה״ז תענוגי כל שאין כולם
 דאמר הא והיינו בעה״ז לו שיש ת״ת צפירות המצות פירית נדנדות אין הלכך בעניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי ונאמר

 בעס״ז אפילו ריק דבר אינו התורה לימוד פי׳ ת״ת זהו מכם הוא ריק דבר נא כי קריא סדין מן שמע״כולהון מונא ר׳ לקמן
 פילות לו אין ואם אב כיבוד אבל פי׳ ואס אב כיבוד זה חייכם הוא כי כדאמרן מיד בשעתו רבה ושמחה ועידון עונג לו יש שהרי
 מדס בכטד אמו ואת אביו את וזן מפרנס שהוא כדרך ומחייהו בכבוד מפרנסו הקב״ה זו מצוה שע״י קיומו נאחר אנא בעה״ז ושכר
 עד מעולם היא החסד )ה( ר״ל בשם מריון בר יצחק דא״ר הא וכי הסדים גמילות זה ימים תאריכו הזה ובדבר מדה כנגד
 ימים לאריכות ידו על זוכה לכך עולם ועד מעילם נמשך שהחסד וכיון בנים לבני וצדקתו שנאמר דורות ג׳ פד הצדקה אבל עולם
 א׳ נדבר שיות אינן תורה של מצותיס כל אפילו ומ״ד בארק שלום ונתחי כדכתיב שלום הבאת זה האדמה על מדה כנגד מדס

 המצוהדת״ת חשיבות נענין לה מפ׳ הכי אנא בעה״ז פירותיהן לענין טלם כנגד וח״ח דר,תגי להא לפרושי בעי לח סתורה מן
 ממצות אבל התורה מן א־ ממצוה אנא גדיל אינו התורה מן א׳ דבר דלימוד תימא דלא לאשמופינן תנא דאתא וקסבר עצמה
 אבא ר׳ כדדריש יטעמא שבתורה המצוק כל קיוםמ גדול א׳ דבר אפילו ות״ת מרכלו טלם כנגד ות״י! קחני ולכך גדול אינו הרבה
 וכו׳. לפה״ב נו קיימת והקרן בעה״ז האדם מן נפרעין שהן דברים ד׳ יכנגדן תני\ נר,מיה: אחא בש״ר מרי אבא דפ אטי_

 בעכו״ם בגכד ואמרו הרע ולשון יש״ד ג״ע פכו״ם געה״ב חלק לו ואין בעה״ז האדם מן נפרעק דברים ג׳ על ז״ל רמב״ם פי׳
 אעשה ואיך אמרו והוא הגדולה לשון ג״כ בא ג״ע ובחטא גדולה חטאה הזה כעם חטא אנא אמרו והוא כגדולה לשון בא

 ר״ל גדולות לשון בא הרע בלשון אבל מנשוא פוני גדול אמרו והוא הגדולה לשון ג״כ בא ש״ד ובחטא הזאת הגדולה הרעה
 המספר כל שנאמר מה וסוף מאד הרבה המפירד הזה בחטא ידברו גדולות מדברת לשון אמרו והוא שלשתם כנגד שקולה שהיא

 לקמן יוחנן בש״ר יופא ר׳ יכדדריש )ו( לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אפר שנאמר בעיקר כפר כרע לשון
 שנאמר בעיקר כפר כאילו הרע לשון המספר כל זימרא בן יוסי ר׳ משום יוחנן א״ר הכי לה גרסינן טו:< )ערכין דילן ובגמ׳ בשמעתין

אשר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס24 מס עמוד יוסף בן שלמה סיריליו, סיריליאו< >ר״ש ירושלמי תלמוד מן פאה מסכת



יב יוסף אמונת פאה ראשון ־פרק דברים אלו סיריליאו ר״ש
 י,ח א( ללשוגני ריםהאומ ז״ל ופירש״י וגו׳ נגביר ללשוננו אמרו אשר וגמילות שבראו אביו מכיר לאינו פ״ז הפכו ואם אב לכיבוד
ונראה־! \)ג( בעיקר לטפריס לנו אלו; מי שאוסר נמו נגביר הזונה ולפרנס ולחסום לגזול שצריך עריות גלוי הפכו חסדים

 ולמהאי"קרי והיינו כרת במיתת נכרתת. הנפש כחך: זרים ישבעו פן נדכתיב
 בעי /ככופר בפרשת כתיב ע״ז וגבי נעה״ב עמה ועונה בעה״ז ממנו נפרעין

על הן חשודין אמר מה :לך שלח
לומר סבור הייתי החי. מן אבר

 לכתיב אמת אמר הצדיק ליוסף
 כתבו וק ויוצא כתיב ולא ויבא
 רואה שהיה כל־״רעה ז״ל רש״י

 לאביו מגיד היה לאה בני באחיו י"
 שנתב ז״ל לרב מצאתי אבל ע״כ

 רש אחי כל פסוק על משלי בספר
 פיחרו והמדרש זה לשון שנאוהו
 לבה אחיו על מוציא שהיה ביוסף
 אבר על חשודין שהן לאביו ואומר

 רע ונקרא שנאוהו ולכך החי מן
 עליהן שקר לבת מוציא שהיה לפי

 אמת של שאינן אמרים אחר ומחזר
 חזרה עליו כי קרינן לי המה לא

 מהר״ר שפי׳ כמו וצ״ל פכ״ל >דבתו
 גרש״י בפירושו ז״ל מזרחי 'אליה

 ואוכלין. שוחטין שהן :שם עיין ז״ל
 עצתם ה׳ סכל שלא גרמו עונותיו

 שחטו הקלקלה בשפת אפילו שהרי
 היו לא בזו רשעים היי ואם השפיר
 והטבילו לשחוט עתה זהירים

 יעקב נתייאש ולכך בדמו הכתונת
 השתדלות שום פשה ולא ממנו

 בודאי: יוסף טירף ערוף אמר כי
 וכתיב אלוה. שוכחי זאת נא בינו
 תשב רעהב שלחת ךפי מיניה לעיל

 ון~הרכד' לל£ :[־אזהרה תדבר באחיך
 עשה לאילו למילף דבעי הוא !?או

 עפה אשר את זכור בהדיא
 ונשמרת וגו׳: למרים אלקיך ה׳

 שנאמר מקום .וכל רע. דבר מכל
 בלא אלא אינו יאל פן השמר

 כרע. ולשון רכילות זו תעשה:
 שמטעים נחמיה ר׳ כדמם׳ רכילות

 בין שלישי שהוא לזה זה של דבריו (
 ואומר סילו לגלית לחבירי אדם

 כרע ולשון עליך מפלוני שמעתי כך
 הכירו בגנות שמספר תניין הוא

 שאומר עצמו את אלא הורג ואינו
 היי וכך ךכ פלוני עשה_ יכך כך

 נפקא־ הרע ~דלשין יינראה אבותיו
 כמוך לרעך ואהבת מדכתיב ניה

רכיל כי א״נ לקמיה
זקנתי נ^-^מסיהר־^^ואמחרוייהא

 בעבודה וכתיב עמה. ועונה נכרתת שהנפש
 ויעשו גדולה חטאה העם חטא אנא )תשא< זרה
 דכתיב מניין, עריות גלוי א( זהב. אלהי להם
 וגר הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך )יישב(

 גדול )בראשית( דכתיב מניין, דמים שפיכת נ(
 מהו הרע סלשון אצל וכשהוא מנשוא. עוני

 דכתיב גדולות אלא גדולה ולא גדול לא אומר.
 לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת יס )תהליס

 את יוסף ויבא )יישם ]כתיב גדולות. מדברת
 ורבי מאיר רבי אמר, מה וגר רעה דבתם
 חשודין אומר מאיר רבי שמעון, ורבי יהודה

 הן מזלזלין אומר יהודה ר׳ החי. מן אבר על
 אומר ר״ש עבדים. להם וקורץ השפחות בבני

 בן יהודה א״ר הארץ. בבנות עיניהם נותנין
 מה וגר לה׳ משפט ומאזני פלס 0״ )״שלי פזי

 אמר החי. מן אבר (7 על הן חשודין אמר,
 בשעת אפילו עליו מוכיח אני כך הקב״ה

 )וישב( דכתיב ואוכלין, שוחטין ה< שהן הקלקלה
 אמר, מה וגף. ויטבלו עזים שעיר וישחטו
 כעבדים. בהן ונוהגין השפחות בבני מזלזלין

 נותנין אמר, מה יוסף, נמכר לעבד קה( )תהליס
 לך, מתגריא דובא הא הארץ בבנות עיניהם

 יוסף. אל עיניה את אדניו אשת ותשא )וישנן
 הרע לשון שאומר אזה יוחנן ר׳ בשם יוסא ר׳

 מ״ט בעיקר, כופר יא( שהוא עד אומרו אינו
 שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר ינץ )ימליס
 חוטא אדם עברות כל תני לנו. אדון מי אתנו
 מאי ובארץ, בשמים סחוטאין ואלו בארץ
 ולשונם פיהם בשמים שתו עק >שס טעמא
 נא בינו ק )שה אמר יצחק ר׳ בארץ. תהלך

 ריב״ל מציל. ואין אטרוף פן אלוה שוכחי זאת
 כתיב מה וגף תדבר באחיך תשב >שס( אמר
 לספר לך מה אלקים אמר ולרשע )ש□( תמן,
 שנאמר׳ מנין, הרע ללשון ]אזהרה וגף. חקי

 לא ה( )קדושים( א״ר רע. דבר מכל־ ונשמרת !)תצא(
ולשון רכילות זו ישמעאל ר׳ תני רכיל, תלך

משפט עיז
מערבי גר

הי
דעות מהל׳ פ*ז

ג' הלנה
קיא

 ימונה מהל׳ פ״ג חיי׳ א
 דעות תהל׳ ופ״ז ו' הל'

ג' הלכה
קיב

 ימונה מהל' פ״ג מ״' נ(
 דעות תהל' יע־ז ו׳ הל'
נ' והל' נ׳ הל'

קיג
 מלכים מהלי פ״ט מיי׳ ד(

ודוה א׳ הלכה
קיד

 מלכים מהל׳ פ״ט מיי' ה(
ודיון נשמט א' הל'

קטד
 דעות תהל' פ־ז מיי׳ ו(

ג' הלכה
קטז

 טומאת תהל׳ פט"! מיי' ז(
י׳ הלכה צרעת

קיז
 דעות מהל' פ"! חיי' ח(

א' הלכה
קיוז

 דעות תהל' פ"! מיי' ט(
ד׳ הלכה

קיט
דעות ,תהל פ"( ת"" י(

א ?א 7 0>ג>;לנואינ3 וזה\ וכף תדברון צדק ת׳׳ל
להנאתו שנא הלשון גדרי ופק
הש?ז מסורת כאומר הוא הרי היצר כפיית ובלא

ו ס י י ,0 ... בפיק, כופר וכאילו לנו אדון מי
זה כעץ טו: ערכין —-—־-----־־ —ו , ׳ ־ לפרוץ בדיבורו נחטון שצא מי חבל

 הו״ל הרע דלשון אמרו לא כאן דפד למדים אנו יא _
 דעיקר ר״ל נגביר• ללשונו בשאומר דוקא אלא בעיקר

 להגביר הדיבור באותו טונתו
 מבפנים סגור יהא שלא הלשון
 דא״ר הא וכי חומות בשתי ומוקף

 זימרא בן יוסי ר משום יוחנן
 יוסיף ומה לך יתן מה דכתיב מאי

 ללשון הקב״ה א״נ רמיה לשון לך
 ואתה זקופים אדם של ,אבריו כל

 מבחנן אדם של אבריו כל מועל
 אלא עוד ולא מבפנים ואתה

 של א׳ מימות שחי לך שהקפתי
 ומה לך. יחן מה בשר של וא׳ עצם

 נמי וגרסינן רמיה לשון לך ייסיף
 א״ר פט.( )חולין הדם כיסוי פ׳

 אלם האמנם דכתיב מאי יצחק
 בני תשפטו מישרים תדברון צדק
 בפה״ז אדם של אומנתו מה אדם
לד״ת אף יכול כאלם עצמו ישוס

 יבמחו עג הבא בפ׳ ז״ג פירש״י
 וכשגלה בזוי לשון אמרה שרה

 אמר לאברהם הדבר את הקב״ה
 מפני הדבר שינה זקנתי ואני

 בזוי לשון משמע.דזקן ע״כ השלום
 אמך זקנה כי תבוז אל מלשון

 יהקב״ה אברהם של כבזיון ואמרה
עצמה: מל שאמרה אמר

מפני

 שאין כאלם עצמו ועושה חומותיו
 וחישב שטעה אלא צדק משום בהן

 הרע לשון אין הוא ד״ת שהדיבור
 ברייתא דהך הרע לשין בכלל זה
 הוי לא נמי שוגג ואפילו עיקר כל

 גדולה זה הרע לשון עבירת ואין
 ויש שבתורה., עבירות שאר מכג

 אזהרה זה הרע לשין לאיסור
 איסור אזהרת בכלל ואינה אחרת

 דקאמר ברייתא דהך הרע לשון
 הרע ללשון אזהרה בשמעתין לקמן
 רע דבר מכל ונשמרת שנאמר מנין
 ישמעאל ר׳ תני רכיל תלך לא א״ר

 נחמיה א״ר הרע ולשון רכינות זו
 מטעים כזה כרוכל תהא שלא

 לזה זה ושל לזה זה של דבריו
 בהבירו המרגל ז״ל רמנ״ם יפי׳

 רכיל תלך לא שנאמר בנ״ת עובר
 דבר על לוקין שאין ואע׳׳פ בעמך

 להרוג וגורם הוא גדול עון זה
 נסמך לכך מישראל רבות נפשות

 צא רעך דם על תעמוד ולא לו
 חי האדומי לדואג אירע מה ולמד הזה כרוכל תהא שלא נחמיה א״ר הרע.

יהולך דברים שטוען זה רכיל זכו א״ר לזה. זה ושל לזה זה של דבריו מטעים
פלוני אמר כך ואימר לזה מזה

 ז/ סה• עתות )נ(
 נחסכת "י רש עכ״׳ל )ג(

ד״ה טו: דף ערכין

0ןי2" האומרים
. ר׳

)וו/>ט!

 הרע לשון אבק גי( קשה כמה וראה בא חנינא

 להטיל בשביל בדאי דברי הכתובים שדברו

 ואדוני )וירא( כתיב לשרה, אברהם בין שלום

 ואני )שס( אלא כן אומר אינו ולאברהם זקן

 אבק י( קשה כמה וראה בא רשב״ג ׳אמר זקנתי.
 בדאי דברי הכתובים שדברו )נ( הרע לשון

כדי
 אמר ע״ז •גנאי של דברים ואמר עליו שמעתי וכך כך אבותיו היו וכך כך פלוני *עשה וכך כך ואומר שיושב זה הרע לשון

 פניו שאומר יזה והמקבלי האומרו הורגת לה׳צר ג׳ חכמים אמרו יעיד גדולות מדברת לשון חלקות שפחי כל ה׳ יכרת הכתוב
והמהבלי

 אע״פ פלוני על שמעתי וכך ך
 העולם את מחריב ה״ז אמת שהיא

 והיא מאד עד מזה גדול עון יש
 והוא לה״ר והיא זה לאו בכלל

 שאמר. אע״פ חבירו בגנות המספר
 נקרא שקק כאומר אבל אמת

בעל אבל חבירו על רע שם מוציא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס25 מס עמוד יוסף בן שלמה סיריליו, סירילייאו< >ר״ש ירושלמי תלמוד מן פאה מסכת



סיריליאו ר״ש פאה ראשון פרה דברים אלו סףיו אמת" משפט עין
■מערבי נר

לגנות מתכוין שאינו ילולה״ר6}יץחז האומרו ןמ יותר והמחבלו *
 ק שאינו אע״פ התועלת מן בזה שיש לו דומה אלא מבירו ^םי ""א

 הזהרתי עיקר אלא רכינ תלך דלא לאו בכלל אינו המותר הדיבור
 למרים ה׳ עשה אשר את כורז וגו׳ הצרעת בנגע דהשמר מקרא
וכי תצא( )פרשת בספרי ותניא

 אצלו הענין נחנו לזה זה ענין מה
 עצ אלא באים נגעים שאין ללמדך
 מרים ומה ק״ו דברים וכרי לה״ר

של בפניו שלא אלא דברה שלא

נ׳ ס״ק קנ״ו
קכא

 יעי• מהל׳ ז פ" מ>י׳ ג(
נ׳ הלכה

קבב
 עות7 מהל׳ "ז פ מיי' ג(

תיק ה׳ והל׳ ׳7 הל׳
קכג

 עות7 מהל' "ז פ מיי' ד(
'7 הלכה

 ולשבחו משה של ולהנייחו משה עו!ן7 מהל' פ״ז ,ח" ה(
 כך עולם שנ ולבנינו. מקים של

 חבירו של בגנותו המדבר כל נענשה
)ופי׳ וכמה כמה אמת מל ברבים
בבגדים האמור השינוי ז״ל רמב״ס

אינו צרעת תורה שקראתו ובבתים (״5נ הרמנ״ם עכ״ל )א(
.*1... .<.!.* ______א' הלנה דעות מהל׳

 ג' והלכה נ׳ והלכה
 נפי״ו הרמנ"ם עכ"ל (3)

 צרעת טומאת מהלכות
ט׳ הלכה

 וישג פרשת מורחי )נ(
 ועיין ונשלשתן ד׳ה

מה ד׳ה כאן ןןירש״ם

ד׳ הלכה

הש״ם מסורת

 ופלא אות אלא עולם של ממנהגו
 מלשון להזהירן כדי בישראל כיה
 משתנות הרע בלשון שהמספר כרע

 יעהר בו חזר אם ביתו קירות
 שהותן עד ברשעו עמד אם הבית

 שבביתו העור כלי משתנין הבית ”ליגי 'תשונה שערי י(
 מזר אם עליהן ושוכב יושב שהוא ”״ג 'םי שי'השל שעי נה

 עד ברשעו עמד ואם יטהרו בו
 אם שעניו הבגדים משתנין שישרפו

 ברשעי עמד ואם יטהרו בו חזר
 ויצטרע עורו משתנה שישרפו עד

 עד לבדו ומפורסם מובדל ויהיה
 הרשעים בשיחת יתעסק שלא

 יעל הרע ולשין הליצנות שהוא
 ואומר בתורה מזהיר זה עניין

 אשר את זכור הצרעת בנגע השמר .
 הרי בדרך למרים אלקיך ה׳ עשה *

 אירע מה התבוננו אומר הוא 11 "
 באחיה שדיברה הנביאה למרים

וגידלתו בשנים ממנו גדולה שהיתה ר/
 להצילו בעצמה וסכנה ברכיה על
 בגנותו דברה לא והיא הים מן

 נביאים נשאר שהשוהו טעתה אלא
 הדברים כל על הקפיד לא והוא
ענו משה והאיש שנאמר האלו

 דלא היא מותרת והלא כלומר בתמיה אבישג. שתבע מפני
 ראשון האומרו דבין והיודעו. האומרו : קידושין בה לדוד היו

 השומע יאמר לא מעשיו וכך כך לפלוני תכבדו מה דאומר
 ואחד זה דאחד וקמ״ל פרסמי פלוני דהא לזה לאידועי צי שרי

 ואומרו יודעו א״נ בו מוזהרים זה
כדמפ׳ יזכירו ידו שעל כדי ברמז

 חנות דכיתנאי. הנותא ואזיל:
 העוסקין אותו פשתן בה שמוכרין

:מם זה אי על כגופיא צומת. :בו
 ירושלמי בלשון גבינה הוא חובצין.

דצפורין. בולטיא שמו: זכרו ובכך
 ראשי כמו ממון בעלי עשירים
 לשון :השולח ־פ׳ שביהידה בולאות
:מצוה עשיית בדרך בצדק. הרע

וכל

 )ייחס הה״ד לאחיו, יוסף בין שלום להטיל כדי
 מותו לפני צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו

 וגו׳ פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר
 נחמן בר שמואל ר׳ כלום. דפקד אשכחן ולא

 על הרע לשון לומר א<מותר יוחנן ר׳ בשם
 א< א )מלכים דכתיב טעם ומה המחלוקת בעלי
 זעירא ר׳ דבריך. את ומלאתי אחר.יך אבא ואני
 בן אדוניה נהרג מה מפני יוסא ר׳ קומי בעא

א״ל השונמית, אבישג את שתבע מפני חגית
 יוחנן ר׳ קומי בעון מחלוקת. בעלי של דמן את להתיר מבקשין היו עילא

 והרה צומת לון הוה דכתנאי חנותא סוהיודעו. סהאומרו, הרע, לשון זהו אי
 חובצין, דין יומא אכלין אנן מה אמרי סלק, ולא חובץ בר מתקרי חד תמן

 בולווטייא 'בהצנע. הרע לשון אמר זה ח יוחנן א״ר חובץ, בר ייתי אמרי
 לחד חד אמר סלק, ולא יוחנן ומתקרי חד תמן והרה צומת לון הוה ־דצפורין

 שמעון ד׳ אמר יוחנן, ייתי אמרין דין, יומא יוחנן לר׳ מבקרא סלקין אנן לית
 כולן דוד של דורו כהנא בר אבא ■א״ר בצדק. הרע לשון אמר ה<זה לקיש בן

 הוא נופלין, והיו למלחמה יוצאין היו דילטורין. בהן שהיו וע״י צדיקים היו
 לבאים בתוך נפשי לוהטים, אשכבה לבאים בתוך נפשי לס )תהלים אמר שדוד

 ואחיתופל דואג זה לוהטים, אשכבה בתורה, לבאים שהיו ועמשא אבנר זה
 קעילה, בעלי אלו וחצים חנית שיניהם אדם בגי הרע, לשון אחר להוטין שהיו

 לשונם <0 )ימליס שאול. הירד בידו קעילה בעלי היסגרוני כג( א )שמואל דכתיב
 באותה לשאול. ויאמרו הזיפים בבא נד( )שם דכתיב הזיפים, אלו חדה חרב
 סלק בארץ, עושה שכינתך מה העולמים רבון הקב״ה לפני דוד. אמר שעה

 כבודך. הארץ כל על אלקים שמים על רומה נס )שם הה״ד מביניהון, . שכינתך
 יורדין היו דילטוריא בהם היו שלא וע״י היו ע״ז עובדי אחאב של דורו אבל

 לאדוני הוגד הלא יה( א )מלכים לאליהו אמר שעובדיה הוא ונוצחין. למלחמה
 למה לחם אם ומים, לחם ואכלכלם ה׳ נביאי את אזבל בהרג עשיתי אשר
 יותר להביא לו קשין המים שהיו מלמד אלא לחם, למה מים ואם מים,

 לה׳ נביא נותרתי אני >שס( הכרמל הר בראש מכריז ואליהו הלחם. מן
וכל  בצרעת נענשה מיד ואעפ״כ מאד

 ומלדבר מישיבתן להתרחק אורחיו לטין שרוצה למי ראוי לשכך ונפלאות גדולות נדבר שמרבים המפשיס הרשעים אדם לבני ק״ו
 שנאמר כעניין הבאי בדברי מרבין בתחילה כרשעים הלצים ישיבת דרך וזה וסכלותם רשעים ברשת אדם יחפם שלא כדי עמהן
 ומתוך עתק צדיק על הדוברות שקר שפתי תאלמנה שנאמר כעניין כצדיקים בגנות לספר באין כך ומתוך דברים ברוב כסיל וקול

 ומתעתעים דבריו ובוזים אלקים במלאכי מלעיבים ויהיו שנאמר כעניין בדבריהם דופי ולתת בנביאים לדבר כרגל לכן יכיה כך
 אומר הוא וכרי אלקיהם ה׳ על כן לא אשר דברים וימפאי שנאמר כמניין בעיקר וכופרין באנקים לדבר באין כך ומתוך בנביאיו

 שגורמת הרשעים שיחת היא זו בארץ תחלה שהלכה לשונם פיכם בשמים לשית להם גרם מי בארן תהלך ולשונם פיכם בשמים שתו
 בד״ת אלא אינה ישראל כשרי שיחת אבל שכר שותי עם תאותמש בתי וישיבת ע״ה של כנסיות קרנות^ישיבת ישיבת להן

 נענש אנא ראשונה בשעה ככופר חשיב נא בעמך' רכיל תלן דכא אזכרה מכח בא ואינו הואיל זה הרע ^)ג^ולשון ומכמה
 מוסיף ה״ז בו חזר לא ואם הבאי דברי המרנין הרשעים מישיבת ויתרחק הרעה מדרכו לשוב נבו וישים שיתבונן כי' בצרעת תחלה

 שהשבטים אמת שאינן אמרים היינו ודבה וגו׳ רעה דבתם את יוסף ויבא דכתיב אע״ג נמי יוסף וגבי בעיקר שכופר עד לחטוא
 ר״א שפי׳ וכמו סברתו כפי לאביו אותן מגיד והיה כדין שלא שפשו אותם דן והיה בדין טועה היה שיוסף אלא עשו כדין

 רכיל תלך דלא איסור בכלל זה הרע לשהייתב-איבולהנ -השבטיס43עללתו אנו םבדברי טונתו ועיקר הואיל אפ״ה )ג( ז״ל למרמי
 וט׳. מחלוקת בעלי על לה״ר לומר מותר יונתן בש״ר נחמן בר שמואל ר׳ בשוגג_כדפ.רישית^\ עליו כעבר ידוןנ ואינו ,_וגו׳

 כרע לשון לספר ומותר וכעדתו כקרח יהיה ולא שנאמר בלאו עובר במחלוקת המחזיק כל )סנהדרקק/( רז״ל אמרו ז״ל פיר״י
 אבשלום אחרי ילדה ואותו אדוניהו גבי וכתיב )ד( קרא לא וגו׳ ככהן ולצדוק עבדך אני ולי שנאמר המחלוקת בעלי על

פ׳3ו מחלוקת בעל זה אף מחלוקת בעל זה מה כן זה אף ופרשים רכב לו עשה זה מה א׳( א׳ מלכים )ילקוט ואמרו
 מהכא אמר חנינא בר יוסי ר׳ במקולקל הקלקלה שחולין מכאן רשב״י משוס יוחנן א״ר נמי גרסינן קט:( )ב״ב נוחלין יש

 מעשה שעשה מחוך אלא מעכה בן ואבשלום חגית בן אדניה והלא אבשלום אחרי ילדה ואותו מאד תואר טוב הוא וגם
 ואבירם דתן אל וילך משה ויקם גרסינן קי.( )דף דסנהדרין בתרא ובפי באבשלים הכתוב תלאו במלכות דמרד אבשלום

אמרי
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יג  משפם עיןיוסף אמונת פאה ראשון פרק דברים אלו סיריליאו ר״ש
מערבי גר

 לאדוני הוגד הלא ואמר עובדיה מתמה דקא ידעי]. עמא וכל
 להא דידעי אינשי דהוו עובדיה דידע מצמפ וגו׳ עשיתי אשר

 בין הנופלת מריבה שמתוך עצמו הרכילות כאומרו. מילתא:
 הרכיל את הדס גואלי הורגין זה אח זה והורגין כשנים
למה אבנר ידו: על בא שההרג

דפי בירושלמי אמרינן דהא נהרג.

 " כה? ׳ שמחל ״לז ,ופירש״ במחלוקת מחזיקין שאין מכאן ר״ל אמר
יעץ.ז מהל׳ 1כ 3ר דאמר ורןחלמח לש3ל הלך עצמו והוא כבודו על

קבו
 מלכים מהל׳ פ־ג מיי׳ נ(

ודוק ת׳ הלכה

 וכעדתו נקרח יהיה ולא שנאמר בלאו עובר במחלוקת המחזיק
התם וכתיב לו משה ביד הכא כתיב ליצערע ראוי אמר אשי רב

 ולמה )א( למלכא. מפרסמין ולא ידעין עמא וכל
 האומרו, ג׳, שהורג א( תליתאי אותו קורין

 נהרגו שאול ובימי עליו, שנאמר וזה והמקבלו,
 אחימלך שקבלו, שאול שאמרו, דואג ארבעה,
 נהרג, למה אבנר ואבנר, (3) עליו. שנאמר
 אמר ריב״ל ורבנין, לקיש בן שמעון ור׳ ריב״ל

 שנאמר שחוק, נערים של דמן שעשה על
 לפנינו. וישחקו הנערים נא יקומו (3 3 )שמואל
 דוד של לשמו שמו שהקדים (3 על אמר ור״ל

 דוד אל מלאכים אבנר וישלח 0 )שם הה״ד
 אבנר מן ליה כתב ארץ, למי לאמר תחתיו

לדוד

 ידך נא הבא עוד צו ה׳ ויאמר
 מל החולק כל יוסי א״ר בחיקך
 נחש להכישו ראוי דוד בית מלכות
 טו: ערכין )א( צאן אדוניהו ויזבח הכא כתיב

פ־א סוטה ייי^ייי הזוחלת אבן עם ומריא ובקר
 נמסכת רש״> "עכ־ל 0) עפר זוחלי חמת עם התם וכתיב
ד־ה קי. דן סנהדרין מהכא הלי מנא ,ןאכת ןא״ת

 לתינו תשינה )ד('שעיי מחלוקת בעל על לה״ר לומר דמותר

רכא סי׳ השלישי שער יונה היחר א,3הנ ןנ״ נהג אל מא,לןד

ד׳־ה”צנ דן" נ־ק כדי אלא אדוניהו על לה״ר לספר

</3£ י!" יך
ועיי! מ׳ הל׳ דעות מהל׳ כאשר שלמה אש וצהמליך שלמה

 ימה רנינו ״ל“ )!("״ £:מה׳ י5 ט5ש 1,3־“ דהמע״כ ע3ש5

השלישי שער תשונה נשערי כסאו על ישב והוא ימלוך בנה
שם יונה ל"רנינו”)מ^עכ׳ ילואפי 01,3 כימוכחי

לחבירו אדם שבין דברים בשאר
מהל' נפ׳ז הרמנ״ם \)ט( אשם

 מהלכותיו השמיט דעית
 שמואל דר' מימרא להן שם
 יונתן נש״ר נחמן נר

 כמש״כ הוא והטעם דהכא
נענים

הש״ם מסורת  לשליח המלך עבדי אבו ולא חלק
 אמרי ועמשא אבנר היו מי וגו׳
 אלא עלנא לך אית כלום ליה

 כני פי׳ כלינרין והדין זונרא הדין
 כך יון בלשון הסוס ורסן זיין

 לך טריפין הא ליה אמרו שמם
 כמו אליך מושלכים הם הנה פי׳
 אנו אין כלומר אקן טרוף זיל

 במתנותיך ולא בעבודתך לא חפצים
 יכשל ממנו ונתרחק שנשמט ודבר
 אבנר ממני לדוד. אבנר מן בו:
 ישראל מנך לדוד ישראל צבא שר

:מיתה חייב במלכות ומורד שלום
מ! /

לא; לעזר כדי יגיד יראה אשר כיחיד גם אדם נבכי הדברים לספר יכול דברים ואונאת ובושת צער ונזק ועושק גזל כמו
 החובל פ׳3 דרבא ההיא כי מילחא להא לה דדייק וי״ל )ד( ז״ג ר״י כדמם׳ לה״ר איסור משום בזה ואין נאמת ולקנא לו

 דכתיב א״ל אכל ולא שמע חבריה דקל לככי מטייה תכלי שיתין אינשי דאמרי מילתא הא מנא מרי בר לרבה דא״ל צב•( )ב״ק
 עבדך אני ולי ומכאובות אבלות תכלו ז״ל ופירש״י קרא לא עבדך ולשלמה יהוידע בן ולבניהו הכהן ולצדוק עבדך אני ולי

מהר פ-ז לה״ר להתיר וע׳׳כ לשלמה המלוכה ענין לתועלת נאמר לא נה״ר דהאי ומשמע )ה( לסעודה זימנו שלא עניו היה קובל אלמא

 ה׳ הל׳ שם ימג״ס”)כז מחמת שנהרג וסופו אבשלום מעשה ועושה מחלוקת לבעל לאדוניהו שדנו ומאחר וא״ת הנביא אמרו מחלוקת בנגל על

 י׳ הל׳ שם רמנ״ם )ל( וגמיאשה אבישג שתבע מפני חגית בן אדוניה נהרג מה מפני ייסא ר׳ קומי בעא זעירא ר׳ לקמיה וכדגרסינן החטא אותו

 כדי כרע לשון עליו לומר שמותר ידעינן נמי קרא האי בלאו א״כ מחלוקת בעלי של דמן את להתיר מבקשין היו עילא א״ל
 קודש בו נוהגין היו שאם מחללת היא אביה את ת״ל מה אומר ר״מ היה נב.( )סנהדרין מיתות ד׳ פ׳3 דתניא הא וכי לגנותו
 רסיעא קרינן כמאן אשי רב אמר מחלציו יצא שזו ארור גידל שזו ארור ילד שזו ארור אומר בזיק בי נוהגין כבוד חול בו נוהגין

 בר רשיעא דקרינן קרא מהאי דיניך תנא האי כי קי״ל דנא ונהי תנא האי כי כמאן צדיק בר נרשיעא ואפילו רשיפא בר
 אא״כ נה״ר איסור משום בזה ואין ליה דקמיכן .מודו כו״ע מיהא גרידא רשיפא מ״מ צדיק בר לרשיעא ואפילו רשיפא

 הוכיח שנאמר להוכיחו שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין עז:( )ערכין בערכין יש פ׳3 דתניא והא תשובה 'פשה
 מפ׳ חטא עליו תשא ולא. ת״ל פניו משתנים אפילו יכול מ״מ תוכיח ח״ל ויוכיחנו שיחזור מניין קבל ולא הוכיחו תוכיח

 מטאו ומפרסמין ברבים תואו מיןמכלי בסתר בו מזר לא אס שמיס בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים ׳א;בד ז״ל רמב״ם
 כבר ודאי דאדוניהו שהוגבי~מע1)ו( הנביאים כל שעשו כמו למוטב שיחזור עד אוחו ומקללין ומבזין בפניו אוחו ומחרפין
 וכ״ש במחלוקת המחזיק דאיסור ופשיטא דהמע״ה בפני עליו היה קובל ולכך בו חזר ולא זה על בסתר הנביא נתן הוכיחו
 בן רשע אמרו דלא ז״ל ר״י שפי׳ למה מיהו לחבירו אדם שבין מדברים ונא שמים מדברי ליה דחשיב דוד בית מנכות על החולק

 על יתייצב עיניו)ותמיד לנגד אלקים פחד אין כי דרכי את ובחנת תדע אשר באיש אלא רשע בן רשע לקרותו מותר צדיק -
6?^ נפש ^תגפ י׳^ן אים ביי י5גפי יריח3ע ילע3 <ישי5הלו - חטאחיי על ולגלות בגנותו לספר מצוה ועליו טוב לא דרך

 י*')! ־ " ־ שמים מלכית פול מפליו הפורק כמו האלקיס מלפני ירא איננו אשר איש החוטא אם וכן )ז( הרעים המעשים את השומעים
 איש תונו אל רבותינו אמרו כך בגנותו ולספר להכלימו מותר עבירה היא כי יודע עמו שער כל אשר א׳ מעבירה נזהר ואינו

 במעלליו להכלימו מותר כ׳ דבר אל לבו שת לא ואשר נע.( )ב״מ בדברים תונהו אל ובמצות בתורה שאתך עם עמיתי את
 בחטא נכשל אם אבל השם 'חלול מפני החנפים את מפרסמין פו:( )יומא אמרו ועוד עליו בוז ולשפוך תופבותיו ולהודיע

 בית מלכות על במחלוקתו חטא נא דאדוניהו י״ל חטאו()ח( על לגלות אין מעונו להשתמר דרט הימים ורוב מקרה דרך לע
 לאו אי ולפיכך דוד תחת למלוך ראוי שהוא לומר סבורין יהיו ■עבירה בזה שיש עמו שער כל ידע ונא מקרה דרך אלא דוד
 ולגנותו הרע לשון עליו לספר שאסורין אמינא הוה וגו׳ דבריך את ומלאחי אחריך אבא ואני דכחיב הנביא דנתן קרא האי
 אחריך אבא דואני קרא איצטריך ולהכי לכל גלוי איסורו שאין בדבר מקרה דרך כולה התורה דכל עבירות בשאר החוטא כדין
 ידוע איסורה ואין מקרה דרך בה חטאו ואפילו התורה דכל עבירות משאר טפי חמירא דמחלוקת דעבירה לאשמועינן וגו׳
 רמב״ם פי׳ מתוך קצת ונראה_0טמ3 רכיל תלך לא איסור משום בזה ואין עליה העובר בגנות לספר מותרי! עמו שער לכל
 להתיר' הנביא דנתן קרא מהאי ללמוד אין נמש להכישו ראוי דוד בית מלטת על החולק כל דאמר יוסי דר׳ דאליבא )ט( ז״ל

 ומטפמא דעלמא מחלוקת לשאר דוד בית מלטח של ממחלוקת למדין שאין עבירות בעלי משאר טפי מחלוקת בעלי על לה״ר
. בדבורו חבירו את להזיק כשמחטין דוקא אלא כתורה מן לה״ר איסור שאין ז״ל רמב״ם פי׳ מתוך נראה עעודדאמר

 שחיק דרך הרע לשון מספר אם אבל )י( להפחידו או לו להצר ואפילי בממונו ול״ש בגופו ל״ש הבריות בעיני ריחו ולהבאיש
 יודע איני אומר בו כשממחין אלא הרע לשון זה שדבר יודע אינו כאילו לתומי שיספר והוא רמאות דרך או ראש וקלות
 ומכולווטייא וט׳ דכיתנאי דחנותא מהך וכדמוכח הרע לשין אבק אלא זה אין )כ( פלוני של מעשיו שאלו אי הרע לשון זה שדבר

 מרבינן הרע לשון אזהרת דעיקר משום בכה״ג מדאורייתא הרע לשון איסור שאין והטעם בסמוך להו דמייתי דצפורין
 הרע לשון בעלי בשכונת דירה איסור לענין ומ״מ כוונתו ולפרש דבריו מטעים להיות רוכל ודרך רכיל תלך דלא מקרא לעיל לה

 וכו׳. שלשה הורג שהוא תליתאי אותו קורא ולמה :)ל( ז״ל רמב״ם כדמם׳ דבריהם ולשמוע עמהן לישב וכ״ש שוין טלן
 יש פ׳ דילן בגמ׳ אבל ולאומרו ולמקבלו למספרו הורג שהוא מפני תליתאי לשון הרע ללשון שקורין טעמא דעיקר משמע הכא

בערכין
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 משפט עין
סיריליאו ר״ש פאר! ראשו! פרק דברים אלו יוסף אמונתמעדכי נר

רוצה אתה זה שמביא מעיל כנף מטעם דהדין. גולגלוי מן לשון אמרי במערבא הכי לה גרסינן טו:( )ערכין בערכין
:גוליהון גופי על בגדיהם כנפי על ירושלמי תרגום לו למחיל ז״ל ופירש״י הוו מילי דתרי ומשמע חליתאי קטיל תליחאי

הרגשת ולא הכנף ונחתכה נסתבכה בקוצים הוערת. בסירה הרכיל לשון שזה מפני חליתאי לישנא אותו דקורין דטעמא ______
מעורות מלשון הוערתה. צדיק: שהיא מפני ולא זה ומצאה החום׳ ור״ב )ג( סוד לו לגלות לחבירו אדם בין שלישי שהוא 3*8׳^*3*5*י*8*׳

נשק הוערת. :דביצה דפ״ק בגירין

קבז
 מנית מהל׳ פ״ו מיי׳ א(

ייריו ׳1 הלכה

 תניתאי לישנא כתוב מצאו ז״להש״ם מסורת
וא׳ עצם של א׳ הקב״ה שהקיפה

)ד( בתוכם שלישי והוא בשר של ,
 למספרו שהורג זה תליתאי וקטיל לי^נ0ט"ד״ל?ץ^
 ז״נ ופירש״י ולאומרג ולמקבלו שנא'ל הי' שםתיס', )ד(

השנים בין שנופלת מריבה שמתוד י״ה שם ”יש ל"

 כ, מהדרין )א(
טו: ערכין )נ(

בין שנופנת מריבה שמתוך אומרול
 גואלי והורגין זה את זה הורגין תהל, ?״' ם"נייי .>י<

על בא שההרג הרכיל אתי הדם ׳ג מלה )?('מנ״ס/ס
 משמע בשמעתין והכא )ה( ידו 'נ הלמ שס רמנ׳־ם 0>י

ידי- 'ג הלכה שם ס”רמנ )ט(
 ד 3 פרנ^ו מחמת נהרג בהמקכ׳״ו ג׳ הלכה שם רמכ״ם )י(
 נהרגו שאול ובימי יכדאמר שמים יונה ר>וי ל'עכ )ט

שקבלו שאול שאמרו דואג ארבעה ס מל£י
 מחמת ולא עליו שנאמר אמימלך

 עצמה המריבה מכח שבא ההרג
 נענש נמי דאבנר קאמר ולכך

 הרע צשק של העון אותו מחמת
 רבנין וכדאמרי שיהרג לו וגרם

 מן להתפייס לשאול הניח שלא על
 הלשון שאול בפני והחזיק וכר דוד

 דוד על האדומי דואג של הרע
 יש כאיתן נמי אי ואזיל כדמפ׳

 בידו ספקה שהיחה ע״י אומרים
ולא הכהנים עיר בנוב למחות

כדכתיב נקבה צשון כנף נקבה הניח אלש לע אמרין רבנין ל
ידי על וגר: פניו יכסה בשתים י

 יכולת היה בידו. ספקה שהיה ^כד י5 ^לשמו דכתיב הוא הדא דוד, מן להתפייס
 להשמיע לו די היה ולא בידו אמי בידי, מעילך כנף את ראה גם ראה ואבי
 ממנו גבור כי התריס אלא עצמו בסירה דהדין, גולגלוי מן בעי את מה ליה

כס )שם ליה אמר למעגל שבאו וכיון הוערת,
 בסירה אמרת כנף גבי אבנר תענה הלא

 ויש הוערו. _ בסירה }צפחת הוערת^!זנית
 בידו ספקה א( שהיתה )א( ידי על אומרים
 )תהליס מיחה. ולא הכהנים עיר בנוב למחות

 כל רתמים גחלי עם שנונים גבור חצי קיש
 כל מרחוק. מכה וזה במקומן, מכין זיין כלי

 אע״פ ואלו מבפנים, כבו מבחוץ כבו הגחלים
 בחג בוערות גחלים שהניח באחד מעשה מבפנים. כבו לא מבחוץ שכבו

 אומרים )ק לבא לעתיד נחמן בר שמואל א״ר בפסח. בוערות ומצאן ובא
 הנייה מה לי. גרם דו לון אמר שותת, ולשונך מהלך אתה מה מפני לנחש

 מה אתה ואוכל, טורף זאב ואוכל, דורם ארי ומניח, נושך שאת לך יש
 איתאמר לא אילו לחש. בלא הנחש־ ישוך אם■ י( )קהלת להן אמר לך, יש הנייה

 האברים וכל א׳ אבר נושך אתה מה מפני נכית. הוינא לא נכית, שמיא מן לי
 כאן, אומר שהוא הלשון 'לבעל אמרו שואלין,׳ אתם ולי להם אמר מרגישין,

 בין מצוי אתה מה ומפני בסוריא. והורג ברומי, אומר ברומי, והורג
)4 11 עולם• של גדרו פרצתי אני להן אמר הגדרות,

תני

 גרם דהוא לי. גרם דו היה:
 האשם: את בלשוני שפתיתי לי

 השמים מן נו שילחישו לחש. בלא
 אמרו שואלק אתם ולי שישוך:

 דקרא סיפא והיינו הלשון. לבעל
 בחמיה הלשון לבעל יתרון ואין

 יתרק ואין היא הנחש ותשובת
ממני: יותר הלשון לבעל

ואין

ז

 שנהרגו כמי עליו מעלין מימה
 דלעיל משום ושמא ידו על

 בר אבא א״ר גרסינן בשמעחין
 היו טלן דוד של דורו כהנא

 לשון בעלי של מון מחמת שמים עונשי דלגבי מיניה ומשמע וכו׳ נופלין והיו למלחמה יוצאין היו דילטורין בהן שהיו וע״י צדיקים
רכיל תלך דלא לקרא נסמך לכך מישראל רבות נפשות להרוג גורם שהוא מפני תליתאי לשין חשיב לא הדור אותו של הרע

 עצמה הרע שהלשון מפני אלא תליחאי קטיג אמרו לא ופ״כ )ד( ז״ג רמב״ס שפי׳ וכמי רעך דם על תעמוד דולא קרא בעמך
 דאיתמר הא והיינו דמי אדם בידי ומחיק ממש דילה גירא מכח )ז( עניו שאומרו יזה והמקבלו האומרו הורגת

 לשון אף ממיתה יד מה לך לומר ללשון יד יש וכי לשון ביד וחיים מות דכתיב מאי חנינא בר חמא א״ר שם( )ג״ז עלה
 הלשין שע״י והיינו לשונם שחוט חן ת״ל בסמוך אלא ממיתה אינה לפון אף לה בסמוך אלא ממיתה אינה יד מה אי ממיתה

 להמספרו והורגין הדם גואלי חוזרין ואח״כ זה את זה שהורגים עד עליי שנאמר לזה המקבלו בין גדולה מריבה נעשה הרע
 מזה יהולך דברים שטוען אלא חבירו בגנות מספר היינו לאו רכיל דהולך )ח( ז״ל רמב״ם שפי׳ למה ומיהו ז״ג רש״י כדמפ׳

 מזה דברים מגלה שהוא שעי״ז אלא אמת ואומר גנאי דבר זה שאין אע״פ פלוני על שמעתי כך פלוני אמר כך ואומר לזה
 ועון בישראל לבבות ופירוד וקטטות משד של ודברים לרעהו מאיש שנאה בזה גורם שהוא העולם את מחריב ה״ז לזה
 וע״י צדיקים היו כולן דוד של דורו כהנא בר אבא דא״ר הוא וע״ז בו נתפס הדור שכל מישראל רבות נפשות להרוג גורם זה

 נתפסין היו הצדיקים גס הדור באותו בישראל שהיו הדילטורין שע״י נופלין והיו למלחמה ייצאין היי דילטורין בהן שהיו
 היו ולכך יכו׳ מביניהון שכינתך סלק בארן עושה שכינתך מה העולמים רבון הקב״ה לפני דהמע״ה אמר ולכך בעוונם
 שנאמר השלום אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב״ה מצא נא דעוקצים בשלהי דאמר חלפתא בן וכדר״ש במלחמה נופלים

 עשה וכך כך ואומר שיושב. זה הרע לשון אבעל קאי תליחאי קעיל דקאמר יהאי בשלום עמו אח יברך ה׳ יתן לעמו עוז ה׳
 חלקות שפתי כל ה׳ יכרח הכתוב אמר ועליר רכיל הולך מעון גדול זה וטון גנאי שג דברים ואמר עניו שמעתי וכך כך פלוני
 הורגת הרע לשון ג׳ חכמים אמרו ועוד וכר בעיקר כופר כאילו בלה״ר המספר כל חכמים אמרו ועוד )ט( גדולות מדברת לשון

 חבירו בגנות המספר שעון והטעם )י( ז״ל רמב״ס כדמפ׳ האומרו מן יותר והמקבלו עליו שאומר וזה והמקבלו האומרו
 עיקר כל לשניהן. נוגעין הדברים ואין תועלת שום והמקבלו שאומרו לזה לו שאין מפגי רכיל הולך מעון גדול והמקבלו

 וריוח תועלת בזה לעצמו שיועיל מבלי ממית מר ונזק משחית כלי לחבירו אדם יכין אשר יתכן לא כי ז״ל ר״י שפי׳ וכמי
 ופירשו יגו׳ לשונך תחשוב הוות דואג על ונאמר המימרות ונתק מעליו שמים עול ופרק נפשי את יצרי לכדו אם בלתי ממון

 עליו שנאמר כמו פשרת אך צריך היית לא לממון הלא הרע לשון ספרת כי בצע ומה לך יתרון מה נ״ב( )פ׳ תהליס במדרש
 קיב( תהלים )מדרש רז״ל ואמרו סלה צדק מדבר ושקל הטוב מן הרע אח אהבת אס כי זה אין לשאול אשר הרועים אביר

 ומה לך יתן מה שהוא כל הנאה מבלי גדולה חטאה יחטא כי הנואף ומן הגנב מן פי׳ רע משניהם הרע לשין בעל כי
 תאותם אחר נמשכים אך ה׳ את עזבם ומר רע כי יודעים כי עבירות בשאר החוטאים הרשעים כן נא רמיה לשון לך יוסיף
 פעמים י׳ באולחו שונה הלשון בעל כי וש״ד וג״ע ע״ז עבירות ג׳ כנגד לה״ר שקול רבותינו ואמרו ע״ז להם וצר המתגבר ויצרם
 השנות על מאד כבדה קלה עברה בשגם למילין קנצו ישים לא הלשון בעל כי יתר שפת וידבר ויחפיר ויבאיש יכלים ביום

 יצרו שיתקפו לעת אותן עובר כנגד ר״ל עבירות ג׳ כנגד לה״ר שקול ז״ל וכאמרם גדולה חטאה כי אף רבות פעמים האולח
 הוא שהרי ביותר חמור האיסור דעיקר • אפ״ג רכיל והולך )כ( עת בכל עליהן לעבור הכלל מן והיוצא המומר כנגד לא

גורס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס28 מס עמוד יוסף בן שלמה סיריליו, סיריליאו< >ר״ש ירושלמי תלמוד מן פאה מסכת



הערס מסורת יוסף אמונתי פאה ראשון פרק דברים אלו סיריליאו "ש

 פליגא ע״כ דהכא תלמודא דהאי
 וס״ל• דערכין תלמודא אההוא

 שהרי הוא חד ורכילות הרע דלשון
 אחימלך על שאול שקבל לה״ר אותו

 מרגל אלא הואי לגנותו בכדי לא
 דאבנר ולה״ר דהוי הוא בחבירו

 גלגלוי מן בעי אח מה לשאול דא״ל
 לגנות כדי הוערת בסירה דהדין

 יחזיק שלא וכדי הואי דוד את
 ואפ״ה אמרה לצדיק דוד את שאול

 אוחו קורין ולמה עליה 'קאמר
 שאול ובימי וט׳ ג׳ שהורג תניתאי

 כי תרוייהו אלמא וכר ד׳ נהרגו
 דידן תלמודא אבל נינהו הדדי

 הוו מילי דחרי ס״ל בערכין
 הא לדיוקי נמי ואיכא כדפרישית

 גבי בשמעתין דגריס מהא מילתא
 לעתיד נחנק בר שמואל דר׳ מימרא

יש הנייה מה לנחש •אומרים לבא

 אדם חשב אפילו אשי רב אמר
 עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות
 עשאה: כאילו הכתוב עליו מעלה

 היטל כדכתיב לשיזביה. כתיב ולא
 שמלטך אריותא מן לשיזבותיך

 נא קטנה נשיכה שאפילו לגמרי
 להצלותיה כתיב ובדידיה לו משו

 יכהו אבל המוח מן להצילו דהיינו
 :השרים חמת לשכך במקלות
 ליה דריש יעקב. אחיך מחמס

 אשר יהודה בני מחמס כמו
נקי: דם שפט

ובתוהא

 הנאה בו ויש הואיל אפ״ה בישראל רבות נפשות להרוג גורם אין ז״ל ופירס״י לה מייחי וקידושין בפ״ק פירות. לה ואין
 לשנות דרט ואין עול כפורק חשיב לא עליו להפובר ותועלת כגון פרי. שעשתה עבירה :רשעו מכדי יותר ממנו נפרעין

 תוקפו שהיצר בזמן אלא עליו עובר ואינו רבות פעמים באולתו לפשות ממנו למדין ואחרים עבירה עבר משוב שאדם ה׳ מלול
צ״ל וש״ד וע״ז כג״ע שקול ואינו בעיקר כטפר חשיב נא לכך דילן בגמ׳ ומפ׳ יליף קא שמו מונחושבי ה׳. יראי נדברו ק:

 דתכילתץ תוספתא )א(
 אנות מ. קידושין פ׳א
 פ״ח דר׳־נ

 לט: קידושין )נ(
קח□ חולין

 קידושין תום' עיין )ג(
חחשנה ד״ה לט:
 לרנינו תשונה שעדי )ד(

ר״א סימן שלישי שער יונה
 נחסכת הר׳ן עכ׳ל )ה(

 סל' הרי׳ף על פ־נ שנת
אהנו ד׳ה שם הרע לשון
 נחסכת רש״י עכ״ל )ו(

אלו ד׳ה לט: דף קידושין
מנע ד־ה שם פירש׳י )ז(
 ד״ס שם רש״י ל”עכ )ח(

לומר
 שם ,התום עכ׳ל )ט(
שאם ד׳ה

פירות, לה' דש קרן לה יש הזכות )א< ־ תני
 הזכות פירות. לה ואין קרן לה יש עבירה

 0 )ישעיה שנאמר פירות, לה ויש קרן לה יש

יאכלו. מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו
>שס( שנאמר פיחית, לה ואין קרן לה יש עבירה

 אני ומה לו. יעשה ידיו גמול כי לרשע אוי
 כל אלא דרכם, מפרי ,ויאכלו א( )משלי מקיים
 עשתה ושלא פרי, לה יש פרי, שעשתה עבירה

,המקום טובה מחשבה פרי. לה אין פרי,
המקום אין רעה מחשבה למעשה מצרפה

.ג( )מלאכי דכתיב למעשה מצרפה המקום טובה מחשבה למעשה, מצרפה

 דכתיב למעשה מצרפה המקום אין רעה מחשבה )ק וגר. ה׳ יראי נדברו אז
 אבל 0) בישראל, דתימר הדא ,,ה ישמע לא בלבי ראיתי אם און סס **/תהליס
רעה ומחשבה למעשה, מצרפה הקב״ה אין טובה מחשבה חליפין, בגדם

דכתיב למעשה מצרפה הקב״ה אין טובה מחשבה למעשה, מצרפה הקב׳ץז -
 ישוך אם א״ל וט׳ נושך שאת לך מחשבה לשזביה. כתיב ולא להצלותיה משתדר הוה שמשא מעלי ועד 0 )דניאל
אומר ולץ וט׳ נחש * בלא כנחש וכי וגף׳ יעקב אחיך מחמס דיה(3)עו דכתיב מעשהל צרפהמ הקב״ה רעה

 0? )ערכין 1דיל? כדגריס'במד ־הרגו כאלו הכתוב עליו העלה להרגו עליי שחשב בשביל מלמד אלא ׳הרגו
היינו וע׳׳כ דר״ל מימרא הך גבי ועיא

 יתרון ומה בזה לומר אין ולפיכך להן א׳ לכ״ר דין חבירו בגנות ומספר רכיל דהולך ס״ל דהכא דתנמודא משום טפמא הוא
 בעיקר כטפריס תרוייהו משיבי דמשר׳ה צ״ל ונדידיה כדפרישית כלשון מן נהנה רכיל הולך דהא כנאה לענין ■כלשון לבעל

 את לכלוא לו אין כי בדעתו וגמר לשונו על השליט הוא וכי מעשה בה שאק ומפני ברשותו שפתיו כי בלבבו שאומר לפי
 אדון מי אתנו שפתינו שנאמר כענין בכם לחטוא ברשותו אינם לבדם המה האיברים וכי חחו על העולה מדבר שפתיו רוח
 משועבדות רצונו לעשות כולם נעדרה לא מהנה אחת לו המה נתונות יצירותיו תנועות כל אשר עושי אלקי איה יאמר ונא לנו
 דוד של דורו בשמעתין דקאמר דכאי ז״ג' ר״ן פי׳ מחוך ונראה )ד( ז״ל ר״י שפי׳ וכמו ברשותנו שפה וארשת דבר אין רק

 אחריני ביה מיענשי הרע לשון דעל משום לאו נופלין והיו למלחמה יוצאין כיו דילטורין בהן שהיו וע״י צדיקים היו טלן
נענשין ש״ד דעל אחרים על אלא דידיה עליה לאו וג״ע ש״ד על מכפרים כהונה בגדי דתני הא משמע דערכין סוגיא דמהכיא

 ביה דמיענשי אשכחן לא הרע לשון אבל עליה עונה ואפקוד האק ותטמא כתיב ובנ״ע יחניף הוא הדם כי דכתיב ^העולס
ממור .לה״ר שהאיסור בזמן אלא במלחמה מצחין דלה״ר'ואין איסורא בהו זילא דילטורין בכן שהיו שע״י אלא )ה( אחריני

מדחני והא וא״ת וכו׳. פיחת לה ויש קרן לה יש הזטת תני המעשה מן יותר בלשון ונזהרים ה׳ תלחממ כלוחמים אצל הרבה —
 ואילו לעה״ב קיימת וכקרן בעה״ז פירותיהן אוכל שבתורה המצית שכל ומשמע פירות לה ויש קרן לה יש הזכות סתמא

 והבאת חסדים וגמילות ואם אב כיבוד לעה״ב קיימת והקרן בעה״ז פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו להדיא קחני במשנתנו
 כל התם דתנן אהא לט.( )דף דקידושין בפ״ק רמינן וה״נ לא מצות שאר אין מצות הני ומשמע כילם כנגד ות״ת וכו׳ שלום

 פירותיכן אוכל שאדם דברים אלו במשנתנו דקחני מהא וכו׳ הארן את ונוחל ימיו לו ומאריכין לו מטיבין א׳ מצוה העושה
 ונוחל לו מטיבין יחנן ואנן לא אחריתי מצות אבל קיימת והקרן פירות דאיכא הוא כני כף דברים אלו ז״ל ופירש״י וכו׳ בעה״ז

 כתורה כל שמקיים כמי ודומה לי מטיבין זכיותיו על יתירה א׳ מצוה העושה כל ה״ק יהודה ר׳ משני והתם )ו( כאח את
 כמצות ושאר במשנתנו להו דחשיב מהנך א׳ מצוה אלא קיים לא. דאי אמרינן וכי פי׳ בחדא אפילו דהנך מכלל ופריך כולה

 שמעיה א״ר ימשני )ז( ז״ל רש״י כדמם׳ הוא עונות רונא והא בתמיה כילה התורה כל שקיים כמי דימה קיים לא שבתורה
 זכיות במחצה ויש קאמר זכיות ומחצה עונות במחצה דברים אלו דקתני הא ז״ל ופירש״י מכרעת שקולה היתה שאם לומר

 למצוה צריך מהני חדא בה ליה לית וכי דמחני׳ יתירה למציה ואיני.צריך זכיות רובא הוי כאילו הכף את מעעת מאלו א׳
 מצות דבשאר שקולין כשהן חסד כלפי מטה חסד דרב יז.( )דף ר״ה במס׳ דאמרינן מהא דקדקו ז״ל התום׳ ור״ב )ח( יתירה

 ויש קרן לה יש הזכות דחני הא נמי רמי לא אמאי והשתא )ט( גמור צדיק חשיב אבל׳בהני כבינוני הוי שקולין כשמעשיו
 מציה ולא-קתני וכר קרן לה ים הזטח מדחני וי״ל לא אחריני אין הני דמשמע וכר דברים אלו דקתני אמתני׳ פיחת לה
 דחשיב בהנך דוקא אלא בעה״ז פירות ליכא עשה דבמצוח עסקינן מצוה בעושה לאו זכות דהך משמע וכר קרן לה יש

לט:( )רף דקידושין בס״ק לרבא קיסנא רב בר טובי רב דרמי הא וכי ל״ת במצות עסקינן במאי הכא אלא במשנתנו להו
החם א״ל מצוה כעושה שכר לו נותנים עבירה עבר ולא ישב ורמינהי לא עשה לא אין פשה לו מטיבין א׳ מצוה העושה כל תנן

 נפשיה ומלי מילחא אמר מטרוניתא ההיא תבעתיה פפי בר חנינא דר׳ הא כי הימנה וניצול לידו עבירה דבר שבא כגון
מיחזקי הוו ביממא אפילו בתרין עיילין הוו דכי בני בי בההוא טשא ערק ואיתסי מילחא היא עבדי וכיבא שיחנא
הבא כל דחנינא הימנו וניצלת לידך בא עדוה דבר שמא א״ל הלילה כל שמרוני קיסר נושאי אמר נטרך מאן רבנן א״ל למחר

 ההיא תבעתיה צדוק ר׳ וחביריו צדוק ר׳ כגון דברו בקול לשמוע דברו עושי כח גבוח נס לו עושין הימנו וניצל לידו שחה דבר
א״ל האי מאי א״ל בגויה ויתיב סליק ליה מנחא קא תנורא שגרת וט׳ טמא דבר איכא א״ל וכף ליבאי חליש א״ל מטרוניתא

דעביד י

•יו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס29 מס עמוד יוסף בן שלמה סיריליו, סיריליאו< >ר״ש ירושלמי תלמוד מן פאה מסכת
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מקום מראה

 יומא ממשנה )א(
ע״ב י״ח

בגם'. וכדמפרשינן

 הרמב״ם לפון )ב(
מהלכות פ״א

יד מישרים ארח

יד

חשד
פתגמים, ]ב[ )ב( שמעשיו כשר לאדם )א( לחשוד אסור א

אדם לכל ידון )ד( ]ד[ אלא בגופו, לוקה )נ( בכשרים והחושר ש עה׳ט עטדת

 מ״ז פ״א אבות סליחיא בן יהושע דרבי מימרא )ד( ריב״ל. בשם שם וביומא מהראי פ״א?למדישנח??

ע״ב. ל״א וברכות

ביאור

 ממשה התורה מן ר״ל יליף ע״א צ״ז בשבת שהרי התורה, מן אפור שהוא קצת נראה לחשוד. ]א[

המכנה גס דסברה נראה וכזה כשלג, מצורעת ידו והנה אח״כ וכתיב לי יאמינו לא והן שאמר

 ק הוי עמיתך תשפוט בצדק ד״א ע״א ל' בשבועות ברייתא איכא זאת זולת ע״ב, י״ט ביומא וכדמפלשינן

 בתורתינו אסור“כי וז״ל שכתב שס ביומא בפירושו הרמב״ס מדברי נראה וכן ע״ש, זכות לכף חברך את

 מ״ו ס״א באבות מברטנורא הר״ע ודברי עכ״ל. וט׳ מסופק שענינו אדס על רעה מחשבה ולחשוב לחשוד

 צריכין זטת לכף לדון הוא חסידות שמדות רשע אס צדיק אס ממעשיו יודעיס אנו שאין אדם כגון שכתב

 מהדמצוה מ״מ ע״א, דמ״ד ב״ק דרבא מימרא עי' נינהו דחשידותא מילי דאבות דמילי דאע״ג קצת, עיון

 דכן קאמר, דוקא לאו דהברטנורא ונראה לחוד, חסידות ותממד ולא הוא, דמדינא נראה זטת לכף לדון

ע״ש. דבריו בסוף שם בפירושו להרמב׳ס גס לומר צריך

 הלמב״ס דברי החוי״נו הבין זה דרך ועל הוא, שרשע ממני יודעים אנו שאין כלומר סתומים. ]ב[

הוא, שכשר ממנו יודעים שאנו לא כמי, בכשרים החושד דאמריק ומה שם, ביומא ממנו כנראה

 וכנראה כסתמא, אדס לכל לחשוד ואסור הוא, שרשע ממנו שנדע עד כן נאמר סתם אדם כל על אלא

זה. שקודם בס״ק שהבאתי הרמב״ס מפירוש גס

 ובוכין פולשין והס לצדוקי. דחשדוהו ובוכה פורש הוא אמריק ע״ב י״ע ביומא בכשרים. והחושד נ[1
א״כ גדול, כהן לכל להשביע כן שתקנו דכיון ביאור וצריך עכ״ל, וכו׳ בכשרים החושד ריב״ל דאמר

 דתנן להא ודמיא התקנה, מכח להשביעו צריכין היו בעיניהם נחשד לא אס גס שהרי הוא יבכה למה

 תו הכל את מקרין שהיו ידי דעל יודע, שאינו מי ואת שיודע מי את מקרין שיהיו התקינו פ״ג ביכורים

 שבכל משמע המשנה שמפשטות כך, נעשה הראשון בפעם שדוקא לומר ודוחק בהקראה, בושה היפה לא

 מלקי יהא יוסי רבי אמר הא אותו חושדין היו באמת אס אפילו עצמו לצער לו למה ועוד כן, היה שנה

 בעיני חשוד שיהא ליה ניחא לא דמ״מ לומר יש בזה מיהא ע״ב, קי״ח שבת בו ואין אוהו שחושדין מי עם

 יסוריס, על גס שאמרו לחכמים שאשכחן דרך על והיינו ע״ב ר,כ״ז בשבת ח״א המרש״א כהב וכה״ג חכמים

 גס ח'; דסעיף הא משום לו שהיצר נמי אי ע״ב, ה׳ ברכות שכרן, ולא הן לא ומזכין, שמכפרין אע״פ

 ;כלל בעיניהם נחשד שלא אע״ג התקנה מכח להשביעו צריכין היו כרחם בעל הרי בכו למה ב״ד שלוחי

 כדרך יעשה שלא לכה״ג להשביעו התקנה שנרם הדור קלקול על היה הצדדים מפני שהבניה ,ונראה

 ב״ד שלוחי של דעתם להפיס גס כ״ג, שארי כל בכלל כלומר לצדיקי שחשדוהו אמר זה ועל הצדוקים,

 דריב״ל, הא משום שבכו ידי על ב״ד שלוחי וגס צדוקי, שאינו ילאו לצדוקי שמשדוהו על שבוכה שכיון

 להא מוששין כך שמשום בעיניהם הוא כשל אדרבה בעיניהם, חשוד שאינו לו והראו כ״ג דעה הפיסי

 מדאורייתא הקטורת בעשן לכנוס מצוה הצדוקים שיטת שלפי כיון הועיל מה זו שביעה להקפות ואין דריב״ל.

 וכ״ז, כ״ה שטעות עי׳ השבועה חלה לא ובכה״ג המצוה אח לבטל נשבע הוי וטעותם שיטתם לפי א״כ

לפי וא״כ המצוה, לבטל חלה אינה ששבוטה מנייהו דדלשינן דמות בהנך מודים אינם שהצדוקים די״ל

משביעין• שפיל סברתם
איזה גס ועי׳ כן אח״כ ומצא הלבנים• על זטת אומנא אבא למד האיד ע״א כ״א תענית עי' ידון. ]ד[

מעשים

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס98 מס עמוד אברה□ בן מנה□ טריווש, מישרי□ ארח
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 הר״עמבלפנול׳10
פ״אמ״ו. אבות

 )מ(ממעשהדאבא

שאמר סלקי?
 בדקיתז משוסדלא

 ע״ם כ״ג תענית לי
 ב״מ מברייתא )פ(

והביאה פ״ה לבה"

 מהדברים והוא זכות, לכף אותו גם )ה( ידונו כן שמקיים ומי זכית, לכף

הבא. לעולם קיימת והקרן בעה״ז סירותיהן אוכל שאדם )ו(

 אלא אמרו שלא לחובה, ה[1 לדונו )ז( מותר ברשע שהוחזק אדם ב
לוקה. אינו ברשעים שהחושד מכלל בגופו לוקה בכשרים החושד

 אדם בני במתם מקום טבל אדם, לבני לחשוד שאסור פי על ואף ג
מהם ונשמר נזהר יהיה נס עבירה, לידי יבואו )ח( שלא להם יחוש

 חכמים )י( אמרו ידם, על והפסד היזק )ט( לאחרים או לו יבא שלא ]י[

גמליאל. כרבן ומכבדן כליסטים בעיניך אדם בני יהיו לעולם

ולברכו. )יא( לפייסו ]ז[ צריך בו שאין בדבר לחברו החושד ד

 אח כדיך דריב״ל מימרא )י( לן. קיימא דהכי גנבי משוס בתרא וכלישנא ע״א ל׳

ע ל״א ביטח מקרא אלעזר לרבי מימרא )יא( שם. בתענית רש״י

מקום מראה

 שבח ברייתא )ה(

ע״כ קכ״ז
 דת מימלא )ו(

ברשילא יהודה
 יוחנן אסיא״ר א״ל

ע״א. שס שבת

ביאור

 ע״א, ל״ג ב״מ חסלא לרב דחשדיה 4ע תעניהא אלבעין יתיב הונא ולב ע״ב, קכ״ז שבת כה״ג מעשים
 וגס בכשלונו, שישמחו לחבריו חושד היה וכי וצ״ע ובפלש״י, רנב״ה בהפלת בברייתא ע״ב כ״ח ברטח ועי׳

 לא מימי שאמר אהבה בל אדא רב לה ואמרי /ירא לרבי אשכחן הלי אחליס, בכשלון ישמח האיך הוא

 הזאת, השובה במדה הוא גס אחז שלא לנב״ה על לחשוב וחלילה ע״ב, כ' תענית חברי בתקלת ששתי

 בלט ושמח וראך באהרן לכתיב דרך על הלכה בדבר ׳כשל כשלא בו חבריו שישמחו כוגהו נראה כן על

 בהס ישמח הוא גס שהוא וק ע״ש הבריות את משמח המקוס משמח דאבות פ״ו והנינא

 מפרש והוא כפלש׳י ל״י תלמידי בשס גס שהביא ק״י סי' א״ח בב״י ועי' הלכה, בדבר המה ינשלו כשלא

 ס׳קט' ג׳ סי׳ לעיל ועי' ע״ש בה לעוסקים שמחה היא שההורה בהס וגיל שמחה שיהיה מתפלל שהיה

ס״ה. ל׳ סי׳ ולקמן

 אלא כתב לא מ״ו לאטהפ״א בפירושו אכן א', בס״ק שהבאתי מהרמב״ס נס נראה כן לחובה. ]ח[

תאמן אל קולו יחנן כי נאמר זה ועל וכו' טוב שהוא בו האמן ושלא ממנו להשמר ראוי שבכה״ג

 בצדק מקרא שהרי מברסנזרא הרב כדברי ג״כ נראה א' בס״ק שהבאתי לשבועות מברייתא אכן ע״ש, בו

 דכהיב כאן גס ה׳ה וא״כ ע״א, נ׳ט ב״מ ובמצות בהירה שאתך עס אמרינן ובעלמא דרש, עמיתך השפוט

 צ״ז משבח נס ס״א לכ״ח סי' בח״מ ועי' השס ליראי אלא לזטת לדון מצוה אינו וא״כ כן, דרשינן עמיתך

 החשק על נענש היה לא מהימני היו לא אי משמע וכו' ישראל דמהימני קב״ה קמיה וגליא דאמרינן ע״א

 דבל אותו על דוקא דהיינו נלאה בזה נס אכן שחשדס. מה אמת היה מהימני הוי לא אי ההם מיהו

 אלא חשוד אינו אחד לדבר דהמשוד דומיא אחר, דבר על לא אבל-לחשדו, מוהר ברשע עליו מוחזק שהוא

קי״ט. סי׳ י״ל ועי׳ ע״ב ל' בכורות בלבד דבר לאותו

 יואב ביד אשל בחלב נשמר שלא עמשא רואה והנך הי״ד. מ' סי' דלעיל להא למיא יבא. שלא ]ו[

לו, נהיהה מה חש, גא ממנו נשמר להיות אפילו והיינו ע״א, מ״ט סנהדרין חשדו, שלא רב ואמר

 דבסתס קצת משמע ה׳ בס״ק שהבאתי הרמב״ס מפירוש מיהו לזה, אסמכתא יש ס״ש י״ז סי׳ מדלקמן גס

ק. אינו אדה בני

 מתי עד לחנה שאמר מיניה דלמדין דעלי דומיא שחשדו, יודע שהנחשד דוקא דהיינו נלאה לפייסו. ]ז[
בלט שהיה מה יודע אינו שהנחשד כיון פיוס, שייך אץ בלבו אלא חשדו לא אס אבל השהכרץ,

 אמרי יצחק דר' כמימרא פיוס מקבל אדס כל דלאי שחשדו לו מגלה אס לאיבה לחוש שיש ועוד עליו,

 שפסק ה״ה השובה מהלטת פ״ב הרמב״ס מדברי אכן ע״ב, פ״ו יומא מלי בר דלבה משמיה במערבא

לחברן אדם שבין מפורסס שאינו בחטא שאפילו שם, ביומא גחמן א׳ל עוביא בל זוערא רב של כהירוצו

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס99 מס עמוד אברהם בן מנחם טריווש, מישרים ארח



יד מישרים אדח

איפרה בענק מן ממון ]ח[ בענץ בין חשד לידי עצמו להביא אסור ה

ביאור
 ׳ , יודעץ אץ אחרים שדוקא איילי דהחס י״ל אכן כדברנו, דלא לכאורה קצת משמע פשעיו יכפה לא

7 _ שחשדו, יודע אינו הנחשד חבלו שנס בכה״ג אבל ס״ח, ב' סי׳ עי׳ יודע, עדו המשא חבלו אבל מחטאו,
 0 \ך/ןי יחסיים, ולא חטאוךאפשרשיקנטנו לו יגלה נמה במחשבה, נגדו שחטא אלא צערו, ולא הזיקו לא אהו וגס

 -חץך בדבלים אפילו חבלו את המקנים כל יצחק ר׳ דאמל מהא סימתא ונראה ועומד, מפריס הוא והלי ישתוק

 יוחל חידוש ישמיענו לפייסו צריך כן גס במחשבה חשדו ואס ע״א פ״ז יומא וכו׳-עכ״ל לפייסו צרך

לת״ח חשד ואם צליך. אינו דבכה״ג משמע אלא לפייסו, צרך נ״כ במחשבה אלא נגדו חטא לא שאפילו

ד׳. ס״ק עי׳

 ע״א ג׳ בלנוח החשד מפני לחולבה נכנסין אין כמו חשדא, דחיישינן דעריות במילי אשכחן מטון. ]ח[

ע״ב, מ״ג ברכות לשוק מבושם כשהוא יצא אל גס ע״ב, כ״ב וכתובית ע״ב כ״ד יבמות גס ועי׳

ל חגיגה משדא משעם בסחר לאשה צדקה ליהן ואסור ע״א, ל״ג שבת מפיס מאן אמל הקטן ושמואל
שקלים דממונא במילי לחשדא דחיישינן אשכחן ק וכמו לב. צ״ח ב״ב חמיו בבית חמן ידור ולא לב,

מאה ד׳ ליה דתקיפו הונא בלב ע״ב ה' ברכוה גס ועי׳ בתוי״ט, מ״ז פ״ו וב״מ לב ח׳ וב״ב לב ס״א

 פת מעולם נמצא שלא ממה גם הבירה, לפני עצמן מעצי שולסץ דאין לא לב ופסחים דחמרא, דני

 נס לא, ל״ח יומא אבטינס בית של מבתיהן מבושמת כלה יצאה ולא גלמו, בית של בניהם ביד נקייה

 שאין וממה בר״נ, לא ס״ה נדרים משד משום לד לחד בפניו אלא לו מתירן אין מחברו הנאה הנודר

 שוחטץ אץ בכורות רואה להיות שכל והנוטל לב, ק״ב כחובות ליורשו, שראוי מי אצל הקטן את מניחין

 ובן ד׳ ס״ק בלז שי״ב סי׳ י״ר ועי׳ לא ל״א שם עצמו בטרות רואה ואין ע״ב, כ״ח בכורות פיו על

 לב, כ״ז ב״ק כגנב עליו הראה שמא ברשות שלא שלך אח ליטול חברך לחצר חכנוס אל אמר בגבג

 למי דנשבעין מהא וכן ע״ב, מ״ד שם בהנהו וכן ע״ב, קמ״א חולין חשדא משוס יד כלאחר תפשה ולבא

 לה ותולה המין מאותו פיל להביא ומהא ע״א נ״ח ב״מ נחשדינהו דלא היכא כי ניזברין במעמד העיר

 דחיישינן אשכחן דבריהם של עפה מצות ביטול ולענץ לא. צ׳ שם העץ מראית מפני שבפיה במרסקלין

 דמיישינן תימלא ומנא ההם ואמלינן ע״א כ״ג שבח וט׳ פחחים שני לה שיש דמצר הינא מרב לחשדא

 משום לחשדא חיישיק דממונא ובמילי בעריות דדוקא לדחות אפשר והיה עכ״ל. וכו" אר״ש דחניא לחשדא

 לב, כ״ג במכות בדהנן ומחמדתן להן מהאוה אדם של שנפשו הדברים המה ועריות שגזל מזק, שיצרן

 מצוה סברתם דלפי החס דשאני ראיה אץ ג׳ דלק ומהא לחשדא, חיישינן לא שבהן דברים בשאר משאיכ

 -שגם נראה לא מ״א חולץ וכו" ימים לתוך שומטין, דאין דתנן מהא אבל חיישינן, כן על ק לעשות

 דלז חומלא משום התם כאני דשמא נדחה אם ואף לחשד, חוכשין ועריות גזל משום בהם שאין בדברים

 בחמה שוטחן במים כליו שנשרו ומי ע״א ס״א שבח יחיד בסנדל יוצאין דאין אשכחן הרי יותר, חיישינן

 ביה דאית כבת דשאני בזה נס נדחה אס ואף חשד, משוס והיינו לב קמ״ו שם העס כנגד לא אבל

 אלס בזוג יוצא חמור ואץ ולמשוך בזה זה גמלים לקשור כאסור אשכחן הלי מ״מ ומיתה, כרת איסור

 מאבות אינו וממכר דמקח אלג וע״ב לא נ״ד כס לחינגא דאזיל כמאן דמיחזי מטעמא פקיק כהוא

 בזה דאית בפרט בכה״ג גס החמירו חמור בעצמו דשבת דכיון עוד נדחה אם ואף ותולדותיהם, מלאכית

 בשבת נכרים ספסלי על יוכבץ דאין מהא נס כך והשום למכור, לשוק שהולך דממונא, דררא קצת גס

 לאיה אין לב ס׳ גטין חשדא משום ישן בבית דמערבין מהא גס ראיה היה לא לא נ״א פסחים בעכו

 מריב״ב גם בי, נוגע שבת דאיסיר כיון לפרש׳י נס אלא דממונא דררא ביה דאית החוש' לפירוש לבד לא

 שם, החום' שכמט כמו משלא משום והיינו הפסח קודם יום ל' טתח למכור דאיסר ע״ב כ״א בפסחים

 לב קי״ז כבה ממונו על בטל דאדס לאיה אץ צריך הוא גגו להטיח אימר דהרואה לא ט׳ מביצה ונס
 אנא עין צר הימא דלא קילורץ ינאי לרבי כלח ע׳יקבא דמר לב ק״ח שבח ועי' יותר. לחוש יש ק על

 דהחס ראיה, להביא אץ עלל וט' מאי לכשפים דמיישינן והאירנא לב י' כבת דאמרינן ממאי גס לש,

לכישוף. דתיחש לאמו, וצער דאגה יגלום שלא אלא חשד לידי עצמו יביא כלא משוס לאו דטעמא אפשר

אבל
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 דרב ממימרא )יב( 'יצר שאדם ?{>£י ידבריהם לש ]ט^ מצות ביטיל (יב) על ואפילו

כ״ג עבת הונא והייתם )יג( שנאמר ]י[ המקום ידי לצאת שעריך כדרך הבריות ידי לצאת

ע״א.
מ״ב. פ״ג שקלים )יג(

ביאור
 חיישיגי דרבק ידים בנפילה דצס מזה נראה ע״א, ל' יומא חשד משוס רמוס מבחוץ ימול שלא אשכחן אבל

 עשה אלא מלקות, ולא כלת לא מיתה לא עליות, של ולא ממון של יצה״ר לא ביה דלית אע״ג לחשד,

ע״ב, כ״א עירובין י״ע שאמי כמו מיתה עליהם שחייבין שאני ידים משילה לדמות ואין דבליהם. של

 דאמריק ע״א קי״ג משבת נראה וכן א/ ס״ק סוף ג׳ סי' ועי' שם לבא שדלש כמו דרבנן איסזלי בכל דזהו

 ממעק ד״ה היש' ע״א ס׳ כתובות ועי׳ ע״ש, בגאוה שיחשדוהו למוש שיש והיינו רוחא, כלמות מימזי והא

—חדליסאסולע׳ש. בחדרי שאפילו העין מראית משוס חכמים שאסרו מה לענין סמ״ה ש״א סי׳ ובא״ח

י״ב ס״ק ל״ב סי׳ עי׳ ש״ש ויחלל אחליס יחשיא כך ידי שעל חששא איכא חשד לידי עצמו שמביא ומי

ולהלן• י״ג סעיף ושם

 והנה חרע״א, סי' בא״ח י״ב ס״ק המג״א הביאו הרב״י שהקשה מה עי׳ דבריהם. של עשה ]ט[

ודאי איכא מנוכה דבנר לחלק אפשר ע״ב ל״ב מב״מ הב״י של תירוצו על המג״א שהקשה מה

 ושמא מפיקיה בטיל שמא ס״ס הוי ז$״כ משוקיה, בשיל שמא ספק אלא אינו בבהכ״נ משא״כ כיס, חסרון

 דאיכא מנוכה בנר משא״כ ליה, דחשדי מיישינן לא וכה״ג עייל, לא נמי בהא עייל לא מבהא כך מפום

למשדא, חיישינן הדליק לא השניה בפתח גס כך מפום שמא אמד ספק אלא וליכא כיס חיסרון ודאי

 ק״ק אבל טפי. וחיישינן ניסא פרסומי משוס בעינן רה״ר לבני הכירא חנוכה בנר הדבר בעיקר בפלט

 פשיעות דשכר יותר, שכר ליטול כדי הרחוקה בפתח לכנוס שרוצה בבהכ״נ שאני דילמא הב'י מקשה מאי

 יש יותר, עילוי לה יש שהאחרת בזו, נכנס שלא טעמא דאיכא בכה״ג וא״כ ע״א, קיז ב״מ יוחנן כל׳ יש

 דדוקא ס״ל שהב״י ואפשר ;בהאמלת כמו זו בפתח דמצוה חנוכה בנרות משא״כ ליה, חשדי דלא לומר

 והוא קרובה היא אם לא אבל פסיעות, שכר איכא מביתו רחיקה שבהכ״ג שם, בב״מ ביה דאיילי בכה״ג

להלוך, צריך שאינו בהילוך לא אבל ונשכר הולך להליך צריך שהוא בהילוך דדוקא צורך, ללא דרכו מרחיק

 דמצוה ל״י, של לבהמד״ר הלכה בשכונהה בהכ״ג לה שהיה אע״ג ע״א כ״ב בסוטה אלמנה דההוא והיינו

המג״א שכתב למה משם ראיה אין ולפ״ז סי״ח, ל' סי' א״ח עי׳ הכנסת מבית בבהמד״ר להתפלל יותר

 ליה משמע שהמג״א נראה אבל להרמוקה, לילך שמצוה כנסיות בתי שתי יש שאם כ״א ס׳ק שם בא״ח _

 מבתי יותר בהלכה המצויינין שערים דאוהב אמרינן שם דבברכוח להרחוקה, לילך מצוה נמי בשווין דאפיניו

בהלכה, המצויינין שעלים אינם דגמ׳ בלישנא מדרשות בהי דסתם להדיא נראה ע״ש מדרשות ובתי כנסיות

שווין מדרשות ובתי כנסיות שבתי שם ומשמע שם, ח״א המלש״א כתב וכן ומשנה מקרא שם שנימדין אלא

 להתפלל ר״י של מדרשו לבי דאתיא איההא הך וא״כ יותר, עילוי יש בהלכה המצייינין לפערים רק המה "

שכל איכא מ״מ מבהכ״נ יותר עילוי לו שאין אע״ג לבהמ״ר שגם מינה שמע יש, פסיעות דשכר ואמרה

לילךלהרחוקה. מציה נמי דבשוין ש״מ פסיעיה,

ועי׳ ע״ש וט' חפות בפרגוד לא נכנס התורם דאין קראי חרי מהנהו למדין בשקלים שנאמר• ]י[

עמו מדברים היו עוד האלו, השמירות שבכל מהירושלמי שהביא שקלים מהלכות פ״ב סוף רמב״ס

לן קיימא הא הזאת המרדה כל למה להבין וצריך ע״ש, פיו לתוך ימן שנא כדי שיצא כד שנכנס משעה

באמונה כי וגו" האנשים את יחשבו ולא כדכהיב הגזברין עם בהקדש ולא צדקה גבאי עם מחשבין דאין

ליכא מיס דבשל שאני, רבים ע״ב כ״ד בר״ה דאמרינן עפ״מ ליישב נראה והיה ;עיא ט' ב״ב עושים הס

לא שנים גס אלא שלשה לבד שלא ע״ב כ״ה יבמות ועי׳ ח*, ס״ק מג״א רמ״ד פי׳ בא"ח ועי׳ חשדא

פסס״ק הש״ך גס והביאו חשדא, ליכא דבתרי ירוחם מינו בשם קמ״א סי' בי״ד הב״י הביא וכן חשידי

לא אס דימוד, דומיא חשדא, משים ליכא לחומה שנכנסין דבתרי ע״ב ג׳ מברטת ראיה והביא כ״ז

בב״ב כדאמרינן משנים בפחות הצבור על שררה עושין כאין פנים, איכא הפחות דנכל החם וא״כ דפריצי,

שם
.13
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ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא ואומר ומישראל מה׳ נקיים מץם םיאר,

סמך, הרחק )ששתים ולזות פה עקשות ממך הסר )יל( וכתיב ]יא[ $יאסי)יד(

לו. הדומה ומן הכיעור מן הרחק )סו( חכמים ואמרו 'כתובות לאומרו

. מ״ב. כ״ב
_________ נ. ע מיל חולין )פו(

ביאור

 מסייע מהימן הימוני הא שם בב״ב דאמריק ממאי אבל יחידי; שנכנס בהתולס משא״ב משלא, ליכא שס

 נלאה ק על נאמן, יחיד דאסילו נראה הקופה, על אחיס שני רבי ומינה מעשה דאר״ח חנינא לרבי ליה

 דאמרינן וכמו חשד, לידי יבא שלא למוש צריך הוא מ״מ חשבון, לימן צריך אין כך ומשוס שנאמן דאע״ג

 לעצמן לא אבל לאחרים ופומזץ ניסו למוך יתנם לא מעות מצא ואס נחה, זה לפרוש מאין שאין שם

 מדבליסעמו היו שגס במה ליה ניחא והיה וכו׳ תפוח בפרגוד נכנס לא התורם גס כן ועל ע״ם וכדומה

 אלאתקאיןהתורס וכו", בפרגוד ליכנס רשאי החולם אין חנן דלא דמתניהן ליפנא משמע וק שיצא, עד

 וכסבלא יתחשל. שלא כדי באלו נכנס לא מעצמו שהוא אלא רשאי שאינו מפני לא משמע בפרגוד, נכנס

 טוב נפש לבעל ומ״מ חשודין אינם דשנים שכתבו ,זכו העלים וכן ד״ה ע״ב מ״ד חולין מהתיס' נראה זו

ומ״מ שכתב וכו׳ פעמים שלש ד״ה מ״י דפרה פ״ג ההוי״ע שפיר אתי ועס״ז שם. מהגל כנראה להרחיק,

 אלא חשדא, הוי לא בתרי דאל״כ פן מוכח דלכאורה עכ״ל ליה מנא אהפריש לא לבד שנכנס שנהב

משד לידי יבואו שלא האפשר כל ולעשות לשמור לעצמם לחוש צריכין המה בחרי שאפילו שפיר שהקשה

שם. בב״ב כדאשכחן

 והיתה שלישיה בא ועוד זה שבסעיף שנים לתשדא דחיישינן מקראי למדין מקומות כשלשה וכתיב. ]יא[

אמרה דברים ד׳ בשב? אר״ש דחניא לחשדא דחיישיק תימלא ומנא דאמרינן ע״א כ״ג בשבת לבאר

 בעי לא דבכתזנות נראה אחר לימוד הניא אלו מקומות מהשלשה אחד שככל וטעמא עכ״ל• ,וכו תולה

 דמיעופן כעליות משא״ג בגזל דרובן כיון לחשד חיישיק מזל דדוקא לדחויי מצי דהוי דשקלים מקראי לאתויי

 מונא אדם בעיני מן ומצא והיינו בדבר נוגעין ישראל דכל התס שאני נמי ,אי ע״א, קס׳ה ב״ב בעליות

 עתה עד היה מאשר הוייתו ישתנה אם לחשדו לדבר רגלים איכא החס גס בו, טנעין אתרים אדם לבני

 מקרא הביא לכך ע״ב, ח׳ סופה לו מודלין מודל שאדם דבמדה זט׳ יעני ושמא וכו', יעשיר שמא כלהק

 טגעין אחרים שאין בגונא גס שאיילי שס״ל דעריוח, חשדא על אסי רב דמפרש פה עקשות ממך להפר

 ומקשות ע״ב כ״ג מכות ומחמדתן להן מהאוה אדם של שנפשו עריות דהיינו מסתבר על ליה ומוקים בדבר

 קדושין דמנצו הוא ביוחסין הדדי בהדי מנצו כי לגברי לעליות בחשדא בפרשות שייכי שפתים ולזות פה

 ועי' בלבנה מוזרות בה ויתנו שישאו עד ואמלינן שם, למינצו, הוא בעריות מיגצו דני ונשי וע״ב ע״א ע״ו

 ביה דאיירי גונא ההוא יותר בהם שמבואר הפסיקים הביא בשקלים ומ״מ דומה. ד״ה ע״א כ״ז סוטה

 מתאוה אדם של שנפשו לחשד מיישיק ועריות בגזל דלזקא למדתי דמצי מהני לאהויי בעי לא ובשבת ההם.

 אץ חנוכה בנר משא״כ ע״א, ,ה סנהדרין ,עי ינעם סתרים ולחם ימתקו גנובים ומיה ומחמדתן, להן

 לקיומי לאיש ליה ניחא אמלינן מסתמא הא אדרבה למצוה, מהם מלהוציא נכסיו על שחס שימשדוהו לחיש

 לבר אלא שאינו בפרס לצ״א, פי׳ בי״ד מזוזה לענץ גם הכי לן וקיימא ע״ב ,ד פסחים בממוניה מצוה

 בכל דמדאורייהא מועש ובדבר בכה״ג נמי דאיירי מדר״ש הביא לכך שעה, לחצי אחד לנר כמן מועט,

 מקלים מהנהו לאשויי בעי לא דבשבה י״ל עוד מששים. כאחד ומדרבק מ״ב, פ״א פאה בפיאה, סני דהו

 בצד ושבין עינלין דחיכא חנוכה בנר משא״כ אח״כ, לברורי אפשר דאי כיון חייפיק ההם לוקא דסל׳א

 העניים נמי דההם דר״ש דרשה הביא לכך לחשד, חייפיק לא כס שהדליק להעיד יוכלו והמה התמרת

 דאסילו ש״מ החשד, מפני שדהו בפוף להניחה הורה אמרה ומ׳מ שהניחה, להעיד הסאה'יוכלו שלקחו

 דקרא טעמא דדריש קחמל שפיר לשיטתו הוא דילמא מר״ש מייחי ראיה מאי ק״ק אבל מיישינן. נמי בנה״ג

 קפ״ג סי׳ כי״ד יעקב מנחת ועי* קצ״ז סי׳ ח״מ ,עי הכי לן קיימא דלא משמע אנן אבל ע״א קש״ו ב׳^ז

לקרא טעמא דרשינן אנן גם ביותר דמסתבר דהיכא נלאה והיה בתיי״ט, מ״ה ס״ב יבמית ועי׳ ד׳ ס״ק

׳• /

שהרי
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95 טו יד מישרים ארח

 על אף כן ועל השד, לידי אחר 6)ס אדם ש*בא יגרום לא ]יב[ ובן ו
נכלם שאינו )יז( שנראה ברבים, חטאו לפרוש הוא ־שחוצפא פי

 שהוא )יח( יודיע שתיקתו, ידי על אחרים יתחשדו אם מקום מכל בדבר,

והחוטא. העושה
 את להוציא כדי עצמו, )יש( להצדיק צריך בו שאין בדבר הנחשד ז

להודיע צריך לידיחשד, שיבא מתיירא אם ואפילו החשד; מן עצמו

 ידושחהו שלא כדי ]יד[ עצמו ולהצדיק מעשה )כ( שיעשה טרם יג[1
 מעשהו לעשות יבול הפסד, לידי יבא האיחור ידי על אם אכן כך, אתר

כך; אחר עצמו את ולהצדיק

 לא עשאו/ ]טו[ כן )כא( אם אלא עבירה ברבר נחשד אדם אין ח
לעשות, בלבו הרהר מקצתה עשה לא מקצתה, עשה כולה עשה

 והנימילי)מ( ושמו/ שעשו אחרים ראה לעשותה בלבו הרהר לא ואם

 ביני פסק ולא ומחצה יום לפחות עליו העיר בני שדננו הקול שעמר

 זה מזמן $ךזות אלא הקול עמד לא אם אבל בעיר, אויבים לו ואין ביני

 הוציאו שהמה לומר שיש בעיר אויבים לו שיש או ביני ביני פסק או

 הקול יוצא ששוב או יראו/ מחטת הקול פסק אם אכן בה, לן לית הקול

שפסק. מה מחני לא שפסק אחר שנית

טו
חיים בעלי

 לעזור ]א[ מצטער חי בעל רואה אם התורה מן מצוה א
■׳■־ — -י ״ ־•■ י ־■ ־׳— ■— י.■ . . —---------------------------

ביאור

מקום מראה

 חגיגה שילא
ע״א. ל

 דרב ממימרא )ח(
 ל משה ששת

ע״כ /
 )יח(כמסקנחהגמ'

מ* מגי׳ שם
 ס״ח. ב' .

דרבי ממימרא )יס(
 מקרא אלעזר

 לב ל״א בלשת
 מהאדלוי נראה וק

 ע״ב מף נ״א שבח

 דמן ייסי מרבי וק
 יוקרהשהצדיקעצמו

העניש שעליו נגד
שבת ועי׳ לא

 לב• .קכא .
דלב ממעשה )כ(

 לא נ״ע קדושין
 לו. לו סי׳ ועי'

דרב מימרא )כא(

 ראובן רני משוס
 ואמרו אצערובילי בן

 תנא במתניחא לה
 ע״ב. י״ח מ״ק
כמסקנת )כב(

 ועי׳ שם הגל
י״א. סי׳ אה״ע

 משוס ע״בדהיינו מאשם שאמר כמו דאורייתא חיים בעלי צער ס״ל לא ל״ב דר״שב״מ קמא תנא גס שהרי

 לש. אחר דבר ד״ה בתוי״ט מ״ע ס״א מכוח זעי׳ ע״ב קלח שבח כסרש״י דקלא סעמא ק דדרשיק

בסהר שהרי חשד לידי עצמו את מביא אין בחגיגה דהתה והיינו סכ״ג, ל סי' עי׳ יגרום. לא ]יב[

היא, שיודעיןשעניה שכיון חשד, לידי מביא העניה האשה אבל מה, עד יודע אדם ואין נותן ■לא .

לה. בא זונה שמאתק אוהה ־יחשדו פרנסה, לה שיש רואיו ומ״מ

 שהמשלחז שאפשר מעשה, שיעשה פרס להודיע צריך שס דקדושין הא בכגון דוקא דזה אפשר טרם. ]יג[
אבל שתדלנות, ידי על או הדמים ברבות או אחר שליח ידי על למבוקשו כך יד על להניע יטל

 אס אלא קפידא שאץ ואפשר לב, קכ״ז שבשבח מעשיות כמהו כך אחר עצמו מצדק אס ד בלא״ה

ס״ו. כ״ו ל ועי' וצ״ע. ח׳ סעיף כדלקמן ומחצה מיזם יותר עצמו מלהצדק ממחין

 רואים שאחרים ולחוש הפס, חילול משוס גס לומר אפשר האלו סעיפים דשלשה בטעם כד? ]יד[

י״ג. סעיף ל״ב סי׳ ועי' ממנו ולמדם

 בני אל בנאמר השמועה טובה לא על מלקין רב אמר ע״א פ״א בקדושין אמריק עוד עשאה. ]טו[

הרמלם שכתב כמו זה בסעיף המבוארים בתנאים דוקא היינו מיהו ע״ש וכי' השמועה טובה לא ש
 כסהו אלא לא מרבק צורבא אבל דעלמא לאינש דוקא נס ב', סי' ח״מ והעור סנהדרין מהלכות סכ״ד

ע״ש. ע״ב צ״ט ממנחות שס הגולה ובאר ד׳ ס״ק שס הד׳׳מ שהביא כמו כלילה

ס״ח בב״מ תמרינן האיך א׳׳כ דאורייתא חיים בעלי צער לן דקיימא דלפ״ט בזה לעיין ים לעזור. ]א(

לב
* 13

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס103 מס עמוד אברהם בן מנחם טריווש, מישרים ארח



*

רעז משפט — צדק מ""?*?}

צ אגגז

 שענינו ומהם וזכות, דין ענינו צדק כתב: גנח ר״י משפט. צדק,
 בדברי רק אחים, ומשפט צדק ו׳( ט״ו, )בראשית כתב וראב״ע והישיר, יושר

 בשם שמשו בדבריהם חז״ל כי ר״ל אולי אחרת, צדקה דרך ז״ל קדמונינו
לפנים — צדקה פירשו חז״ל שר״ל פי׳ מוטוט והרב לעני, הנתינה על צדקה

קל״ד, )חולין חז״ל דרשו שכן ואמת עצמו, מדין הבא — ומשפט הדין, משורת
לו. וחן משלך צדק ג׳( פ״ב, )תהלים הצדיקו ורש עני א׳(,

שהוא צדיק, השם נגזר וממנו עול, בו שאין מה הוא צדק כי ונראה
 צדיק עול, ואין משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור כמ״ש במעשיו, צדיק
 )בראשית צדקתי בי וענתה ללבן אמר ויעקב ד׳(. ל״ב, )דברים הוא וישר

 ישרה בדרך להוליכם הרבים את והמזכים עול, לך עשיתי שלא — ל״ג( ל׳,
 מדריכים שהם על ג׳(, י״ב, )דניאל הרבים מצדיקי נקראו — עול יעשו שלא

 תועבתיך בכל אחוחיך את ותצדקי נ״א( )י״ז, וביחזקאל צדיקים, שיהיו אותם
 כחצי כי ממך, צדקה שומרון שאחותך נמצא תועבתיך שע״י שית,קער^עז

 אלי באת כי עדה״ב להפך. וכן צדקה, היא לעמתה הנה עשתו־" לא תועבתיך
 לפעמים ויש צדקה. לא היא שלעמתו — י״ח( י״ז, )מ״א עוני את להזכיר

 עול שאין אף כי השני, מן האחד יצדק בכ״ז אבל צדקו ששניהם אנשים ב׳
 ל״ח, )בראשית ממני צדקה יהודה אמר לכן יותר, יוצדק השני אבל בראשון

 בשריפה, לדונה צדק — אונה שחשבה בראשונה דעתו לפי שהוא אף כי כ״ז(,
 היא כי אמר והפתילים החתמת ע״י לאמתו הדבר לו כשנגלה אח״כ אבל

 הצדק ולכן — רמב״ן. פי׳ לזה וקרוב ונכון, פשוט באור וזה ממני, צדקה
 ממנו. יותר צדק וחברו צדק עשה שאחד יתכן כי מספיק׳ שיעור לו אין

 רז״ל אמרו צדק פעמים ב׳ כ׳( ט״ז, )דברים תרדוף צדק צדק נאמר ולכן
 — יותר יפה שהב״ד מה שכל ר״ל יפה, ב״ד אחר הלך ב׳(: ל״ב, )סנהדרין

 גם כי ואף אחר, מב״ד יותר הדין לעומק יורד הוא כי יותר, דינו יצדק
 יותר צדק יעשה יפה ב״ד אבל שכלו, לפי במשפטו צדק יעשה האחר ב״ד

ממנו.
 שיוצדק באפשרי אין י״ד(, )ט״י׳ אשה ילוד יצדק וכי אמר ואיוב

 טוב היותר אופו בכל מאד ויזך יטהר אם אף כי אחרי בוראו, לפני לגמרי
 בעקבו כרוך החטא זו מסבה הגה אמו. יחמתנו ובחטא הוא אשה ילוד עכ״פ —

צדיק אין אדם כי נאמר וכן ומשגה. עול כל בו ימצא בל לגמרי שיוצדק
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הנרדפים שמות באוררעח

 או איש ולא אדם אמר כ׳(, ז׳, )קהלת יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ
 נקרא כן שעל מחומר קרוץ אדם היותו מסבת כי לאמר — שמותיו שאר
 פעם יחטא שלא א״א אדם( ערך למעלה )עי׳ ממנה שלוקח האדמה ע״ש אדם

שכלו. על חומרו כשיגבר

 המשפט כי ר״ל צדק, ושפטתם כמ״ש בצדק, ששופט דין הוא משפט
 כי הנדונים, לאחד קרובה דעתו אם משפט לעוות 5ויכו השופט, בדעת תלוי

 יהיה שלא הוא, צדק משפט אבל לצדו, הדין להטות שולל יוליכנו שכלו אז
והצדק. .האמת כפי וישפוט מהנשפטים, לאחד דעת קרוב לו

פסיעה( או פסע רז״ל )ובדברי שמאלית בשי״ן פשע פשע. צעד,
 ג׳(, כ׳, )ש״א המות ובין ביני כפשע כי כמ״ש וקצרה, קטנה פסיעה היא
 אמר והפייטן המות. ובין בינו היה קטנה פסיעה שיעור קטנה כרגע פי׳

 בשבת גסה פסיעה לפסוע אסור מ״ש על )נוסד קטנה פסיעה בו פוסעים
 ל״ז(, י״ח, )תהלים ־קכמ״ש ורחב, מפסיעה גדול צעד אבל ב׳(, קי״ג, )שבת

 בצעדים צועד הוא כי אף שר״ל קרסולי, מעדו ולא מחתי צעדי תרחיב
 ימעדו לא בכ״ז ואשיגם, אויבי ארדוף אחריו כמ״ש במהרה והולך גדולים

 בטת וכן יפול. שלא כדי צעדיו את מרחיב ברחמיו ית׳ הוא כי קרסוליו,
 הרגיל מן יתר גדולים צעדים שצעדו כ״ב(, מ״ט, )בראשית שור עלי צעדה

 בצעדים ח׳( ז׳, )משלי יצעד ביתה ודרך וכן יוסף, של ביפיו להסתכל כדי
 שבזעמו י״ב( ג׳, )חבקוק ארץ תצעד בזעם וכן לביתה, ולבא למהר כדי גדולים

הנ״ל(. דקרא )סיפיה גוים באף לדוש כדי גדולים צעדים צועד
 משעיר בצאתך ה׳ ד׳( ה׳, )שופטים בשירתה דבורה מ״ש בזה ויפה

 בשעה כי ישראל, לעם אומה״ע שבין ההבדל אמרה וגו׳ אדום משדה בצעדך
 שיקבלוה, האומות כל על תחלה חזר לישראל, התורה את ליתן הקב״ה שרצה
 וכפירש״י — ב׳ ל״ג, )דברים למו משעיר וזרח ע״ם ב׳( ב׳, )ע״ז רז״ל וכמ״ש

 בצאתך ה׳ וז״ש לקבלה, רצה לא האומות מן אחד ושום שם(, שופטים
 אבל התורה, את שיקבל משעיר לבקש לך היה לכבוד לא כי אם משעיר,

 אותה, מקבלים אינם שהם באמרם משעיר, יצאת כי אי־כבוד היה מזה יותר
 גדולים בצעדים צעדת הא אי־הכבוד מפני כביכול, אדום, משדה בצעדך
ישראל אבל אי־כבוד, מפני הבורח כאדם משל בדרך אדום, משדה וברחת
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אשר והמצות והתורה האבן לחת את לך ואתנה

ספר

ישראל בית
מצות תרי״ג

 נפלאים וחידושים ובקיאות בחריפות מלא נחמד חיבור
וכו׳ החסיד המפורסם הגאון הרב חיברו

האוויר ישראל מוה״ר
 זצללה״ה רבי ישראל נקרא שהי׳

 המפורסם הרה״ק וחסידי מתלמידי
זצוק״ל הורוויץ א״ח מוהר״ר

זי״ע מפלאנטש האדמו״ר
הנ״ל מפלאנטש הרה״ה מאת ד״ת כמה הזה בספר ומובאים
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 לפ״ק תרס״ז בשנת בבארדיוב לראשונה נדפס
 ע״י מחדש נדפס וכעת

 לערנער זאב יהושע

לפ״ה תש״נ שנת
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ספר

ומצות תורה
מצות תרי״ג על

 וטפמ״ג להרמב״ם המצות מספר לקטתי אשר

 לפעמים ומרע״ט מזוהר וגם המצות אלה ומספר
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ישראל מעוד, ח־ סצוד, תודה בית
ר״לע״א  נ״ט ד׳ יומא ועיי׳ ע״א מ״ג ד׳ עירונין ]עיי׳

 קודם חנמא דברי ואקדים יוסי ור׳ חנניא שם פליגו
 והא דרבי רבו יוסי מר׳ זקן חי׳ דחנניא יוסי ר׳

 ליל חכניא דברי קודם רני דברי מקדים ל״ז ד׳ דניומא
שחי׳ דרבי כבודו מחמת

ר״ל . כמוך לריעד ואהבת י״ט[ ]דברים £״ר ח׳ דריש דרבי משוס או כש־א
 רעך שהוא ישראלי איש לבל לאהוב

וכבודו וממונו הבירו גוף על ולחוש כגופו בתורה
 י5ז5 זין נין1ני דנכג?——ח־יבג דקיק להתמרד שלא ובש״ב עעמו של על כמו

 ממש אחנה ר״ל דברים ובכלל זכות לכף מישראל איש לבל דון5ועריכיך
גדול כלל והוא .להכירו אדם בין שלום להביא זח

 מ״ע ונוהג • תעביד לא לחברך סני דעלך מה בתורה
 ]רמב״ם ובנקיבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל זו

 עשין סמ״ג . ר״ו עשין המצות ספר פ״ו דיעות הלכות
ט׳

 מיע תיכן עיקר )א׳( . כמוך לריעך ואהבת ׳׳^מ׳ ה׳
 תאדם שיחשוב ובמחשבה בדיבור הוא זו

 וחס חשיב בעיניו יחי׳ חבירו וכבוד וממין גיף בלבו
 ובממון בכיף חבירו בטובת וישמח שלו על כמו עלה

 בפיעל במעשה אבל . ומאודו גיפי בטוביה ישמח כאשר
 טובח. לחבירו לעשית זו ממ״ע יוצא חיוב שוס אין ממש
 מעשה איזה שעישה ובשעה . רעה לו יעשה שלא ללא

 אהבת מחמת עצמו ומונע לחבירו רעה לעשות נזה ויכול
 ד׳ יראת מצות כעין במעשה ז׳ מ״ע מקיים ישראל

 והודעת דריש ע״ב ל׳ /■ ב״מ ועיי׳ . ד׳ מלוח לעיל
 חשב ובה׳יג . חסדים גמילות זי ונוע׳ הדרך את להם

 המלית ספר על ורמב״ן נפרדות מצית איזה חסד במילות
 ואהבת בכלל הוי חסד גמילות אי מסתפק א׳ שורש

 סני דעלך מה ע״א ל״א ד׳ שנה ועיי׳ . ע״ש לריעך
 במהרש״א שם וכתב וכו׳ כחית הוא זו תעבוד לא לחברך

 ליווי בלשין אמר ולא שלילה בלשון דאמר דהא ח״א
 שלא אלא איירי לא דקרא משים כמותך חברך לאהוב
 אמר לא ע״ז טיבה לו לעשות אבל לחבירו רעה לעשות
אחיך לחיי קיימין חייך כדקיי״ל כמיך לריעך ואהבת

 דריש ומנניא דאורייתא קרא
 שוב כמינן[ דכחיבים קרא
 והלכה דרבי כרבו חנניא הוי

 דכי קרא דריש ולא כחנכיא
 ברכה לענין אקרא ד׳ שם

 מדרבנן ברכח״ת הוי ושוב
 חרמנ״ם דעת ומיושב בעלמא
 נזה לי הניחו ומקום בטיט

 . בס״ד
ברכת בירך אם ובספה
 דדינא ספיקא דהוי נימא אי אף התורה י

 בירך אם נספק מ״מ דרבנן או יאוריי׳ ברכה״ח אם
 כנר ושמא לברך צריך אין מחית שמא ס״ס הוי שוב

 דרבנן לענין א׳ וספק דאוריי׳ לענין ס״ס הוי וא״כ בירן
 איל וא״כ ק״י סימן יו״ד נש״ן כמבואר לקולא אזלי׳
 לרמב״ן דאף חדשה הערה כלע״ד ועוד ,לברך לחזור

 לברך דא״צ י״ל בירך אם בספק מ״מ דאוריי׳ דנרכח״ת
 נטעם כתב ס״ז סימן או״ח בלבוש דחא הפעם, עוד

 ברכה ד אף לברך לחזור צריך ברכחמ״ז בירך אם דספק
 ספק דוחה עשה קפק מ״מ תשא בלא עובר צריכה שאין
 מ״מ ודאי דול״ח ודאי עשה דכמו לע״ד וז״ב , ע״ש ל״ת

 עשה בספק כן עדול״ת ׳ אמר לא שניהם לקיים נאפשר
 עשה ספק אתי לא שניהם לקיים ואפשר ח ל׳ וספק
 ברכח״ח בירך ולא שכח קיי״ל והנח . ל׳יח ספק ודחי

 אהבת בברכת ויוצא ברכח״ח לברך צריך אין והתפלל
 דאירייתא דברכח״ח רמנ״ן לשיטת אף והנה , עולם
 בודאי ותלמיד וכתיביס נביאים אבל תירה ללמיד הייני

 מקרא חיבה נלמד לא וע״ז כמובן מה׳יח חיבה זח אין
 ברכה״ח בירך אם נספק וא״כ ׳ מדרבנן אלא דאורייתא

 ברכה דנספק אלא תשא בלא עובר שא״צ בברכה הא
 וכאן הנ״ל ל׳ית ספק דחי עשה ספק אמרי׳ דאורייתא

 ויהי׳ תיכף שיתפלל שניחם לקיים אפשר דמדאורייחא
 ודחי עשה ספק אתי לא שגב עולם אהבת בברכת יוצא
 שיאמר קידם תחילה לברך צריך דמדרבנן ואי ל״ת קפק

 וזח ומברן חיזר ואין ־רבנן ספק הוי שוב דזמרה פסוקי
 הים במפירשי העלו וכן להלכה וז״ב חדשה הערה

] היטב ודויק

יי

 שם מהרש״א עכ״ל יונחן מחרגים מוכח וכן
 קי״׳ל טובה ולענין ממש כמון משמע כמיך מדכתיב

 דהכונח מוכח אלא ממש כמון זה אין ושוב קודמין מיין
 במכין כמי מיירי מ״ע אמנם . לחניכו רעה לעשות שלא

ובמחשבה בדיבור ממש אהבה
 יוכח; חרגים וכן . ככ״ל בלב

 ודעלך כוחך לחברך ותרחם
. ע״כ תעבוד לא לחברך סכי

 ולעכין ובמחשבה בדיבור
 שום לעשות שלא מעשה

 ישראל לחבירו רעה
 כתב שם שנת רש״י והגה

 כגון וכו׳ סני דעלך
 מצות ורוב ניאוף וגניבה גזל

 לעשות שלא דחכונח מזה נמי משמע , עכ״ל שבחירה
 זו מ״ע עובר ישראל דחגוזל מדנליו ויצא . רעה לו
 ועשה חפץ גזל דקיי״ל הא מובן ובזה . דגזל מיל״ח ׳ן ח

 אמאי המפורשים והקשו ׳ מהב״ע מטעם פסול מצוה נח
 עבירה דח־י דגזל לתרץ וכתבי עדול״ת בזח אמרי׳ לא

 הוא ולכאורה עדול״ת בה אמרי׳ לא לחבירו אדם שבין
 דהא מסתבר הדבר חכ״ל ולפי . טעמא בלא מלתא

 ואהבת מ״ע עיד בה יש לחבירו אדם שנין בעבירה
 ולפ״ז ועשה עדול״ח ואין ול״ת עשה והיי כמוך לריעך

 בה אין הא מ״ע אסיר עכי״ס גזל למ״ד אף עכו״ם גזל
 עדול״ת ואמרי׳ גרידא ל״ת הוי שוב וכו׳ ואהבת מ״ע
 ע״ב ל׳ ד׳ סוכה רש״י מיושב ובזה , מחי״ע בה ואין
 מישראל ארעא גזלו עכי״ס סתם שם שכתב אונכרי גבי

 גזל נס הא מישראל גזלו נקיט אמאי המפורשים והקשו
 טעם שם פי׳ רש*י דהא א״ש הכ״ל ולפי , אסור עכי״ם
 כנ״ל מהנ״ע ליכא עכו״ם ובגזל מהב״ע משוס הפסול

 דנגזל המפירשים כתבו וכבר מישראל גזלו פירש״י לכך
 ♦ בטעמא מינן הדבר הכ״ל ולפי מהב״ע ליכא עכו״ם
 לגזול אסור פרוטה משות פחות דגם הטעם י״ל ובזה

 נשעחא צערא מ מ׳ ממון דין בה דאין אף
 הנגזל לישראל דיש דעי״ז ר״ל ולע״ד . לי׳ איח מיהא
 . כמוך לריעך ואהבת מ״ע מחמת אסור שיב מזה לער

 פוס בה אין פרוטה משוה פחית עכו״ס בגזל ולפ״ז
 נפחית ליכא ממון ודין כמיבן זי מ״ע ליכא דבזה איסיר
 חשש דיש היכי לא לס מיתר ]ושוב שיוטה משוח
 דברי כמי י״ל ובזה " ח״ה[ מטעם אסור השם חילול
 דהא ׳ מישראל ארעא גזלו דכחב הכיל סוכה רש״י

 וקתמא נישא דאוככרי בהישענא לח מיקי שם בגמרא
 פריטא שוה אין דאונכרי ההישענא אם אף ומשמע אמרי׳

 דיס נימא אי אף עכו״ס ונגזל מהב״ע מטעם אסיר מ״מ
 שים ליכא פרוטה משיה בפחית מ״מ מהב״ע משוס בה

 בפחית אף איסיר יש המוכר דלנכרי ואף ככ״ל איסור
 שרוטה משיה פחית על נהרג נח בן דהא פרוטה משיח

 בגז: איס־ר שום לו אין ישראל שהוא לחליקח מ״מ
 מישראל נזלו שירש״י ולכך פריטה משיה שחוח "ם עכ

 מי׳ע מטעם פרוטה משוה שחוח אף אסור ישראל ונגזל
 כיו! מ״מ חשבה דין נח דאין ואף וכו׳ לריעך ואהבת
 . מהב״ע משוס בה יש שוב אישיר יש גזילח דבשעת

 פרוטה משוה בפחות בגזל אי נסתסקי אחרונים וגדולי
 ור״י ר״ח במחלוקת תלוי זח ולעיד . מהב״ע דין שייך

 ואיי: . מהנ״ע משים בה יש הגניבה שקנה לאחר אי
 מטעס סקול קני נמי אי שם וכתב כר״ח דס״ל רש״י

 די! בה דאין פרוטה משוה בפחית גס לפ״ז מהב״ע
 מטעם פסול עבירה בה הי׳ דבחחינח מ״מ חשבה

.. היטב ודויק מהב״ע
כ״ע ד׳ בסיכה אחת פרפרת י״ל האלה הדברים



מא ישראל מצוד, וד סזגוד, תורה בית

 ובמחשבה ובמעשה בדיבור רט״ד[ סימן המצות אלה ט׳
 רחימו שמעון דר׳ ביומוי חבריא . יראים[ ]מסרי

 שמעון ד.־׳ בדרא כך ובגין בינייהו הוה ורוחא דגפשא
 רחמין דלא חבריא אטרר״שבל דחוה הוה באתגליא

 ועוד מישור באורח לידך דלא ירמין לאלין אלין
וקשוט ואחור. רחימו אורייתא דהא בה סגימו דעברין נגמל׳ דהנח להלן ן^למ״ך

ן מתחבק לאברהם יצחק ל־־צחק רחים אברהם בה אית --------—׳ ׳
ובאחור, ברחימו בי׳ אחידן תרווייהו יעמב ברא דא

 אצטריבו דוגמא כד,הוא חבריא בדא דא רוחייהו והבין
 ואמר ססח ד״ד, תשא ם׳ ]זוהר שנימו למיעבד ולא

:וכר[ ללדת תמריב הרה כמו
מ״ע ט׳

♦ שם

 דכתיב פסיל יבש פירש״י . שקול והיבש סגזל לולב >נ״ג
 בח־ס׳ והקשו וכי׳ נאה לולב במלוח לפניו החנאס ואנוהו

 אין אבל לכתחילה מלוח רק הוי ואנוהו משעם והא
 ]דכתיב לאגדו מלוח לילב שם כמבואר זח משום סקול

. כשר אגדו לא !אנוחו[
 בגמרא מבואר הא ומיד

 משום פסול יבש להדיא
 דכתיב לאתרוג לולב דמקשינן

החוק׳ חו״ק ע״כ חדר נו

 מקשה אונכרי גבי
 וליקרי וכי׳ השם בש־נו ול־קכי
 והקשו וכו׳ מעשה בשינוי
 מקשה לא דאמאי נחוס׳
 לולב דחני המשנה על הש״ס
 בשינוי וליקני סקול הגזול
המעשה בשינוי או סשס

 מדברי המשנה דברי ולחלץ להקשות שייך שפי ובודאי
 ב״ק מהרש״א הרועים שלשה דהנה לתרץ וכלע״ד ׳ ל״ח

 הקשו חרמ״ש סימן אברהם ובמגן שם סוכה ומגייס
 בה אין גמור בקנין הנזילה שקנה דלאחר לשישת*חתוס׳

 דיש ברכה לענין אבל המלוח לענין מהב״ע עונשים
 מקשה מה 'א״כ מהנ״ע משום בה יש שם בהזכרת

 אחר אף הא מעשה בשינוי . השם בשינוי וליקנו הש״ס
 לחם אמר לכך הברכה לענין מחנ״ע שייך אכתי הקנין

גני עבירה שוס עוד יהי׳ ולא יגזוז בשלמי שהנכרי ל״ה
♦ חי״ק ע״כ הלוקח ישראל .

התיק׳ דבלי להבין יש דהנה נלע״ד הדבר ולייבב
 משים ליכא גופא המלוח דלנני דס״ל

 לאחר אף מהב״ע יש הברכה ולגבי הקנין לאחר מהב״ע
 המלוח לענין כתיב מהנ״ע פסול עיקל והא הקבין
 אמרי׳ ומ״מ . הנזיל ולא קרננו בעולה גזל שונא נישא

 מהנ״ע משוס כלל בה ואין גזול כקרא לא חקכין דלאחר
 להחמיר מפורש קרא מלינו דלא ברכה לעכין כש״כ א״כ
 לאחר הא ונומ׳ בירך ובולע דכחיב ואף בפ״ע לזה

 בכך ומה כמובן בולע כאן ואין גזול עוד הוי לא הקנין
 שמי אין הקנין דלאחר כיון הא השם הזכרה דאיכא

עבירה דבל על שמיס שס הזכרת כלל כאן ■ן
 [ נישא מהמלוה נופי הברכה לעבין להחמיר יש ואמאי

לו נא דחמלוח כיון דנאמח להתיס׳ דק״ל י״ל
 משים נח שייך חקנין קודם שעשה העבירה עיי י

 דהא מקול שוס בה אין ומ״מ ול״ח לש״י כניעת מהב״ע
 מעעם הוי עדול״ח בה אמרי׳ ולא פקיל דמהב״ע העעס
 מ״ע נמי בה ויש לחבירו אדם שבין עבילה דהיי הניל

 לאחר וא״כ ועשה עדול״ח ואין וגומי לריעך ואהבת
 הוי לא שוב הנזילה גיף להחזיר עוד מחייב דאין הקנין

 עבירה שם החפץ על דים ואף לחנירו אדם שבין כבירח
 דעלמא ל״ח מכל גרע לא עכ״ם מ׳ימ גזל ע״י לידו דבאה

 אין הקכין דלאחר בחיס׳ הר״י סברת זה עדול״ח מזמרי׳
 מעשה בשעת ניחא זה וא״כ , מהנ״ע משוס פסיל

 מחב״ע משים פסול ואין עדול״ת אמרי׳ גופא המצוה
 ליכא אז המלוח מעשה קודם דמברך הברכה לעכין בל ■ר

 אף החפץ על מוכח דהעבירח כיון ושוב עדול״ת משוס
 אקיר שוב כנ״ל גזל ע״י לו בא דהא הקנין נאחר
 . נס״ד ישרה סברא וזה ברך ובולע ומיקרי עלה נברך
 החפץ עלם על הוי דהעבירה גזל בודאי ניחא זה ולפ״ז
 אף עלה לברך אסור ולכך נזל עבירת ע״י לו דבא

 גזל ספק דחוי דאוככרי בהא אבל כנ״ל הקכין נאחר
 אנא החפץ עלם על עבירה שים כאן ואין ומיתר

 לאחר שוב מהב״ע מיקרי נזל ספק נס מלוה דללירך
לברך ונס הח־שעכא זה ליקח לכתחילה מותר הקנין
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 וקודם עדוליח אמרי׳ המלוה מעשה בשעת דחא עלה
 החפץ על נזל עבירת שוס נקרא לא המלוח מעשה

 מטעם הברכה לעכין אף מחנ״ע בלל כאן אין ושוב
 מיושב והשתא נק״ד, נחמדה סברא הוא כי ודו״ק ממ״ב

 בט״ע חנ״ל חתיס׳ קישיח
 דמיירו הינא רב על דדוקא
 חש״ס מקשה גזל בקפק
 השם בשיניי דליקני שפיר

 הקכין דלאחר מעשה בשינוי
 מחנ״ע משוס כלל ליכא

 הברכה לענין אף גזל בספק
 דחני המשנה על אבל כנ״ל

 בגזל דמיירי פקול הגזול לולב•
 המקשה יכול חי׳ לא ודאי

 השם בשינוי דליקכי להקשות
 דפקול י״ל דחא מעשה בשיניי
 לברך דאקור הברכה משוס
מעעס הקנין לאחר אף עלה

 [ כנ״ל לעשיותן עובר הברכה לעכין מחב״ע דהוי
 חני׳ל פירש״י על חתוק׳ קישית נזה מיושב מאוד ןי£ןק

 כדי המשנה לפרש ז״ל רש״י דרך ידיע דחא
 לפי חפי׳ זח עילה אין אם אף דהגמרא ס״ד להבין

 בשינוי וליקני ר״ח על דחקשח והמקשן " המסקנא
 המשנה על עפי הקשח ולא מעשה בשינוי השם

 דפקול י״ל המשנה דעל כנ״ל צ״ל ע״כ שקול הגזול דלולב
 וא״כ מעכבת אין דנרכח קיי״ל וחנה . הברכה משוס
 דפקיל אמרי׳ דחוי צ״ל ע״כ פסול במשנה חני היכי
 לעכין פסול לשון מצינו דלא ]ואף לכתחילה הייני

 ר״ח ע״ד להקשות לחמקשן לו ניחא עשי מ״מ לכתחילה
 לענין דגם לדחות מקים דיש המשנה על מלהקשוח
 לולב חני במשנה הא וקשה פקול[ לשון שייך לכתחילה

 צ״ל וע״כ . דיבש דומיא גזול תכי סקול והיבש הנזיל
 . בדיעבד וכשר לכתחילה סקול יבש דגם אמרי׳ דחוי

 הי׳ שוב הדר דבעי לאתרוג לולב דמקשיכן נימא ואי
 הוי דהמקשן דלס״ד פירש״י ולזה בדיעבד נס פסול יבש

 רק פקול היבש ולולב לאהריג לולב מקשינן דלא אמרי׳
 שלא בלילב כמו כשר ובדיעבד ואכוהו דכתיב לכתחילה

 לכתחילה פסול מ״מ בשינוי דקכאי אף פסול גזי־ל וגס אגדו
 דהמקשן ס״ד לפי היא כן הברכה לגבי מהב״ע מעעס

 מעשה שיניי ולא השם שינוי בזה דאין המסקנא לפי אבל
 ולא ממש גזול דחוי בדיעבד אף שקול גזול הוי שיב

 שוב הברכה מעעם ולא המציה לגיף אף ופסול קנאה
 לולב דמקשינן דיענד אף ופקיל דגזיל דומיא יבש האי

 היעב ודו״ק בט׳יט ז״ל פירש״י ומיישב הדר דבעי לאתרוג
. נק״ד ה־א נכין כי

 חיץ זי עבמ״ עובר הנין שאין עצה במסיא ץלד!^ד
־אף־־ חבירו במכה וכן וכי׳ עור דלפכי ח .מהל"

 לח אל עובר דאין פ״ו דיעיח הלכות ברמב״ס דמנואר
 ואהבת זו מ״ע על מ״מ בלב שינאו אין אם וכו׳ תשנא
 ולקח חנירו של חפץ חמד אס יכן . עובר בודאי לריעך
 עובר אין בממון דלוקח וראב״ד החוק׳ לשיעת אף הימנו

 הי׳ לא אם עיבר בודאי זו מיע על מ׳מ תחמוד בלא
 סני דעלך נכלל הס אלה דכל המפץ למכור חבירו רצין
 ממון במזיק וכן . כנ״ל זו מ״ע עיקר הוא וזה וכי׳

 זו במ״ע ועובר וכו׳ קני דעלך משוס בזה יש חנירו
 דקיי״ל אף כסיחי אח קרע חבירו לו אמר אם אמנם
 מ״מ לפעור ע״מ חנירו לו אמר לא אם לשלם דחייב

 על עובר אין חבירו ברשות הדבר עשה דעכ״ם כיון
 כיון נראה חי׳ ולכאורה , ברור נלע״ד כ׳־ז זו מ״ע

 וכן כשלו אצלו חשוב חבירו ממין שיהי׳ המציח דעיקר
 אם מקפיד אין אשר עשיר איש א״כ וכו׳ חנירו ניף

לכלום חשוב זה אין דאצלו בידיעתו שלא זה דבר יקחו
וחבירו
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 חפץ ליקח מוחל הוא יסי׳ שוב זה דבר על מקפיד ומבינו
 מפץ ליקח אסור יסי׳ וחבירו מנירו ברשות שלא מבירו

 חשוב מבירו ממון שיסי׳ חוא כללא דהא ברשותו שלא
 אצלו לכלום חשוב חי׳ לא שלו חי׳ זה דבר ואם כשלו

שלו שעמון חבילו להיפך וכן

 הדבר ננמדז
יש . עמיתיך

 לאחיך? ידך את הפתח פתוח ט״וז נדברים ׳ט
ישראל לעני צדקה ליתן ר״ל . לענייך

 המתפרנס עני אפי׳ זו במ״ע חייב מישראל אדם וכל
ידו תשיג 'אשר כפי אחר לעני ליתן חייב הצדקה מן

אקור
העשיר
מקפיד
איגרא

והוא

ותן משלך הצדק הצדיקו לכל השקל שלישת ליתן הפחות לכל גמור וחיוב

 ממון אצלו יחי׳ אצלו חשוב
 ויהי׳ כשלו חשוב העשיר

 בידיעת שלא ליטלו
 אין דהעשיר אף
 מרפסן הוא זח ודבר
 כלל מקתבל ואין

. ואיטלולא כמוכא
 המ״ע זח באמת דחא אינו זח בדבר תבונןה אמר אמנם

 של שיחי׳ הוא כללא אלא לבד ממון לענין נאמר לא
 לחבירו לצער גס ואסור ענין בכל כשלו חשוב חבירו
 חשוב חבירו ממון שיחי׳ הדבל תוכן אומרים אנו וא״כ
 חחפץ והי׳ חבירו של הקפדח בזח הוא חי׳ כאילו אצלו

 על מקפיד חי׳ בידיעתו שלא המפץ אדם ולקח שלו
 כמו תעבוד לא לחברך סכי דעלך מיקרי וזח הדבר
 תעבור לא אתח כן שלך הקפדה על לעבור סכי דעלך

 על מקפיד שהוא חפץ ממנו ליטול חברך הקפדת על
 חבירו מותר הדבר על מקפיד אין הוא ואם הדבר
 דעלך בכלל זח אין חנירו דלגבי בידיעתו שלא ליקח

 אצלו משוב הדבר הי׳ לא אם חב־לו גס דהא וכו׳ סכי
 תלוי הדבל ועיקר בידיעתו שלא ליטול מקפיד חי׳ לא

 הענין כזה דבר בכל וכן חענין והתבוננות באיכות
 איש כל לאהוב צריך כתב ברמב״ס והנח ׳ היטב ודו״ק

ריעך שהוא לריעך ואהבת כתב ובקמ״ג . מישראל
. פ״ו דיעות הלכות מימוני בהגהות כתב וכן . בתילח

 נפלוגתת תלוי דזה וי״ל נדבר דפליגו נראה ולכאורה
מבירו מיקרי ע״ח אי ע״א ל״ט ד׳ סוכה ותיס׳ לש״י
מיקרי לא דע״ה לש״י כדעת ס״ל וחקמ״ג . ת״ח לגבי

 בתורה ריעך שהוא לת״ת ר״ל ריעך סתם וא״כ . חבילו
 של מבירו מיקרי ע״ח דגם התוק׳ כדעת ק״ל ורמב״ס

 דבני מ״ב פ״ד דמאי 'נתויו״ט מובא חר״ש כדאקבר ח״ח
 ואהבת וא״כ . חברים כקראים יחד חרגילין אדם

 אמנם ׳ לכאורה נראה כן מישראל אחד לכל ר״ל לריעך
 ח״ת לגני חבר נקרא לא דע״ה רש״י לדעת דאף נלע״ד
 ישראל כל בודאי תולה בלשון אבל חכמים בלשון חייכי

 תשנא לא כדכתיב אחים ואפי׳ וחברים רעים נקראים
 כאחד ישראל לכל דחתולה ברול והדבר בלבבך אחיך את

 דכחב גופא בקמ״ג מוכח וכן חילוק בלא שוה ניתנה
 בין ופירוד חילוק לחיות ראוי שאין זו מ״ע בטעם

 חילוק בלי אחד גוי שתהיו לכם ראוי וכו׳ למנירו איש
 ח״ת ישראל בין בזה חילוק דאין להדיא הרי . עכ״ל

 רשע אדם דממעט צ״ל בתולה ליעך שכתב והא ע״ה או
 מבואר כזה אדם על . נפש בשאט התורה על דעובר

 מעשה עושה חבירו שראה דמי ע״ב קי״ג ד׳ נפקחים
 דגם נלע״ד מזו וגדולה ׳ וז״פ אותו לשנוא מותר עבירה

 ולא אותם לאהוב זו מ״ע חיוב וקטן שוטה מלש לאיש
 בלשון המבואר בכלל חם גס דודאי רעה להם יעשה

 דקיי״ל ואף וכו׳ מישראל אחד לכל לאהוב הרמב״ם
 לעיל והנאתי מדאורייתא גזל בהם אין מש״ו מציאות

 א״כ וכו׳ לריעך ואהבת מ״ע על עובר מישראל דגזל
 זה באמת . ליעך בכלל הוי לא חש״ו כי לכאורה נראה
 דבלים לענין ריעך בכלל חס חש״ו גס ובאמת טעות
 אין דהא כלל נהם משכחת לא גזל אבל בהם השייך

 ההפקר מן זכי מידם וחוטף הקודם וכל קכין להם
ודו״ק

 אדם לכל לדון זו מ״ע דבכלל כתב בסמ״ג ה01וד
כתבו המצות מפורשי שאר אמכם זכות לכף

השנה

 בצדק הלשון עמיתיך השפיט
 השקול בקפק אלא שייך לא

 קלי׳ד ד׳ במילין כדמנואר
 וכו' לקט לקט ספק ע״א

ורש עני מדכתיב לה ילפי׳

 מלשון ילפי׳ דלא ע״ש לו
 קפק דוקא אלא הצדיקו

 נקפק אבל המע״ח אמרי׳ ממין
 דוקא אמרי׳ נזה וגס . משלך

קונטיוק ועיי׳ ע״ש

1
\ גועע עו ע גו׳ 1ע;'1עעג 11 17 ן "ועגו

 '׳'1■^ לחעני מחזיר והוא חמלוה על משכון לו יש ואם . העני
 '•בע״ח דחא זו מ״ע בזח דמקיים פשוט הדבר המשכון את

חוב
 , במלות אמכם . זו מ״ע בזח ומקיים ממש נתינה הוי

להוצאתן', מלוח דהא אללי ספק הדבר משכון עלה שאין

?י מחסורו כחוב וגם  שעה לחיי לו דליחוי העני ליד ליחן
 חסרון שום להעני ממלא אין זו ובמחילה לו יחסר אשר
 י אין לפרוע לחעני דאין וכיון מצוח בע״ח פריעת דחא
ופטור פטרי׳ רחמנא ואונס מזה גדול אונס

'סימן ביו״׳ד
 ליתן שחייבין עניים שני י״ב סעיף רנ״ב

" וחנירו לחבירי שלו צדקה ליחן מהם כ״א יכול צדקה
יעני

 א בזה נ״מ למצוא ויש י עמיתיך תשפוט
 תשפוט מנצדק או לריעך ואהבת מקרא

 עלזטת יותר לחוב חנוטה דבר עושת ,חבירו, לרואת נ״מ
מבלדק נלמד זכות לכף לדון דחליעוד אמרי׳ אי וא״כ

 ספק דנשאר השקול
 הצדק עניים מחנות
 קיימא חיוב בחזקת דקמא משום

 ברור הדבר הרי י״ב מצוה לקמן ועיי׳ קצוח״ח הקפיקות
 לכף הצדק שקיל הדבר אס אלא שייך לא בצדק דלשון
 שוס אין מזכות יותר לחוב נוטה הדבר אס אבל זכות
 אי אבל . תשפוט בצדק מקרא לזכות להכריע חיוב

 אדם לכל לדון לריעך ואהבת מ״ע דבכלל אמרי׳
 לדון יש ולעולם בזח חילוק שוס אין בודאי זכות לכף

 יותר לחובה ניטה הדבר אס אף זכית לכף להכריע
 ד בס׳ חדשה הערה הוא כי היטב ודו״ק

,מים" לחקור יש צדקה ליתן )א( וכו׳ פתיח ט'
אצל לו אשר חוב במחילת זו מ״ע יוצאין

החוב מחילת בשעת המשכון החזרת ושוב משכין קונה

€7מעו י^גו / גועע* >>עגן י-*׳-ון17 ! ^גו
 ועיקר[ בחמחילה עתה להעני כלום כוחן אין וא״כ ניחנה

דצריך• וניע׳ אחיך .וחי ידך את תפתח פתוח הוי חיוב

^ם';לז” , , . .
 במחילת לחעני כלום נותן אין וא״כ בע״ח פריעת מצות

 במחילת זו מ״ע יוצא דאין לומר מסתבר הדבר וא״כ זו
 א'*־ י ! בס״ד הדבר יתבאר ולפנינו להעני חוב .

דמבואר מהא לפשוט יש ולבאודה

 מחייבין אין זח דמטעס י״א ק״ק בש״ך ועיי׳ לו
 מחויב הצדקה מן המתפרכק דעני אף צדקה ליחן

. . ע״כ לו יחן וחנירו העני לחבירו ליחן בידו מ״מ בצדקה
 '“חא^ דלדקח מ״ע יוצאין חוב במחילת דגם כימא ואי

 כחוב^ז הוי דצדקה ד׳ ק״ק רמ״ח סימן יו״ד נש״ך מבואר
 עי( שט״ת שהוציאו שביס ע״א קי׳ ד׳ כתובות ועיי׳ . גמור

 ואף . ל״ל מטרחא חפוכי אמר ששת רב זה על זה
 ביש היינו גובה וזח גובה זח ואמר שם דפליג נחמן רב

 מחויבין אמאי וא״כ ע״ש וזיבורית עידיות לעכין נ״מ
 ימחול ל״ל מטרחא הפוכי כלל לזה זה ליחן עניים השני
 מוכח אלא נתינה יחשב זי ובמחילה לחבירו החיוב כ״א

 צ צדקה נתינת מ״ע מקיימין אין מיב דבממילת לכאורה
 בנתינת חייבין דשניהם כיון דחא לדחות יש אמ^ם

 החיוב תחילה ימחול האחד אס כזא צדקה
 דהא הראשון על חוב שים להשכי יהי׳ לא שוב לחבירו

 שמחל בהמחילה מ״ע וקייס מחובו נפטר כבר הראשון
 במחילתו זו מ״ע השני יקיים חיכי ושוב להשני החיוב

 שיחיו כדי ולכך חוב מחילת שום כאן אין הא לחראשון
 וחבירו לחבירו האחד לימן צריך צדקה מ״ע יוצאין שניהם
 עליו המוטל אחד אלא כאן חי׳ לא אם אבל לו מחזיר

חיוב



 אל והמזבז זו. מ״ע מקיים אק מזה ובפחות השנה
 הקרן מי! חומש דהייני .נכסיו מחומש יותר יבזבז
 מצימצום וחומש .הרווח מן חומש ואח״ב ראשון פעם
 מעשר ושיעור . המובחר מן ומעוד, טובה עין היא
 . רעה עק היא מעשר משיעור ובפחות בינוני הוא

 אין ואם לו יחשו־ אשר מחסורו די לעני יתנו והצדקה
 העני זה של דרכו הי׳ ואפי׳ .אותו מכסים כסות לו

 ועבד פוס לו קונים לפניו לרוק ועבד סום על לרכוב
 אל ליתן משנת ידו ואין לפניו עניים שני באו ואם

 קודמין ביתו עניי . אדם לכל קודם קרוב עני שניהם
 ויתן .אחרת עיר לעניי קודטין עירו עניי עירו לעניי

 את יפייס ונם ובשמחה יפות פנים בסבר הצדקה
 מעלים והוא צדקה מבקש עני וה-ואה בדברים העני

 על וממשכנון פרפין וב״ד זו מ״ע על עובר ממנו עין
יותר נדול הוא צדמה ליתן לאחרים והמעשה צדקה

ק

י5 מציד׳ תורה בית

 צריך דאין י״ל שפיר העני אצל חוב לו ויש צדקה זוג
♦ וז״ם זו מ״ע יוצא חוב ובינחילח מחיש גחינה

 סעיף רנ״ז סימן דיו״ד מחא לפשיע יש ול^אולד!
 ]וחיה תעשר שמפריש מי שם ברמ״א ה׳

לעני והלוח ש״ך[ לדקה
 ומחשב מעשר מפריש יוזס
 ומעכב לעני שהלוה זח זי

 . עיש שהפריש מה יעצמו
 ליד נתינה נזה אין אה•

 לכאורה משמע אנא עמס
 נחשב להעני החוב ינמחילח

 שם בעי באמת אמנם :חינה
 ולדעה אחר ע״י לחעני שיזכה

 ע״י זיכוי בעי דלא ססיבליס
 הוי דמפריש דכיון ס״ל אחר
 שאין דעשו העני ליד כבא
 שס בש״ך ע״ש כזיכת זונה
 בכירות אלנזי נרי״נו ועי"

 כאן אין א״כ ע״ב מ״ז ד׳
 כאילו הוי אלא כלל זחילה

 לו ותחזיר בה >*יז העני
ולכאורה ממש פרעון נתירה

 דמחילת נימא ואי מחדש הפרשה דמדבעי זסתע^יפך
 הפרשה ול״ל להעני במחילה יוצא יחי׳ נתינה נלו״ב חוב

 את המלוה ע״א ל׳ ד׳ דנניט־ין והא . להעני וזיכוי
 וכו׳ חלקם על מפריש לחיות העני ואת חלוי ואת הנהן

 איסור מחתת הפרשה בעי תבואה במעשר מיירו שם
 דהוי וצדקה כספים במעשר דמיירי תרמ״א אבל עגל

 אי דאף איברא מחדש הפרשה בעי אמאי חיב לק
 דלא רמ״א לדעת קשה מ״מ יוצאין אין דבתחילה נימא
 כזוכה זיכה שאין עשוי אמרי׳ אלא אחר ע״י זיכוי שים נעי
 שייב דמיין שהורמו כמי הורמו שלא מחנות קיי״ל והא
 כמו הוי הפרשה בלא אף הא . כלל הפרשה בעי למה

 נא כאילו והוי כזוכה זיכה שאין עשו ושוב שחיפרשה
 שלא מחנות להלכה ס״ל דרמ״א י״ל אמנם , העני ליד

 ]ועיי׳ הפרשה דוקא ובעי דמי שהורמו כמו לאי הולמו
 זח בענין שהאריך פ״ה אישית הלכות המלך עעס

 דבמעשר נלע״ד ועוד ׳ דתי[ שהירמו כמי להלכחאי
 כשלא אמרי׳ לא דבזח י״ל כנידע מדרבנן נקפיו^תוי

 בזח מדאוריי׳ להרים דעומד היכי ודוקא דמי כ״ש הורמה
 דבמחילת נימא אי אבל ׳ ודחק דמי שחירמח אמרי^וו

 הא כנ״ל כלל הפרשה בעי אמאי קשה שיב יוצא ח־ב
. לעני החוב דמיחל במחילה קגי

 העני נתעשר דאם ברמ״א שם מבואר הא אמכם
 וע״ש המלוח לזה החוב לפרוע צריך אין

 חל דלא וכיון ע״ג סימן יריד מחדו״ק בנו״ב ועיי׳ נש״ך
 ולכך חוב ממילת שוס ליכא שיב העני על חחיב כלל
 שפיר העני אצל גמור חוב לו ביש אבל הפרשה בעי
 יש ולכאורה צדקה. נתינת מצות יוצא חוב דנמחילת ייל

 דאין י״ב סעיף רנ״ז סימן ביו״ד דמבואר מהא לפשוע
 אס אלא צדקה העני שגבה ממה לחפרע יכול סבע״ח

 דאז לאחרים חוב חייב שהוא קיבוצי בשעת העני אמר
 ומקור . ע״ש חובו שישלם דהכי אדעתא גם לו נחנו

 דאין ראב״י דעת . קמא פרק ב״ב במרדכי הוא הדבר
 דנובה שמחה רבינו ודעת הצדקה ממעות גונח חבעי׳ח
 יחי׳ שלא ע״ע בפירוש הנותן שנתן לא אס הבע״ח

 בסחמא אבל הנותן מדעת לשכות אסור אז לנע״ח מזה
 לפרוע ויכול דבר כל בזח העני שיעשה הנותן דעה

 ראביי כדעת העלו שם מרדכי ובחנחיח . לבע״ח נס
 חובו שיפרע אדעחא כחן לא דזח סחדי דאכן וכתבו

 עניים שהם ובניו אשתו לסספרנס אדעתא אלא לעשירוס
שמחה רביני פליט סברא מזיזה להבין ויש ׳ עכ״ל

כא

מב ישראל מעוד׳
 סחדי דאכן מרדכי להגהות ס״ל ואמאי מרדכי והגהות

 שמחה ורביכו חובו לפרוע אדעחא נתן לא דנסחמא
 ולמדע , החוב לפרוע אף הנותן דעת דנסתמא כתב
 במחילת צדקה מ״ע יוצאין אי הנ״ל בדין פליגו דחס

 ס״ל שמחה דרביכו . חוב
 בכלל הוא חוב פריעת דגם
 כיון ושוב לו יחקי אשר

 כל להעני ליחן דמחויבין
 שיב חיב לפרוע ואף צורכיו

 העני מה׳יעשה להכותן לו מה
 בודאי ושוב המעות בזח

 שיעשה הנותן דעת מסתמא
 ואף שירצה מה כל בזח העני

 שוב לפ״ז וא״כ לבע״ח, לפרוע
 במחילת חמ״ע יוצאין בודאי

 שלא להעכי מהני דחא חוב
 וחוב חובו לפרוע עוד יצרך

 מחסורו די חיוב בכלל הוי
 והגהות כנ״ל׳ לו יחסר אשר

 לא חוב דפרעון ס״ל מרדכי
 מעעם לו יחסר אשר בכלל הוי

להעכי אין דאה הכ״ל הסברא
 מצוח בע״ח מפריעת ופעור מזח גדול איכס אין לפרוע

 סהדי אנן ושוב לבע״ח לפרוע להעכי ליחן חיוב אין ושוב
 להתפרנס אדעתא אלא חוב לפרוע אדעתא כתן לא דסיזמא

 אין שוב לפ״ז וא״כ ׳ לו ליחן חובה דזה ובכיו אשתו
 בכלל כלל זה דאין כיון מיב במחילה זו מ״ע יוצאין

 תיעב. ודו״ק להעכי כלום נותן ואין לו יחסר אשר חיוב
 הגהות כדעת להלכה הכריע יו״ד בש״ע הא לפ״ז וא״כ

 אס הצדקה ממעות נובה הבע״ח דאין מרדכי
 העני שיפרע הנותן דעת אין דבקחמא הרי סתמא קיבץ
 ושוב לו יחסר אשר בכלל הוי לא חוב דפרעון יס״ל חובו
 ׳לכאורח נראה כן ככ״ל חוב במחילת זו מ״ע יולאין אין

 לע״ד כי ואף מהש״ע זי ראי׳ לדחות יש אכתי אמכם
 מרדכי והגהות שמחה רביכי בפליגתת ופרח כפתיר הדבר
 אין הש״ע מהכרעת אבל זו בסברא פליגי ובודאי הנ״ל
 הנע״ח דאין חראב״י דעת דהכה בזה הלכה לפסק ראי׳
 דבר דחא הכ״ל מעעס ולא אמר מעעס הוא ע״כ גונח

 מפיאה ]ר״ל מהם כפרעי; אין דפיאח בתיספתא איתא זה
 לאחר אף דר״ל לראנ״י יס״ל עניים[ מתנות מכל וכן

 יליף ומזח מהם נפרע חבע״ח אין מ׳ימ העני ליד שבא
 שקיבץ ממעות חובו פירע העני דאין צדקה למעות חראנ״י

 תלוי אין וכדומה עני ומעשר פיאה הא וא״כ , צדקה
 מהם נובה הבע״ח דאין ס״ל ומ״מ הנותן בדעת כלל

 הנ״ל מרדכי הגהות מעעס ולא אחר מעעס הוא וע״כ
 הנותן בדעת דתלוי בצדקה מדעתי הכריע מרדכי ]והגהות

 אבל צדקה המעות גובה הבע״ח אין הנייל מסברא ושוב
 דחני והא מהם חבע״ח גובה עניים מתנת בשער

 העני[ ליד שהגיעו קודם ר״ל מחם כפרעין אין בתוספתא
 מביא ע״ו ׳ י״ב הלכה פ״ג עבדים הלכות במשלימ ועיי׳
 גיבח הבע״ח דאין הענקה לדין ראי׳ זו מתיקפתא נמי

 בדעת כן והעלה תשכיר ליד שהגיע אחר אף ממנה
 מה ולפי ע״ש לצדקת דמי דחעכקח שם וכתב רמנ״ס

 גובה דחענקח נימא אי אף מרדכי חגהיח סברת שבארתי
 חלוי דאינה הייני תשכיר ליד שהגיע אחר ממכה הבעיח
 השכיר אח להעניק עליו הוא חוב אלא הנותן בדעת
 אלא חוב דאין בצדקה אבל שירצח מת בה יעשה והלח
 לבע״ח לפרוע ולא לו יחקור אשר מחסירו לחעני ליתן
 יאקור הצדקה ממעות גיבח חבע״ח אין בסתמא שוב

 דחא י״ל שוב לפ״ז וא״כ . , כנ״ל הנותן מדעת לשנות
 זח אין צדקה ממעות נובח הבע״ח דאין בש״ע שהכריע

 הוי לא דחוב מזח ולפשוע מרדכי הגהות קברת מעעס
נכלל
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 גדולה מצוד, אק שבויים ופדיון ,בעצמו העושה מן
 העני יטול לא ע״כ חטאת לאומים וחסד .ממגד,
 זה בלא לחיות ח״ו לו שאין לא אם עכו״ם מן צדקה

 עניי מפרנסין וכן . שלום דרכי מפגי בדבר שיש או
 מעשה והי׳ . שלום דרכי מפני ישראל עניי עם נכרים

הצדקה

 חוב במחילת זו מיע יוצאין ואין לו יחסר אשר בכלל
 בכל דאף וראב״י רמב״ם כדעת אחר מטעם הוא אלא

 שהגיע אחר אף מחם גובה חבע״ח אין עניים מחנוח
 דאף נראה וראבי׳ רמנ״ם סברה דלפי איברא , העני ליד
בשעת בפירוש העני אמר אם

 אמר דאם שהכריע הרמ׳יא
משמע מהם חבע״ח גיבח

 צדקם מצות מקיימין אין חוב דבמחילח אמרי׳ אי הא
 בודאי משכון עלה שיש דנמלוח לעיל כתבתי וכבר

 מחילה בשעת המשכון לו כשמחזיר צדקה מצית מקיימין
 מ״ע לקיים המלוה ביד שיהי׳ ממשכנין דלזה י״ל א״כ

לפי אמנם .במחילתו דצדקח
 לבע״ח חייב שהוא קיבוץ

 הנע״ח אין אכחי מ״מ
 לרמב״ם דהא מזה נפרע

 מחמת כלל העעם אין ולאבי׳
 אלא הנותן דעת אומד
 עניים מחנית בכל היא כללא

 לנע״ח מחם העני יפרע לא
 וא׳כ שיהי' עעס מא׳זח יחי׳

חוב חייב שהוא קיבוץ בשעת
 מעעס בצדקה להכריע הנ״ל מרדכי הגהות מקבלת שהוא
 ושוב קתמא נזה גונה הבע״ח אין הנותן דעת אומדן
 אכחי אמנם , הכ״ל מרדכי הגהות כקברח להלכה מוכח

 ורבינו מרדכי הגהות בזה דפליגו נע״ח פריעת דלעכין י״ל
 הכריע לא בזח לו יחקר אשר בכלל הוא זח אם שמחה
 הצדקה ממעות גונה בע״ח לעני] אלא כמאן הלכה למ״א

 חבע״ח אין קתמא קיבץ שאם לחלק למ״א הכריע בזח
 שוין מרדכי והגהות לאבי׳ דעת בזח דחא מהם גונה
 ודעת כנ״ל כן הוא רמנ״ס דעת וגס גובה הנע״ח דאין

 קיביץ בשעת אמר אס אבל נדבר יחיד הוא שמחה לנינו
 והגהות שמחה לבינו דעת בזח לאחרים חייב שהוא
 נזה יחיד לאני׳ ודעת מהם גובה דהבע״ח שוין מרדכי
 ושעל מוכרח אין הנ״ל רמנ״ס בדעת המשל״מ ]ודעת

 דעת ליישב נאמר ת־רוציס והרנה ננעלה לא התירוצים
 ואכחי מהם, גונח דבע״ח למ״א הכריע ולזה שם[ למב״ס
 לנו נודע לא לו ■חקר אשר נכלל הוי אי חיב לעכין

 זו מ״ע יוצאין אי להלכה קפק הדבר ושוב להכריע
♦ לא או חוב במחילת .

 ק״ז ד׳ כתובות התנאים מחלוקת זה דבדבל
 נותנים להתפרנס רוצה ואין לו אין ח״ר ע״ב

 דברי מחנה לשום לו ונותנים וחוזרין הלואח לשום לו
 ומיזרין מתנה לשם לו נותנים אומרים וחכמים ל״מ

 דצליך דר") שם נש״ק ומפורש הלואח, לשם לו ונותנים
 חכמים סברת תמו׳ ולכאורה ,ע״ש מחנה לשם לי לפתוח

 לאיזה מחנה לשם לקבל רוצח אין שהוא דידעי׳ דכיון
 ר״מ פליגו סברא באיזה וגס מחנה לשום לו פיתחין דבר

 חנ״ל בדין פליגו ורבנן דר״מ ברור הדבר ולע״ד וחכמים,
 חוב במחילת גס צדקה חיבת עיקר דיוצאין ק״ל ור״מ
 לשם לקבל רוצח אין שהלח תחילה דיודעין כיון וא״כ

 לר״מ ס״ל ולכך מחכה לשם לי לפתוח לנו למה מתנה
 ולבסוף לקבל הלח ירצח דנזח הלואח לשם חיכף דפוחחין

 של מ״ע נזה ומקיימין החוב לו מוסלין לפרוע לו כשאין
 מ״ע מקיימין אין חוב דנמחילח ק״ל ורבנן . צדקה חובת

 דאח״כ אף הלואה לשם לו יתן אי וא״כ החיוב עיקר של
 דצריך לרבנן ק״ל ולזה זו מצוה חובת יקיים לא לו ימחול

 רוצח שאין אף ושוב מתנה לשום עמו ולדבר לו לפתוח
 דנלבו כיון מ״מ הלואח לשוס לו ונותנים וחוזרין בזה
 רצונו כי דעתו וגילח בפיו פחח וגס מתנה לשם חי׳

 ודו״ק דצדקה מ״ע חובת ידי בזח יוצא מחנה לשם ליחן
ברמנ״ס מבואר הא וא״כ , הוא ברור דבר כי היטב

פקק הוא וכן בזח כרבנן דהלכה פ״ז עניים הלכות
 וא״כ מתנה לשם לו לפתוח דצריך רכ״ז סימן ביו״ד הלכה

מרדכי הגהות כדעת חוב במחילת זו מ״ע יוצאין אין
אמר ע״ב סוף קי״ד ד׳ ב״מ ועיי׳ , בס״ד וז״ב הנ״ל
 שלא וממשכנין חוזרין למה שמחזירין מאחר וכו׳ ר״מ

 בניו אצל מטלטלין יעשה ולא משמטתו שביעית ההא
 תהא שלא מעיקרא ממשכנין למה שמחזירין מאחר וכו׳

. ממשכנין למה פרין מה יקשה וכו׳ משמטח שביעית

 בפלוגחא תלוי דהדבר חנ״ל
דמקיי׳ ק״ל ור״מ ורבנן דר״מ
 אמר שפיר חוב במחילת מ״ע
 ממשכנין למא לשיטתו ר״מ
 יש זח ובלא , וק״ל וכו׳

 שם התוקפת דהא לומר
 לומר דיש בלא״ה כתבו

 דעדיפא אלא וכו׳ לכפור הלוח יוכל שלא כדי ממשכנין
♦ ע״ש משני מיכה

 מה וכו׳ שאתן שבועה ע״א כ״ה ד׳ שבועות ועיי׳
הוא ועומד מושבע הא לעני צדקה אי אתן

 חוב לו בים דמיירי י״ל הא וחמי׳ וכי׳ תחן נתן דכחוב
 ולא צדקה חובת בכלל הוי לא חיב ומחילת העני אצל
 גס בזה כלל שאתן שבועה וכשאמר ועומד מושבע הוי

 ברור הדבר מחילה לשון שי׳ך דנח־ב ]ואף חובו מחילת
 דלשון רמ״א סימן חו״מ עיי׳ בה שייך מחכה לשון דגם

 לכל מהני מחכה לשון אבל במחנה מחני לא מחילה
 נחון הכסף ג׳ אקחר במגילת הוא מלא ומקרא . דבר

 בכילל השבועה חל ושיב וז״נ[ לך ממול והכונה . לך
 עיקר וגם , הגמרא מקשה ומה לעני הנתינה לענין גס

 הלואה גני כתיב חתן נתון דכחיב הגמרא שמביא הפסוק
 עם דבר יהי׳ פן ראה פ׳ שם תחילה כתיב דהא לעני

 השמיטה שנח השבע שכת קרבה לאמר בליעל לבבך
 חתן נתין וכו׳ לו חתן ולא האביון באחיך עינך ורעה

 יברכך חזה הדבר בגלל כי לו בחתך לבבך ירע ולא לו
 שמיטה אצל צדקה ענין מה כתיב בצדקה ואי וגומי ד׳

 לבקיף אס אף לו תלוה ור״ל לעני נהלואה מיירי אלא
 נלמד דצדקה מ״ע ועיקר כמחכה ויהי׳ שמיטה יהי׳

 ועוד עמך מומי או וגומי ידך את תפתח מפתיח
 אחד שום אין חתן נתון הקרא אבל כאלה פקוקים

 הגמרא מביא ואמאי זה פקוק מביאים המצות ממפורשי
 רבחא חמו׳ וזה צדקה דחובת הקרא מביא ולא זח קרא
 לפרש יש לדקה חובת חיב במחילת דיוצאין נימא ואי

 דבר יחי׳ פן וה״ם . צדקה לענין זה קרא גס שפיר
 שנח קרבת כי בלבך תחשוב שמא ר״ל . לבבך עם

 לא הזה הדבר ר״ל לו חתן ולא החוב וישמט השמיטה
 ועי״ז צדקה דנתינח מ״ע בזה תקיים ולא לנחונה יחשב
 כן[ תאמר אל הכתוב אמר ]וע״ז לעני מלחלות תמנע

 ירע ולא . לנתינה יחשב זה דבר ר״ל . לו חתן נחון
 כמו ד׳ יברכך הזח הדבר בגלל גם כי לו בתתך לבבך
 על קאי חתן נתון כונה עיקר והשתא ׳ נתינה נשאר
 וכן החוב שמיטת דגם לומר בא והכתיב לדקה נתינת
 . צדקה נתינת מ״ע בה ויוצא נתינה נחשב חוב מחילת

 חוב במחילת דגם לחיכיח דנא הש״ס קושיח עיקר ולכן
 מייחי ולזה הנ״ל קישיא יקשה שלא ועומד מושבע שייך
 מ״ע נכלל הוי חוב מחילת דנם דכשמע חתן דנתון קרא

 דברי וא״ש עלה ועומד מושבע וממילא צדקה דכחינת
 הגמרא דקושיא צ״ל ולפ״ז " נק״ד לנכון ועולה הגמרא

 וידוע וכו׳ שאתן שנועה הוא משנה סתם דהא הוא
 ור״ע ישמעאל ר׳ פלינו דאח״כ ואף ר״מ משכה דקחס
 משנה דקתם ידוע הא ר״מ קודם היו והם לשעבר לעכין
 בלשענר למייב שם נקיט ולכך דר״ע אליבא ר״ע הוא
 לשיטתו ולר״ע . לשעבר לעני! ר״ע על פליג ישמעאל וי׳

 לח דיליף וי״ל חוב במח־לח צדקה דנחינת מ״ע דיוצאין
 הא הש״ס מקשה ולזה חנ״ל וכפי׳ תחן דנחון מקרא

 ביותר אמנם חתן נחון דכחיב עלה ועומד מושבע
חוב במחילת זו מ״ע יוצאין דאין הלכה לפי דאף נלע״ד

נמי



 להכותן רעה שום ח״ו מזה יבוא ולא שלום הצדקה
 השמים מן עליו מרחמין הבריות על המרחם וכל
 ונוהג .וכו׳ רחמנים ביישנים אברהם לזרע הסימן וזה

 ]רמב״ם ובנקיבות בזכרים זמן ובכל בכ״מ זו מ״ע
 סמ״ג קצ״ה עשי( סה״ט פ״ז עניים מתנות הלכות

 תשיעאה פהודא .ת׳ם[ סימן המצות אלה קם״ב עשין
 דדכורא מסטרא טרפא לון ולמיהב למסכני למיחן

]רי׳ל

 דולא רמב״ן שיטח כפי ולפ״ז ׳ וז׳ש בצידה שכרה שמחן
 זועפיח בפנים צדקה ליחן שלא גמור ל״ת הוא לבבך ירע
 שכר המתן כחוב דע״ז י״ל שוב יפוח פכים בקבר אלא
 והמ״ח חמשל״מ כקישיח בצידה שכרה שמחן מ״ע הוי ולא

ולא שפיר כופין ב״ד ושוב

 היטב הכתובים ויחפרשו הכיל הגמרא דברי א״ש כמי
 ידך אח הפחח פחוח הקרא וה״ם . צדקה נחינח לענין
 .[ לצדקה מתנה לשם לו לפחוח דצליך הנ״ל ע״ס ־]ר״ל

 אז מתנה כלשון שפתחת אחר ]ר״ל חעביטנו וחעבנו
לקבל רוצח חלה אין אם
 כנ״ל[ חלואה לשס לו חתן

 שנח קרנה וגומר לך השמל
 . לו חתן ולא וגומי השבע

 בלבך שיעלה הנ״ל כעין ]ר״ל
 נתינה נחשב זח אין כי

 בהלואח לו שנתת מאחר
 הדבר[ מזה תמנע זה ומחמת

 לבבך ירע ולא לו חתן נחון
שלא ר״ל וגומי לו נחתך
 זה גס כי מזה נפש עגמת שים לך יה" ולא כן תאמר

 מחכה בלשון תחילה שפתחת מאחר נתינה כחשב לך יהי׳
 צדקה בנתינת מיירי החן נתין זח קרא נס וא״כ . כנ״ל
 נתינה לשין בחדיא דכתיב קרא טפי הש״ק כקיט ושוב
 ולזה ועומד מושבע מיקרי דאחן הוא חש״ק קושיה דהא

הנ״ל רךשיא ומיושב חחן נתין דכחיב קרא מייחי
 נמי בכולל דמיירי דנימא חג״ל ראשונה וקישיא . בטיט .

משמע שאתן שבועה דלשין בפשיט לדחיח יש חוב ^יזילת
 השבועה שתחול משכחת לא אחד ובדבר לבד אחד דבל

 לו הי׳ טפי בודאי ובזה חחיב שיממול בשבועה "יא“
 על חל דשבועח למטעו ניחי דלא ממילת לשון נשנות
 שבועה שס במשנה הכי הא ועוד . ממש לעני נחינח
 ני וסי שאתן שבועה וכו׳ לים צרור שאזרוק וכו׳ שאישן
 שיש נדבר נין ל ר׳ שבועות מיני כל למיתכי דנעי משום

נו ויש ממש בו שאין ודבר והטבח והרעה ממש בו
 נו ואין ממש בו שיש ודבר שאישן כג;| והטבה הרעה
 ואי בחום׳ מ״ש ליס לרול אזרוק כגון והטבה הרעה
 דינור על השבועה א״כ חיב אמחול ר״ל שאחן נימא
 בו שאין דבר :מי הוי שוב מעשה שוס על ולא לנד

 אישן ולא שאישן בכלל והוי והטבה הרעה נו ויש ממש
 ממש מחנה ר״ל שאתן ע״כ אלא מרווייהו למיחכי ול״ל
 הא הס״ס מקשה שפיר וא״כ מעשה על שבועה ,והוי

 אישיר מערכת הרועים במלא ועיי׳ . עלה ועומד מישבע
אליבא לר׳ע ק״ל החוק׳ דלדעח שכתב איסור על מל

 כידוע בכולל וכש״כ אחת בבת אף אחע״א אין ^גלנא
 לענין ור״יע ישמעאל ר׳ פלינו שם נמשכה דהא י״ל ״כ1-

דמחייב ל״ע הוא דמחניחין ורישא העבר מל שנועה
 וא״כ בכולל אף אחע״א ק״ל דלא לשיטתו ור״ע **"**שעבר
 שאחן בשבועה לדידי׳ חייב אמאי שפיר הש״ק מקשה

 וזים בכולל אף השבועה מל ולא ועומד מושבע הא לעני
 מלות יוצאין דאין דהלכחא אליבא הש״ק דברי ומיושב
 ט מ" ד׳ כחובות חוק׳ ועיי׳ . ודו״ק חוב במחילות צדקה

 שמחן מ״ע הוי הא הצדקה על כופין אמאי :הקשו מ״ב
 דנחון דבקרא ור״ל . ע״כ כיפין דאין בלידה שכרה

 כנ״ל והיינו . ד׳ יברכך הזה הדבר בגלל כי כתיב החן
 דגם והכונח צדקה נתינת חיוב על קאי חתן דנחון

 פ״ז עבדים הלכות ובמשל״מ . כנ״ל נתינה נחשב זה
 דילמא החוק׳ על הקשו ת״פ מצוח מינוך במנחת וכן

 ר״ל לו בתתך לבבך ירע לא על אלא קאי לא שכר מחן
 בכלל יפות פנים נקבר לו וחתן לבנך ירע לא אם

 כתיב לא דצדקח מ״ע נוף אבל ד׳ יברכך הזה סדנר
 ולפי חו״ק ע״כ עלה כופין ושפיר שכר מחן שוס נס

 ל״ת סוי לא לבבך ירע ולא דקרא לסחוק׳ דק״ל סנ״ל
 הוא אלא יפוח פנים בקבר ליחן אחר מכין זה ואין
 ונא ירע שלא ור״ל . דלעיל הא על וקאי שלילה לשין
 הוא זח גס אלא גמירה נחיכה זה אין כי בלבבך יעלה

 מחן שפיר וקאי ד׳ יברכך הנתינה ובגלל גמורה גחינה
מ״ע דחוי בחוק׳ הקשו ושפיר גיסא הנחינס מל שכר

עכ״ל

. ודנ״ק החוק׳ לתירוץ צריכין
׳[ הילל בית בקפר והגה

 רמ״ח סימן יו״ד
 יש בחידושי דבריו ]מובא

 כתב חיו״ד[ גליון אברהם
ואין לעני צדקה נותן דאם

בזח איצ לקבל רוצה ענית
או״ח כדאעזא_ דצדקה מ״ע

שלוח^מנות גבי תרצ״ה קימן
כחוב דקה־־חוי5~ד משום בזח הקברא הולכאור ___

 התקבלת' כאילו הריני ולומר למחול חלה דיכול וקיי״ל
 מקבל לא דחעני היכי כן הדין רם וא״כ . לך והמזרחי

 מ״ע יוצא העני על חוב לו דיש חיכי כש״כ בזה כלום
 הריני העני אמר כאילו דחוי זו מקברא חוב ת במחיל
 ל״ל מטרחא וחפוכי החוב בעד והחזרתי התקבלתי כאילו
 ענין דמה מובן אין חילל ביח קפר דברי ניף אמנם
 משלוח הוא המצוה מנוח שלוח הא מכוח לשלוח צדקה
 אם אף בזח די מניח שלח אס ולכך לרעהו איש מטת
 חתן נתין הוא המלוח צדקה אבל לקבל רצה לא חנירו

 לחיוח ממה לו אין הא קיבל לא העני ואס . עמך וחי
 כמובן מקבל דליכא כיון נתינה שוס כאן אין ונם מזה

 דנצדקס כלע״ד אמנם מ״ע חובת הלח יצא נמה ושוב
 וע״ז צדקה מכיסו שטחן הניתן מצד א׳ דברים שט יש

 הדבר עצם מצד ב׳ . וגומי ידך אח הפחח פתיח כחוב
 וחושב גר כחוב וע״ז . לחיות ממה להעכי עי׳ז שיהי׳

 שיחכו מעשה אלא מכיסי כוחן אין אס ואף . עמך וחי
 המעשה גדול חכז״ל אמרו וע׳ז זה דבר מקיים אמרים

 חיוב ועיקר ׳ •ו״ד קימן קמ׳יד כלל אדם חכמת עיי׳ וכו׳
 זהב שיזיל הנותן מצד פעילה על היא ע״כ דלדקח מ״ע

 ניד תלוי זח אין הא העני להחיות דאי . לצדקה מכיסו
 בע״כ נתינה ע״א קל״ח ד׳ נ בג׳ מבואר דחא הניחן

 וא״כ רמ״ה קימן נחו״מ להלכה הוא וכן נחינה שמי׳ לא
 ע״כ אלא חלה יעשה מה לקבל ירצח לא העני אס

 ירצח לא העני ואס מכיקו זהב שידל הוי החייב דעיקר
 . יותר פעולה שוס לטשיח עוד הנותן מחייב אין לקבל

 אין ובשניהם מטת שלוח לדין ממש הדבר דומה והשתא
 לקבל העני רצח לא אס ואף המקבל ביד תלוי החיוב

 ולפ״ז להעני שהושט נחישטה חיבתו ידי הניחן יצא מ״מ
 למחילת כלל דומה זח ואין מחילה מטעם כלל הטעם אין
 גופא והמחילה ליכא העני ליד הישטח אף במח״ח דהא חוב
 אין ושפיר מידו לקבל ירצח דהעני ואפשר ככ״ל נתינה ל״כ

 נראה והי׳ . ודו״ק חילל בית קשר לדעת אף מיע יוצא
 מקודשת מלוח מחילת בהנאת המקדש קיייל דחא לכאורה

 בס מתקדשת ואשח נתינה כחשב המחילה דעצס הרי
 כמי לח יש נמלוח מקדש בכל ■דהא הקשו והמפוישיס

 ולכן המלוח כל על דעתה דבקחם יחי׳ מחילה הנאת
 שוב נתינה נחשב המחילה דעצס כיון פכ״ם מקודשת. איכה
 אינו זח אמנם צדקה דכחינת מ״ע נזה דיוצאין נימא
 עניי׳ באשה ]ואף אשח לגני נתינה הוי דזס אף דסא
 זה דאין כיון צדקה חיוב גבי מ״מ בדבר[ חלקו דלא

 מהשיעור פחות לו כנותן הוי א״כ לו יייסר אשר בכלל
 אשר למלא דני שוס עוד לו כחן לא דסא המחויב

 ודו׳ק חיב במחילת זו מ״ע החיוב יוצא אין ולכך לו ימקר
 מציה לקמן ועיי׳ נק״ד הם ברורים דברים כי היטב

ז מזח כ״ט
 ביח קסר על לכאורה לחמו׳ יש בזה ובעמדי )י■(

בתשובת מבואר דסא חנ״ל חילל
ישב״א
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 מבע״ס גובין חורין בכי נכסים דאף־דיש שם הש״ך לדעת
 נכסים יש אם מבע״ח גובין אין בידאי דללדקה נלע״ד

 איזה יהי׳ הגבוי׳ עיי דאם שם נשי׳ך מניאר דחא . ב״ח
עיד להחזיק יכיל דחנע״ח כגון להבע״ח קלת פסידא

 מקבל[ ]ר״ל דנוקבא ומסטרא עתירי משפיעז ]ר״ל
 דא על דא וחם חרא בשותפא דאינון כמד. מסכגי
 נש בר אעטריך הכי טיבו לי׳ וגמול לדא דא ויהיב

 ולמיד,ב חדא בחבורא ומפבנא עתירא למהוי לתתא
 על דחם מאן כל לדא דא טובא ולגמלאה לדא דא

 לעלם דיוקני׳ משוזנו לא דליבא ברעותא מסכני
 על שליט בי׳ אתרשים דאדם דדיוקנא וכאז מדיומני׳

 כל על יהי׳ וחתכם ומוראכם הה״ד דעלמא בריין כל
:זוה*[ “םפ ]הקדמת וגומי הארק חית

מ״ע י׳

 על מנרכין דאין בטעם כ׳ שער ואבידרהם י״ח סימן
 מליח כאן אין לקבל העני ירלח לא שאס צדקח מלוח

 הנ״ל לפי י״ל אמכם . בי״ה מדברי ממש להיפך משמע
 דעשח המ״ע מקיים לבד דנחושעח חילל בית דקנרח

א״כ . לעשות בידו שיש מח
 תחילה אמר העני דאם י״ל
 ואח״ב לקבל בעינא לא

 נוח חיש בודאי חלה לו הושיט
 דחא כלל מלוח הוי לא זו

 בעינא לא תחילה שיאמר כיון
 הנותן על חיוב שום אין סוב
 נמורא ערמה זו הושטה וגס
 חילל וחנית נתינה ולא הוא
 אמר לא אס אלא כתב לא

 חיוב והוי בעינא לא תחילה
אף ונזה לו ליחן הנותן על
 לנסיף העשיר כאילי הוי לקבל העני רלה לא לנקוף אס

 הוי חי׳ עני ה־שטה בשעת כיון ומ״מ חיוב ופקע
 י״ל־דהא וא״כ מ״ע ידי דילא נתעשר ולבנןיף לעני כנתן

 כאן אין לקבל העני ירלח לא שאם חרשב״א שכתב
 חישטח אמר לקבל רלה לא שאס חכינה אין מליה
 לא תחילה ויאמר העני ירלח לא שאס ר״ל אלא לידו

 ברשב״א שם מהראי׳ משמע וכן . מלוח כאן אין בעינא
 דחשתא אע״ג למיעקר שאפשר מליח דכל מנ״ל וז״ל שכתב

 דליתא כמאן לי׳ היי וכו׳ דמי דמיעקר כמאן מעיקרא לא
 ועמידה ואס אב לכיבוד מינה וגמרי׳ קביעא לא דהא
 דידהי עשה להאי למיעקר דאפשר הואיל רבו לפני

בודאי ושם . עכ״ל מחול כנידו כבוד על שמחל שחרב

 . מנע״ח גיבין אמאי
 אם אף הא זה היא

 כלח המליח
החוב פרעון

 בהסכמת זמן איזה המעות
 השני הלוח שהיא שלי העלוה

 שיעבידא בדין ממני וכשכפקע
 הפקד לו יחי׳ כחן דר׳

 לו יש שיב הזמן האריכות
 מנין ואין משועבדים דין

 ע״ב ב״ח שיש נמקוס מנע״ח
 דאף נימא תמו׳ ולכאורה
 חמליס דעת אומדין בסתמא

 לחבע״ח הזמן לחרויח לו דכיחא
 לגביח נוכל לא שעי״ז כדי

 חחיב הוא יפסיד ולא החיב
 אומדן דמה איט זה אמנם
 לא הזמן לו ירויה המלוה

 כשיגיע אח״כ סיף סיף דהא נזה
השלו המליח ללורך החיב כגנה אז

ומהעל
בידו

 העבר
 שיש כיון

 מנרכין
תחילה למחול

עלה

 ה־י מחל ולא שעבר
 זה אין למחול תחילה

 הטעם זח בלדקח וכן
בית דעת ומיישב ככ״ל

 למח־ל נידו אין
 ומ״מ ממש עשה

 אין ולכך קביעא
 חעג דניד משום
מכוח בשולח באו״ח רמ״א דגם ברור ]ולע״ד . הילל
 אמר הלה אם אבל מזה ידע לא דחמשלח נמי מיירי

 המשלח על אין שוב מנוח שלוח לו ישלח שלא תחילה
 אין נרלינו שלא לו שילח אס ואף לזה לשלוח חיוב שום

 אחר לאיש לשלוח ומחויב מנית השלוח חובת בזח מקיים
 .לע״ד[ וז״ב מניח שליח ולא גמורא ערמה חיי זזה
 קשה להלכה ומ״מ חילל בית דברי ליישב כתבתי ן^ץ

 ביו״ד דאמרי׳ דחא כתב דחא נזה עליו לסמוך
 חיוב זה אין חלואה לשם לו יתנו לקבל רולח אין דאס
 שבועות מגמרא מוכח הנ״ל ולפי • ע״כ טובח עלה אלא

 ע״כ לדקה נתינת חיוב לעכין חתן דנחין קרא דמיירי
 לו לפתוח גמור חיוב דיש ככ״ל הכתיבים פירוש ל״ל

 נרלה ואס הלואח לשם ונותנים וחוזרין מתנה לשם
 נתין נפשיט הגמרא כמשמעות חילל לבית דס״ל לדחוק

 דיקדוק על נשגיח ולא נפשיט לדקה אחיוב קאי חתן
 מניאים אין המלות מפורשי דכל כיון א״כ הכ״ל הכתובים

 מפורשים דאין ע״כ לדקה חיוב לעכין
 לקמוך לע״ג הילל ביח דברי ובכן

♦ נזה עליו
 בפוסקים המבואר לפי להסתפק יש

 וגובין גמור חוב דין לה יש דלדקח
 מכח שלי מנע״ח נמי גובין אס להסתפק יש מהנכסים
 גונין בעין לו דיש מהנכסים דוקא או נתן דר׳ שיענודא

 שום אי) נדבר העיון אחר אמנם . חובו מבעל ולא
 נכסים שום עוד לו אין אס דחא . נזה לספק מליאות

 לו אין דאם רנ״ג סימן ניו״ד מבואר הא החונות אלא
 ואם . ללדקח ממנו ג־נין אין מחם להתפרנס נכסים

 וגונין מהם מתפרנס שהוא החונות לנד נכקיס לו יש
 נכסים יש דאס פ״ו סימן נחו״מ מבואר הא ללדקח ממנו

ואפי׳ נתן דר׳ נשעינודא מחבע״ח גינין אין חורין נכי

 חתן נחון קרא כלל
הגמרא דעת כן

 ישוב
 דעת
 ירוח
הזמן
לחמלוה תחילה יגנה כך ובין כך דבין ואי השני היא
 כלום ירוויח לא בודאי שיב בידו אשר ב״ח מנכסים שלו

 מנכסים להגבות בידו עתה גס דהא לחבע״ח זמן בהארכת
 מחמלוח הנכסים להבריח רק היא מחשבתי וכל ב״ח
 ולכך כלל אומדנא כאן ואין לגבות מה יחי׳ שלא שלו

 וא״כ • נתן דר׳ שיענידא מרין מבע״ח גיבין בקתמא
 אף הא דלדקה חיב אבל דעלמא חיב גבי ניחא זח

 אבל לעניים הלירך בשעת דוקא הא מימ לנכסיו דיורדין
 ומי . כמובן ללדקה נינין אין מל־ים עניים שאין בשעה

 על ממני גיבין אין לאח״ז ונתעשר הזמן בזה עני שחי׳
 בלדקה אז נתחייב ולא שעה נאותי חי׳ דעני כיון העבר
 יגבו שלא להבריחם ורולה נ״ח נכסים לי שיש זח וא״כ
 הזמן יאריך אס בע״ח גס לו ויש ללדקח ממנו הנ״ד

 נזה ירוויח בודאי ללדקח הב״ד ילרכו שלא עד לחבע״ח
 הרי מחם לגניח נכסים שים השתא לו דאין כיון דחא
 החיב חב״ד יגבו לא לאח״ז ושוב זמן נאות׳ עני היא
 עליו חל ולא לדקה הכביי׳ חיוב בשעת הי׳ דעני כיין

 דנודאי המלוח דעת אומדין בסתמא אף ושוב כמוני החיוב
 ללדקה החוב חנ״ד יגנו שלא עד להבע״ח הזמן מאריך

 גובין אין ושיב לחבע״ח פסידא הגבוי׳ ע״י יהי׳ ושוב
 לו יש ואם . ודו״ק כחן דר׳ שיעבודא בדין מחבע״ח

 אחר אלל פקדו! גם לו ויש מהם ומתפרנס ב״ח נכסים
 פסידא שים ליכא נזה דהא ללדקה מחפקדון גיבין בודאי

 נתן דר׳ שיעבודא בחירת כלל זח ואין כמובן להכפקד
 בלשות סקדון קיי״ל דהא ב״ח נכסים שאר כמו הוי אלא

 יש אמנם . פ״ו סימן החושן קלות עיי׳ קאי הבעלים
 הוי מחפקדון דגונין הא דגם שם השיך לדעת להסתפק

בגיבוי גם אי ספק הדבר א״כ נתן דר׳ שיעבידא בדין
ללדקח גונין אין או נתן דר׳ שיעבודא שייך לדקה

לפשוט נראה וחי׳ . בביתו לו שיש בעין מנכסים אלא
לדקה ממעות דלגבוח שכתב פיו סימן חו״מ הש״ך מדברי
 חנ״ל שמחה רבינו שיטת והוא ׳ נתן דר׳ שיעבודא ליכא

 אלא ממנו גונה בע״ח העני ליד המעות שהגיע דלאחר
 הגיע שלא כ״ז מיירי מהם גונין אין דחני התוספתא

 שיעבודא בזח ל״ש מ״מ לחעכי כחוב דהוי ואף העני ליד
 נתן דר׳ שיענודא שייך דלא כמו א״כ ע״ש נתן דר׳

 מנע״ח גרביך אין כן חנע״ח עבור לדקה ממעות לגבות
 דלגבי כחי דר׳ שיעבודא בה אמרי׳ ולא לדקה עבור

 לא ולדקח לו אשם לאשר וכחן מדכחיב ילפי׳ סדר״נ
 על פליג דראני׳ לעיל דחבאתי ואף . זח נכלל הוי

 עניס[ מחכות שאר ]לענין מרדכי הגהות וכן שמחה רנני
טעם אלא שדר*נ מדין כלל מירי לא דחתיספחא וס״ל

אחר
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 גובה בע״ח אין העני שגבה נאחר ואף בה יש צמר
 שמחה רביכו קברה על חולק שום מצינו לא מ״מ ממג/.

 ובידאי בסן דר׳ שיעבודא בכלל הוי לא דצדקה נזה
 דלגבוח דאף לחלק יש אכחי אמנם בזח. ׳,כווה הנכה׳
 למעות מבע״ח לנבוח מ״מ שדר״ג אמרי׳ לא לדקה ממעות

 לו יש ואס . כעת ל״ע שדר״ב דין נח יש אפשר צדקה
 בודאי מזה ומתפרנק עיקקא על אחד אצל הליאה מעות

 הב״ל חקצוה״ח לדעה ואפי׳ לצדקה החוב מזה ניבין צץ
 שדר״ב מעעס ולא דמרי׳ ברשוחא בעין כמיכח הוי יפקדון

 דזה כיון מ״מ פקדון ופלגא מלוח פלגא עיקקא וקיי״ל
 בזח שייך שוב במו״מ החיב מעות בכל ע־קק האחר

 כדי הזמן לו מאריך המליח דמקחמא חב״ל אומדנא
 ע״י ושיב לצדקה ממנו חב״ד יגבו דלא עי״ז שירוויח

 ושוב משועבדים דין לו ויש להנע״ח פקידא יחי׳ הגבוי׳
 )ג׳( . למעלה וצ״ע לחלכה וז״ב לצדקה מזה גיבין אין

 ברמב״ם חיא כן וכי׳ השקל שלישית הפחית לכל וחיוב
 חיים ונארחוח ב״ב. ש״ס ומקיירו רמ״נו סימן וביו״ד שס

 פעם שכח בכל השקל ממחצית יחסר ואל כתב מהרא״ש
 בש״ך גס שכתב כעין חסידות מידת שהיא צ״ל . אחת
 השבח ליום חיים ארחות בתוקפת שכתב בהא שם יו״ד

 השקל משלישית יותר והוא וחצי זהב שנה שית^סיף
 הש״ך על תמו׳ ולכאורה חסידות מידת שהיא שי׳ך כתב
 יחקר שאל הכ״ל חיים בארחיח המוקדש על י׳חשה שנא

 הארחות דכונת עוד י״ל אמנם . שנח בכל ממח^חשקל

 אלא צדקה מ״ע מטעם הוי לא השקל מחצית ליחן חיים
 בכל במקדש חובה הנא השקל מחצית תחת בפ״ע חינה
 הקך זה עכ״ס יתנו מקדש לנו דאין בעיית ועתה שנה

 ט׳ ד׳ ב״ב בש״ס נס משמע וכן . למקדש זכר לצדקה
 שקלו נותן אדם קייס חי׳ שבהמ״ק בזמן ר״א אמר ע״א

 צדקה עושים אס קייס בהמ״ק שאין עכשיו לו ומתכפר
 ליחן דמחויבים שקל דהמחצית כנ״ל משמע וכי׳ מיטב

 חקידות מידת יש לכפרה הבאין קרבבות לצירך במקדש
 הש״ס מדברי אך . וכו׳ לאו ואס לצדקה עכשיו לחנו

 אחיוב באמת קאי אלא השקל מחצית ר״ל דאין לדחות יש
 לשון בקרא כתיב בזח דנם בשנה השקל שלישית לדקה
 אלקיכי בית לעבודת בשנה השקל שלישית דכתיב כפרה

 דמחלק משמעות אבל . מוכרח אין השקל ממחצית אבל
 במחצית דמיירי משמע עכשיו לזמן בחמ״ק שחי׳ בזמן נין

 ומהכפ׳ צדקה מטעם חיי לעילם השקל, שלישית הקק^נהא
 מבואר שם יו״ד בש״ך דחא מ־ושב יבזה . ו״ק7ו בה

 פרוטת פרוטרוט ליתן וקני אחת בבת ליתן דאי^נח
 ובארחות צדקה חיוב לחשיעיר השנת בכל שיצטרף פרו*.

 הארחות דכיכת חנ״ל ולפי . אחת בפעם דיחן כתב חיים
 מבואר נזה במקדש הניחן השקל מחצית לחיבה חיים

 המצות מפירשי ובכל פ״א שקלים הלכות ברמנ״ס להדיא
 וא״ש שנח בכל אחד בפעם השקל מחצית ליחן דחובה

 דמודה י״ל צדקה חיבת לענין אבל חיים הארחות דברי
♦ פרוטה פרוטה בפרוטריט ואף השקל בשלישית דקגי או״ח

 פרוטה משוה פחות דאף לחקחפק יש
לענין דאמרי׳ כמו השיעור עד מצטרף

 שחוח ־גס הרי מרובה לזמן המעילה אח צירוף מעילה
 מהפיסקים אמנם . הנאה לעכין צירוף דין לח יש משו״פ
 דוקא. ממון ליחן חובה הוא השקל שלישית דהשיעור משמע

 . בזה עוד וצ״ע ליכא מפרוטה פחות מטבע הא וא״כ
 שיעור ר״ן סימן בייי׳ד מבואר מאכל דבר לעני ובכוחן

 חזה השיעור אמנם . בקלע סאין מארבע בפונדיון כיכר
 ואף צורכי כל עני לכל ליחן חמסויב צדקה לגנאי הוא
 קעודח שיעור לו ליתן צריך הפחחים מל המחזיר לעני
 המחזיר לעני ליחן מחויב אין בפ״ע יחיד אבל . סניל

 וביו״ד שם ברמב״ס כמבואר כגרוגרות אלא הפתחים על
 ליחן מה לו ואין משנת ידו אין אס כתב רמ״ט סימן
ר״ל ע״כ אחת בגרוגרות ודי ריקם להחזירו אקור יו׳ע

 יותר משגה שידו ומי . ליתן אדם כל ניד בודאי דזח
 יתיבי׳ שיעור דזה כיחנות כשיעור עכ״פ ל־תן צריך מעט

 העני חסרון קצת ממלא עכ״ע ה וא יו״ב לעכין דעחא
 שיעור עכ״פ יחן עוד משגת ידו ואס לו יחסר אשר
 זח שביעה בה שיש אכילה שביעה שיעור נח דיש ביצה
 החסרון מעט וממלא ע״ם מ״ח ד׳ בברכות כביצה הוא

 מי מצאתי שלא אף האלה בשיעורי! ככלע״ד שביעה
♦ מזח שידבר —ץ

דעובר ברמב״ן מבואר זועפות בפנים לעני נותן
הי׳ ולכאורה 7בבך~־־בתתך~לו־ל עיר ולא ת בל"

 זה7חמ׳׳ע3מקיים^כל ואין מהב״ע הוי שוב לפ״ז ראהנ
 כסבר הנתינה זאת ליחן בידו הי׳ דהא איני זה אמכם
 בפני זו סברא כמבואר מהב״ע זה אין שוב יפית ^פכיס

 המצות לקים נידו שיש מתוך ע״א ל׳ ד׳ סוכה יהושע
 לכך לגזול ולא לשאיל מחשבתו ויחי׳ גופא המעשה בזח
 אמנם ע״ש מחנ״ע משוס זה אין לגזול מחשבתו אם אף

 ועבירה זכותו הפסיד בזח רמ״ט ס־מן ביו״ד מבואר עכי״ז
 דלפי חכ״ל ע״פ הכובה לע״ד זכותו דחפסיד והא . בידו

 שוב בפ״ע ל״ת הוי וכו׳ לבבך ירע לא הסוברים שיטח
 חזה הדבר בגלל כי דקרא הנ״ל המשל״מ כקושית אמרי׳
 לו יחן אם אלא צדקה חיוב עצם על קאי לא ד׳ יברכך
 הפסיד זועפית בפנים ניתן אס וא״כ יפות פנים נקבר
 אין בודאי המלוח גוף זכות אבל כמובן הברכה הזכות
 חמצוח חיוב בזח קייס דעכ״ם כיון מלוה מכבה עבירה

 סא לחקור ויש (,)ד ודו״ק וז״ב מהב״ע הוי דלא ככ״ל
במתנת או פוריםב מנות בהשלוח צדקה חובת יוצאין

מחידושי תחילה מעתיק זה ר3ר ולברר . עכ״פ ־לאביונים
 מנות שלוח בעכין אמרתי אשר לפיריס מאמר דריש

 ד׳ שנת חש״ס מאמר ע״פ א׳ טעם . חדשים טעמים
 חמא בר אבדומי א״ר התר בתחתית ויחיצבו ע״א פ״ח

 אם כגיגית הר עליהם הקנ״ה שכפה מלמד חסא בר
 יעקב בר אחא רב אמר וכו׳ מוטב התירה מקבלים אתם
 שקבלו חשובה להם ]דים לאוריי׳ רבא מודעא מכאן

 אחשורוש בימי קבלו׳ הדור אעפ״כ רבא אמר מאונס[
 . ע״כ כנר שקבלו מה קיימו היהודים וקבלו קיימו דכתיב
 הקודש ברוח אסתר גבי במגילה לרי׳ חימא שם ובתיס׳
 קיימו וקבלו קיימו שמואל אמר יהודא רב אמר נאמרה
 להו איח לכלתו רנא אמר למטה שקבלו מה למעלה
 לח איח כמי דשמואל הא והא . מדשמואל בר פירכא
 קיימו דחכא לדרשא קרא האי מוקי גיסא דרבא פירכא

 לכאורה דחנה לתרץ ונלע״ד . עכ״ל כנר שקבלו מה
 וד״ח כ״ג סימן נ' במלכים מפורש מקרא דחא לי תמו׳

 יאשיחו ובימי אקא נימי אשר ל״ד וסימן טי׳ו נ'.,סימן
 הר עליהם כפה לא ואז התורה לקיים ברית כרתי

 דוקא אמרי׳ ואמאי . אובק טענת שוס וליכא כגיגית
 קבלו זח קודם הא ברצון וקבלוהו חדר אחשורוש בימי

 בימי ואדרבה . יאשיחו ובימי אסא בימי ברצון עליהם
 שלא יראים שהיו אונס מחמת שהי׳ קצת ייל אמשורוש

 בידי מקורין אז וחיו ולהרג להשמיד הגויס בידי יפלו
 וצ״ע יאשיהו ובימי אקא נימי משא״כ בגילה תגייס

 חל לא כי נראה לכאורה דחנח י״ל אמכם . לכאורה
 מ״ת לאחר בעצמם עליהם קבלו אשר הבריח כלל עליהם

 ישראל כל ניד אין אשר יש מלוח חרבה כי ידוע דחא
 המפורשים וכתבו . ישראל לכל נחנו מלות וחרי״ג לקיים

 אחד אם לזה זח ערבין ישראל כל אשר ערבות דמחמח
 זה קיימו ישראל כל כאילו חשיב מלוה איזה מקיים
 ע״כ מלות חחרי״ג כל מקיימין בכלל ישראל וכל המלוח

 מחן לאחר דערב ערנות הלכות נחו״מ ומבואר . תו״ד
 דהוי מ״ת דלאחר הבריח וא״כ . משתעבד לא מעות

 . ערבות מחמת לזה זה נשחבדו לא מעות מחן כלאחר
 בצירוף לעולם בא שלא דבר במוכר הסוברים לשיטת ושוב
דבר לגבי חקנין חל שלא מחוך אמרי׳ לעולם שבא דבר
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ישראלט׳ סזנוה□ית
 כימא לעולם שבא דבי על כמי חל לא . לעולם בא שלא
 אשי המלוח על הברית חיוב חל דלא כיון הכא כמי
 ערבות[ חל לא ]וכאן ערנות מחמת אלא לקיים נידו אין
 אי ונפרע . לקיים בידו אשר המלוח על כמי חל לא

 מקלתו שהותר נדר וקיי״ל כדר דין לה יש דהברית נימא
 לאחר כרתו אשר הבריח כלל חל לא וא״כ כלו חותר

 כעין קבלה בתורת כסשם על חדור אותו על רק מ״ח
 אבל לקיים נידו יחי׳ אשר לעלמו אחד כל לקיים כדר

 כל לקיים זרעם ועל עליהם ממש נריח דהוי לומר
 עעכח שום עוד יחי׳ לא הזח הברית בשביל אשר ההורה

 זח חורה דבר בשום עולם עד ישראל זרע לשוס אוככן
 המלות לגבי הבריח חל דלא כיון דחא לכאורה א״א
 ניד דיש המלות לאותן אף כמי חל לא האדם ביד דאין

 ביד אין אשר מלוח יש בכללה התורה וכל לקיים האדם
 שם נחו״מ מבואר דהא י״ל אך . ככ״ל לקיים אדם כל

 ומשעבד גמר מחברי׳ הכאה איזה דמקנל הכאה דבהאי
 י״ל וא״כ . ע״ש מעות מחן לאחר אף ערוב והוי נפשי׳

 לחבירו איש מכות לשלוח אחשורוש בימי חקכו זח דמעעם
 ומשעבד גמר מחבירו מכות שלוח דמקבל הכאה האי דמשיס
 לחבירו וחנירו התורה קיום על לחבירו ערב להיות רפשי׳

 לזה זח ערבין ישראל כל כעשו מנוח השלוח שעי״ז עד
 חרי״ג כל על וחל גמור בריח והוי מ״ח אחר דהי׳ אף

 א״א אשר המלות לאלה אף מישראל אחד לכל מלות
 אוכק עענח כלל ליכא ושוב ערבית מחמת אלא לקיים
 עי״ז לקיים אינקין חי׳ לא בודאי ממת השלוח על דהא

 אין ולכך לקיים בידם שאין דברים אף זרעם ועל עליהם
 אקא בימי אבל אחשורוש מימי רנא מודעא עענח שוס

 דלאחר ערבות לחיל דבר שוס אז עשו דלא יאשיחו ונימי
 החמי׳ ומיושב כנ״ל לדורות הברית כלל מל לא שיב מ״ח

 נחו״מ דמבואר אף לעיין יש אכחי אמנם . נק״ד הנ״ל
 משעבד גמרו מחברי׳ הכאה איזה הערב דמקבל הכאה דבהא-י
 אבלבד־ני אדם בדיני זח הא מעות מחן לאיור אף נפשי׳
 האי מכח מהייבין דאין י״ל אכתי מעלה של בב״ד שמיס
 קשה ושוב כפשי׳ ומשעבד גמר מחברי׳ הנאה דמקנל הנאה
 לאחר הערנות שיחיל כדי מכוח לשלוח תקנו דבר לאיזה

 ככ״ל מחברי׳ מכיח שלוח ־מקבל הנאה בהא• מחמת מ״ח
 הנאה בהאי אף מחיינין לא מעכה של בנ״ד דילמא
 הערנית חיוב מהני לא ואכהי מחברי׳ הכאה דמקבל

 דשיב ומנ״ל ככ״ל לדורות הברית חיוב כלל חל לא ושוב
 לק״מ אמכם . והלאה מאז רנא מודעא טענת ליכא
 דגם ר״ל . למטח שקבלו מה למעלה קיימו דרשי׳ דהא

 לחייב ואף למטה עליחס שקבלו מה כל קיימו למעלה
 ומשעבד גמר מחברי׳ מנית שליח דמקנל הכאה בהאי מכח

 חל ושוב ככ״ל מ״ח לאחר אף גמור ערב להיות נפשי׳
 בדיני לחייב הבריח חל ושוב מעלה של בב״ד גס הערנות

 . כנ״ל מודעא שוס וליכא התורה קייס שלא מי שמים
 דדרשי׳ דאף הנ״ל התיש׳ קישית לנכון מיושב והשתא

 ברוח דאקחר מוכח ממילא מ״מ כנר שקבלו מה קיימו
 מכא א״כ הקויש ברוח כאמרה לא דאי כאמרה הקודש

 לאחר להערב מחיונין מעלה של בנ״ד דגם יודעין חיו
 איזה הערב דמקבל הכאה בהאי סברת מכח מעות מחן

 זה ידעו דלא וכיון נפשי׳ ומשעבד גמר מחברי׳ הנאה
 אשר לרעהו איש מכות לשלוח תקנו דבר לאיזה שוב
 עליהם מרלון התורה לקבל הברית חיוב יתקיים עי״ז
 הא רנא מודעא טעכת שים עוד יחי׳ ולא זרעם ועל

 רבא מודעא טענת יש אכתי מעלה של ב״ד דין לעכין
 מטעם מלוח על חיוב כלל חל לא מ״ח לאחר דחא

 נב״ד חיוב ולעכין כני׳ל כלל החיוב חל לא ושוב הערנות
 שאין מצות על עונש שוס עחיינין אין הא מטח של
 לקיים האדם ביד שיש מצות ועל לעשות האדם ניד

 אדם דינו לעכין רבא מודעא טענת שום ליכא נעצמו
שמים לדין יזמנו אס אלא ליכא רנא מודעא וטענת

 יודעץ והיו וגה נ> הקודש ברוח דאקחר מוכח אלא כידיע
 הועילו שפיר ולכך כנ״ל למטח שקבלו מה למעלה דקיימו

 קישיס ומיושנ כבר שקבלו מה ברצון מחדש דקיימו בזה
 החוק׳ קישיח גס י״ל הנ״ל לפי ]ולכאורה . בק״ד החיש׳

 בחוק׳ והקשו רבא מודעא דאמרי׳ בהא פ״ח ד׳ שנח
 ומלות התורה על ישראל עם נריח כרת רע״ה משח הא

 עינל ונהר גריזיס נחל התורה את קבלו וגס והשביעם
 דחי׳ הברית כלל חל דלא לכאורה י״ל חנ״ל ולפי ע״כ

 נחח־יט שלא מצית חרבה דחא י״ל אך . מ״ח לאחר
 כל עוד כגמר לא וא״כ ישראל ארץ ישובח לאחר עד

 דהר והבריח וישיבה ירושה לאחר עד חברית קבלת
 שעת שהיא ממש מ״ח בשעת כמו הוי עיבל והר נריזיס

 שתיו חל חי׳ אונס שים אז הי׳ לא ואס מעות מתן
 קישית אמכם . ודו״ק מעות מתן בשעת כמו הערנות

 הכיל בזה י״ל בריח עמהם כרת יהושע דחא שם חיש
 והיי מוחו טרם וחילוק כיבוש לאחר חי׳ הנראה דלפי
בזת ודו״ק כנ״ל הברית הל ולא מעות מחן לאחר כמו

וכו׳[ל לחכם והן בדרוש בזה להאריך ויש ותבין

 כדי חי׳ מכוח שלוח הטעם דעיקר זה מכל
לקיים אז עליהם קבלו אשר הבריח שיחול

 ולת״ו לדורות גס תקנו הזה ליום ולזכרון מרצון התורה
 חיינין נשים דגם או״ח בש״ע דמבואר דחא נראה חי׳

 ואי . בערבות ישנן כשיס אי תלוי זה דבר מכוח בשלוח
 לל כשיס נחחייבו לא ערבות בכלל אינן דגשים כימא

 נשים כשחייבו לא שיב ערנות מטעם שהוא מכוח בשלוח
 ליכא ובנשים כנ״ל ערנות מטעם שהוא מכוח בשלוח כלל

 המקורח דברי לפרש יש האלה הדברים וע״פ ערבות.
 פהגס ונשמע במקורה שלשה ונשמע חלוה ם׳ בנעה״ט

 בבואו קולו וכשמע וכוי מלכותו בכל יעשה אשר המלך
 .ע״כ וכשמע נעשה ד׳ דיבר אשר כל את . הקודש אל

 שהרג דזה מגילה חש״ק מאמר ע״ם לפרש יש הכיל ולפי
 מזה בביתו שורר איש כל להיות וגזר ושתי את אמשורי־ש

 אדר י״ג הזמן קודם עוד נהרגו לא אשר לישראל נצמח
 דגזר אף ואולי הוא טיפש מלך הא חגיים אומרים דחיו
 עד אולי אדר י״ג ביים ישראל אח כהרוג אשר אומר
 הרגני אשר על אותנו ויהרוג בדבר יחטט הזה הזמן

 משינאי ופליט שריד ככאר לא מ״ו זאת ולולא אותם
 פירוש וזה חמיגנל הזמן טיס אותם חורגים וחיו ישראל

 הענן פתגם ונשמע לאחשוייש שאמרו עי״ז הנ״ל המקורה
 שירי איש כל יחי׳ אשר וגזר ושתי אח חרג אשי וכי׳

 אשי בעת לישראל גדול נק נצמח עי״ז העכין כל בביתו
 גזירה קיל נשמע אשר ר״ל הקודש אל בבואו קולו נשמע
 נצמח ועי׳ז הישראל הם קידש אנשי אל אחשוטש המלך
המיג ברלין התורה ישראל קבלו הנק מאהבת אשר אח״כ

ל יהנן וכשמע כעשת ד׳ דינר אשר כל ואמרו

 חורה במתן מליכו דהא נפשוט הנ״ל ע״פ י״ל ב׳ טעם
כח־נ פירשי׳ . ההר נגד ישראל שם ויחן כתוב

 ע״ש אמד בלב אמד כאיש אז שחנו לומר יחיד לשין
 ברלין מחדש התורה קבלו אשר ואקתר מרדכי נימי וא״כ
 מחן יום דיגמח לזה זה ישראל אהבת לעורר תקנו חטוב
 ול׳כיון לרעהו איש מנוח לשלוח תקנו ולזה ממש חורה
 מאמר לפרש יש ונזה . כנ״ל לדורות גס תקנו זח ליום

 לאיש מנות שתי לרעהו איש מכות שלוח מגילה חש״ק
הוא לו וחבירו לחבירו שולח שזח מנוח חשתי ר״ל אחד

ל כנ״ל אמד בלב אחד לאיש שניהם שיחי' כדי

 פרשם תרומה פ׳ רבה מדרש לזה ואקדים י״ל ג׳ טעם
כיו) וכו׳ מרדכי של שמו נבחר ד״א וז״ל ל״ג

 לן נחון הכשף המלך וא״ל הממון עם המן הרשע שנא
 ל שנאמר שלי על שלי מוכיין אתם כך חקב״ח אמר

 אמרם שאתה מה חייך . הכשף לי וכתב ישראל בני לי
אמשורום המלך נתן ההוא ביום כך לך נתון הכשף

לאקחר



מהמי צוד, םבית
 הא לדקדק ויש . עכ״ל חיק גיס אח המלכה סחר

 הכסף לקבל רצה ולא לך נחון הכסף המלך שאמר ון
 לומר שייך וחיכי כסף בעד ישראל מכירח כאן אין ׳כ

 לומר לו חי׳ והמדרש . שלי על שלי מוכרים אחם 1
 אשקול כסף ככר אלפים עשרח המן שאמר בשעה .ישונו

 כמובן שלי על שלי מוכרים אחס לשין שייך חי׳ אז ך
 הע״ץ בגמטרי׳ הכק״ף ח״ל כחנו ... ד׳ מגילה .חוס׳

 בשעה דחא ותמו׳ .עכ״ל חע׳ן על תלוי שיחי׳ לחמן עז
 בגדולה חמן הי׳ אז לך נחון הכסף להמן אחשורוש אמר

 יהי׳ חמן כי אז לו רמז וחיכי ישראל לשונאי לתיסך
 לך נחון הכסף הכתוב לשון לדקדק ויש . העץ על ,לוי
 ליתן רצה חמן אלא להמן כלום נתן לא אחשורוש א

 לו חי׳ וא׳׳כ לקבל רצה לא ואמשורוש לאחשורוש סף
 אבל לך מחול הכסף עכ״ם או לך החזיק הכנף ומר

 מזה ראי׳ כתבתי דלעיל ]ואף נתינה לשון אמר )מאי
 שייך ודאי הא מ״מ מחנה לשון שייך חוב במחילת יגס
כאן הי׳ לא חוב מחילת דאף ונס . לך מחול לשון ןפי
 הוא לך נחון לשין ובודאי מחנה לקבל רצה דלא (לא

 על אס שאמר המן בלשון לדקדק יש וגס ן^ד[ ומיק
 אשקול ככף ככר אלפים ועשרת לאבדם יכחב 11ש המלך

 חי׳ ישראל מחיר הכסף ליחן הי׳ המן ואפ-כוכח יכו׳
 וכו׳ אשקול ככף ככר אלפים עשרת לשונו0לומ לו

 לאבדם יכחב תחילה שאמר זה מה לאבדם ביהודים
 הכסף ישקול ואח״כ לאבדס יכחב תחילה כונחו דמשע

 בעיניו בנרח איש אחשוריש הי׳ לא וכי המלך גנזי אל
ז המחיר אח יקיים לא בממיר הכסף תחילה יקח אס אשר

 שס אמרי׳ ...ד׳ במנילה דהנה נלע״ד כ״ז וליישב
לשני דומה הוא למה ואחשורוש ז־המן משל

 בשדהו תל לו הי׳ וזה בשדהו חריץ לו חי׳ זה אדם גני
 חישב וזה הריצי למלאות זח הל לי יחן מי חישב זה
 שניהם כזדוגו לימים החל לפנית זח מריך לי יהן מי

 אמר והלא ההל לי מכור התל לבעל המרק בעל ואמר
♦ פח הצריך הגמרא ע׳כ וכו׳ י ולואי בחנס לך טול נו

 יהנו כי רייא מ״ד ד׳ ובחולין מ״ד ד׳ בברכות והנה
שאחי׳ למר ניחא לא אמר קיבל לא מחנהא לו

 מרים לי מזמני היי כי זירא ר׳ ימי׳ מחנות דכחיץ^זיכא
 אהיקירו אמר אזיל הוי בקעידה עמהס *אכול נל*תח

 וע״פ קיבל נא מחנה נו ■הנו ואי בי חוא^נחייקרו
 נסתפק המן דהא נכין אל הכל יביא האלה 11הדב

 היהידיס לאבד רילח הוא נס דאפשר אחשירוש בדעת
 הכסף ליחן רוצח הוא כי לאחשיריש לאמר רצה לא ולכך

 שוס צורך אין דאפשר מכירה כעין היהודים במחיר
 לאבדם יכחב כווב המלך על אס בלשוני אמר ילכך מכירה

 ע״י אשקול ככף ככר אלפים ועשרת במכס[ אף ]ריל
 אל בעלמא[ מחכה ריל . ]דייקא להביא המלאכה עושי
 דעת בירור ידע לא המן כי יען אמכם . המלך גנזי

 בעל דעת ידע שלא חריץ בעל משנ דוגמת בזח אחשורוש
 נין ר״ל . בדבר ספק דמשמע אס לשון אמר לכך מל

 ככר אלפים עשרת מהנח בתורת בין מכירה בתורת
 אשר המן מחשבת הבין ואחשורוש . וכו׳ אשקול כסף

 הש״ס מאמר בזה שייך וא״כ במחנה הכסף ליחן דעהו
 שמאס לשונא המן אח המזיק ולכך שאחי׳ מר בעי לא

 אין זח שדבר אמת חן לו השיב ולכך אחשורוש בחיי
 אשר יען אך החל בעל משל דוגמת למכירת בעיני נחשב

 במחיר הכסף קבלתי כאילו הוא הרי לזה בחיי מאקס
 בחייך מואס ואני במחנה לך וכוחן מוזר ואכי היהודים

 ואעפ״כ . לך נחון הכסף הפירוש וזה .חחי׳ לא ואחה
♦ בס״ד סכל ומיושב בעיניך ככרוב נו לעשות והעם

 דאחשוליש העץ נגמטרי׳ הכסף הסיס׳ דברי גס
בחיי מאסת אשר ופקדתי פקדי וביום לו רמז

. בק״ד ופרח כפתור וזה חע׳ן על יחלה וחמן חלקך ותיעול

אין
 דאין בטעם
 לקבל העני
 לקבל ירצה
רשב״א כונח
 לא תחילה העני אמר

סברא יש מניח בשלוח

ישראל
 ולמרדכי לאסתר אחשורוש דנתן בהא להבין יש הנה1

קבלו אמאי מתנה בתורת משמע המן בית אח
 דנחגלח דכיון י״ל אך .כנ״ל יחי׳ מתנות שונא הא מחכה

 המלך שאול מזרע חס ואסתר מרדכי כי לאמשורוש אז
 ממנו מתנה מקבלים חס אשר בעיניו חשיבות חי׳ א״כ

 דקיי״ל וכעין ני דמחייקרו זירא דר׳ חי׳ שייך ושיב
 . נתינה קבלתו נחשב חשוב דבאדס בקידושין
דבשעה בע״ע הנ״ל המדרש דברי יבואר והשתא

 לשם כונחו הי׳ הכסף לשקול המן שאמר
 שלי מוכרים אתם לומר שייך ולא כניל בעלמא מהנח

 לך נחון הכסף לחמן המלך שאמר בשעח אבל שלי על
 ישראל במכירת הכסף קיבל כאילו דנחשב דהטנח

 אתם כך הקב״ח אמר דייקא אז להמן במתנה ונתנם
 לך נתון הכסף שאמרח מה חייך שלי על שלי מוכרים
ואז העץ על יתלה והמן תהי׳ כךי חמן בחיי ומאסת

 ן בס״ד ופרח כפתור וזה וכי׳ המלך נתן ההוא ביוס
לרעהו איש מנוח לשליח תקנו היכי לדקדק יש ה^ה1

 כנ״ל י״ל אך . כנ״ל חנירו בחיי כמואס הוי הא
 בפשוע הכתוב כעת י״ל וזה . ני דמחייקרי היא דיקירי

 הי׳ אז ר״ל . ויקר וששין ושמחה אורח היתה ליהודים
 מישראל אמד כל וכן האומות בפני גדול חשיבות ליהודים

 ממנו גדול חבירו אח מחזיק הי׳ אמד וכל חבירו בעיני
 וכן מחנה ממנו מקבל חבירו אשר בעיניו השעית והי׳

 לשלוח אז תקנו זה דבר ולפרקם אותו מחזיק הי׳ חנירו
 משוס בזח אין כי כל בעיני להראות לרעהו איש מכוח
 ולזכרון ככ״ל בו דמחייקרי הוא יקורי כי יען מחכות שינא
לרעהו איש מכוח לשלוח לדורית נס תקנו הזה לזמן

ז בפיריס
 מנות בשולח חרל״ה סימן או״ח רמ״א סברת מונן לב^ה

כתב ובעו״ז . נזה יצא לקבל רצח ולא לחבירו
 לו יש כי נזה הראה דחבירו משים הדבר בעעס שם

 בכך מה תמו׳ ולכאירח . להמכית וא״ל צרכיו יי משלו
 מכוח להשליח צריך אשר לאחר ישלח אכחי א״ל הוא כי

 עיקר הא י״ל חכ״ל ולפי . מעלמא שקלת מקבלים ואכרו
 קבלתו והוי בביתו לו יש אשר לאיש מנית לשלוח התקנה
 הוא אס אף ישוב . בי דמחייקרו הוא ויקירי חשינית

 דמתייקר דעתי גילח המשלח הא מ״מ לקבל רצח לא
 חמצוה עיקר הוא וזה מנית השלוח ממני חבירו יקבל אס

. ודו״ק נזה יצא ושפיר
 אתאי רמ״א שיעת לפי קושיא שראיתי מה י״ל דץ0ל

 נישב״א מבואר הא מניח השליח על מבי־כין
 ירצח לא דילמא לדקה מצות על מברכין

 לא אף הא מנית ובשליח מצית כאן ואין
 לעיל ת״ש ]ולפי . מברכין אין ואמאי יצא

 שאס דחכעח . הילל בית קפר לשימת
 גס א״כ מלוה הי׳ לא א נ בעי

תחילה חבירו אמרי דאס כנ״ל זו

1

׳11:

 מנוח בשליח המצית שוב מקיים הי׳ לא בידאי בעיכא לא
. ממש[ ערמה דחוי כזאת .

 מחכה שים כאן אין בודאי דחא מ לקי הכ״ל
עיקר כי יען אלא לקבל רצח לא חנירו אס

 חנירו בקבלת להתייקר מחשבתו להיוס הוא המלוח
 נקבל רצה לא חבירו אם אף יצא לכך מחנה ממנו
 במחשבה בזח חמציה קיום עיקר חיי וא״כ . ככ״ל
 ולכך במחשבה התלוי מלוח שום על מברכיו דאין וידוע

. ודו״ק מכוח שליח על מברכיו אין
אין שמא מחשש דחוי הכ״ל בנוו״ז מבואר ד׳ טעם

 מנוס לשלוח תקנו ולכך . שיאכל מה לחבירו
 נחזי ומעתה . יצא לקבל רצה לא חבירו אם ומש״ה

 דאין ח׳ מלוה לעיל המבואר לפי נראה לכאורה אכן
 נם הדבר זח מישים אשל בדבר דאורייתא מ״ע יוצאין
דאוריי׳ למ״ע כונה נחשב לא דזה משוס אסר צורך לאיזה

א״כ

י '1



ישראל מצוד, י׳ טצוה תורד,ג-ית
 שבחינה דבר הוי לאביונים דמחכות קודש בספרי לחדיא

 לדקה בכלל זה דאין להדיא הרי מעשר ממעות יתן ולא
 אמנם בימני שיעור דהיא המעשר עלם הוא לדקה דהא

 בימני שיעור דזה מעשר שיעיר עד דוקא דזח כלע״ד
המחנות מעות יחשב לא

 רי׳ל . ירך על לאות וקשרתם ואי׳ו[ נדברים מ״ע י(
על הנחתה מקום ויהי׳ . היר על תפילק להניח

 מי ואף הגבוי בשר על הקיבירת במקום שמאל יד
שאין

ר,
 זאת דעישה כיון לאביונים ומחכות מנות שלוח א״כ

 זה נחשב לא שיב ואסתר מרדכי תקנת חיבת מחמת
 זה דאין י״ל אמנם . דלדקה מ״ע נזה לקיים לכיכה

 שני לכוכת החמולה לעושה כלל דמי ולא אחר דגר כלל
דבר הוא חכל אלא דברים

 לעניים לדקה ליחן ר״ל אמד
 או בהירים ניחן אס לי ומה
 מרדכי ותקנת אחר ביום

 מחויב דבפוריס הי׳ ואסתר
לביתו לעני לדקה לשלוח

 אבל . זה נכלל לאביונים
חימם עד המבזבז

 לדקה חיוב ליכא מלויס עניים אין אם אחר וביום
 ממנו לשאול עני בא אס ליתן אלא לשליח חובה אין וגס
 תחבולות לעשות מחויב בפורים אבל לדקה נבאי או

 הסברא כעין אחד דבר ממש הוי שוב וא״כ לדקה ולשלוח
 של מ״ע דיולאין אפשר ישיב שס הי׳ מלוה שכתבתי

 הנוו״ז לסברת מנית בשליח ונס לאביונים במתכות לדקה
 מבואר הא זה בלא ונס . לאכיל לי אין שמא שסוא

 דעיקר משוס _כינהבעי לא דלדקה דבמ״ע במפירשים
אס לי ומה מהכה^אותו העני אח להכות החיוב
 שבארתי מה לם־ דלע״ד איברא .עכ״ד מכוין לא או מכיין
 הכאת מחמת החיוב עיקר אין הילל בית ספר שיעת לעיל
 לחליל הניחן פעילת מלד הוא החיוב עיקר אלא העני
 כמי מלוה לשם שיכיין כינת דנעי י״ל ושוב . מכיסי זהב
 ספר שיעת אמכם . לעלמי האדם על אשר מ״ע בכל
 לפי נראה ]ולכאורה בזה. חבר לו כמלא לא הילל בית

 נת״ח להדנק הי׳ מ״ע גס א״כ האלה המפורשים סברת
 לע״ד אמכם . זה מעעס כינה בעי לא נ״כ ח״ח ולחכות

 עיקר אלא הת׳יח לעונת החיוב עיקר אין דחתס איני זה
 העונים מעשיהם שילמוד כדי ת״ח המהנה לעובת החיוב

 כמתעסק הדבר עישה אם ושוב בקמ״ג שם כמבואר
 העונים ממעשיהם שילמוד בזה שייך לא בודאי בעלמא
 ולא תדבק ובו דאיריי׳ מ״ע לקיים כונה ?עי ובודאי

 .ודו״ק[ המקבל העני לעונת החייב דחוי ללדקה כלל דמי
 בתמעכ הכינה אין בלייקה ראש עם ע עוד י״ל לע״ד ונס

 כעשה שאס דמלוה כ״ע ד׳ ר״ח אבן בעורי מביאר דהא
 כנין לתקנה תקנה ואין לגמרי מלית־ נעל לשמה שלא

 פעם למייל תקנה אין בהכשר שלא כעשה אס מילה
 מלית בעל כמליתן שלא עשאן אם קדשים וכן שכיח
 דיש מלוח אבל קאי לשמה סתמא בה אמרי׳ זה קרבן

 עימדת לשמה סתמה אי! כמלוחן לעשות לחזור הקנה
 לעני לדקה כחן אס וא״כ . תו״ד ע״כ לשמה כינה ובעי
 המעות את העני קנה דעכ״פ כיון הא לשמח שלא

 ז־ חנחינה לחהו כלל תחכה איו שוב מתנה בהורת
 נתין היא לדקה מלות הא בכינה יחן אס ואף כמובן

 נתינה אבל חדשה מליה זה והוי פעמים מאח אפי׳ תחן
 יכיל שאין מעוות הוא לשמה שלא שעשה דמעיקרא

 ♦ ככ׳ל כינה בעי ולא עומדת לשמח קתמא אמרי׳ שוב לתקן
שפיר אפשר שיב כינה בעי לא דלדקח דמ״ע יוץ01

 שעושה אף לאביונים ומתנות מניח בשליח ללאח י
 בכך מה לכינח כחשב ולא אחרת חינה לשם הפעולה

 מניח דשלוח הכ״ל עעם ולפי . כונה בעי לא לדקס הא
 זח אין בודאי נו דמתייקרי הוא יקורי כי להלאות הוא
 שיש זה אל לשלוח החייב עיקר ואדרבה לדקה עכין שוס

 ייקירו להשילח משונית הוא המחכה מקבל ככ״ז ואם לו
 מחמת חיא דהחיוב חעי״ז לסברת ואף בו דמתייקר הוא

 בשולח מ״מ ליקה עכין והיי לאכול לסנירו אין שמא
 לדקה קייס שים בזח אין בודאי לקבל רלה ולא לחבירו

 רלח לא העני דאם חנ״ל חילל ביח ספר לשינוח אף
 אבל עני דוקא זח מ״מ . לדקה מלוח בזה קייס לקבל

 לשל וא״ל לו דיש בדעתו גילח לקבל רלה לא אס כאן
 אף סי׳ ולא פני זח אין ושוב בעו״ז כמבואר מנירו

מבואר אמכם . כמובן זה בדבר לעני לדקה הושעת

דאמר׳ כיון
 אל איסיר לשין בזה מכז״ל
 א*כ החימש מן יותר יבזבז

המחכות כם לחשוב יש בודאי
 שיעור על היותר מהמעות אביונים המתכיח ויתן לאביונים

 דעח לפי אמנם . מבזבז חשש בכלל יהי׳ שלא מעשר
 גבו׳ לענין דדוקא פ״א פיאה המשכיות בפי׳ רמב״ס

 אבל החומש מן יותר יבזבז אל אמרו וקרבנוח
 בזה יש החימש מן יותר מבזבז אס עניים ללירך
 יתן אס חשש שוס כאן אין א״כ ע״ש חסידות מידות

 אמנם . כמובן חומש מהשיעור מיץ לאביונים המתכות
 מלינו מעשר במעית ודוקא בזה ידעתי לא איסור עכ״ם
 לא אמאי חומש אבל המעשר מן בא אין חיבה דדבר

 ואפשר . חונה לדבר אף המעשר על היתר מהמעות יתן
 מקרא ילפי׳ דחא מעשר בשם נקרא חומש השיעור גס כי

 שני מעשי בשם דנקרא הרי לך אעשרכו עשר דכתיב
 1 היטב ודי־״ק בכ״ז ול״ע כמובן

הא נח בן אבל בישראל וכי׳ זו יי״ע ונוהג )ה׳(
 במ״ע וביותר . לבד לישראל מלית תרי״ג

 ישראל אילו גוי תרומם לדקה יו״ד ד׳ ב״ב מבואר זו
 עס עישין שהעכו״ם וחשד ליקה כל חטאת לאומים וחסד

 י״ז דלי־ש דרכים פרשת ועי" להם היא חטאת ישראל
 לדקה וניתנים זה עם זה חקד עיישיס דאף ביותר כתב

 מליח יש לישראל דדוקא להם הוא חטאת מ״מ לזה זה
 בכי חבל בכיס דין להם יש "ישראל לזה זה ליתן לדקה

 זח לדקה להם כוהנים אס עבדים בשם דכקראיס נח
 למלך משל הישע טורניסרופק כשאלת לגיהכס מחייבתן

 לאברהם היתר איך דמפלפל דרכים בפרשת ע״ש וכי׳
 תחילה מגיירן דחי׳ ומתרץ העכיים עם לדקה לעשות

 דין או ישראל דין להם הי׳ מי׳ת קידם אי שם ומפלפל
 דין להם הי׳ אם אף ט פש י״ל ולע״ד . ע״ש נח בן
 על אלא אז נלעוי דלא כיו; מ״מ מ״ת קודם נח בן

 כקרא הי׳ מלוח השבע שקיים מי כל א׳׳כ מלית שבע
 אף אוהבי אברהם שנקרא כמי חינה לשון בניס בשם

 ניחג היו ולכך נח בן דין אז לו דהי׳ הקוברים לדעת
 מ״ת לאחר אבל הגיכיס לעניים וחשד לדקה לעשות אז

 לחם ונתן האומות מכל ישראל עמי׳ את הקב״ה הבדיל
 דלא חאוה״ע ישוב בכים בשם נקראו ועי״ז מלות חרי־יג
 מלית השבע אף ואדרבה מלות תרי״ג עליהם קבלי

 ושוב ... ד׳ ב״ק כמבואר להם והתיר עמד שכלטוו
אלא ז* מליה וא״א לבד ישראל אלא בכיס נקראו לא

♦ יבין והמבין חטאה לאימיס וחסד בישראל
ורוב רמנ״ם דעת )א׳( ידך על לאות וקשרתם י׳

. בפ״ע מ״ע נחשב אחת דכל המלות מפוישי
 נחשבים ראש ושל יד של דתפילין וישב״ץ בה״ג ודעת
 במנחות המבואר לדינא נ״מ בזה י״ל ולכאורה ♦ אחת מ״ע

 עי׳ . שחים מברך קח אחת מברך סח לא ע״ב ל״ו ד׳
 על מברך קח לבד יד של על אחת מברך סח לא רשי׳

 על אחת מברך קח לא פירשו והתיש׳ . כעי ראש של
 מלות ועל להניח ראש של על שתים מברך קח ראש של

 הכיל במחלוקת תלוי דזה לכאורה ונראה . ע״ש תפילין
 דאי אחת מלוה או מלות שתי הס ראש ושל יד של אי

 בפ״ע מלוה כל על לברך יש הם מלוח שתי דהם אמרי׳
 קן ראש של על אחת מברך סח לא החיש׳ כפי׳ ל״ל וא״כ

 איפכא קנרא שוב א׳ מלוה דהם אמרי׳ ואי ש״ר על ב׳ מברך
רשי׳ כפי׳ ול״ל אחת מלוח על ברכות שתי מלינו לא דודאי

לא



זאב בנימין וי״ידים קהל דתי ותשובות שאלות

 גבי שמיני בפרק שם כתב מכתיב׳״גד שחיטה
 ואיני כר יתרה מאצבע הן ובעוף הגידיז צומת

 כנגדן בבהמה חז״ל שמנו טרפות כל כי כן
 סרוונוא לחכמי שלח ז״ל הוא אמנם בעוף הם

 !ה כתבתי לא שמעולם בספרים הוא שטעות
 שהביאו כמו גידיו י״ר הם ובעוף כתבתי כף אלא

 מתוקן נמצא וכן ח״ד. ט״ו נתיב ירוחם רבינו
 שהגאון אחשוב הפרק באותו הדפום בספרי
 הספרים כשהדפים תקנו מאיר חייא מהר״ר

 גדול לגו ומי החיים בצרור צרורה תהא נפשו
 וישמע שמיני בפרשת דכתיב אדונינו ממשה

 בוש ולא הודה וניירש-י בעיניו נן^^ייטב
 שנשבעו השבועה בעד ואם שמעתי לא לומר

 דאם לשבועתם והתרה חרטה יעשו ביניהם
 כיון עומדים בטעות שבועה באותה יעמדו

 בשבועות ואפרינן בתורה שכתוב מה על דנשבעין
 לעבור נשבעין אין במרדכי שחים שבועת פרק

 וילקה מקומו של ב״ד אצל ילך הילכו המצוד.
 באיסור עומד כן עושה אינו ואם עד כר בפניהם

 את להלקות שצור. מצאתי העזרי אבי ומשם
 אתיו עם ההלכה יחזור שלא שנדר ישראל רבי

 שהותר לאחר להלקותו וצוה בחרטה פתח ולמחר
הנדר:

 איש מושבעים שהיו היחידים אותם ועל
בבית קבע תפילת יתפללו שלא לרעהו

 בבית אם כי הקהילות שאר של הכנסת
 כשעשו ועתה נר״ו ידידיה הר״ר של הכנסת

 נהרסה והיא תקנה דעתם לפי שהיא התקנה זאת
 הנ״ל ידידיה הר״ר של הכנסת מבית יצאו

 הנראה דלפי ונאמר נשיב בזה הסכמתם בשביל
 ולהתפלל ב״ה מאותו לצאת יכולים שאינם לע״ד
 שהיו כיון כנסיות בתי בשאר קבע תפלת

 חלה הראשונה השבועה כי מבראשונה מושבעי׳
 המצוד. לבטל נשבעין דאין האחרונה זאת ולא

 המותרים דברים דכלל היכא אלא חל ואינו
 אוכל שלא תנן דשבועות פ״ג כההיא והאסורין

 אמר כר בה והוינן כר וטרפות נבילות ואכל
 דברים עם המותרים דברים בכולל יוחנן רבי

 כלומר המותרי׳ דברים בכולל ופירש״י האסורים
 היחה לא לבדן הנבילות על נשבע היה אם

 סתם אוכל לא שאמר זה אבל חלה השבועה
דחיילי ומגו יחד והאסורים המותרים דברים כלל

 אסורים אדברים נמי חיילי המותרים על שבועה
 ואדרב יוחנן אדרב פליג ור׳-ש שבועה באיסור

 אפי׳ איסור על חל איסור ליה ולית ואדשמואל
 דנימא למים׳ ליכא כולל ליב׳ דהכא וכיון כולל ע״י
 ואטרפות אנבלות דהתם שבועה על שבועה דחל
 ועומד דמושבע שבועה על אוכל שלא שבועה חל

 דכלל סתם דנשבע בשביל הוא סיני מהר
 שבועה איסור עליו שחל וכשם ואסורי' מותרים

 והשבועה האסורין עליו ג״כ חל במותרין
 מקודם דנשבעו ביון שבועה אינה האחרונה

 שבועה על חלה זו שבועה דאין צ״ל ולפ״ז
 דנדרים פ״ק דאיתא להא הא דמי ולא הראשונה

 אשכים לחבירו האומר רב אמר גידל רב אמר
 לאלהי נדר זד. פרק אשנה או זה פרק ואשנה
 כמו הוא שזה ולשטת להשכים ועליו ישראל

 סיני מהר ועומד מושבע והלא התם ופריך גדר
 קמ״ל מאי שבועה על חלה שבועה ואין הוא

 גידל דרב הייט גפשיה לזרוזי ליה דשרי
 ומשני המצוה: לקיים שנשבעין דאמר קמייתא

 דשחרית בק״ש נמשיה פטר בעי דאי כיון
 והיינו השבועה עליו חלה הכי משום ודערבית
 שבועה על חלה ושבועה המצוד. לקיים דנשבעין

 יחול אם הבא אבל המצוד. את לקיים בשביל
 המצות מבטל הראשונה על השניה השבועה

 שבועתו חלד. לא המצוד. את לבטל והנשבע הוא
 שתים שבועת פרק בשבועות דתנן להא ודמי

 אוכלנה שלא שבועה זה ככר שאוכל שבועה
 שוא שבועת והשניה ביטוי שבועת הראשונה

 על עבר אכלה לא שוא שבועת על עבר אכלה
 מיה שכבר עוד שכל ופירש״י ביטוי שבועת
 וגשבע כשחזר כן אם לאוכלו מתחילה מושבע

 וכשישטג המצוד. לבטל נשבע כאלו לאוכלו שלא
 בשבת אמרינן והכי עליה חייבין שבה בלאו

 שאק ביטוי בשבועת מודים הבל גדול כלל ם׳
 פירוש שבה בלאו שישגוג עד עליה חייבין

 להרע בשפתים לבטא שכתוב הוא ביטוי שבועת
 לצורך שלא בדבר מבטא כלומר להטיב או

 במשניות הרמב״ם וכתב אוכל ושלא שאוכל
 שנשבע שכיון הוא מבואר ח״ל שתים שבועת פ׳

 כמו המצוה מכלל לאוכלה חייב שהוא שיאכלגד.
 חייב הוא כי לולב או סוכה לעשות חייב שהוא
יאכלנה שלא אח״כ שנשבע יומה השבועה לקיים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס60 מס עמוד מתתיה בן בנימין ג - זאב בנימין



ויחידים קהל דיני ותשובות שאלות

 ואמרו ולולב סוכה יעשה שלא נשבע כאלו
 אף עבר פירוש ביטוי שבועת על עבר אבלה

 שוא שבועת על שעבר לפי ביטוי ,שבןעת על
 שכיון מבואר לך הרי עכ״ל עניינים שגי על

 מבית אחיו מעל איש יפרדו שלא שנשבעו
 ועתה אחר לב״ה ידידיה הה״ר של הכנסת

 דעבדו נראה ההסכמה זאת בשביל מקצתם יצאו
 בשביל האחרונה על אף וגם הראשונה על

 מולא שוא שבועת על הזזיירה והתורה שוא שבועת
 הראשונה והשבועה לשוא אלי׳ ה׳ שם את תשא
 דאין ממש בה אין והאחרונה שבועה היא

 מפרש שתים שבועת ובפרק שבועה על שבועה
 הידוע לשנות נשבע האחד חילוקים שלשה
 אדם. בני לשלשה נודע שיהא עולא כדעת

 באויר פורח גמל שראה נשבע השני החילוק
 לבטל השלישי החילוק להיות, אפשר דאי

 משם כתב רל״ח סימן בלאוין וסמ״ג המצוה,
 חייב תרין דאיגון תרין על דמשתבע הירושלמי

 מהן אח׳ על העובר וכל שוא שבועת משום
 ואם תשא בלא עובר אלו שבועות מד׳ כלומר

 ב״ד אבל ה׳ ינקה לא כי שב׳ לוקה מזיד היה
 רבי כדאמר שנשבע במה ומותר אותו מנקין
 לבטל הדעת על יעלה ואיך דשבועות פ״ג יוחנן

 שלא שהסכימו ישראל כל בין שיש האחוה
 לישא ושלא בהסכמתם יסכים שלא מי עם לדבר
 דהוא היכא חבריהם נגד ולהעיד עמהם וליתן

 משום ישראל נחשדו ולא והיושר הדין נגד
 להרחיקם וכ״ש חבירו נגד להעיד ושונא אוהב

 דרבי בורר זה פרק בסנהדרין שנינו הלא לגמרי
 ואומר לעדות פסול והאוהב השונא אומד יהודה

 ימים ג׳ עמו דיבר שלא כל שונא איזהו שם
 התם כדמסיק כמותו הלכה דאין גב על ואף
 נחשדו לא כלומר ככה על ישראל נחשדו דלא

 ואהבה איבה משום שקר עדות להעיד ישראל
 יעלה איך כן ואם במשניות. הרמב״ם וכ״כ
 דעו אכן ית׳ ה׳ אל הקרובים לרחק איש בלב

 שראיתי ובשביל לה׳ כי תשפטו לאדם לא כי
 קלעי שמואל כמהר״ר האלוף חתני ליד השאלה

 בב״מ דגרסינן להא וחשתי לפי ידי שמתי לא
 מאונית ריחשא דנפיק הפועלים את השוכר ׳0

 דרבנן בזילותא דשטע שמעון בר אלעזר דד׳
דבעיא וכההיא דרבים אילותא וכ״ש מיחה ולא

סא זאב בנימין

 דנענש התם דפירש״י הדין נגמר פ׳ מוכסא
 דשמע בשביל מוכס בשם שנקבר חכם ההוא

 הוא גדול הצבור וכבוד מיחה ולא ת״ח בגנות
 כלפי פניהם כפיהם כשנושאין הכהנים דהא

 שלא לאדם וראוי ההיכל כלפי ואחוריהם הצבור
 ומייתי דסנהדרין בפ״ק אמרינן דהכי ישתוק

 מנין ב״ל יהושע א״ר שם אלפסי הרב נמי לה
 לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד

 לא שנאמר ישתוק שלא מנין לעשיר וחובה
 מה הדיין יאמר ושמא עד כו׳ איש מפני תגורו

 המשפט בדבר ועמכם ת״ל הזאת ולצרה לי
 כלומר רואות שעיניו מה אלא לדיין לו אין

 שמואל רבי ואמר יענש לא ושוב לצדקו ויכוין
 אמת דין שח דייז בל יונתן א״ר נחמני בר

 שנאמר בישראל שכינה שתשרה גורם לאמתו
 דן שאינו דיין וכל וגו׳ אל בעדת נצב אלי׳
 מישראל שתסתלק לשכינה טרם לאמתו אמת דין

 אקום עתה אביונים מאנקת עניים משוד שנאמר
 התורה הזהירט מקומות ובכמה וגו׳ ה׳ ,יאמר
 בשבועות חז״ל ודרשוהו עמיתך תשפוט בצדק

 ת״ר שם האלפסי לה ומייתי העדות שבועת פרק
 וא׳ עומד א' יהא שלא עמיתך תשפוט בצדק
 קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר א׳ יושב

 עמיתך תשפוט בצדק יוסף רב ותני דבריך
 יפה לדונו השתדל ובמצות בתורה שאתך עם

 וחז״ל וזונהו אל עמיתך תשפוט בצדק שם עוד
 בצדק לדונם ובשבועות בסנהדרין טובא דרשו

 רב בדדרש יחניפם לא רבים דהם גב על ואף
 בכתובות גזרות דייני שני פרק ריש כהן בר נחמן

 דכתיב מאי פ״ק בסנהדרין במי לה ומייתי
 יהרסנה תרומות ואיש ארץ יעמיד במשפט מלך
 יעמיד לכלום צריך שאינו למלך דיין דומה אם

 שאיני גזרות דייגי שני פרק ריש ופרש״י ארץ
 להחניף צריך ואין עשיר שהוא כלום צריך

 בסימן שהיא ההסכמה שאותה לע״ד נראה ע״כ
 כללי דבר לתקן ירצו ואם אותה יבטלו י״ד

 שוה דב׳ ויתקט הקהל ראשי ישבו לכל שיזוה
 יבוא מקומו על דאיש באופן ולעשיר לעני

 דגדול ביניהם שלום תרבה כך וע״י לשלום
 שנאסר בו צריכים השרת מלאכי שאפילו השלום

 מתברכין אינן וישראל במרומיו שלום עושה
שלום לך וישם שנאמר השלום ע״י אלא
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רם זאב בנימין חנם תלמיד דמי ותשובות שאלות

 תלמוד הלכות לברכה זכרו הרמב״ם שנתב
 חייבים שהתלמידים נשם חמישי סר? תורה

 תלמידיו את לכבד הרב צריו ך^בם_^ בכבוד
 תלמידך כבוד יהי חכמים אמרו כך ולקרבו

 קטן" שעץ וכשם עד ונו' כשלו עליך חביב
 את מחדד קטן תלמיד כך הגדול את מדליק

 מפוארה חכמה בשאלותיו ממנו שיוציא עד הרב
 .רב אפר דתעניות קמא סדק נמי. איתא והכי
 כעץ תורה דברי נמשלו למה יצחק בר גחמן

 לומר בה למחזיקים היא חיים עץ שנאמר
 תלמידי אף הגדול את מדליק קטון עץ מה לו

והיינו הגדולים את מחדדים קטנים חכמים
 ומחברי סרבותי למדתי הרבה חנינא ר׳ דאמר
 ולמה מכולן יותר ומתלמידי מרבותי יותר
 שילהי מציעא בבבא דאיתא מאי ממך נעלם
 חכמים תלמידי עולא אמר מציאות אלו סרק

 זח על זה וקורעין זה מפגי זה עומדים שבבבל
 לרב תלמיד כדין זה מפני זה עומדיו ופירש״י

 יחד המדרש בבית תמיד יושבים שהיו לסי
 לא ולמה מזה זה למדין■ וכולן ומסרקין ומקשת
 אמרו לברכת זכרם וחכמים בי כיוצא הקפדת

 ומציגו ומבנו מתלמידו חוץ מתקנא אדם בכל
 לאותם אפילו- לתלמידיו הידור עשה שמהר״ם

 במיימון כדמייתי האי כולי חשובים שאינם
 וכן אביי אמר המתחיל תורה •בתלמוד הגהה

 בשבח דאמרן אהא רש״י י מפירוש לדייק יש
 תלמיד איזהו יוחנן רבי אמר קשרים ואלו פרק
 בכל-מקום הלכה דבר אוחו ששואלין כל חכם

 ברייתא וסירש״י כלה במסכת ואפילו ואומרה
 דלא נגדה לבעלה אמורה ברכה בלא כלה היא

 וגרמה לבו נתן חח למיגרסה אינשי רגילי
 דאפילו אתא להקל דרש״י דעתי לעניות ונראה

 וגרמה לבו דנתן כיון אינשי רגילי דלא בהא
 הערוך מבעל להבין יש וכן חכם תלמיד נקרא
 במקום הודאה מורה חיתי ואם רביעי כל ערך

 .אני אבל בדוברך צדקת אולי יושב שכ״ת
 וישרה ברורה הוראה הוריתי מושבי במקום
 דהתלמיד להורות אוכל בחיים שרבותיהם ואפילו

 בשני אפילו חבר תלמיד דהוא היכא מורה
 חמדא דדב הדר פרק בעירובין כדאיתא דרביה

 המנונא רב וכן הונא דוב בשני בכפרי אורי
ואסיקנא חסדא דדב בשני דאדגז בחרתא אורי

 תלמיד ופירש״י הוה דיליה חבר דתלמיד החם
 או אחד דבר ממנו שלמד אלא כמותו חכם הבר
 ולאד אנא תלמידך דלאו אנא שכן כל יותר

 ואוכל מרבותי נקיטנא ורשותא אנא במקומך
 מהרמב״ם כדמשמע בחיים שהם אסילו "להורות

 עצמו לקבוע אבל וז״ל פ״ה ת״ח הלכות ז״ל
 רבו .שימות עד להורות אסור עד כו׳ להוראה

 אפילו אומר ואני מרבו דשות נטל כן אם אלא
 אינו דהתלמיד היכא רשות רבו א יתן לא

 והשואלים ברורה וההוראה רבו שיושב בעיר
 דלאו להורות יוכל הוא איך הדיו שאלוהו
ובגידסאותא בדיקדקותא מילתא תליא ברשותא

 ומדאיכא טלתא תליא ובידיעוחא ובבקיאותא
 מיה לידי נכנם כ״ת למה למעליותא חגי כל
 בהמעטת נפש נוחי רבותי ׳ועל עלי ודברת זו.

 דרב האשה מציאת ם׳ בכתובות ואשכחן כבוד
 הונא בשם שקראו על ענן ארב הקפיד הונא
 חכמתך איה כן ואם הוגא רב בשם קראו ולא

 שהוספת אלא בשמם קראתם שלא דוקא שלאו
 שאתה ההשתררות מה ידעתי ולא לבזותם
 רשותא נקיטגא מינך לאו ואנא עלי משתרר

 קמא פרק דסנהדרק כההיא לד כפוף ואיני
 ובסיעתא גלותא לריש דא״ל חבה ב״ב מרבה

 :היושר ועל הדין על הם הוראותי כל דשמיא
הגעתי לא שאני לכתוב לבך מלאו וכ״ת

 הוא שלי שההוראה החלי וזה להוראה
 לקול לשמוע רצית ולא לביישגי וחשבת מחוור
 בכה״ר נר״ו יעקב מהר״ר קרובי השלם החכם

 מבוא אותך מובע היה אשר לברכה זכרו שמריא
 שום ימצא שלא וחשבת לעגנה האשה בדם
 שכל וראה ולסותרם. דבריך על להשיג חכם

 לא ולמה דבריך את סותרים והחכמים הרבנים
 ולא הב״ל קרובי השלם בהחכם להמלך רצית
 הוו! כי דרב קמא סרק דמנהדרין מההיא זכרת
 מרבנן עשרה ומייתי מבניף לקמיה דינא אתי
 והאלהים לקולו שמעת ולא לפניך היה והוא

 אבל הוא חבריא דמן ביה לאימלוכי לך שהיה
 ועתה השורה:. את קלקל והקנאה השנאה
 נתיבות לך הנגלו והודיעני הכהן הרב אשאלך

 מי חכם טי בחנת כי ומיוחסיה וחכמיה עולם
 להוראה ראוי אעו מי להוראה ראוי מי מיוחם

והחלטת בשופטך תזכה בדוברך שתצדק וחשבת
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זאב ן י מ י ב ב חנם חלסיד דתי ותשובות שאלות רי

 ממך ונעלם עלי רע שם והוצאת הדיבור
 דרבי עובדא הזהב פרין מציעא דבבא ההיא

 אליעזר דרבי דביתהו שלום ואימא אליעזר
 מקובלני בך ואמרה כו׳ גמליאל דרבן אחתיה
 משערי ■חוץ נינעלו השערים כל אבא מבית

 על נצב ה' מהנה חסדא רב שם יכז אונאה
 תונו לא מגזרת והוא אנך ובידו אנך חומת
 ובמצות בתורה שאתן• עם עמיתו את איש
 מדבר הכתוב דברים ובאונאת תונהו אל

 תשפוט בצדק העדות שבועת פרק ובשבועות
 תגי זכות לכף חבירך את דן הוי עמיתך

 שאתך עם עמיתך תשפוט בצדק יוסף רב
 ופירש״י יפה לדונו השתדל ובמצות בתורה

 חבירו ברואה זכות לכף חבירך את דן הוי
 עבירה לצד להכריעו יכול שאתה דבר עושה
 חחשדהו ואל לזכות הכריעהו זכות ולצד

 כתבי כל פרק משבת להבין יש וכן בעבירה
 מרבנן צורבא אתא דכי לי וזיתי רבא אמר

 ]כמה[ סדיא אבי רישי מזיגנא לא לדינא לקמאי
 אם שאראה עד כלומר בזכותיה מהפיכנא דלא

 הפכת שלא דייך לא וכ־ת לזכותו בדבריו יש
 ולא ובי בהם זלזלת אלא ובזכותי בזכותם

 בדבריך ואיניתגי התורה לומדי לכבד כלל חשת
 זכור גדים לבן לומד אין אמת שהיה ואפילו
 יאמר לא תשובה בעל היה ואם אבותיך מעשה

 תונו דלא דלאו הראשונים מעשיך זכור לו
 ממון מאונאת וגדולה נאמר דברים באונאת

 הז״ל הזזמירו ומאד בממונו וזה בגופו שזה
 סימן הזהב פרק האגודה ספר וכתב זה בדבר

 מכשהוא אמת כשאומר להחמיר יש דיותר ע״ד
 משגיחין ואין גרים בבן מדאמר וראיה משקר
 כתיב דבתורה היא בשמים לא ותורה בקולך
 יוכיח אליעזר דרבי ועובדא להטות רבים אחרי

 בבבא כדאיתא מסייעו היה קול בת כי אף
 ועלי. עליהם תחלוק למה הזהב פרק מציעא

 הרוב היו הלל דבית דבשביל ראה גם וראה
 אפילו שמאי בית נגד במותם הלכה קבעו
 התוספות כדכתבו טפי חריפים היו שמאי שבית
 רבי המתחיל בדיבור הזהב פרק שילהי בב״מ

 דיבמות קמא סרק נמי לה ומייתי יהושע
 בדיבור גמי שם והתוספות פא״׳ט ובחולין
הכהן הרב אתה כן ואם יהושע רבי המתחיל

 וזכות הדין נגד הרבים על תחלוק למה
 ראה גם ראה ועתה דיזויד מזכות עדיף הרבים

 אדני שובה אחרי רודף וכ״ת פשע בידי אין כי
 נדחה מי עלוב ושאינו דעלוב ונחת בשובה שזבה
 יעלו לא כתבת אשר ומהמכתבים מי מפני
 אמנע לא בס׳יד ואני יורידו ולא יועילו ולא

 וכאשר משמיא יסייעוגי כאשר מלהורות חוקי
 לטהר שבא דכל כבוד מנוחתם מדבותי למדתי

 רבי פרק זרה בעבודה כדאיתא אותו מםייעין
 וביומא המנחה את הקומץ ם׳ ובמנחות ישמעאל

 בנדון שכן וכל הממונה להם אמר פרק שילהי
 שבים זה שנתעגנה סוסי משה העני אשת של

 כשאלך ובס״ד בדינה ורביתי שטפחתי רבות
 לאפוקי פקפוק שום בלי האשד. אשיא בארטא

 היו מל״ת לאו שהעדים דקדקת אשר הדקדוקים
 .האי לך רהיט שיטפך ואגב כמינך כל ולאו

 הוא לודאי וקרוב וידעתי אמרם מר וכדניים
 כדי מקום מכל מילי לשכל תבוז כי אצלי

 ואל כ״ז כתבתי דברי שיכינו אחרים שיראו
 אצטרך כי כאלו דברים עלי יותר כ״ת תרבה

 בזה נוחה דעתי איו אשר דבריך את לסתור
 יותר אזכירם לא כבודך ובשביל ידעת הלא

 לקיים וכדי שכתבת ממה מחסום לפי ואשמרם
 אעתיק נר״ו טייטצאק יוסף מהר״ר הגאון גזרת
 הדין יבחן ומשם אלי ששלח שלו הכתב לכ״ת
 האח׳ ומעולה יקר חכם הגאון של הכתב ודל

 שלו׳ לברכה זכרו מתתיד. בנודר בניסן מהר־׳ר
 כל ראיתי בריתך בני ולכל תורתך לכבוד
 דין על בארוכה שפסקת הפסק ובפרט כתביך

 כתב כן גם וראיתי בעיני והוכשר סוסי משה
 וללא אמת ללא תורתך לכבוד המתנגדים

 מהו־׳ר השלם החכם של הפסק ראיתי גם צדק.
 העדיות גביית של הדין ועל יצ״ו הכהן דוד

 פסקת ועליהם הצדק דינך בית לפני נגבו אשר
 לעניות הנראה אני גם כתבתי הנד. באורך
 החיים נגד שדבר אליא שלמה אודות על דעתי

 התנצלות הרבה אלי כתב הוא ם״כ והמתים
 הכהן דוד מהר״ר השלם החכם לסיבת הכל על

 לדקדק חפצתי לא בעדו הוא גם לי שכתב
 העולם והיה שאמר ממי ידון כלל זה על
 חפץ איני במים נטבע אשר האיש דבר על גם

והסכים כ״ת שכתבת בסד. די דבר לכתוב
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ידיד ■< .׳ל!ח מןותי ה * בן

 יוחןטחה שתהא ברי הארם לכל שלום ומקרם ך*")
דאגות* כפ*ר היא דמתגיתין אף * עכ״ל הימנו

 ויאי־דהיינו איס לכל מיקתני מ'מ * איתטא ארם ולכל
 * שהית ריב"ז טל אמרו קורא היה וכס* בשוק נוי אפילו מתיש רבעו ן

 5אתוב'■ שיהא כדי התכתיידוקא מנהג יזה משמע כן עושה . רשאי בשני!
 י אדם ככל כן הדין יא• שם כמ״ש למטה ונחמד למעלה לילך יאוי *

•'!•י' :ל“וח ריב•/ דש"סעל אחהדתיה מאי ■
דמחצתז*^ אף * עכ"ל זטח לכף .האדם סל את 5 )מ ׳

יה־ צאת לת"חדוקא ולאו •דאבות היא'כפ״ק ;
וז"ל<טט•^׳׳ שם בפי״המ זיל רניט שכתב מה עיים ניל

ו-שון,<<6סזא~א צדיק אם בו תדע לא4 אדם• כשילה '׳
ותראהו ׳ץ

 הארז עסי אצל שחיה ו באכילה או נשתוק
 כןעי״שינ״ל העושה המי השם חילול דה״ז כוי ניניהם
 דמי היכי ע״א 1פ״ דף יומא כסוף חמ״ש ליה ידנפקא

 ולא חעבחא כשרא שקילנא אי אנא כמן א״ר ח״ה
 מתביישין שחבריו אמי •נאי רב* לבי לאלתר למי יהיננא
אמרי דקא כמן ב״י אר״ן מ״ה היינו .־!ועתו ה מחתת
 כדתטיואהנת אחר אניי לפלנייא מאריה ליה שרא איגשי

 ומתנו משאו ואץ טי הבריות מם בנחת ומתנו משאו כוי
 רבעו והנה יש טע הבריות עס ננחת ינוח ואץ כאמונה

 ליה ושרי מתניישין דחכי׳יו והא כלס דברי הניא שם
 שחביריז דגל מפרש ירכינו והנראה * הביא לא מאריה

 יהא בכ״ח סעודתו דמינה היינו שמועתו מחמת סזניישץ
ט' ש״ש רמחלל לסע*א דף טוברין אלו נפרק אמרינן
 והיינו כלל ע״ה עם היינו חילול יהי מעידתו """ומוכה
 שרי דקאמר כמן ומיש • מ״ה שהא משליח שאינו ככיח

 ראש וקלות דשחוק בשסוק ט'מייננלשמרנה מאריה ליה
 דהיינו והריץ רש״י כמ״ש האדסלעיוהולא את מרגילץ
 עליו שיצא עיה ואפילו פשיטא דההיא שיציעליו מלשיר

 אל נלילה עבירה שענר יחכם נס ומה ס״ה הוא שיר
 ניחא כשחוק מרנה על אך כיוס אחר? תהיהו
 לירי דמרגיל אלא מצירה דאינו מריה ליה שרי זאתיי
 להתארח יאסור תימא ללא היינו וביניהן וח״ש * מבירה

 חאיח ארס שיהא הרואה ח״ת אלל דא־רבא ע״ת אצל
 הוא האיקור אלא • מנכשיו ותתנהו ביתו לת"חנתנך

 לית עמו אוכלים איו והס ע״ה אצל אנל וניניהם עיה אצל
 שם יקתני מאי על דרמאי בפ״ב רבעו פירש וכץ בה לן

יאכלו שלא מתארח אינו עיהווילועצין אצל מתארח א*מ1
נ וברור עייש אצלו וישתו

 כאחוק שירבה או שכמב הכ״מ מה על התיסא ומן
למדו מהתם דאי * עי״ש דומאי פ״ב לסדומרחנן

 או שם בח״ש נם י השס חילול שהוא שם גלוי לינא הא
 עונריץת״ח אלו סיס בפסחים ברייתא ושתייה כאכילה
 אלו פרק ברייתא שהוא כתב גמי והבא עי״ש ,ט המרבה
,אפי כתב והבא ע״ה אצל כתב יהתס השניח ולא עוכיין

 אוכלים הס ראם חמ״שוביניהם מהשדקיק גס * הח״ח ..״עס
 כחבורה מיקב א הו ־הרי עי״שיקשהמז״ס ,שי נניתו עמו

 אפיי יהיה בכ״מ סעודתו אפשרימרבה ולטייר • שלט״ה
 רשת עמהם ■ולא אצלם אוכל דאי ררייק אייך אך * בביתו
* ורוק נכו! >יל שכתבתי. ומה כאמור מיק קא שפיר

 עמיל הרבה קבוץ בה• שיש בסעודות יאכל לא7
ונפקא קאמר החכם עם שאוב) יאף נראה

 כחבורה ת״חנאים וז״ל זוטא ארץ מירך בסיר ממ״ש ליה
 * נאיינחבזר* שאין וכיו! עייש בחבורה נאים הארץ עמי ואין
 שאץ אף אחת בחבורה עשהס להיות לחכם ראוי אץ

 ויש רב קבוץ בבית שיש דכיזן אחת כשעורה עמו אוכלים
♦ וקיל כנשית מאותת יוצא 'עזב אין בתוכם הארץ עמי

 מצוהכו' של בסעודה אלא לאטל יאוילו )אי?
עיין עב״ל ת״ח כת שנשא ח״ח שיהיה והוא *

 ממיס רבעו דרייק ג״ל ובמרמנותיה ״ כיתז״ל ס״שהר״ב
 רשאי בשנין הא משי רשאי שאינו לעיה ת״ח כבת בשיה

 לילן ראוי הצוה סעודת אכל ראוי אעו אבל ירצה אס
 מפליג דלא דק״ל ז״ל לח״מ להר״ב ועיין * בנ״ל שח לאכול
 עוביין אלו פרק כיאיתא לשטת ראשונה מעורה נין רג*מ

 רסרק דההיא למוח?ו ירדתי ולא י ערוצו ועי״ס ת״ח לף.
 לא ,ב סעויה משום נם אי עצמו לחתן הוא אלוטונרץ

אותו• ששמדץ לת״ח ברם לא אן החמץ לבער יחזור

 הטורבן ב' הפודה תהיה סילו א אירוסין צנזמויח לאמל
 קושיא' ומאי רשות של ולא שם ולאסל לילך חקרי מצוה

 *. חחתח מהלכות דפ״ג לההיא ושייך שפיר ודאי ותרוצו
 מבת זבסואין אירוסין דסטורת שם כיאר שלא שהקשה ומה
 המאוד שיראה כמו הדין לאותו מצוה של הוי דלא לעיה כהן

 שנוימניית• כסו עצמו כחתן שם איירי רבעו דאי שסילעד״ן
 טצמומיהא לחתן היא חצוה של לאו דאילב״ע הנמראינ״ל

 נטיבים לידכק ורצה מפ״ו מקיים הוא דהרי היא חצוה של
 דאין בש״ס דלאאמיו ועוד י לו סצוה הזישל לא ולמה
 רשאין הטם שאר אבל " הת״ס אלא ממנה ליהנות רשאי
ז וק״ל כאמור לו היא חצזה זאפילו עצמו החתן וכ״ש

 עכיל השם את חילל היו ע*ה בפט נשתכר ואם
דהאכלטתנו ואף כש״ס מנין 911 להקשות אץ

 ■< התורה מהייסודי פיח רגייבסוף הזכירו לא למה מ״מ
 אלא• איבו בכ״ת סעודתו להרבות לחכם שאסור מה יוייאי
 נר־ שם ממ״ש וב״ן * כבודו ומזלזל כפניהם להשתכר דאתי

 לילך מספיק אעו החשתמיץ דדרך ופירש״י * רנע חך
 עם קמודתו המרבה ולכן * ש”עי מטחו על ולשכב לביתו

 נמצא• * •שתכי הפעמים כאימן דאפשר השם את חילל ע"ה
 ,דלא מ״ש אגב דהבא אלא התם איחא • להבא הא דגם

 ע"הי כפט משתכר ראם קאמר זכו' חוטא רהיז ישתכר
ע-ה■׳ טס •סעודתו המרבה טעם יזהו השם את ה"זחילל

ה ־ ■ :וק״ל השם חילול שהוא
 דמתצ״י אף טיטכ״ל* כצהרים יין לשתות ל)0)א

אלאי איחגייא לא מ״ס דאבות גמ"נ היא
 שמבטלו היינו רקאמר מ״ה הארס את1ומזציאץ הת״ח כבר

ק*לו1שממתניחץשםיעי הכלה משמע והבי התורה מעצ!ק
1 ־*.

 טיעכ״ל' תמיר לו חותרת אדם של שאשתו אע״ס לדל
ובהורמנותיהנ״לדלא' לח״מז"ל־ להרי׳ב עיין

 גם־ הביא ואגב בון"• אלא הללו הדברים רוב באמת
 מ* פרק וסוגיית יותר• איסריזהר לכל האסורים׳ הדברים

 יוכיחו מרן שהזכיר מותרים אלו ופרק אעיס ופי שמתו
 מה* כ״א כפרין והתם, * ז״ל הרב כת״ש ולא אייח דבת״ס
 את יקל שלא הוא חסידות דמית הוא מ״ש ביאה איסורי

 1לב פ"ירילפינן דעות ת1הלכ3 וטיכס״ש ושיקדש ראשו
 לעשג'עצמו הרוצה אערינן בזה ביוצא דעל אדסמהתיח

 הורה׳ מדין נפש שוה־לבל שהוא מה והתם עושה ח״ס
 שם ח״ש נם טי״שי חסימה מלת קאכר ולא אסור >אמר

 י בלו* היינו *,ט מרכה שהיא למי נוחה חכמים יעיז חין
 ,שטושהיבן• במי מחה רעתם ואין בזה ׳זהירים דהחכמיס

 כתב דאסי׳ז תדע תורה דין שאינו אף מאס ללמוד ויש
 אחרא• מחשנבאסה ולנו מטתז ישמש שלא חכמים דאסח

 ־ מלת קאנו' לא לכלאים יהוו הנהו וכל כאורך שיעי'1כ
•־ וק״ל פסוח וזה ממנו נוחה אץ חכמים רוח או יזאירות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס24 מס עמוד יהודה בן שמואל ידידיה טאריקה, ידיד בן



 על תפרשהו שאא וכי יאחר או מעשה שיעדה ותראהו
 רע יהיה אמרת ע״ד תפישהז ואס עוג יהיה אחר דרך
 יהיה אס אצל רע צו חחשוצ ולא הכיוכ על אוחו קח

 וצואה וצות הנ וצסציולוח מהורמז צדיק שהוא גווע האום
 אוס ואץ רע פועל שהוא מורים עציציו שכל •ועל ל!

 רחויןהוא ונאפשר ניול צדוחק אלא לעוג להכריעו *מל
 אפשרו* צר שוס שיש אחי טוכ שהוא אומו שתקה ראוי

כל אחיו זה ועל לחושה לך מותר ואין מג להיותו

 1 חיהת נכי זא נסיק
 ליק צ צפי"המ רצינו יעדיץקשהמ״ש א׳גרא

 רשין פ נתן ובלבה פורש טא נכי ויומא
כתורתנו אשור ני שחש״הג מכיס היו והס ג )ז זצזבין

ט יחד •־: פ־ף!':רעות• רז• ־י* בן
 י הוא ןי5הויןר חן שאינו אף הכי חזרה צמי ודאו*

ונינו זה תזכיר ולכן הוי חפירות עדת )1 וחתני צמ*א1

 כק1מכ עגיע טק ןי' -
 צכשריילוקה החושי כל יאמרריג״ל עלה אמיז וכניזרא

 עצורת כהלכות וכן " כשיות כחזקת שהוא מורה ננזפו
 וצריך כלור צלנו אין ההא פיומין שמעשיו יו"הל-״כתנ

 לצורך אלא ואפר הכייס מה ניאזר צריך וכן ציאוד"
 תלת הגי ולראי הוא עהנ״ל• ע"כ פתיאה כמו־ הכרחי

 חתירותדמתני/ופאלאו .ממרת הנ< כאמת שהכיא׳ירניצף
 נחוקתב;ר שהוא מי. אך חסידות" קייני״אלא דינא

 דוקא ולאו תורה מלין אסגר וראי ההיא רע שיעש לחושיו
 01מתומ שמעשיו כ! ישע יאפיייהיה ר'יי צייק כשי שהוא

צ1לחזש!־ולע צייך למחר צילרזה הה־;עשה צוי־ע דלא

 ציייך הקצוות משני לאחי מכייט צלחי והמעשה יווע
 משני שיהיה קצה איזה זכות לכף שתיין החפיוויז צורך

 ביאור צריך רצינו של• זה לשון והנה ,3וו^כ*)1צ/הל
 וצא מורה כוי רשע כשיהיה וכן דמוקאמר טוצא וי,שה

 ואי כייס והיא זבות לכף לדוט צריך צרשע ונס להופיף
 והצי * נ1ט שהוא נו יאמין ושלא ממנו להשמר וראוי
 ולויומותי לפייס הי״ל נם * צו׳ ע6ו כשיהיה אצל היליל
כלתי כשיהיה לקאמרי עיקדהצרייתא י חונה לכף לדונו
, ......._______. משמש חה והכפל קמייתא יהיילו צואה לכאורה בוי יווע

כדבר כשר שאינו יכעען לא דאבתי מקי־י ־לרע־זכשר ולא משמע.דחיימ הטוג על אוחו קח קאמר ע"קדצקמייחא

1/1' /•' יי י״י י* ן
 אלא מסופק שע?ימ ארס על יעי• מחשנז ולחשוש י נחש!

אפור זמוינא ומשמע עכ"לי שתיאה כמו הכרחי לצורך (— . — ... — ... ,
ואעילו זטת לכף ליון כאן שמ המירות ומדת והכא־אמרינן זיתפוישיו ישע כשיהיה וכן צנזפו לוי,ה בכשרים החושי
 קמייתא הא כי מיה יקאער מסופק ימנעו *-צקמייתא חורו' ראיותיו שכל מעשה שיעשה ראינוהו ך ואח מעשיו
לחלוקהקמייתא היא נועה מ״מ היו ימו ילא אף יהכא להשמרחמיו ראוי לרע רחוק אפשרות צו ויש טוב שהוא
מכוכק עטנו ליה דירי לדעת לב צריך טוו י והבא ועיו לרפ אפשרות נו שיש ארר טוב שהוא ו נ מאמר ומלא
וכשיהיה•גלח׳ וכוי צו מאמן אל קילו יחנן כי נס נאמר

 הוו נוי מקרב נזי נמצאים וישראל ואף ממשה זה׳לילפינן
נלקה האמינו שיא משת שחשו; על ומ״ח עע״ויצנו־ע

 הכפ^אומיו ע*ק חפירות* שהוא קאמי וצצי־ייתא מדינא
 דנראה * מנייח גלתי והמעשה ידוע כלתי וכשיהיה

 יודע אתה שאין דהיינו זיאי ייוע צלתי והא א' להבל
או צליק אס ׳מע צלתי לאי רע ואס צ1ט אם מעשיו

....... לצליק איירי כהצי חלאי לאומרו צורך מה קאמר רשע
 לרגינו תו וקיל * ואצות להצי כלל דמי ולא כחצי 1א קצה זכו'איזה לכף שתלין ע"קמ"ס י נאמרו בנר ורשע

שה?.מוכרחים על חשווהו למא התורה מן לאמור א״כ הוא האחי קצה והא מוצן לו דאין הקצוות ממני שיהיה
הנז״ל פ;'.בכתצ שמראה נמו הכימי לצורך ותירץ לצפות רבייו נוצרי מצא כמצואר וע הוא האחד וקצה טוב

ואם עושה שהוא מה רואהז אום היה לא שעה ונאותה לכף מילין לומר יגולה הסה ואיך פ״א 'אלו צהלצות
ומי. היום ענוות לרצון יהיה לא כצדוקים עושה יהיה אותר שילין דלימא סגי והזה הרע קצה לצי אפילו זכות
ולהצניעו לחושיו הכרת היה ולכן לפנים נירו מוחה יהיה מאי ליבינו ל יק" הוא והנלע״ו והותר* ודי זנוח לכף
זה נדנר נכון כנ״ל הצדיק גס ה1 צכלל נפלל איצץ ג5דהר-^ פשיטא האדם בל

קישיות נקצת שעמר רוקח מעשת כ&ס' וראה שנתי וצן קירוע את לשנות שלא הוא הכי דרינא הכלל מן אינו
ל ולע * ע״ע דחוקים וכלם תתציו ועי״ש הללו גווני גי ועל פירש ולכן * בנופו לוקה צכמריס החושי אמין
מי נס נאצות רצינו הציא שיא נירא האמור כל לפי פיירוגמת וכן וז״א השידות אלא מייצא ולאו קאמר אוס

דדיינהו לכחר יעשה מה יודע ואיני התזמים שמעשיו שלא ממנו לההמר ראוי הדין מן כוי רשע כשיהיה הצדיק
רפשי העצר,אף טל א.א לזכותי שיוין הוכיר ולא לימת ראינו קמייהא' דהיינו צלחייווע וכשיהיה גוי* צו תאמן
ך.כהייז >כל מכל השמיטו .למה קצת קשה מ״ח הוא* נם רע או טוב מעשהו ואס רשע אס צדיק אס *וזע

עי. באגור* דאלייתא א־שןר• הוי ,וההיא ודאי א׳א מכריע'לאהד כלתי והמעשר. רשע או צדיק שהוא הידוע
וי ז.שחש ט משה הוילמיינא זה לחי בס הקשה עניט! שכל דנו כשעשה הצדיק והיינו הקצוות משני

־׳׳׳- מט,1:1 מי^ש ז*י1ציהיי :!כחש .טל אימא נוזל ציוחק אלא צ1ט לצד להכריע רטוליכא מורים

'ליילמהז 4 .״1 . \ "! י״מ יזטונ״חי׳ ׳!□ע עי טו□ 1כ> מעשרו גרחה והרשע ע  שכחש "ר \יל .?* י פז-מ6מ מה יעל וילך ברשת זרו .חסייות_ ממדת לטוב אוחו דן שיהיה מהן זה
הטוצא יגז4י לה מיתה.ול'ע קנס נצרייתא הוכפל ולכן הכל ניחא והשתא לעיר ינתו

וכו לישראל ?.8ז0 ז>פיפ■ י?כ ה הי<נ 'יכי "יזי *חיעא ,יוחסח וחמדת שויס כאי גכלס :ומת

 *להכריעו
חפ בדרך

. . ...........- נין פי' הקצוות
 לגמי־" הטוב קצה עי טוב כלו מעשרו נראה והרשע הרע
איזה

 כוונתו
מת הו ל
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יריד ,* יס-ח רןי;.דןןות * בן
 ישע צת/קת שמא אפילו העתיד על סתומים שמעשיו >ד

 ימלןאלא דלא וא״ת ,מ יאמינו לא והן ד^תיב בנוח לוקה
 דנלייא ליתא הא • הוא נביא כי הקדש ברוא ראה דהכי
 מייל שחשדן טל יחטא נמלא ישראל דמהמני קניה קמי

 הלך שלא יראה והרואה דאבות בפי? זיל להר/ ועיין
קזניר שלא תראה וכן האמור לפי ן״ל רבינו נעקנות

_________ו ומק רבעו כק/ לצדיק . ס נטוי וגרזן זקופה בקומה חיח ילך לא לו״ח
* טב״ל כז* נשגטון וינהזג נר״הר ירק זלא

 ל׳א אף אזי ויש א' ע״ג דחיג סנרכין כיצר נפרק
 אף וייא וקופה נקימה יהלך ואל נסה פסיעה יפסיע

 כאלו ד״א אפיי בק״ז המהלך מר דא' פ״ג יפסיע לא
 אדם בני נשאר דשתיהס קי !לכאורה * שכינה רגלי מחק

 שאין כיון בק״ז הולך אס וי\יאהדכלאדס שייכי נס*
 ששכינה שיויט הח״ח ברס כדוחק הוי לא רמת כיב נו

 דהחכם כדוחק דגראה ארטא אורח לאו מראשו למטלה
 אם אים כל כפיג ובן *ע/ בזוהר ונח״ש בראשו עיניו

 בקמשאאכל; תקנה ליה אית הא עיניו מאור מטלה
 צם •ומה התקנה ססך על עצמו לקלקל נכין אינו חיח

 עיניו מאור גס להחליש לו ראוי ואין הוא חלוש דהתיח
 אפילו אוסולהת״ס לכל איכא נמי איסור חיא ניל ויותר
 בשכינה כבול לנהוג לו שיש לו וראוי סוב אינו מז״א
 פ״ג והימיט גרון נטוי הוסיף ורבען • אדם מכל יותר
 מראה דה״ט מדבריו נראה וגס ייח שלא כמקומו ונקט

 וטיין עיניו ינוטלתמאור דה*מ נראה )מהשיש משתגע
 יען יכתיב לקרא פשטיה מפרש דר׳ ונרי זיל לתיס 'להרג

 שפיימהר״י כמו בז גרון נטויות ותלכנה ציון בנות נבהז כ•
 מגביהות שהיו או נאוה בעלות שהיו ז״ל אנראניאניל

 להגביה ניון נטויות היו 1וכ גחלים טיינטלים למעלה
 דקות פשיטות הולכות שהיו רייל תלכנה וטפוף הלוך ראשן

 הש״ס רגרי בהביאו ורכעו יטיש הטף בפסיעות קצרות
 ואינו נאוה. שהסמענין להם שיזמין אלו את נס הוסיף
 שהפסוק כיון' גאוה משוס יעשהו שלא אף לתיח נאה
 כקומיוקןעה ת״ח ילך לא וז״א מה ציון בנוח את עננה
 מו3 נטוי בגרון ילך לא וכן י״ש דוחי! כאלו דהי והיינו
 •נמי גודל נצר עקב יהלך ולא נאוה שהוא ציון בטח

 שנוטל פ״ג חקא דלאו יס״ל ביייהר ייו־ן ולא כמוהן
 לת״ח נאה אינו משוגעים כמנהג הריצה עיניסדגס האור1*"

 יפסיע יאל נמי לבאר הוצרך לא ולכן כן קאמר ומסברא
 לדלג'וכיון כ״ש 1ל הוא,נלאי גסהדניגןדלררן עסיעה

 דחמילא ביארו לא גנאי משום אלא איסור דנר שאינו
 שם .שבת איסור לטנין פס ונפכירמהישנתדאיירי תשמע

 וביט נכונת נחר כגיל ידלג ושלא ירוז שלא בהליא ,עי
ז"לויוק ,

 שימצא לו ואסור נ&הונקי מלבוש ת״ח מלבוש ו״ויט
הלחים כתב י עכ*ל שמנונית או כחס כנגדו

 הזכיר ולא גלימא אלא הזכיר לא רבעו למה ילט דלא ז״ל
 בגלימא הא בלנושא הא פליני א'ולא ובגמרא לנושא
 שהזכיר ונינו בדברי ראה היכן ידעתי לא ואני י עייש

 לא למה מקשה קא דהכי והנראה < לנושא ולא גציסא
 דבגלימא זצימא ללבושא גלימא בין רצינו וחילק ביאר
 לו יאסור דקאמר דהשתא שמנונית זנלנושא כחס ,אמי

 גליחא דוקא דהיינו ויחמש* שמם או התם נכגמו שימצא
 אינז כלבוש מזכיר דאי הזכיר לא ובלבוש נש״ס כמ"ש

 )לעייל קושייתו כתםכנ"ל.כונת לא שמנונית אסויואלא
 רנד א בנלית .מיתת. חייב מיקאמר דייק דרכינו לק״מ

 דחיוב אלא בנלומדו אסור וזה יזה משי רגב ונלנושא
.לתןוות אלא צחיח לא ורבעו בלטשככתם ליכא מיתה

־ וק״ל ונחר שאסורלקכחיס מה

 ט״ו טכין כוי נגייו מתחת נראה בשרו יהא )ליא
ולעיר ז״ל חין טל שהקשה חה רוקח במעשה

 ראשי עי שלי יד דבית ■ליבינו מליל בהקשות'עוד נראה
 ■דרנע* ולכן־נ״ל בי״ס- ווכתא נשום. נו' דלא אצבעותיו

 מתחתיו פשיו׳ניאה ■שאין כל ת״ח של חלוק מיש מפרש
 שלא• ונס כפיירדנים רגלו פיסח טי ארוך שיהא דהיינו

 ההיאדתמא מתחתיי׳פתז נראה שבשיז עד חלוק.דק יהא
 אלו לשלשה אצבעות ראשי - ער אינך שיהא גס דליה

 טר בחלוק לבאר הוצרך לא ורבינו אלו כדברים רמוזים
 יהיה לא היד לאפי* כיוןשכגרביאר המקב עד שיהא
 ליק ניאז ־שכשרו אסור יק יכשהוא דכיון גס ומה מטלה

 קצר. שחלוקו לבוש מבלי ערום ממשי מתחתיו ־ כשגיאה
 נראה- שלא צפחות או כמיחו ארוך שיהא ביאר לא והטלית
 שאמו• כיון המעיין על• יסמך שם כמ״ש טפח מתחתיו

 שם ודייק־ ומאי כמידתו שיהא משמע ממילא ישלשל שלא
 והא׳ •כראיתיה דהא לק״מ לעיר תחתיו מלת המחבר• '

 יבינו• פליג לא דמעתה ע״ש ותיש בכך .ומה כראיתיה
 יהא. מאריה ליה שרי י־ שיע"סב כמו זיל ישנ״ס אפיי

 פ*סת עד ארוכים בגדיו: שיהיו רבעו והזהיר קאמר צא
 כגסי דהוי ססובין ■י יהיו שלא׳ הוא שהזהיר ■ומה הרגל
 1שמענ לא ארבמתיז חצי עד קצרים יהיו אבל הרוח

• - • וקיל■ לבאר ןר\ל דאסור

 עיין־להרב כויעכ״ל מטולאים מוטלים ינעל ולא
הרי״ף ועל יבינו על שהקשה מה ל ו לח״מ

 בפי׳ ז״ל היי״ף ילשון לישב ג״ל ונעניותי * בהלכות ז״ל
 מטולאים במנעלים יצא ואל ח״ל כזה הוא מברבין ציצי
 החמה ובימות ובפינתא נ-טלא•”ע •בטלאי אלא אמרן ולא
,'יוישי ע״כ •כה ־ל״ת׳לן הגשמים כימות או בגילרא אבל
 התינח ? והיגר •י מכסהו הטיט הגשמים דכימות פי'

 נואי־איכא בטיט מטונפין• כשאין בטיט מטונפין כשהם
 גנאי והוא נסגחא טלאי ע״ג הטלאי נראה הא למימר

 נאיס־ונקיים דבגדי-הת"ח-צייפיןלהיות ועוד לת״ק לו
 יט״ס ניל ע״כ אשר * בטיט ונכין מט שיהיו אפשר ואיך
 •טלאי אלא אמרן ולא• כיה בפי ז״ל הרייף וה"קי הוא
 אפייבגילרא פי' החמה• כימו* אן ובפגתא טלאי •ע״ג

 בה לן ליח הגשמים וכימות ננילדא אבל החמת בימות
 הוה ודאי דהכי קשרים בפרק.אלו כמ״ש ממש והיינו
 דנגילדא וס״ל קומיות הנו מכח בסוגיא הרי"ף גייס

 רישלתלויונטבור דלינא-נווי מטעם שרי הנשמים נימות
 טיג טלאי עשה במנעל המים שיעברו ונעבור המים קור

 דטח נחי וזהו לרגליו והקיר המיס 1יע.נר שלא טלאי
 נגילדאדמונן דהיינו הצורך בל ביאר שלא ■ ואף רביק
 דג.אורחאלנית וחילוק להאריך הוצרך לא ולכן- מאליו
זיל רביגו -וכן ליה ל״ג הרייף נגס בגמרא- ליתיה

וקיל •
 עיין • עכ״ל כוי •נבגדים ולא לשוק מבושם יצא ךא •

לפרש דוחק והוא ז״ל לח״מ ולקרב כב"מ למון
 התיר א דל .לי טלק ו ידיו דהיינו דקאמי מבושם יצא דלא

 התיר ולא כש״ס כח"ש •ליה מענרא דזיעא בגופו .רבעו
 בגופוישרי דאי לרבינו דק״ל לע״ר1 הזוהחא להעביר אלא

 ט״ב דח"ג שס אמרו למה א"כ ליה מעברא י/יטא משוס
 הוא גוף השמש ראש הא ככותל טחו ח״ח שמש דאס
 להעביר אלא הותר ילא מפרש צק ליה מעברא חיטא הוא

 להענייהויהמא סי רצגוקכי ב&יס אי ואפי״ה .הזוהמא
 סבה בלא בל א יד ל. לשוי^יויטאמעברא •לצאת איסור .אין
 השמש בראש טחו נחי ולכן אסור לוה מטברא דזיטא •אף

ננוזסהיתר לחיחלצאת •הוא שגנאי הזוהמא• שעבר .אחר
שאינו
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אליהועניפרחיה בן יהושע ח דד^פרק ת"אגו
________ אברהם בן 35

 אדם לכל נמסרת ואינה הוא עמוק הסוד וחכמת בפרד״ס נדרשת רהחורה משוס הפסוק פי׳ לבאר נוכל רמז פי מל .יחיל ,,ז׳״• ,״ל,
 ?א פ, על וישפכם התלמוד ים הוא הים למי הקורא דרוש רמז פשט אלו שלשה נגד יסדה ארן על ואכילתו מעלומיו -מיס3 ^רט?ר

 ה"' שלמלך שמי מה רבתי באינה מצינו זה שכעין מתמה ואל האדם שלאותו שמו ברכיסה׳ תורה וילמוד חילה ^?^מע^יי
לאשמועיק נא עיושביז־ ב׳ :שמו ה׳ הפסוק סין בכאן דמסיק ניחא ובזה צדקט• ה׳ יקראו אשר שמו וזה שנא׳ שמו ה׳ אומר כהנא בר אבא ר׳

 אזי בשלשה ללמוד אפשר שאי באם
 יחידי־. ב ולא בשני׳ ללמוד עכ׳־פ יראה
 נקראת התורה פסק מתקבל• שברן
 יפסיד לא זה בעסק בודאי כי שכר

 אורך 0 במשלי שנאמר וכמו לעולם
 עישרוכטד בשמאלה בימינה יימיס -•-

 למיימינים ימים אורך רז*ל ודרשו
וכבוד פישר ונ*ש לשמה בה ופוסקים

 מעצמו )ב( :אברהם בן כספרי
 דמן היא דמיותי למד תי׳ מוחק • כו׳

 ולסר יישב והיה אח״ז היכן{ איתא
 קיים למי היאך וטור • בה

 ששוק בדברי מתעסק )נ( : המגילה
 . ע מסך בבקשה א׳ל הלבד. לא

 כדברים במקום שמות בדברי הניה
 .דניים לקרוחן שייך ילא בטלים
 הינדי׳ לו הועילו שסוף מכיק בסלים

האלה

 מתקבל שברן בתורה ועוסקק שיושבק שנים
 איש ה׳ יראי נדברו או נ׳( )סלאבי שנאמר במרום

 שגוזרין אלו ה׳ יראי הן אלו ה׳ ויקשב רעהו אל
 ונפדה האסורים את ונתיר נלך ואומרים נוידה

 והולכים בידיהם הקב־ה והספיק השבויים את
 אלו שמו ולחושבי הן ואלו • מיד ועושים

 האסורים את ונתיר נלך ואומרים בלבם שמחשבק לשמה שלא העושקים *למשמאילים
 בידיהם הקב׳ה הספיק ולא השבוים את ונפדה *יע אי וכמי עישר להם יש פכים

 ועוסק יושב יחיד • בקרקע וחבטן מלאך ובא אלי : בםסיהטי ט טל שפירש•*
 עליו נטל בי וידום ברד ישב ג׳( )איבה שנאמר במרום מתקבל שכרו בתורה ^1ימבאי ילו5 • ה׳ •ראי הן

לשוקעסד ויצא דניחו קטן בן לו שהיה לאדר דומה הדבר למה משל משלו ??איה׳^שני^^נתרין•
ן ק אביו שבא ביון בה והוגה יושב והיה ברכיו בין והניחה המגלה את ונטל נחשטל בגזירת שגתרין כלומר

ז לס־ מעצמו )ב( עשה מה לשוק ויצאתי שהנחתיו קטן בני ראו אמר השוק לדבר •תט מעות כמה העשירים
•י שאף לסתת הא • בה לומד יושב והיה ברכיו בק והניחה המגלה את ונטל מחיי נלך אומרים ונס מצוהכזו

ובדת אתבלהארסלבו* ^והוידו בסרדס מתסכל שברו רתורה ועומק שיושב יחיד יאיז  מהעשירים כלל יראים וא־נם
 מבטחם ה׳ על שמו כי אותם מונפים

 אלו : בידם הקמה הסדק ום*כ
 לגזור שראוי • בלבם שמחשבים

 אבל העשירים גל נחש בגזירת
 ולשון מהשפה הדבר להוציא יראים

 רהיו יחיה רבות מנים ואולי ק כי
מחפים וע*כ טובה לקבל צריכים

 מהם אהד נבנם לפדותה ש\חס*דים אודיה והלם שנשבית אחת בריבה מעשה
 דמים בכמה לידע שמא אמר חשדתני במה לחבירו אמר כשיצא דנות של לקובה

 אותך ידין הקב־ה כך לכ*ו שדנתני בשם א״ל כן־הי׳ העבודה א״ל מהורהנת היא
 לפדותה חסידים שני אחריה והלכו שנשבית אחת בריבה מעשה שוב • לב״ז

 חתה ויום יום בכל האסורים• בבית וחבשוהו לסטים לשום מהם אחד ונתפס
 חבוש שאגי לו ואמרי פלוני אצל לבי לה אט־ א׳ יום ומים להם סביאהלו אשתו

 הריבה על משניה ואינו בביתו ושוחק יושב והוא הדנות ספני האסורים ךבבית 2^5£יי~^למיימ £לא סל<סס
 ברברים מתעסק )נ( שהיית אלא האסורים בבית חבוש תה שא דייך לא א אמרה

בדברים מתעסקת היתה אלא הלכה לא בטלים•
 חששו ט מים כעד מדה • מלאך ובא :בידיהם הקב״ה הסכיק לא

 קבלו ולא זמן במעט דמותו בקרקע וחבק והיראה הפחד מלאו בא מ״כ מהם טובה לקמל צריכים ויהיו יחיה רבות ששנים
 העשירים על לגזור שראוי בלבם שתשבו ועל למעשה טובה מחשבה ומצרף בריה כל שכר מקפח אקהקב׳ה ועכ״ע מהם סובה שוס

 בסנהדרין וע׳ הטרהב שכר לקבלת שמו ולחושבי ה׳ ליראי זכרקלפניו ספר דכחב נאמר ע׳ב כו׳ ונסיר נלך להם אמרו בנחת וגם נח*ש עזירס
 בקרקע פניהם וכבשו לימינו ר׳־ש סנה ר״ש של חביריו כן גס לו שיאמרו עד רצה ולא רגליך על עמוד המלך לינאי שסח ק ר*ש דאמר ••ע

 בא נדד מכם ויפרע המחשבות כעל יבא אתם מחשבות בעלי ר״ש אמי המלך יראת מפני לו לומר רצו ולא בקרקע פניהם וכבשו לשמאלו
 כעד מדה בכך הקב*ה להם שילם ולכך בקרקע פניו לשוס המחשבוס בעל שדרך שם בירא מהרש״א ופי׳ בקרקע וחבק המלאך גבריאל
 בתמידות יושבים שאינם מורה השיקבתתלש ט שיושבין ב׳ ואצל נ׳ אצל שאמרו וכמו נתחלש בשיק שיושב חמיו הא יושב• יחיד חדה:
 הטינו ע״כ ולילה יומם ט והגית וכדכתיב ולילה יומם תמיד ללמוד מועל היחיד טל משא*כ ביחד ללמוד למורה עסיס שקובעים רק ללמוד ביחד
 בלחן שונה שהוא טחידי השונה כדרך דמה דממה קול לשון • וידום בדד ישב :ולילה יומם בתמידות שיושב הווה לשק יישב יחיד דברו אשר

 לשוק החבר או הרב הלך אם והיינו זה למשל בדומה כלומר • משל השלו :הרעש בלבד בעבורו היסה התורה. נתינת כאלו מליו נטל ט
 ומא קרא לץ אז טחו לומד ואינו חבר לו יש אס אבל כו׳ יחיד שאף למדה הא זה משל אחר למסיק וזהו ביחידי אף •למוד אז לזה כדומה אז

 לא לצים ובמושב שנאמר לנים מושב זה הרין חורה דברי ביניהם ואק שיישכק שטס מאטת ב׳ סשנה ג׳ פרק תרדיק בן חטנא ר׳ שאמר מה
 אם כי זה ואין במטרה ללמוד יחד מתחברים שאין ביניהם אק אבל לכדו אחד כל בהורה ופוסקים שיושבים שאע*פ שהטנה במד׳־ש ופי׳ ישב
 לומדים שאין ר״ל תורה דברי ביניהם אין ולפיכך עמו בחברתו חומלת לו שאין וחושב חבירו וליסוד יריעת על בלט ומחלוק מהבל אחד שכל

 ללמוד באמת יודע איט ט לפניך לבי והגיון מלשק ■ וחינה יושב והיה :פכ*ל ומצפצף פה פוצה שאק פי פל אף יקראו לצים בודאי הרי ביחד
 הרגיל ושכלו שמדעתו וכלומר הרגל לשק רק ממש לימוד לשק איט למד האי ׳ ונטל למד מעצמו :לומד שהוא בלט שחושב ורק עדיין

 ונטל למד ממצטו לומר בלשונו לאריך וע״כ לשוק ויוצא אביו מניחו כאשר תמיד לעשות רגיל ברטווק בין ולהניח הנעילה אינבליטולאח
־. בה לומד כאלו וכלומר בה ולומד יושב אביו מרא תפארותולה קהענ יללהגד ה;ב יושבצלוסד יהיה :ננטלמעצט בקיצור אער א ־

 מוסיף בוא״ו אחדי׳ והלכו דברו חשר הטיט ועש לפדותה עם מזטת כשומרה ובכדי תארי* הלכו נשנשבית סינף כנמר • **־י׳ מו
 : הוא שמעה לשון י העבודה : כ״ז ועק׳כנתוטת ממק מחמת ממושכנת • סהווזזנת : שם ששוטה אהל לקובה• : פלענתראשק

 מזטתהמכומ׳ז לשומרה כלומר הזנות• מפני : נתפס זה ומחמת בחזקה אותה ליטול או הריבה אש שברציטעטב חשדוהו לסטים• לשים
 ובכדי הריבה אותה שמה שהיתה האסורים בבית שנחטהו לבאר אפשר עוד • משם ולצאת נעצמו ,ברוח יטל היה כבר רוצה היה אם אבל

 ככוכבי וולדות מהם להוציא רוצים היו והשבאים ביותר ומשובח נאה היה החסיד אותו וכן מראה ויפת שאר יפת שחת ט עמה שזנה
 אשש רבקה את מצחק יצחק והנה וירא וכסו אשש עם ושוחק בביש יושב שהוא כלומר בכיש ושוחק יושב ושא שר דמשק וזש השמים

 השני חזר לסטים לשום מהם האחד וכשנתפס לפדותה אחריה שניהם הלט דבתחלה ומשוס • הריבה על ואיטסשניח : ז כ בראשית
 • בו׳ דייך לא :תחילה נענה הוא חבירו טל המתפלל דכל משים ואפשר הריבה את לו הזכיר ועש גמר לו אומרים במטה ולהמסחיל לביש

 מפני שאמר מה ושא • בשלים ברברים מתעסק שהיית אלא : עצמך על שתבקש שה הראוי ימן ולצאת^ו ^רוח כטמרשאיץי^
 ושוחק יושב והוא שאחר מה ועוד • נ׳־כ לשמרה האסירים לכיס השני החסיד חבירו גס שיבא שה הראוי שמן לו אמר כאלו קא נ, ית

: הדברים אלי מל רק קאי הב׳ ולפי׳ הריבה על נס לחוש לך אק עצמך על חששת שלח! מכיק וכלומר הט^^<^5מישישא
 לו שהשיבה מה ושינו • בטלים בדברים מתעסקת היתה אלא : בעלה לה צוה כאשר הראשון סיכף^פעס ^!כה לא כלומד .כ .
לו שהשיבה אפשר וגם תחילה נענה שא חבירו על המתפלל שכל נס ומה שנית מפני של הב׳ לפי בעלה עם .א^ח. 1 __
בבקשמ :בטלים בדברים מתעסקת היתה אלא לשונם בצחות בקיצור לט שרמזו ורק מטה כל בכאן הביאו לא אב, כאלו מיס דברים עוד

 ואומרים נשמעים בנ״חט שפמים
 יקבלו אס וכו׳ ונתיר נלך ^העשירים

 _ עשירים וסיפנך לא לאו ואס סזב
וע*כ מדעתם ממון להוציא רוצים וא-נם מקמצין

סמך

" ” ״"' היי־ס49 נו אליהו, >שני )ת, דוני ג,״־א



'ת?1 ,^ 'ה !.שחזחי וחה סדהאותשחכירי שעי״ז האלה
 ׳לכ באור ה,ו להי׳ דאין בשלים בדברים מיזעשקח

 בשה סרגלותי תחת שהשכבתי׳ בשעה להם אשר )דדדהטי-לום
 לרבי ברוק שאינו תלמיד בנו יש ששא א״לאשרני חשדתע"

ממה סי׳ מסין! ט׳- שלי לטבילה
 קכ״ז דשבת מסוגיא כו׳ שהשכבתיה

 שפדה אחד בחסיד ממשה שם דאיתא
 ולמלון ישראל בת אחת ריבה

 ירד למחר מרגלותיו תחת השכיבה
 בשעה להו אמר לתלמידיו ושנה ושבל

 שהוא דנראה ואף • נו׳ שהשנכתיה
 לשאול לו היה פכ״פ אחרת מעשה

 זבפרע דשם החסיד כמו נ״כע״ז
 בעצמו הוא שהוא להיות שיכול

 י דכל דשס החסיד
 או ריב״ב הוא אחד בחסיד מעשה
 חסידים בשני מעשה ומסתמא ריב־א
 דאינו והגם • וריב׳א ריב״׳ב המה

 .החת שהשכיבה כלל כאן מוזכר
 שתישן זו ריבה תטלי רק מרגלותיו5

 השכיבה לא מסתמא בבגדי׳ פמו
:מרגלותיו תחת רק עמו בשוק

* י אי פרק סליק

אחה וכאלו ושכלן־ רצונן־ כפי לו ואמרי לכי כלומר • בו׳ □פך ה
באמת כי מעצמך אותו תבקש

כד אברהם ק פרחיה בן יהושע ח פרק דר״נ אבות אליהו שד

 מיכרח הוא כי ככה על אוהו לבקש
לו ואמרי לכי רק מקודם לה

 הדין נק איט חסידות י מדת ע״ש
אמר יע״כ בזה ולהשתדל להתאמן ח

 לכי מסך בבקשה לה אשר בשלים בדברים
 האיש אותו עשה מה לו ואמרה הלבה לו ואמרי
 והוציאו עמו אדם ובני חהב כסף והביא הלך
 זו חבה לי תנו להם אמר כשיצא ׳ שניהם את

 אמר לשחרית המטה על בבגחה עמי שתישן
 אמר והטבילום )י! והטבילוה הטבילוני להם

 אמרו חשדתוני במה שלי לטבלה לטובליהש
 האסוח' בבי׳ חבוש שהי׳ הימי׳ איתן כל אמרנו לו

 וחם העולם לאויר יצא ועכשיו וצמא רעב היה
 לטבלה להם אמר קרי ראית ושמא עליך בשרך

 אותן שבל לו אמרו חשדתוה במה זו ריבה של
 אוכלת היתה העו״א בין שרויה שחתה חמים

 הטבילוה אמרת עכשיו משלהם ושותה משלהם
 ואתם היה בך העבודה א״ל שתטהר כח

 די לכריית* םאתכ ייה המקום זבות לכף שדנתוני
 י חשירים־גן' ולו ,שהצדיקיםהראשונים בשם

אברהם של גמליו אשיו ת  הא־בליכו׳• פרקט)א(נתאי
השירות היו בהמתןכמו ולא כן הגי׳

 שנאמר עכומ״ז בו שיש לבית נכנסו לא אבינו
 לנמלים ומקום הבית פניתי ואנכי כ״י( )בראשית

 ומקום ת״ל ומה מתרפים הבית פניתי ואנכי
 הארמי לבן לבית נבנפי שלא מלמר לנמלים

 מעשה ־ מפניהם אלילים העבידת כל שפנה עד
 וחבשו לסטים שגנבוהו רופא בן ר״ח של בחמורו

 ומים ושעורים תבן לו והניח בחצר החמור את
 מניחן אגו למה אמת • ושותה אוכל דדה ולא

 וחתה והוציאוה הדלת את לה ופתח עמדו החצר את לנו ויבאיש שימית אותו
 שהניע ביון דוסא בן תנינא ר׳ אצל שהניע עד והולכת משהקת( )רא מושבת

 את לה פתח בני לו אמר בהמתנו לקול קולו דומה אבא א״ל קילו בנו שפע אצלו
 ומים ושעורים תבן לה והניח דלת לה ופתח עמד • ברעב מתה שבבר הדלת
 כך חסידים היו הראשונים שהצדיקים בקש אמרו לפיכך ושותה אוכלת והיתר.

: כמותן חפירות בהמתן

פרחיה בן יהושע עלף הדק
 תתיאש ואל לרשע תתחבר ואל רע משבן הרחק אומר הארבלי )א( גתאי פ׳ט

שבחוץ שבן וא׳ שבןשבבית אחד רע משבן היחק • הפורעניות מן
 ה'( )מעלי שנאמר רשע של ביתו על אלא באים הנגעים שאין שבשדה )כ( שבן ואחד

 רשע של בעונו אלא באים הנגעים שאין מלמד הרשע אוז ילכדנו עונותיו
 רשע שבין כתלו כיצד צדיק של כותלו לסתור לו גרמו רשע של עונותיו

כותלו. סותרין הצדיקנמצא לבין שבינו רשעבכתלו של בביתו נגע לצדיקנראה
לרשע אוי אמרה )מכאן רשע של בעונו)נ( צדיק של

:שפנה עד למש רצו לא המה גם כי הגמלים פל י גם קא• הקת

 פרחיה בן יהושע בנ״י כתוב שהיה
 דא״ב חדא • ונחאיהארבליאומר

 הוא דק ועוד • אוסרים צ״ל היה
 מישרת )ב( : רבי שסדר כמשנה

 מלמד חי׳ מוחק הנגעים• שאין
 הנגעים שאין מלמד בנ׳־י כתוב שהיה
 מפה הסעות ונפל כלל שייך דלא

מלמד אח*ז שמסיק

 אשר וכפי האפורים בכיס חכיש שאני
 שאסר מה מאד מדוקדק בארהי
 צ״ל היה לכאורה כי ממך מקשה
 ואפשר ממך בקשתי או אותך נקשתי
 איזה ט נזדמנה שני חסיל שאותו

 ושכח בה מתעסק שהיה סצוהאחרת
 אותו פד מתאמן שהיה אי המק זה

 לפדות ככדי ־מעות להשיג הזמן
 והייט • וי ריבה לי תנו : אותם
 הסצוה על צזצסער שהיה משום

 שומרה היה כאן שפד מסט ההולכת
 כה נכשל לא ואעפ׳־כ העסמ׳ו חזמת

 מפני על הב׳ לפי׳ ובסרט בעצמו ג*כ
 שיתט מהם בקש כשיצא ילק הזנות

 פל בבנייה עמו שתישן זו ריבה לו
 כל לעיני להראות ובכדי המטה

 העטמ׳יז נמטת שומרה היה שבכה״ג
 וכמו בה נכשל לא הוא וכן בבה״א

 שלא ימה ליש בן פלטי שמציטאצל
 אחר לדבר יחשדוהו לשמא ח!שש היה

 ולוא השני חסיר שם שהיה :יק
 שאל לא ופ״ב הדבר להם יסביר
 במה הרבר זה על להם אח״ב

 ישל שלו הטבילה על חשדתוטרק
 הטבילה מל ששאל מה ובפרט הבה

 שמבואר וכמו לאשאלרקלטובליהם
 ששם ואפשר ט׳ לטיבליהם אמר כאן

 השט חס׳ר היה לא הטבילה במקום
 מה משא׳־כ לו הלך שכבר אפשר וגם

 זס עמי שתישן זו ריבה לי מט שפיזר
 דייקו אשר וזהו כשיצא תיכף היה

 שניהם את והוציאו לומר בלשונם
 בקיצור אמרו ולא להם אמר כשיצא

 אלא לכם אמר שניהם את והוציאו
 היהתיכף שזה לאשמועינן דבאו

 השני חסיד עדיין שם והיה כשיצא
 להם שאל שלא על בזה מתורץ ויהא

 דבשבת המסכה זה ואין אח׳כפלזה
 בחסיד ממשה רק איתא דשם קכ״ו
 שפדה חסיד אותו ומורשם אחד

 וכאן מרגלותיו תחת השכיבה אותה
 בבית חבוש שהיה חסיד אותו

 מל בבגדיה פמה ישן פחה האסורים
 שם בשבת ואתסשרנתוני!■ המסה:

 גכנסק אפ״וה^ כאלי תמעשיו נמה
 הבית יאנכיפניתי תלאיקאל!)*

 שיפנה פר לכנס רצה דלא מכלל
 לגמלים ומקים ונתיב הבית
 ראשין ענין פל מוסיף בוא׳ו

פניתי ואנכי דהאי בא לנו להורות
כלומר לנמלים ומקים ת*ל ומה אמרו אשר וזהי מפניהם הפנומיז כל שפנה----------------------- — --- . ■

־. הגמלים פל הכל האי בט״הג היא ונן כי׳ נכנסו שלא מלמד לגמלים ומקים הבית פנית• ואנכי שנאמר הש־׳ש שבספר• ה:־א ו״פי מיס־ף ו ביח

 מצאתי ק
מנגעים ן

!ים
אסרו סבאן רשע של : המפורש מן---- ----------,------------- -----......., , . " י״-ס *•י

 למדו מכאן וכלומר שם נגעים במסכת היא וכן צ״ל דק לי דנראה רק ריב״ב של בנו ר׳י פ׳ש כתיב שדה מה מוחק הטה״ג ם “וןכנלש
הוא שבשדה שק ואחו שבמין שק ואחד שבבית שק אחד מנין בבל דמשמעותי'• לשבט איי לישע פזש שחממ '

יק ב יב

אח תכנת ע״י הודפס50 מס עמוד מקובנה אברהם בן יעקב - )הגר״א( זלמן שלמה בן אליהו אברהם< בן אליהו, >שני נתן דרבי אבות ׳



 שהתישיהם ארשת הארש מן ־פולים אליזים ר^״הי.
תהילת עילת ועידון יפידין סיפר כעס

 הספר נדברי היה הנה עד אשר אדר״ג על פי' הספר
אחד ספר ליקח חציה לדבר נספל הנני לזאת המאוס

 תקצ״ג כסליו כ״ח ה׳ יום כעה׳ח הדפוס מנית ""כשיצא1'
סוחיואילע פה פיףין

 יעקב בלא"אטוה׳ וראלף הזב
הנ״ל פה וט״ץ מ״ם

הביל פה אב״ד גינשיבורג הוללה נחום מוהר״ם המפורסם המוח בהרב מעה הק׳

הסככות
 'אדמי׳ר כבוד ועבה פעל אבר ראי אתם הרוך

שם אבר 'מויילנא מוהי׳א האמיתי מאון
 >!ס ועתה אדר׳ג במס׳ הגהותיו ע״י סלולה דרך

 בתוספת ביאר אשר דזדיני מחכמי אהד וגתפורר
 הנר־א במהות ממצאי׳ ונעלם סתים כל וגילה מרובה

 אשר המסכת כלל סל מספיק פירוש עשה וגם מכונו על
 ועוזרי בתומכי להיעז ויגילימהראוי יבמה בה הוגה כל
 ככי כשיוגמר אי״ה א' כפר אחד כל לקבל המחבר יד

 בל״נלקנלאי״ה פלי קבלתי אנכי גס מצא בכסף סוב
 ג׳ ליום אור באתיסה״ח ולראי׳ • מלא ככסף אותו
סעמייאנוק >ךק פה לפיק נקדם ימינו חדש אב סוב

ב
 נתצו אשר הננני שהספר אני נם ראיתי ראה

גאוגיס #ילהרכציס מיחידי רבים עדיק
 תהילות ברב הג׳ל: הספר את הללי יכילם ומפורסמים

 לקבל כל/ פלס ימקנל החותסיס- מן אד גם ע־כ
 דברי כדמם. ממכבש לאור כשיצא• הלז הספר ■ג*כ

תקצ׳ג כסליי י׳ד ה׳ יום התורה לאהכת המדבר
קמנאק פה לפ׳ק

המטח" הפאו״הג בהרב יוסף הק׳
׳ל וזג פה חמה זלל״הה כ״ין סוה״רא

החתימות רק הזנתי מהביל שקצרהנייר מפני אך הסכמות כמה יש וכוי הרבנים מאלה נם

. משסוצין יוסף מ׳3 אברהם מ׳ הרג
 מסאקאלקי הכהן יוסף בת אברהם מ׳ הרב
 כהנא׳מאסמיצא אברהם מ׳ הרב
 מהזראדנא לנדא אליעזר מ' הרב
 מקאמענין יחזקאל מ' בהחסיד דינער אברהם מ׳ הרב
 ממאלע יחזקאל כת' אהרן מ׳ הרב
 מוויסאקי מ״ן נחהרי״ל אלי׳ מ׳ הרב
 ממילאצץ אהק כמי אלי׳ מ׳ הרב
 מבביאייפק אייגונע מרדכי ברי־ מ' הרב
 דאסעלסק אב*ד שבתי בת׳ ננימץ מ' הרב
 מסעלן מאנוש מנחם במי חיים מ' הרב
 מנרישסעוץ הפשיל נת׳ הענך חנוך מ׳ הרב
 מקארלין אהרן בת׳ יצחק מ׳ הרב
 מהוראדנא אשכנזי הפשיל יהישע מ' הרב
מסלאגים במר״ש אביגדור יצחק מ' הרב

 מקארלין חיים מ׳ מרב מאיר יעקב מ׳ הרב
 בנילסק רבתי מדזבגא ניב יהודה מ׳ הרב
 תתפרץ צבי בת' יצחק מ׳ הרב
 העשילמיאשינאוקו יהישע בת' יואל מ׳ הרב
 מפינסק הכהן ישראל בת׳ אייזיק יצחק מ' סרב
 מדארהיטשין משה בת' ישראל מ' כרב
 מבפרזיע כלל מ׳ נהרב יוסף מ׳ הרב
 מזאלודק אהרן בת׳ יוסף מ' הרב
 מבערזי׳ אברהם כת׳ יושף ס' הרב
 מוויפאקי הזרייז איש הליי מאיר מ׳ הרב
 מאנסיפאליע נמהרי״ל צבי משה מ׳ הרב
 מהוראדני פפשעיין ירא נמה מאיר מ׳ הרב
 מאמדור שמעון בת׳ יהישע משה מ׳ הרב
מקתפגין יעקב בת׳ פענדיל מ' הרב

מניאנםרן נמ״ז מרדני מ׳ הרב
 סוויסאקי נתהר״ג דוד נתנאל מ' הרב
 סננראייסק אלסשולפר יהושע עיךכא מ׳ הרב
 מסלאנים נמה׳רא פיינויל מ' הרב
 פראסי׳ נחמן במי שמואל מ׳ הרב
 מהוראדנא הירש צבי '03 שבתי מ' הרב
 מדארהיסשון שבתי '03 זלמן שגיאה־ מ' הרב
 מקארלק הלוי שאיל מ' הרב
 מלאייסץ יהושס מ׳ נהגאין שלום מ׳ הרב
 דהוראדד אחו־נ במהר״א אביגדור שמואל מ' הרב
 מלאהישץ געצכירג דוד מ׳ בהרב שלמה מ׳ הרב
 מיפלאווקי וסלע אהרן שלמה מ' הרב
 דקאברין יאבד אברכם בס׳ זלמן שלמה מ׳ הרב
מפרעשסינע בהגא מנחם מ'שמ{אל הרב

המחבר הקדמת
יגבה וחילים ידבר־ מלים הספר לכבוד

 ,וברה זכה ,׳ פרושה וגם היא טהורה ,הקדושה תורתו על , העושה ויתרומם היוצד יתפאר הבורא וישתבח המאציל ייתברף
,.חרשים חכמי וקמ משה ואחרי ,זוותומ לשמיר בע״פוש שבכתב תודה . יתוב נאק משד. ע״י לנו נתן אשר , יקרה מפז י

 לנו תורה אשר , הערך קרי דן־ע אבית גם נמצאת קטנות וה_המםבתות3%. וו-רודרשים התלמוד לנו וסדרו ,וקדושים טהורים
 שפתותיה , ליעישים לעו־׳ים 6וע ,ואנשים אלהים עם להתנהג איך תלמדנו ,ודתהלה לשם , מאדנעלה כי ,לה יקרא הקדש דיך , הררך

 מוכיחות,משני ובראיות באפו־'נכוחות, ,והמוסרים המרות דרכי וללבן לברר ברורים, כלם אהובים כלם ,אמרים נופת תטופנה
 , תבונתו עד לבוא רבים נלאו ,אמריו וחתומים תומיםס ,דבריו בבל החתום כספר אדד׳׳נק קיק עקה ער קנהי , לקיחות המה התודות
 איזה יש ואם ,בקרבו רב־ם שבושים נם רבו בזוע׳ ,בו מסשמשץ הכל שאין יק , ומפורש שכל .בשום ,פירוש עלץ אין ני ,הורתו ולהבין
 גובה אל ישבילו,ולעלות ולא יבינו לא העולם אנשי מקומות בהרבה לבן בארו דפעוגזי במעוטא בירק ,הועילו לא הם נם על־ו באירים

 , לזוהר ברקיע ,בהיר לנואוו־ ינלה למק דברודנו־לבאר, בל ויפאר, האר"ו־נ יהדר מי אוסרים רבים והנה יעפילו', לא אמריו הרי
 לא כי ואם ענינו, לפי איש איש מכונו, על ודבר דבר כל לבאר פחותי, ופרץ ,התאמצתי האלו מסבות לבן ,למוהר השמים ובעצם

 כבר כאשר ואישים, אלהים בע־ני חן דברי ימצאו כי אקוה זאת בבל בו', זר יהללך וכמאה״ח חבורי במעלות ׳ א״ע להתהלל לי נאה
~ : לפניכם פה הנצבות בהסכמות ,עיניכם ההזעה כאשר הללוהו ובשערי' ,ראוהו אשר , וישישים זקנים ה״ח מפי נתחלל

 ,/ הגליון על כצד שם נרפס הישנה ונוסדזא ,הנר"אזצ״ל ■הגהות עפ"י מתוקן הפנים דע!קלאוו בדפוס או־ר״ג מם' נדפס כנר והנה
 סגליץ והעתיקם האלו הגהות כל כתב הוא הגר״א של תלמידו זצ״ל ט'סעדי׳ הצדיק המפורסם ,שהרב בהקדמה שם ומביאי■

 משק רבו , פלא עושה מקומות כהרבה כי ראיתי ,הנהותיו!ד.אלה בהרי בין לעבור ולבי עיני שמתי כאשר אנכי והנה ,שלהני״א השים
 מקומית שבאיזה ההגהות אם אדע ולא אני תמה ,נכונותי ולא ,נפלאתי רבים במקומות זה לעומת אך ,דב־־יו סדבשכל ומתוקים ,אפי־יו

 צריכה ואינה ,מוזיקנה כהלכה ,והגונה ברורה היא ,הישנה הנוסחא שגם ,ללמדנו בזה חדש כל שאין ראיתי בי יבינו, הנר״א מפי יצאו
 יוכל זאח בכל , בו׳ לחבר רחזקה אתזקתיה גברא יאוקי ומפורסם נדול ׳ח ת היה ,ר׳סזצ״ל הצריק ררב באסה ואם ומשענה, למשען
 להבניה טירות וזק פנוי מועד לו היה לא ,אולי הימים כל עליו העמוסים ,ענינים והרבה ,הורתו וריבי ה' ביראת ,טרדתו שמרוב להיות

 , הגהות בבמה כדת לא אשר דברים לפעטי׳איזה קרו ולכן דפיטבריתא, ד.בא הםשכוע*,כ■ בזו ידבר דבר כל לי״ק הקורה עצמו־בעובי את
 \ , ל”זצ ר״ם הרב הגהות נתחיורו שלא לי אעירה עדים ושלשה ,השגיאה אל הוא עלול האדם טבע כי בפליאה, ׳ז ע להפלא אין כי ואף

: נבעו לא ומפיו ,נקראו שפו על רק מהם איזה אילי כי ,יצאו ק הנא מבטן כלסו אם ספק ויש
 היו לא מהגר״א הש׳ס גליון שעל ,זצ״ל הגר״א תלמיד ג״ב שהיה , כקאוונע נ״י משה ט׳ו י״ר הישיש המופלג מהדיין שפעתי אשי־ א

 דמעוטי מעוטי אך וי״ם בכ״י בפ"ע בפנקס כתובים עתה כפי|שנדפםי ההגהות בל הג״ל לפני היאה ל“הנ ר"ם ההגהות,אבל בל כתובים
: ממש הגאון ככ״י מהנר״א הש"ם בליון על כתובים היו

 מה בל ומראה פילם ואינו בולע אינו זכוכית בבל־ רבדים ג' שכה שחשבו תמצא ט״א נפרק הלזו מם' בשלה* ראה, ,ברורה ראי' עוד
נכון הוא ולכאורה ,פולט ואינו תיבת ינמחק כו׳ וסיאה בילע •איני בזה הגר־׳א נוסחת ,־־ונדפס צונן צינן במקום חם חם בפקים שכתיב־

 טעי׳כ״י הנ״א בפי׳ הגר״א באיר עם א״ח בשי׳ע ע׳ אך ,פולט ואינו ליטר תו שייך ולא לפלוט מה לו שאץ ושמילא בולע שאינו דמ-־־ץ מאר
ח7 כ א ם פרק באדר״ג תניא ובהדיא שם בלב כמ״ש הבשר א"צ בחט־; נשתמש אפי' ולבו וז"ל בו' זכוכית בלי ה“ר פ"ב ס"ק הגאון כבאורי

בילע אב

?י;

?י׳;
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הקדמה
 מחמירין ויש ם־ח ס״ק ד׳גאין בנאור* עם עוד ,ע״ש זיינן זיינן במקום חם חם במקום בו/ פולט ואינו בולע אינו וכוכית *לג/בלי ואינו בולען

 שאינו עם וט״ש ,כב׳־ח פולט שאינו נאדר״ג בהדיא וזביא וכן בו׳ רעבת פ׳ק כמ׳ש החול סן ברייתן ותחלת הואיל כב״ח דתה משום ח״ל
 שאסרו יממה וראי׳ בו׳ בסי ב׳ נ׳ ל״ג בעכומ״ו כס״ש לקיום סבניסן אין ואפילו ומיד בצונן אף שבולע דתשא חרם צלי בסו ודעו בולע
 הנ״ל א״ח בהקדמת וסבואר ,רפה הנו״י טיחק אינו שהנר״א ברור לך הרי , ע״ע במסקנא קיימא לא רשיעא מם סלב וס״ש פולט ואינו

 כ״ח ונם , בילע אינו זכוכית כלי הבי לפרש שיש שמעתי, מווילנא נ״י אבלי א׳ מה׳ )וסהגאון בעצמו הגאון ב״י הוא ׳ע הע על שהבאור
 ל*ג בפרק וכן ע׳׳כ(, פולט ואינו על פי׳ וזהו בש״ע וכמבואר שבתוכה הזבוביוז צפוי מחמת פילם אינו שוב בזכוכית מבפנים שציק

 בהגהתו נמצא , והה' הר׳ והיינו ורמחי׳ בחרבות עליהם נא הקב״ה בנו״י כתוב עהיה הים שעל מכות העשרה על ,אותה מאדר־ע
 שם בהגהתו נמצא ,כן כמו עליהם בא הקב׳ה אף וקלעים באבנים באו מצרים בנו״י חשיב סכות הי׳ בסוף ושם ובתזחים תיבת שמוחק

 והה׳ הד׳ כו׳ שהרעים הא׳ וז״ל כתב הים על ועשרה ר״ה ד׳ משנה ה׳ פרק לאבות ובבאות , ונפט ובטדמנטין יבקלעים במקום י׳ אור.
הרכה וכמוהו כנו״י ממש הציג לאבות שבבאורו הרי ,עכ״ל וקלעים אבנים במקום והוא אש וגחלי בבחי והי׳ הט׳ , כו׳ ורמחים בחרבות

: להאריך ואין
 בברכת ט' הלבה י׳ט פרק סופרים דמם׳ נידון ,לובטץ בק״ק ום״צ מ״ם שהי' ג״י בער דוב סו/ החריף המושלג סמויב שמעתי אשר )

נפל ט״ם וקצת עיקר הישנה שהנוסחא זצ״ל מוואלאזין מוהר״ח מהגאון ששמע לי אמר , '0?" ז״ל חנר״א בשם שם הוגה אשר החורש
 טובים חדשים ולמרפוזסניט הורם רורשיו גידל עגולה( כחצי יושבין היו סנהדרין )כי בעגולה אשר וכז״ל א״ב עפ״י מיוסדת זו וברכה ,שם
אשר ואחריו שע-"׳ינדפם כנרי שם י״ד בהלכה מוכח ובן כו׳ תיקן שכם רגעים קצי צורנו פילם עתים סודרי נבוגים מינה לבנה כליל ירח

: נוהה חכמים תוה ואין י וכהלכה בדת שלא הגהתו אץ הנ״ל ר״ם הרב על מאד והסה ,ודיל בעגולה .
המה אולי או ,מהגר״א נולדו לא שאולי , כנה ג״ב פה קרה מקומות בהרבה כי ,עיני למראה אשפוט הללו ראיות שלשה 520

 בחדושיו . בעוה״ז אדם שכל יריע כבר כי ,נפשי אמרה ה׳ חלקי בכן ,כר. או כה אם ,מה יהי , המעתיק מפאת כתיקינם שלא
 נאלשיך במבואר ,לזולתו ולא לבדו לו מוכן אשר ,תורתו חלק שם קיבל אדם בל כי ,וחלקו לגורלו מפיני הורה שקיבל מה ,הקו משלים

בל. וללק לברד הסמכת ׳■מזו ומאמר מאמר בכל היטיב לעיין ורובי ראשי א״ע והכנסתי ,ע״ש , תמורתו לו אין שמת ת״ת מאז״ל על
 וישר טוב הישנה הנוסח(? או ,יבשר הגאון נוסחת אם לראות עינים שבעה ולשום ;להתגבר תורה ובתרושי ,להבר אך לזהה לא ׳ דבר

ההם אב בן נקרא׳בשם א׳ באר ,באותם שני ועשיתי , המטרה אל לקלוע )וסברא בשבל ,הגמרא עפ״י דבר איזה לפרש ילפעגחם
•נמיר זיל פירזשא ואידך ,ששה הם הנאורים בללי .* אליהו שני בשם קראתי הגר״א נופתת ועל ,בארוכה דבר כל יבאחתי פירשתי ^שם

 המתחיל רבידי כל וגם וכחקו, כהלכתו , ונימוקו טעמו בראוי שם ובארתי אליהו, בשני מרובעים באותיות נדפס כנתז״ג שהוגה פה כל א
: מרובעים באותיות הכל בב״א

, כלום חידש לא תיבות שבאותן לפי היינו ,הגהתו עור שם נרשם ואח׳־כ בו' תיבת בש״א מקופות באיזה תנמא אם 3

, נוסחתו עס"י בפנים שם שהצגתי הוא ,בפנים כמבואר כו׳ בזה״ל אליהו בשני שהבאתי מקום כל 3

, בש״א עוד הבאתי לא , בפנים נמצא ממש הנו״י ואם ,בש״א הבאתי בנוה״ג מאשר המחילף ישן הנוסח ך

, בפנים נמצא שלא המקצת רק בש״א הבאתי לא ,נמצא לא ומקצת בפנים נמצא' ע״ל המתולף מהנו״י מקצה אם ך

, הגר״א הגיה ק ,שם וכתבתי ,אברהם ק בבאות ע״ז באור הצגתי בפנים נמצא דגאק שנופת מקום כל ן

 להועיל ,וערבים מתוקים ,טובים דברים כמה חירש פלפולו שברוב ,ג״י אברהם מו׳ ומפורסם החריף ה״ד. ,בניי שם הבר הטוב ןן^י
כסר, והמציא ,עניגים בכמה הרבה בבאות תע שעמל ,ניי צבי מנחם מו' וחריף השנון עי נם שמו, על ודדפסתיש לעסו,

 וכבודו שטו מהם להעלים ,עמדו כפום פעם אך בפנים בבאוריי הרפסתיס אשר ,מכוונים לאמת ,ומתוקנים שונינ/סוכים פתיזדם
5 האדונים אדוני ,טעמים שוכן אלוה לטובה וכרם

 י שאפרן נאד האמה קבל אמת, שכבר , בלל להתנצלות צריך *אינני האמת, אל תמיר כיונתי בבאות ,אם אומר אני ל^תה
ז״ל המאור בעל רבינו בהתנצלות אתנצל בכן , האמת מרכז אל כיונתי רבתם שבכמה יתכן עכ״פ בבלו ממרר אפלאי
: עכ״ל תכליתם אל הגיע לא באשר הנכונים הדברים ק קצת שהביא מי על חטאת תושם לא ,החכמים ק א' ,אפר וזיל בהקר&תו

 תל ולזעיפטרה מרה לדבר ,ודופי קלה לתת אך ויאהבו והיופי, רטוב מראות עיניהם יעצימו אשר המקנאים בת דברת ךןרדי
ודוא י ,ד£מד כשית זמננו מחכמי אחד חכם כבר.קדטני ,כותי ואמת ,תוהו דברי ,וחלומות הבלים נתב ,חלמת בתר דבריהם

 ^זנאה תוסף חכמה תוסיף
קנאה' תוסיף דעת תוסיף

 #אנן ישבו ובער הנסיל אף
ו־ענן ככצל הבארות ף0בח

רי

??•ך

ו
1

אוצו תכנת ע״י הרדפס7 מס עמוד מקובנה אברהם בן יעקב - )הגר״א( זלמן שלמה בן אליהו אברהם< בן אליהו, >שני נתן דרבי אבות ־



2 ארר׳ן מסכת על :חי

 אל אמרו מכאן להרע מאל חיש איש 3ר31י1
לתורה לקרנו אפי׳ לישע אידס יתחבר"  ל8 סי' החסידי׳ בם' החסיל יאודה רבי׳ חסיל גמ״ר מי

 וישמע בכסח{ יתרו פ׳3 שם במכילתא וכ״מ' חחקפ״ה
יתרו

 הראשאבות
עשירי פרת

קם

 לחורה קרנו א)$י׳
לאמרי׳ וסא

 פ׳ בסנהדרין )צ״ל בנינות
 וירא דר' א!( ע* דל״י ד'

 דלהדרו בריוני להני מקר׳
 יתחבר אל מ״מ בתשובה
 פןילמ׳ גמור חיבור עמהס

 יונדב שלמד כמו ממעשיו
 פ׳שמות רענן יית לאמנון

 שהרי ל״מ ולע"דאימהא
 קפלי והוו התם אמרי׳

 בס׳ר״ס ועיין עלים רבנן
 ד׳ בשע׳העמס בפ״י שס

 הון נס׳ ועיין ע״ג רת״ה
* מתני׳ נפי׳ -עשיר

הדיינים

עשירי פרה
 נזה שהכוונה ילעל״ן ?“בל קבל, שמח בן ושמעון טבאי בן יאויזיה

אל אומר טבאך בו יחויזז מיזם

בעלי וכשיהיו כעורפ^הדיעיס עצמך תעש

 יחידי לן
 בלשו! אמר לא ל וצייר
עצמכסויע״ש תעשו אל רבים

מתפוזר

שהם

 יום נכל
 כן סנאמ׳

 ופי' פחדתי פחד באיוב
 עמדתי ימי כל ו״ל רש״י.

 וכהי׳א י יע״ש נפחד
אדם אשרי כ״ח( )נמשלי

ברשעים בעיניך יחיו לפניך עיבורי׳ ריבין
כזכאי׳ בעיניך יהיו מלפניך .לכשבפפרי׳

עצם׳ תעש אל הריוני את עליהם כשקבלו
ב^תלבי׳ שאם מלמד חדייניןכיצד כעורכי

 דןימדי תהי אל אמר והתנא תנהל אל הלכת או דבר ושמעת המדרש
עמיתך תשפוט עכ"זנצדק , . .

 אחר ולא לצדקו שאתך עס באיו׳ ושואל יושב הוי אלא להש־ב ברוחך

 דין לכס היה ענין ומאיזה אמרו)יברוה טעם

 וכהלכה כדין עיקר תחילה להש שאל הלכה אומר זה

ריבי׳ בעלי ששני •ובזמן ששאלוני בזמן(

יע״ש

 אויבי עבי נמצא העני את אחייב ואם העני
 אויבי העשיר נמצא העני את אזכה ואם
 כעורכי ואתן זה של ממונו אפול חי^ך תאמר ואל
 תכירו לא א׳< )דברים אמרה והתורה לזה

 מהת״לכקבן אומר ר״מ היה • במשפט פנים

כגדול

ממ״ש

 מןכפורע' אליתייא׳אדם
 מתפח׳בכל אדם יהא אלא
 אשרי כה״ד כו׳ ויאמר יום

 לי נמצאתי לא שפא מתפח׳תתיד אלם
 זנות אלא לפניו

 כו' לי נתן בלבד אחל
 בפייק כדאמרי' והכוונה
 וכל ע״ב לטייל דקדושין

מזכיותיו מרובין שעונותיו
 כלי בחייו מצוחיו שנר לו לשלם רש״י ופי' לו מטעין
 ע״ש ע״ב דק״ס ס׳וישלח נזו״הק וכמ׳יש יע״ש לטורדו

 הריב יעמ״ם יע"ם וירא ־0 יו"ב למק יושףנ יי"ןזע
 חמ״ש ולק ע״ש ז׳ אות ריייש מער׳ קדמות מלבר נם׳

 הרי פירות לס ויש ק-ן הל שי זכוון מ׳ ריס לקמן
 יש בלבד אחד ונות אלא שאינו ואפי' זכות דסיזש

 דף נח פ׳ הק בזו מת״ש ע״ז ק״ל ועול ופירולן קיץ לו
 סלקא נא עולה להא עולה קריב נחאמאי ע'ע״א

 הרהר נח אלא □נ נמה ונח לצבא הרהורא בגין אלא
 דילמא דיחחריב עלמא על אניד גזר מנייה הא ואעד

 ונו לי ישחאר לא ו לי פזע .ןינות 5כ לי ביז5ד ,יגג
 כפך נראה־ ווה יע״ם לה׳ תזנח נח וינן מיד בעלמא

ודוק דילן בברייתא כאן

 יהיו לפניך עומדין דינין נעלי
 שיאמר די היה הנה כי־שעי' בעיניך

 לו׳ 'ודייק נישעיס יהיו לפניך עומדים נע״ד צץ
*־״״■ נס' ואיתא חסידיה משנת וו דהרי בעיניך

וכשיהיו

החסידים
נסי'

 מז״ה הקשה הדיינים כעורכי עצמן תעש
 על שמדבר אלו התנא ע״ל ו״ל במצולה לול

יהיה שלא ומוסכם יחיל נלשץ

 עס״ת בפי׳ כרס״ך מ״ש ע״פ
 לא ואמר ח״ל קדושים פ׳

 ואחייך רבים בל׳ עול תעשו
 תשפוט נצדק יחיד בל׳ אמי
 מהדיינים אחל שאס לומר
 שאין או סיומה שסדין ידע

 נקיאי׳נאוחו הלייני" אביריו
 חצוי הקולר יאחר לא לין

 ואני הרבים סהס נצואריהס
 אף תשפוט נצדק ח״ל כיחיד
זה בדין יחיל שאתה עפ״י

 עצמך תעש אל וי״א
 אם כלומר סדייני׳ כעורכי

 מרותה שהדין עצמך הגע
 הדיינים חביריך שאין או

תאמר לא דין באותו בקיאים

 הגס מניריך הדייני
יחיד ואחה רבים

 סדייניןריל
 ננ״ר נפ"ם ראש

 חת בני בתוך יושב ועפרון
כלו׳ ארכי מינוהו יום באותו

 נוישלח וגס הדיינין ראש
 ראש ארני מלאכים יעקב

הארכי מושי ומלשון הלסטיס
 וכמ״ש נע׳ מתחלף וא׳ כסנהדרין וראש יועץ שהיה
 לניהמ״ד נאת שאס הברייחין ומפרש בפי״מ זרי״ו רש"י

 מופלא כרב עצחך תעש אל הלכה או דבר ושמעת
 היושב כתלמיד יושב הוי אלא להשיב למהר שבסנהדרין

 בתוספת׳ לה כדתני נמי והיינו נו׳ ושואל רבו צפני
 בהלנה עומקים סהס ומצאם נכנם דסנהדרין פ״ז סוף

 שהן ענין שיודע עד לבריכה לתוך קופץ יהא לא
 ואינו בחכם ׳13 פ"ה לקמן דחנן מס והוא עסוקין
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ץהחכמו אןצר תכגת י״ע הודפס284 מס עמוד חיים בן יצחק נסים רחמים פאלאג׳י,< - הראש אבות



קטיז הראש פי ן אדר טסי על חי־ אבות
 יה כ ס״ק נאגרים שם ג״כ או״ת הרג והניאו כשרות

 סהה׳ למה מקום אץ ונזה ייג״א סקי״א שם מ״ק והרג
 ניח׳בטעכ׳ זס7 וז"לועוד נפי"המ תולדו׳שמשון סרב

 איך השער לשון נהננח כדין יכיה אס אמנם זכפירס
 כוס וממילא ע״ש כו׳ כרשעים בעיניך יהיו >ןאמר

 להסתכל דאין מס״ח אמי׳ר נראש דמ״ם שמעינן
 היינו רשע בפני להסתכל כשטועני׳דאסור הנע״ד בפני
 נשאר אנל ניניהם והכחשה כפירה שיש הינא דוק׳ גמי

 לדיין מותר והכחשה כפירה ניניהם שאין טענו'
 לשוןהש״ך מסדר כרשעי׳וכ״מ דאינס נפניסס _^הסאכל

 נם' החיים לכר׳אור א׳ור ראיתי חמו"חי מיהו * שם
 שחוע לאמר נע׳ההיא 'שופטיכם נפסו׳ואצז׳את דנריס

 ישא שלא )לשופט( ה' שיצר כו׳ספי׳וז״ל אחיכם גץ
 א׳מהס שיטעה אפשר כי )ננע״ד( נהם עיקר כל עיניו
 ויסתחמו ממנו יותר יפה עץ שהיא הראיה נמין

 ניש׳חניג וגדול חסיד גדול חכם מפי טענו׳ושמעתי
 מדקל' שהיה נירדוגו משה רני הרג ה״ה כרוח עלי

 עיניו נושא ולא.היה ^למטה עיניו שיהיו גשע׳הדץ
 לצד עיניו נושא היה" שאס מרגיש ושהיה .עיקר כל

 שכננלו חתנצנל היה כדין א׳מכעלי נתיזה ההכרח
 השמיעה אלא יעשו שלא ניןאחיכס שלויע אומרו .והוא

 מינה שמע כו׳יע״ש לפניהם מהטועני׳ והדנרי׳נאי׳
 אזהרה והכחשה כפיר' נהם שאץ טענו׳ דאפי'נשאר

 נפנינע״ד עיקר כל עיניו לדייןלישא דאין" שמענו
 נפני להסתכל ויזכו' כי־שעי׳ משו׳שהס כשטועניןולאו

 טיעס־החיי׳ם טעמאטעי' שהרי חס׳יח כדכ׳הש״ך רישע
טענותיו ויסתתמז מהם א' יתנלנל שלא זנו

ר,4״

 דק״ג פ׳ נחצוה בנימין נחלת להרג ולא/י/י
דייני על מגילה תוכחת שכ׳טונה ע״ד / "/>^י

 השער נעיל' טרס תכף לדין ננאהעשיר כי ישראל
 ברוך לאמר סלוס לו מקדימין הם ההריו סגר והדלת

 וז״ל ע״ז וכת׳ רפה נשפה ולעני שוחקות גפנים הנא
 הואיל הדין שלו׳לנאי נהקדמ׳ אית איפור׳ ולדעתי

 נעיני׳ עומדי׳לפגיךיהיו הדין כשנעלי לנוההנא ואח׳
 שלום להקדי' דלא נוה התנא דשלל ודאי כרשעים
 חגע״ד א׳ שודאי נדורו׳הללונע"וה ונפרעו׳ לרשעי'

 ננרוכו' כי כדין שלא כופר או של״כ ותובע הוא רשע
 נס׳רו״ח דדהנ׳נר״ז רישא לר׳אב׳א ראיתי וראה ע״ש י

 הרו״ח עליו הנז׳ונמה ע"דהר' דהשיג טו"ב נסי' חח״ת
 נשעה דוקא זהו־ כרשעים בעיניך יהיו התנא מ״ש כ'

 זה ודייק זה כנגד זה טוענים שהם בדין סעומדין
 סה׳ן לפניך נאים נע״ד וכשיהיו שאמר התנא בלשון

 לפניך נאים נע״ד וכשיהיו דל"ק דייקא בדין עימדין
 כרשעים בחזקת אינן אז לפניו בכניסתם בביאתם כי

 דינר גדול דבר אנא מרן כי אמת הן נר״ו את׳ד
 אננ״ר תענה מה ידעתי לא אמנם התנא ל׳ בדיוק
 זו נכי'מכנה חיים דרכי נספרו נר״ו עצתו הוא לת"ש

 ט' ביאת׳ נתחי׳ דהיינו עומדי׳לפני׳ נע״ד !־שיהיו
 הטור רני' מדברי וכ״ח כמש"ל כרשעי׳ נעיני׳ יהיו
 כ'0 פ״י טו״ב כי' נמ"מפס הלבוש והר' ש״ע ג ומרן
 יאת׳כזאיל לא רשע כשרות' א' לפניו נאו ואם וז״ל

 נעיגיוכרםעי׳כו׳וכשיפטרו נ׳נע׳יד יהיו לעו׳ אלא ו׳ב
 ותלכ׳וכסיפטרו ככשרי׳כו׳עי״ע נעיניו יהיו אז מלפניו
 נניאתם דאפי' ש״מ כנשרי' בעיניו יהיו אז מלפניו

טענת׳צריך לטעון פיהם שיפתחו קת־ס לפניו ננניסת'

 נאו אתי״רזאס נראם ממ״ש כרסעי׳וכ״מ שיהיוצעיניו
 כי ובאמת ודוק הבי נמי דייק לעולם יל בו לפניו

 נע״ל להסתכ׳בפני דאין ס״ח מסס ך הס שהניא הל
 עצמו הס״ח מדברי כן דל״מ כנגדי קשה כשטועני׳

מהלכות פ״ך כרמב״ס ועמ״ש וק"ל וכמש״ל במקומו
ע״ש ה״ד• סנהדרין

 רשע דכחיב ומשום כסקרנים י״ל כרשעים
נקט לרך סקר פעולת עושה

 בכוף סכר קי־ית הי' וכח״ס כרשעים נלישנא הקנא
 משקרים כרשעים בעיניו ויהיו סנהדרין מה ג כ0

 שנתחייב ממה יותר תונע שהתובע כלומר בטענתם
ובדפי! לו שחייב מה אפי׳ לו כופר והנתבע הנתבע לו

 גרים מה״ס פכ"ב 2'בסו והרמנ״ס כזכאים יע״ש טי״נ סי' גח"מ הפרישה כיב
והר' בש״ע ומרן הטור ורצי' כצדיקים

 ויש ככשרים גיסי ס״י טו"נ □י׳ נח"מ סס הלבוש
 כל ודון וכתבו־ בדבריהם שסיימו שכיון בעדם להליץ

 א"ןי״ל לשון ליפוי וישנו סנ״ו לכן וכיח לכף מהם א'
 מרשעים כהפוך שהוא צדיקים שנקט כרמב״ס בעד

 הכוך (י"ב )מסלי דנתי׳ והיינו ברישא התנא שנקט
 זכית בס' ועיין יעמוד צדיקים ובית ואינם רסעיס
 בשנועו' לרש״י ועיין ע״ש י אנוח פרקי פי׳על אנית
 הפך הס שדבריו עש״ב ני' דן כוי ד״ה ע"א דנ״ט
* ותשכח דוק כוק כנו׳ הפוסקים מת"ש

 משנתינו נפי' טוב יום חוככת לסרב להביא ותוסיף
 צדקו דבריו ולפי באורן שס יעויין כשקבלו נד״ה
 ודוק בדבריהם שסיימו מה הנז' הפוסקים. דנרי

והבן
 נקהלחכסי׳ז׳( הוא מקרא לשון ברוחך תנהל אל

כאן ר״ל וכן החסר אב תנהל אל ז״נ ופירס״י
לישן לאשגרח יותר שהוא-גאה קרא דנקטכצשון גיא

 הוצי׳הרמנ״ם שמכאן כו׳ואפ׳ ושו^ יוסנ הוי אלא
 6שו החלמי' ואץ כ״ו ת״ח מה׳ נפ״ד מ"ש

* ודוק לפמש"ל וינוח שיתיישב עד כשיכנס  תלא להשיב נבהל שאי׳ כיון כלו׳ הלכה אוכר
שמדקדק מדעת ושואל במיתון יושב הוא

 נו' זה דבר אמרו טעם טע׳ודע׳נאיזה בטוב לשאול
 קרו' שהן דברי' כל׳פי׳סמשיב אומר שיהיה ימשך חזה

 נפי"המ עובדיה רני' וז״ל הל' שהם עד התחת אל
 שתהא כדי להשיב ננהל ואינו ז׳ משנה דאמת פ״ה

0ל״ איוב אומר) הוא גאליהוא וכן כהלכה תשובתו
ע״ש ואחוך ועיר לי בתר  בוחן וההלכה הדין עיקר תחילה להם שאל

בני ולחבריו לרבותיו יערבב שלא פי'
 לא ממונות בדיני עוסקים כס חשל דרך שאס כישיבה

 חהי׳עיקר להם אלחשאל טהרות כדיני דעתם 'יפליג
 שתל אחרי׳ מדינים וההלכה עכשיו עוסקים שכן כדין
 שהזהירו וכמו סצ״ל נ"ל בן סיסאלוס בזמן להם

 כלכו׳עצר' נפסח הלכותפסח סשואלין גדול בתלמוד
 חסאליה לא חדת במסכתא רבי קאי כי ותארו נעצרת

להם שאל פי׳ הכי א״נ י אחריתי נחככחא
 מרבותיו השואל לתלמיד ר״ל הדין עיקר תחילה

 לתלמידיו נשישיב רב על תענה צ׳ו ט׳ וכהלכה
ס נספרת הלא כאן נמפרשים ועיין והנן

מס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס286 מס עמוד חיי□ בן יצחק נסים רחמי□ פאלאג׳י, א - הראש אבות



שביעי פרק
 לעמת היוני! תת• עד כת! עמיה לשי; פ״ישו דעמיס ענייה וני' ביתך
 עני להיות דתאנת דתשתעומי עני תגויי־ת והוא לאתכנעא ותי־גיתי תעני
 הוא אה ת ה החיי דתסתתא עכיויי וכניסתו בא'בא• ,שפיירש" כתו ושפל
 חושל ע״ר להיפך וכן ענווי' לב להיותם אחוריו עררים כימו כני עיניו

 ת ש כנשי; •ק דק אשתי עם שח־ • רשעים תפרעו כס שקר דבר מקשיב
 גחון כיני' איתהך כגתיא נ אחר הא לך תקשה משיסידצא דברים נקע ולא

 כדאיתא היעל ימתן דתשא תתל• אכל בעלתא שיתה דקדק לכן לה ולאש
: חשד חשים יזכירו כאשת י ננ"ת

לא איים פירקא טליק

י* נתן }*די אצית
 עניים שיהיו אדא ממעז ביתך בני ודא ביתך בני עניי׳ יודו

 שתיו כדרך בתך בתוך' ושותק שאוכלי׳ מת משיחין

 *ייזיוב שר ביתו בתיך ושיתק שאובדים מה משיחין עניים
 מתוף בא אתה מאין לחברו אהד וכשגפגשגזחבותאמי

 וכשבא איוב שי דביתו הויך אתה וראן • א־יב שי ביתו
 יא רבש־ע הקכ״ה יפני אמר פורעניות-נדולה עי+ה־וא

 לברטיא פתי אביתי צמאים יעביןומשקה מאבל הייתי
ומגז. 'שנ׳'׳' ערומים מלביש הייתי ול<ה ממנה יתיע אבי

 ו^זורחין ביתך* בתוך ת ושור, *אתדהיוישב׳ לאברהם הגעת לא עדין ראיובאיוב הקמה איל תבשייתתמםאעעכן
 שדרכו את בשי■ האכילהו בשר *ייזתשררבולאכור חטים האבייהופת חטים שררכילאכויפת נכ*סיםאציךאת

 אורחי'ןמכניס(יתוךביתו*>ת ו־כשמצא בעוים אבלאבררהםיאעשתכןאלאייושבומהרר יש^ןהשקיהויין
 יין לשתות דרכי שאין ואת בשר האכילהו בשר לאביל דרכו שאין את חטים פת האכילהו חטים פת יאמל דרכי ן שאי

 ושתה,וברך אכי ונכנס הבא וכד ומשקרה מאבי והניח הדרכים עי גדורים פלטריין עמרובניה אדא עיר ויא יין השקהו
 ד־א :שבע בב*יתר אשי ויטע ׳•־ אברהםושנא׳ שד ביתי בתוך מצוי שואד שהפה בל רוח לונחת לפיבךנעש־ת לשמי■
 עיפתחוישיבעלהמתואמר ועמר עני והיךלמד״הובא ג׳כענותניין ביתו ובני שארםעגיותן בזמן ענוה ביתך בני למוד

 שמסנעשית לשם ברך ,“ושהז ונכנסאכל דפגיו עדשיאנכנםושלחן והכנס דוחןבא ואומר ׳שבכאן להסאביכם
 דו ואמרו בכאן יש אביכם להם ואמר פתחו עד ועמר עני ובא קפרניין ביתו ובני ענותן ארם שאין יממן נרויה -ורז נחת לו

 לו ענותניןורהיך ביתו ובני ענותן שאדם בזמן כיצר ענודה ביתך בני ימוד אחר דבר • בנויפרה והוציאו בו •ךאוגערו
 ורעתו עליו מתפחד אין לבו אחרים אצי מדיברה עושה אינרה שאשתי אלד,י ר־,׳ דפניך אני מולה ואמי• חים ימדי>ת
 רצו-ןמלפניך יהי ואמר הים ימדינת יו והדך קפדנין ביתו ובני ענותן אדם שאין ובזמן שיחזור שעה ער כמקומה מיומבת

 ער מיישבת איגדה ודעתו עדיו מתפחר ורבו מריבו־־, יעשו אי ובני אחרים אצר מריבו-, שישה אישתי שאין אדרהי והי
 מרבי־ה שארם שכלזמן חברו באשת יומר צריך ואפייורהיאאשתוואאין עםרהאשה שיחדה .תרבה ואי י שיחזור

 רהאשו־ה עם שיתה תרבה אחרואי רבי * גהינם יורש וסופרה תורה מדברי ובוטל לעצמי רעה גורם האשת אם שיחה
 חמי עם ערערתי וכך כך לאישתו ויאמר ילך או תכירו עם שערער או כביר בו נוהגין היו לא יבי׳־ר, בא 'שארם □ומן כיצד

 שמרת כמד בי נוז-זגח אשתו חברו את ובעדה אשתו עצמויבוזדהאת את בוזה אז לו אפיתי וכך כך איד וכך כך
 עצמו זיתת בהה האיש אותו ונמצא לאשתו ושיתן חיך לביני שבינו לברים לי אוי אמל חברו ששמע כיון עליו ומשחקת

י חברו ואהת ואיזת^שתו
ם־די־ק■

קברו׳מרהם־ רהארביי פיח״ונתאי בן
רב דך עשה אומר פרקידה כן יהושע ־

 דך עשרת |לכך~זכור רהארם כר את ן ד }והויחבר לך וקנת

מקראי וירמממנו קבע יואתרבו כיצדמדמלשיעש׳ רב
 טעםשדהניחלובמקר<! ואגדות תיבות מדרש ^משנת

 סוף במדרש לו שהניח וטעם ביהלכית יו שאינמר יף8
 י ובי־כת מיאשב ההוא נמצאהארם באגרת רו שיאמר

 י הוא למרה אחד מרב תוררה תיומד אומר מאיר רבי היה
 חטים' מקצתרה וזרע ־אחת רה שר לו ת שה זר *א - ימ

 א"4וגמצ אילנות ואחר זיתים אחר ונטע שעירים ומקצתה
 ובזמן' !וברכה טוב ומלא הארצות ספוזרבץ ההוא אדם

 זרע בא׳ שרות ד׳ לו שיש למ-הרדאדם מפיוג׳ שרומז־
 אירנות ובאח׳נטע נטעזתים ובא■ שעורים זרע ובאי חטים

 קנח > ברכה 'וברא טיבה ברא באי־צות מפוזר הוא הרי
 שיאני לעצמו חבי אהרם שיקנו-! מימר כיצד לךחב־

 י סתריז כי דו ויגידה עמי וישן עמו יישנו-, עמו ויקי-א עמו
שבומןשיושביןועוסקת אתרץ וסתרדרך דסוזרחורדז

בתיררה

פירקא־

 נראה רב לך עשה .יוחנן כן ומייס• ׳ועזר כן חיים׳ מהם
 ארם תכל הניתר חכם איזה ייהרש״א שפי תה עע׳י לפרש

 ד״קא רב לך דקאתיעשה והייני ינ״ש כידו תתקיים תלתירו וה דע"י הטעם
 רב נקרא נ״כ שאתה סיהך ללתודתכלאכס אתהתכנעא׳יע ר"לדאם
 רק לו נייך אין אתה אס אף ר״ל רב לך עשה ן בידך תתקיים שתלתודך

 וערסתםייע • רבו ככור כי לנהוג אתה א׳אפ״הצריך וכר מתנו ללתוד
 • ארס כני שאר ק"ו רבו קראו דכייס כ׳ אלא חאחיתיפל לחד שלא וור

 אות אפילו תתני לחד אס אף האיךיאחרו לך תקשה דלא נחי מחא ובהכיי
 שאמרן יוציאות כאילו ערוך תלמוד נגד והוא רב כבוד בי לנסיג א'צריך

 תיירי דהתס א״ש דרכיט לפי • חכמתו ריב תתני שלמד מובהק רבו דקא
 רכז ויקא הא ש צריך יצזה אביו לאבירת קירחת שהוא אכירה השבת לענק

 שלמד רב עליו עשאי כעצתו שהוא כעלתא ככיד כו לנהיג חשא״כ מובהק
 כלכר ככור נו לנהוג רק עבירה השבת לעמן תי לקד צריך אין א' דבר תתני
 ע״ן כת״ס דאתרו אע"ג וכי' קבועה רב • דייקא לך עשה דקאחר והיינו

 סברא לצתיד שטיב כסברא סיחןכרכהה״ת רואה אינה א' מרב הלותו
 יצא בא ה כ• א תעל רב תחר כתקרא כן לא כפלפול ׳תחרד דעי״ו הרכה

 רבי לי ח שהנ טעם יס״פ כמשנה צו שיאתר ה״ג י' ליפליגציסנאבהלכות
 ליחד היה אב כן לא כמשנה לב הטעם וה שלו רבי צו ש,אתר סיף כתקרא
 היה צי א״ב נתענה אחר טעם ל יתן אחר הרב ושתא אחד יכי אצל הקרא
 הטעם ילפ • כנירעכש״ס הדין ישתנה הטעם יפה'דלפי עילה משנתי

 אלא שנת ל פציג דלאל הנ״ל הגחרא לטעם צרי׳כין אנו אין אכיתדר״ן
כעיקר הוא הטעם איזה בספק עוקר כ״הי' צאתיתו הדין ירע שלא ולטעם



יהוידעד׳ ג׳ פרק שבועותב!
 כפשיקיש מנד תשיק 126 רחשי; ששיק יאמרו ואם ככיוון,

 שנוק ם אומד אץ נמי הטעם מיה ולק ,התיבות ומצר
 בתוספת נ* יען העזרות, ועל העיר על כשמושיפין ראשו;

 שמוש־פיןעלהעירועל הקרקע מאיתה מציצית עליית •היה זו
 דמתעליז וטו; התישפת בזה מתעלית דהקרקע הטונות

 שעולים הניניצית אותם ואז ניצוצות עליית ממנה יהיה
 מ; המזמור זה כי ארוממך מ; ומתחילים זו שירה אומרים
 גס ולק לעיל, שאמיר הניצוצות טל שירה היא ארוממך

הם כאשר נינוצית של השירה אותה אומרים התחתונים
:אריממך מ; ומתחילים חומרים הס

ליה הויין לישתה שמיך מאשתי השורש כל ע״ב, יי״ח דף
 הגאון מ״ש לזה עעש בש׳ד נ״ל זכרים. בניס

 ואפילו בזכר שמחץ שהכל העעש נדה במסכת ז״ל חיד״א
 הטיל תנחש שתר ני משני בנקבה עצבי; והכל המלאכים,

 שהיא מועעת זיהמתו הזכר ולק מחרם, יותר בחוה זוהמא
 ולק ,,ללידת שמיני ביום ותעקר הקצן זו גם אשר הערלה

 שהושת נדה בדש שהיא מרובה שזוהמתה משני בנקבה עצבי;
 לישת שמיך מאשתי השירש וא״כזה ע׳ש, לה תמיד בא
 הנדה דש שהיא הנחש מזוהמת בורח שהוא נדת דם של

 מדת כנגד מדת ק על ח״י, בו ויטמא יכשל ש; דחישש
 המעע פגש כ״כ זוהמא בו שאץ זכר ב; הקב״ת לו ניחן
העימד יכל שמיני, ביים לתגיז עומד הערלה שהוא שבו

 טהור: כל' הוא הזכר דנמצא דמי כגזוז לתנזז
זכיים. בנים ליה הרץ במ״ש היי; על המבדיל כל שם,

 איתיית כמי שלתש המלוי יי; אותיות בס״ד נ״ל
 חיני נו"; שבתוך דהיח״ו •ץ, מששו עולי; ג״נ שהם הפשוט

 לברי דימה שתינו היי; על המבדיל זה ולק במבטא, יוצא
 כמיתי. זכר יהיה ממני היוצא דהולד מדה כנגד מדת יזכה
 הבדלה כל דץ משני הבדלה, ־ל ביי; זה לדבר מיכה והא
 להבדילו שמכשיע זכר בשיג שהיא שבת לכבוד נתק; הוא

שהיא השבת מ; שנשפעיש נקבה בסיג שהם החיל ימי מן

ל׳. י•דף

 אית צד כי והיינו ק', בצד בת וקרי ים
צר, צירוף הרי ׳ר׳ אות ומכאן.הוא

את תשפוט צר אותיות שגיא ק׳ נד

אפי אלא זנית, לגף נשפטים. שהם נקבית ולא משפיעים שהם זכרים לבנים
עי" לחימדו ונדיך שיעים נקיה מספר על יתר זכר מספר בסייר ג״ל וטור
להד חזה צריך עגי׳ז לי, זיכה שיעים שמספרו ה"; על המבדיל ולק יין, כמכין
-,1 ״..1״ -״- />•׳־ * ן> וי* ן, ע✓; בש״ד ל נ' ומיד שבעים. משפר נקיה על ציסף שהיא זכר

י אית ח הו מנא; ק' דף דכתינית בגמרא נמ״ש לנקיות ולא לזכרים ניתן ה"!
יצדק אמד ק והגי מציה שעשה זה ולכן ע״ש, לאשת -יינית פוסקי! אין ס"ה

בזני דהייני עמיתך, להם: יפה שהיי; זכרים לבנים יזכה ביי; המובחר מ!
תת׳ י י' נ ע שיכיני הכינה להוראה. ראויס בניס יומר ריב״ל שם,

תכח־ללדוג שם, דהילכתח, אליבא ־,תא שמע לאפיקי החמת על
בסיד ינ״ל נכנס יידוע ליריאיו, ה׳ סוד היא האמת כיין כי יידוע

ת־ אם ׳ף קו דליית מצות דעביד זה לק סוד, מספר עולה יין כי סוד, יצא יין
כלו דל, והיינו יפית הוד מכת האמת על שינוי; להוראה, זיכה ביי! המובחר מ;
א תלך כמי יפית אצל יצא הבדלה, של לכיס יי! נכנם וזהו יין, משפר שעילה ה׳

 את ד; הוי עמיתך תשפיט בצדק החד דבר שם,
מבעיא לא הגונה בש״ד כ״ל זכות. לכן! חבי־ך

ילדוגו חליי לנטית אתה שצריך לשכל ר,דיי ■־.זנית צד אש

האמת: על שיניין להמבדיל סיד
 בנים ליה הו"; תשמיש בשעת עצמי המקדש כל שם.

 תשמיש בשעת עצמו דהמקדש בס״ד נ״ל זכרים.
 מיעט־ דתאותו וכיון אותה, וממעט תאותו נח מחליש הרי

 תחלה, מזרעת אשתי תהית דאז הורע, בפליטת שוהה
 תזריע ט אשת דנתיב זכר, יולדת תחלה מזרעת אשה יקי״ל

זכר: וילדה

שלישי פרק
 יכילה האיזן ואץ• לדבר יכולה הסה שאין מה ע״ר, ך׳ 5דף

לדבר יכולה הפה דחי; גיון פירוש לשמוע. י
 האיזן דאין כיי; קשא אך לשמוע. יכולה אינה הא}!; נם לכן

 האוזן דאי; ינ״ל אחד. בדבור אמרם למה לשמוע יכולה
והיתה נס להם עשה הקב״ה אבל טבע, בדרך לשמיע יכולה

תלך והכונה מהנא, דל מלכו; תלך י־׳־1

 שבת לנבור עשה זה וכל נס. בדרך לשמוע יכילה א!נם
 הטבע מן למעלה נש בורך לאזנש נשמעת אמירתי שתהיה
 למעלה שהיא עוה״ב מעץ שהוא נשגבה מעלתו להודיע

הטבע. מ;

רביעי ברק
 קצר לו אומר יאחד צרכו כל מדבר אחד

 זו חלוקה למנקט אצטריך למאי קשא דבריך.
ומה דהשתא ראשונה, בנא מן וחומר בקל אתיא והלא
 והטענית הרי; בעיקר ניגע זה דאי! יישב יאחד עימד באחד
 כל מדבר ואחד קצר לאחד באומד וכ״ש דאשוד, חמרת
 ונ״ל דאסור. הטענות שהם הדי! בעיקר נוגע שזה צ־כו

 מרע״ה שיהיה :!שמע אחד פשוק בגמרא, דארז״ל בש״ד
 מיישב, ׳לומד שהיה משמע אחד יפסוק מעומד, בהר לומד

 לו יש בישיבה דהאדם מעימד, דנית מיושב, קשית ומשני
 צלולה דעת להם ך כצר הקשית לק יותר, להבין נלולה דעה
 בה לשרש לה נקיט השניה חלוקה והשתא מיישב, לומד

 יושב, ואחד עומד אחד יהיה שלח שאמר ראשינה חליקה
 תלי׳א ועמידה בישיבה וני בזה, יש טעם מה ליה יקשיא
 מה טוען אחד יכל הטענות, ע״ש נפשק הרין הלא מלתת,

 אחד יהיה שלא שניה, חלוקה נקיט לכך לטעון, לו שי:
 יהיה אם כן ועל דבריך, קצד לו אומר יאחד צרכו כל מדבר

 מדבר צלולה שדעתו היושב זה נמצא יישב ואחד עימד החד
 ואינו בדבריו מקצר צלולה דעתי שאץ העומד וזה נרנו, כל

 לעמוד מניחו וכשהוא לטעין, ראוי כאשר שלי זכיות מד?ר
 הדעת ישוב לו שאץ דבריך, קצר לו אומר כאלי זה הרי

 לו אומר כאלו הרי שמישיבו ולזה כראוי, טעניתיו לשדר
צרכיך כל דבר

 שי יקיא ליה
 נשחת: ועי״נ

 זאת נעביר
 רב חשש הגז׳

ו ליה דמחנף
 שלי מחי דיני

ואז בהגריה,
לי

ע״ל שם
 מרי יייתה
 דירי׳ קובלנא

 שהיה אייוה
 אלא בפניה

 ־ זו להמצאת
 מ; רו הזיז

 ש רצת בש״ד
 ובפר: בגלוי
 כ: נס דלנך

: בפרהסיא

ט: שם,
מח

 ת״ח כביד ני
 דו אנחנו זה

ה זו דרשה
שמע!

מני שם,
מל

 שני והיינו
כיול׳ מקוש

 לאי גיגה יה

 סנשנים לי
 ב כו שטעה
י:ו שם.

 לונו אפשר

 שמעי! בעד
 כק להעיד

 ולפעמים
 עדי אנחני

מ אחד כל

: ולזכותו לטובתו לי יפית
 בהורה עושק שהיה פירוש ובמניח. בתודה עמית ש□,

 למאי וי״ל וג״ח. בתורה שעשה כאביי ונמנית
 למשר׳ בלב־ נתירה די לא וכי המכות על לפרש הוצרך

 ת״ת של דין היה אש דגמ׳ זה לו ופירש בסיד ונ״ל תגריה.
 לדחותו, חזית מאי חגם זזה חכם שזה מאחר לפניו אחר
 רכס אוהו אם וג״ח, יתירה עושק שהוא שא״ל כיו; אבל

: בעבורו נדחה בהורה אלא עוסק איני
בתגריה. למשרי אמר הדר ליה לחניפי לי שלח מאי שם,

 הלא זה ותידון קישיא לעשות ר"! היצרך למה קשא
 לחניפי לו לומר שף יו רב חשיד דלא מאיליו מובן הדבר

 ות־רון קושיא דעשה ונ״ל בתגריה. למשרי נונתו יבידאי ליה
 מעשת קודש ני טענותיו, יסתתמו שלא דינו יעל בשביל זה
 אחר, בע״ד על עגן רב לו דשלח נחמן לרב כזאת קרה זי

 ועבד קרונו שהוא ר״ן וחשב לדינת ליה פסילנא ענן אנא
ליה



,דר/?
אכות מסכתאוצר ׳ —׳

י משנה - א משנה א פרק
רטמפרשים

 ליהושע ומסר׳ נאמר ולפיכך מסיני משה שקבל מה כפי
 בנבוא׳ שוים הי׳ לנביאים תקנים לזקנים מיהושע אבל
 נתמעט שאז כנה״ג אנשי אבל ומסרו׳. נאמר לא ולכך

)מתש־ייל( ודו״ק: ומסרוה אמר הנבואה

 מתון להיות שצריך שמואל במדרש בדין. מתונים הוו
 הפסוק כוונת י״ל ובזה שיפסוק טרם הטיב ויעיין בדין

 לשון מועד שאקח ר״ל אשפוט משרים אני מועד אקח כי
 שסיים י״ל וזה אשפוט. משרים אז מתון ואהיה זמן

 למוג ראוי שהעולם ר״ל יושביה וכל ארץ נמוגים הפסוק
 סלה עמודיה תכנתי המשפט בזכות אנכי אז חטא באיזה
 ימזק( )זר־ וק״ל• עומד שהעולם העמודים מאחד שהדין

 לשון אמרו כ׳ טוב יום בתוספת הרבה. תלמידים והעמידו
 והרב בעמידה לומדין היו כו׳ משה שמימות לפי עמידה

 יושב אתה מדוע יתרו בפרשת לבאר נ״ל ובזה פו׳. יושב
 אלי יבא כי לחותנו משה ויאמר גו׳ נצב העם וכל לבדך
 אולפן למתבע כתרגומו ופירש״י אלהים לדרוש העם

 כו׳ העם ויעמוד וברש״י הגבורה מפי תלמוד לשאול
 כו׳ ליתרו הדבר והוקשה עומדים וכולם כמלך יושב

 למה ותו צורך ללא לכאורה לבדך דתיבת למידק ואיכא
 בזה מתרץ דרש״י תימה ואי כמלך יושב לומר לרש״י זה

 נצבים העם וכל ישב למה אדם מכל עניו היה דמשה כיון
 מחול כבודו אין כבודו על שמחל ומלך כמלך לז״א

 ונ״ל כו׳. שמזלזל לו הוקשה מה יתרו על תקשי דלפ״ז
 מקשים ובתו׳ אותו דנין ולא דן לא מלך בסנהדרין דאי׳
 לא משום בסנהדרין מלך מושיבין אין דאמרינן אהא
לא דהא ותימא דן לא דמלך ליה תיפוק ריב על ח**ג

 לדון בסנהדרי׳ אבל דן אחרי׳ עם אבל לבדו .!־קא
 בו׳ מזלזל אתה מדוע וז״ש דן לא אחרים עם אפי׳ ד״נ

 הא ורן יושב אתה האיך א״ב כמלך שאתה״גוהג וא״ת
 עם יושב היית אם בשלמא לבדך. וז״ש דן" לא מלך

 אתה אי לבדך אבל התוס׳ כמ״ש לדון אתה יכול אחרים
 לדרוש העם אלי יבא כי משה לו השיב ולזה לדון רשאי

 דמגילה בגמרא כדאי׳ ר״ל אולפן למתבע כתרגומו אלהים
 אומר אחד וכתוב בהר ואשב אומר אחד כתוב ב׳ כ״א

 ושונה. יושב ולומד עומד רב אמר בהר עמדתי ואנכי
 מפי אולפן למתבע שכתבו ורש״י התרגום כוונת והנה

 כו׳ למתבע "ל צ אלא אלהים לדרוש מהו דקשיא הגבורה
 עצמו מפי משה שחידש תורה עוד דיש מוכח ולפ״ז

 ואם הגבורה מפי שהיא פשיטא דאל״ב דחכמה בפלפולא
 ששמעתי אולפן למתבע אלי יבא כי משה שאמר זה כן

 לישראל אבל שנית פעם היא אצלי כן ואם הגבורה מפי
 א״ב ודו״ק. עומדים והם יושב אני לכן ראשונה פעם היא
 והדין ללמוד שבאים ר״ל גו׳ יבא כי רהשיב כפשוטו י״ל

וק״ל: התוי״ט כמ״ש בעמידה והתלמיד בישיבה רהרב
יצחק( )זרע

ט ודי*
מסיני תודה קבל משה ד״ה

בגליון: שם מ״ש צי׳ נ״ב בהקדמה. כנ^פירשתי
)רא־ג(

 מוצדק דיליף דלמאי
דינים: בעלי בדין

----------------------- ב משנה -----------------------

משנה
 העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים שלשה על

 ]אוניווערזום העולם שלכללות ידוע שהרי נ״ל גיח. ועל
 והמלאכים. הרוחני העולם חלק א׳. חלקים. ג׳ ישנם בל״א[

 עומדת שלנו שהשמש שכמו השמשים. עולם חלק ב׳.
 הלכת כוכבי מכל לה סביב ונוגה באמצע ומאירה

 מקבלים סביב בעגול והולכים המקיפים בל״א[ ]פלאנעטין
 הפלאנעטין. ושאר שלנו הארץ כדור וכמו ממנה. אורה

 מהם אחת שכל במרום שמשי□ וכמה כמה ישנם כן
 השמים. בחצי כשמש שלה באור ומאירה במרכז עומדת

 מסבבים ממנה אורה והמקבלים לה ששייכים לכת והכוכבי
 ]פיקסשטעדנע[ כאלו שמשים ונקראו סביב. בעיגול אותה

 ולא במקומם. וקיימים שעומדים קיימים כוכבים כלומר
 שהם במקו□ מסבבים שה□ ורק מעמד□ נקודת ישנו

 אייגענע איהרע ]אום עצמם מרכז סביב שם קבועים
 המחט בראש שתחובה בדבר תראה מזה ודמיון אקסען
 במקומם. קבועים והיתד והמסמר והמחט יתד. או מסמר
 העוקץ לראש סביב סביב עצמו מתגלגל התחוב והדבר
 שלנו הארץ כמו השפל. עולם חלק ג׳. תחוב. הוא שעליו
 היא הוזוה״ק והנה השמש. סביב והולכת נוסעה שהוא

 והפנקס הדפתרא בראשית ריש בב״ר חז״ל עדות כפי
 ד״א בקיצור וז״ל העולם שברא לעת ה׳ הביט שבהם
הייתי אני אומרת התורה אומז. אמוזז אצלו וואהיה אמוז

 בונה בו״ד מלך שבעולם בנוהג הקב״ה של אומנתו כלי
 דיפתראות ע״פ והאומן אומן מדעת אותה בונה פלטין

 היאך חדרים עושה הוא היאך לדעת לו יש ופנקסאות
 ובורא בתורה מביט הקב״ה היה כך פשפשין. עושה הוא
 החלקים כל בתוה״ק להיות שצריכים נמצא העולם. את

 קיום וע״י העולם בכללות נמצאים מהם הדמיון אשר
נ על כאן שאמר מה וזה עומד, העולם החלקים אלו

 כנגד רוחנית שהתורה התורה צל עומד. העולם דברים
 במקדש ועבודה העבודה ועל והמלאכים. הרוחני עולם
 ממנו והדמיק עליו. תוקד תמיד שאש המזבח ע״י היתה
 השפל העולם הוא כנגדו אשר וג׳־ח השמשים. עולם

מאד: עמוקים והדברים הארציי

 חלקים הג׳ כל ג״כ כולל ופרטי יחידי אדם כל כי ודע
 עולם כנגד הוא השכל עם הראש העולם כללות של

 ]ושם חמימותו עם באמצע והלב והמלאכים. הרוחנים
 בלב שהיא עבודה איזהו בספרי וכדחז״ל העבודה מקום

 וכמו השמשים. העולם כנגד הוא תפלה[ זו אומר הוי
 סביב המקיפים לכת הכוכבי כל ע״פ אור יצא שמהשמש

 הגוף וחלקי אברי כל אל חיים תוצאת מהלב כן לה.
 המעשה עולם בדמיון ה□ עצמם הגוף וחלקי והאברים

גדול: הוא העולם כן קטן עולם שהאדם וכמו הארצי.
זהב( )מסגרת

 בריתי לא אם דכתיב בו׳ שאלמלא הר״ב כתב התורה. על
 ללילה יום מקדים מ״ט טעם ליתן ויש גו׳ ולילה יומם

 ילמוד דביום במדרש דאיתא ע״פ גו׳ ערב ויהי והכתיב
 היה ז״ל האר״י וכן שבע״פ תורה ובלילה שבכתב תורה
 העשיה מעולם הוא שמקרא לפי בלילה מקרא ללמוד אוסר

 גמ׳ ובז״י ולילה. יומם מקדים ולזה ע״ש דיני׳ שכולו
 יסיף מוסיף ודלא יוסיף דמוסיף ואילך באב מט״ו דב״ב

 אמר למה למידק ואיכא אמי׳ תקברי׳ אר״י יסיף מאי
 ידוע דוה אומר הייתי דמסתפינא ולולא אביו ולא אמו

 והשכינה שבכתב תורה נגד והוא אבינו נקרא דהקב״ה
 תורה לומד שאינו מי לכן שבע״פ תורה כנגד אם נקראת

 לכן אם הנקראת בהשכינה פוגם הוא בלילה שבע״פ
יצחקו !זיע :וק״ל אמו תקברי׳

תוי״ט
התורה על ד״ה
 ע״א ג׳ דף צ״ז תום׳ יעוין ג״ב קבלתה. על מפרשה לנך

רב( )משגת :נגעים ״ה1

----------------------- נ משנה

משנה
 אפשר וכי תדבקון ובו כמ״ש עליכם. שטים מורא ויהי

 אלא גו׳ אוכלה אש ה׳ כי נאמר והלא בשכינה לדבק
 מצוה כל קודם שאומרים וזה אימה עליו תפול ולזה כו׳

 בעשיית כי ורחימו בדחילו ושכינתיה קב״ה יחוד לשם
 ומורא אימה שתפול וראוי בשכינה מדבק הוא המצוה

 כמ״ש הגדולה האש ותאכלנו קצת יפגום חלילה פן עליו
 למעלה להסתכל שמשתוקקים ושוב רצוא והחיות הזוהר

 וזה האור תוקף לסבול יכולים ואינם ממחיצתם ויוצאים
 וכן הגדולה אש אימת מחמת תיכף ושוב למעלה רצוא

 ודחילו: ברחימו שתהא המצוה בעשיית יכוין האדם

 לא הזאת שהיראה לומר שמים ית׳ לשמו שכינו ומה
 הורה וזה ית׳ גדולתו מצד יראה רק עונש יראת תהיה
 השמים בבריאת וכחו גדולתו נראה ששם שמים במלת

 טוב. יום בתוספות ועיין הפסק באין ותנועתם צבאם וכל
 ורחימו כך ואחר בדחילו תחלה אומרים דלכך ונראה

 עבדי. דוד וכן ה׳ עבד משה כמ״ש פנימיות איראה דקאי
 עבד ומיראה בן נקרא מאהבה שעובד מי הא ולכאורה

 ית׳ גדולתו מצד פנימיית יראה היא מצולה דהיראה אלא
 אני אב אם הפסוק כוונת זה עבד נקראי׳ זה שם ועל
 להבין וצריך מוראי איה אני אדונים ואם כבודי איה

 נקרא דבן אלא רבים לשון ואדונים יחיד לשון אב דאמר
 תרי איכא ביראה אבל א׳ רק שהוא מאהבה שעובד מי

 וק״ל: אדונים לכ״א ופנימיית חיצוני׳ יראה מיני

 על שרוי מישראל א׳ שלכל בכתבים מ״ש ניחא ובזה
 ומן היראה לאדם נמשך היו״ד ומן ב״ה הוי״ה שם ראשו

 לעסוק כח נמשך וי״ו ומן האהבה נמשך ראשונה ה׳
 המצות. עשיית לאדם נמשך אחרונה ה׳ ומן בתורה

 יבא האהבה כמו מעולה דאינו דהיראה קשה ולכאורה
 פנימיית איראה דקאי אלא ה׳ מן והאהבה היו״ד מן

 עומדת טהורה ה׳ יראת ווש״ה מאהבה מצולה יותר שהיא
מהשם הבאה היראה אותה ו״ל ה׳ יראת כוונתו לעד

 ע״ז ואמר חיצוניית. היראה ולא טהורה היא היו״ד היא
 ודלות יסורין מיתה עונש מחמת דהיראה לעד עומדת

 ואין ומלכיות מיתה מן חירות שיהיה לעתיד תבוטל היא
 יהיה ית׳ גדולתו מחמת פנימיית יראה אבל רע ופגע שטן

 ורב אדונינו וגדול גדולתו כשיראה וכהנה כהנה לעתיד
יצחק( )ידע וק״ל: לעד עומדת וז״ש כח

תוי״ט
כעבדים תהיו אל ד״ד

 ע״א ד׳ דף ר״ה תוס׳ יעוין נ״ב דב״ב. בפ״ק וכמאמרם
יב( ;משנה :שיחיו בשביל ד״ה

----------------------- ח משנה -----------------------

משנה
 דברי דזהו נאמר דאם התוי״ט שהקשה מה אמרו. בא׳מתו

 הוא דהו׳ די״ל ג״ל בל״ר. אמרו הל״ל לא הקרוש רבינו
)דש־ש( בחולם: ונקראהו לכינוי

------------- 1 משנה ......... ■--—■
רע״ב

האדם כל אה דן והוי "ה ד
 פ״ד קדושים פ׳ אהרן בקרבן יעוין ג״ב שהחושד. מכלל

 מבצדק למדו זכות לכף דלדון הטעם שכתב ד׳ אות
 ל׳ דף ובשבועות בספרא שם כדאית׳ עמיתך את תשפוט
 לרע לדון שמצו׳ רשע לא אבל לך דומי היינו ועמיתך
 מסנהדרין פכ״ג ברמב״ם לרעלויעויין רשע מסלף בדכתיב

 כשנפטרים זכות לכף מבע״ד כ״א ידונו שהדיינים יו״ד דין
 ת״ח של המעלות בין חושב דיעות מה׳ ובפ״ה מהב״ד

 אית׳ ל׳ דף שבועות וברש״י זכות לכף אדם כל את שדן
 הפסוק מיירי לא זכות לכף לדון וגו׳

רב( )משנה

----------------------- ח משנה -----------------------

משנה
 האנשים כאותן הר״ב כתב הדייגין. כעורכי עצמך תעש אל

 עכ״ל כו׳ הדיינים לפני דין בעל טענות ומסדרין שעורכין
 איסור הוא הדיין דעל טענותיו לו מסדר אחר דאין ר״ל

תשי׳ לא ביה וקרי שוא שמע תשא לא דכתיב דאורייתא
רק קחשיב לא אבות במסכת וכאן ערום. רשע נקרא וזה
 בפרשת וזש״ה תורה. איסור ולא דחסידות מילי שהוא "~מה

 ובין איש בין ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי יתרו
 בא וסיים להם יהיה כי ברבי׳ דפתח למידק ואיכא רעהו
 להם יהיה כי הנ״ל מרמז דהפסוק ה״ס אלא יחיד לשון

 איני אני אבל טענותיו להקדים מהם א׳ ר״ל אלי בא
 ביחד שניהם רעהו ובין איש בין ושפטתי רק דבריו שומע
יצהל!( )זרע בחומש: פירש״י על בחידושי ועיין וק״ל.

 מדרש בספר שנדפס רש״י וע׳ תוי״ט עי׳ הדיינין. כעורכי
 מלשון ולענ״ד נ״ג סימן צדק׳ מעיל שו״ת ועי׳ שמואל

שאול( ;בית מ״ה: פ״ד קדושין ציפורי של הישג׳ ערכי

רע״ב
הדיינין כעורכי עצמך תעש אל ד״ה

 בעה״ד( שיטענו )איך בעה״ד טענות וטסדרין שעורכין
)יש־ש( נדחק: והתוי״ט כוונתו כ״נ הדיינין. לפני

תוי״ט
הדיינים בעורכי עצמך תעש אל ד״ה

 בעריכה במשמע היה הדיינים עורך כר. אמר שאלו
)יש־ש( דצ״ל: כ״ג טצה״ד. האמורה

 דאל״ה הל״ל יותר כר. היינו ומבשרך משום דאריו״ח והא
חשוב: אדם על דהזהירה משנתנו נגד עושה הי׳ לא

"ש( )רש

כרשעים בעיניך יהיו ד״ה
 את שקבלו עד רשעים נקראו שניהם עד וכו׳ יהיו ד״ה

 בש״ך שהובא חסידים מס׳ מוסכם זה הפירוש נ״ב הדין.
 קבלת לפני בפניהם להסתכל דאין י״ג ]ס״ק[ י״ז סי׳ ח״מ
)רא־ג( הרשע: בפני להסתכל דאסור הדין

----------------------- י משנה -----------------------

משנה
 הוו מישראל דאמן ד״ח בשם עתוי״ט ואבטליון. שמעיה

 הנ״י שהביא משבחא ור״א הרי״ף לדעת יקשה עדיין אבל
דעת וכ״נ צדדיו מכל ישראל בעינז דלד״ג מ״ה בר״פ

החכמה אוצר תכנת ע״י ה־ודפס569 מס עמוד החדש. וילנא משניות. ב נזיקין ח - החדש< >וילנא משניות



א פרק אבות כת0מ מברטנורא עובדיה ר'

 טענת ׳טעון ולא הוא חשוב פלוני איש לומר מהם לאחד לבך יטה שלא - כרשעים בעיניך יהיו
חובה: לו רואה אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר.

 היה טועה שמא תאמר אלא זה. היה גזלן לומר החייב תחשוד שלא - הדין את עליהם כשקבלו
נשבע: לשקר תאמר לא ונשבע, שבועה מהם אחד נתחייב נמי, אי לגזול. נתכוין ולא
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7)א פרק אבות מסכת טוב □1■ תוספות
 לכף אחד כל וידין בטענותיהם יחפש לא שא״כ לא כצדיקים שניהם אבל - כרשעים בעיניך יהיו
 אחד כל של בטענותיהם יחפש כרשעים בעיניו כששניהם אבל הדין. לאמיתת ירד ולא זכות

 דינין הבעל■ מן האי שעכ״פ דכיון לומר יש גם הדין. לאמתת ירד כך ובשביל אחד כל של וברמאות
 א[ לט ]שבועות אמרו שכך כמוהו הוא הרי עמו דין לו שיש השני הדין בעל וכן כדין שלא עושה הוא

 שם ואמרו וגוי הרשעים האנשים אהלי מעל נא סורו לזה זה אומרים שם העומדים שביעה לענין
 לזה שיש כיון זה וכל שניהם. על חלה שהשבועה מלמד שניהם בין תהיה ה' שבועת ע״ב[ ומ"ז ]ע"ב

 אחר הדין קבלת כי צדיקים. שניהם ואז הדין. את שקבלו עד רשעים נקראו שניהם עמו. דין
חיים: דרך בהם. שיש הצדקות מחמת הוא להם. שהיה המחלוקת

 זה אין למחשד. דאיכא כיון אמינא דהוי וכוי. תחשוד שלא הר״ב כתב - הדין את עליהם כשקבלו

צריכא: זכות. לכף האדם כל את דן והוי בכלל

בר-אילן** אוני - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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יצחק (ת )03

 כתב דלא זה ומבואר עכ״ל. זה, עשה ביטל לדעת דבר בשום ציערו או הממון
 דתכלית מודים הכל דעכ״פ ויתכן וק״ל. זו, מ״ע ביטל כגופו אוהבו שאינו מי

 חיוב, לא אבל במצוה ההידור חלק דזה אלא כגופו חברו את שיאהב זו מצוה

וצ״ע.

עמיתך תשפוט בצדק - ג מצוה

טיירי ענין ובאיזה לזכות לדונו חייב אדם באיזה זו בט״ע נרדים

 ענינים כמה דיש כך היא הח״ח הבנת כפי זה בענין הרמב״ם שיטת הנה א.
 או כבינוני או אלקים כירא מוחזק הוא אם ויודע האדם את שמכיר באופן חדא
 בו וראה הוא מי יודע שאינו ובאופן הוא מי יודע שלא שני ואופן לחובה נוטה

 מחויב אינו חובה או זכות הוא אם להכריע אין המעשה גוף שמצד מעשה
 מן לאחד גטיה יש דאם ומשמע חסידות ממידת אלא זכות לכף להכריעו
 אין חובה לכף הנטיה ואם זכות לכף לדונו חייב זכות לכף הנטיה אם הקצוות

 כשמכירו אבל מכירו בשאינו וכ״ז זכות לכף להכריעו חסידות מידת אפי כאן
 ואם לחושדו אסור לחובה נטיה בו רואה אפי צדיק בחזקת לו ידוע הוא אם

 ראה אפי לחובה במעשיו ונוטה רשע שהוא מכירו ואם בגופו לוקה חשדו
 דאבות א בפרק הרמב״ם מדברי וכ״ז לחושדו לו מותר לזכות שנוטה מעשה
 מכירו שאתה באדם הדין מה המשנה בפי הרמב״ם כתב לא אבל ו משנה
 בספר מ״מ המשנה בפירוש כתבו שלא אע״פ הח״ח ולדעת בינוני שהוא

 גורם והח״ח עמיתך את תשפוט דבצדק עשה מצוות בכלל כללו המצוות
 במכירו ומיידי זכות לכף חברו את שידון שיתחייב המצוות בספר ברמב״ם

 אינו הוא דאם הוא הללו דינים והסבר חברו את שידין מדכחב בינוני שהוא
 דלא משום זכות לכף לדונו מחויב לא לחובה נוטה מעשה בו ורואה מכירו
 לדונו חסידות מידת אפי בזה אין ולכן כשרות בחזקת לפניו זה אדם הוחזק

 כאשר אבל מרובין עוונותיו זה דאדם מוכיח שעשה זה דהמעשה זכות לכף
 לכף לדונו חסידות מידת יש בזה הקצוות משתי לאחד מכריע בלתי המעשה

 באדם אבל כשר בחזקת לפניך זה אדם הוחזק ולא הואיל חובה לא אבל זכות
 המצוה קאי עליו וממילא כשרות בחזקת הוחזק א״כ בבינוני לפניך שהוחזק

משתי לאחד נוטה ולא בספק הוא כשהמעשה והיינו עמיתך תשפוט בצדק של

החכמה אוצר תכנת ע״י הח״פס 101 מס עמוד ציון בן יצחק ברכה, חיים מים ובאר חיים חפץ ־ יצחק ברכת



סא( יצחק ברכת

 פשיטא זכות לכף הנטיה אם הקצוות מן לאחד נוטה כשהוא אבל הקצוות
 ואם זו במצוה הוא דכלול ודאי אך כך על במ״ע צורך ואין כך לדונו שחייב
 דאינו ג׳ בכלל לקמן הח״ח פי׳ כן ספק כמו לעשותו נכון חובה לכף הנטיה
 שאתה באדם שייכת עשה דהמצות ויוצא כן! לעשות נכון רק הדין מצד חובה
 דלולי ונראה הקצוות משתי לאחד נוטה שלא מעשה בו וראית לבינוני מכירו
 חברו את שמחזיק בזה איסור היה דלא זכות לכף לדונו חייב היה לא הקרא
 שחייב לן מגלה קרא אבל שונאו ולא נגדו מעשה עושה אינו דהא לחייב

 בינוני באדם מיירי ומסתמא בכשר במוחזק רק קרא ואיירי זכות לכף להחזיקו
 דהא זכות לכף לדונו דצריך ללמדנו קרא צריך צדיק באדם דגם משמע ואמנם

 ומי דהואיל נימא א״כ אלא ברשע חברו להחזיק דאסור אחרינא קרא ליכא
 לרשע להחזיקו איסור יש ממילא לשנאותו מותר בחברו ערווה דבר שראה
 וא״כ לשנאותו כרחך על לרשע תחזיקו ואם בלבבך אחיך את תשנא לא דכתיב

 שיש באופן דוקא לאו זכות כף דענין משמע תשנא;ואמנם לא על עובר אתה
 דבר עפ״י רשע נעשה שאינו בדבר אפי׳ אלא צדיק או רשע נידון הוא אם דיון

 פסוק בלא בזה וא״כ זכות לכף לדון של זה ענין שייך ג״כ שוגג שראהו כגון זה
 ולפי״ז לשנאותו שצריך דין אין שבזה זכות לכף לדון שצריך יודעים היינו לא

 קרא צריך שגם זכות לכף נטיה בו וראה מכירו שאין למי גם אתי הקרא
 בו וראה צדיק והוא למכירו קרא צריך וכן זכות לכף לדונו שצריך ללמדנו

 לזכות שקול דבר בו וראה בינוני והוא למכירו קרא צריך וכן לחובה נטיה
 לן וגלי דהואיל דינים הני כל מנ״ל להבין ויש לזכות להכריעו דצריך ולחובה

 ומנ״ל התורה דיני כל בתר לילך לנו יש לכאורה זכות לכף לדון דצריך קרא
 גם דלכאורה ועוד מהאי האי שנא ומאי מוחזק ללא מוחזק אדם בין לחלק
 בתר נדונו לא למה מהכשרים דהוא עליו מוכיחה שחזותו מוכר שאינו אדם
 לדונו צריך לזכות נוטה דבר בו כשראה דהרי ועוד רשעים אינם דרוב רובא

 כשר, הוא שמסתמא הכי נימא בספק גם וא״כ רשע שהוא אמרינן ולא לזכות
וצע״ק.

 לזכות לדונו שצריך אלק׳ ירא בדין
הדבר וטעם לחובה שנוטה מעשה כשעשה אפילו

 לחובה שנוטה מעשה שעשה ראה אם שאפילו הוא הדין אלק׳ ירא ובענין ב.
ברכות מהגמ׳ דהמקור ח אות בבאמ״ח ג בכלל הח״ח וכותב לזכות לדונו לו יש
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נת>צחק£1נ0

0x1" 1234567 ח!

 תהרהר אל בלילה עברה שעבר חכם תלמיד ראית אם ישמעאל ר׳ דבי תנא יט.
 והני תשובה עשה ודאי אלא דעתך סלקא שמא תשובה עשה שמא ביום אחריו

 וצ״ב הגמי. עכ״ל למריה, ליה דמהדר עד בממונא אבל שבגופו בדברים מילי

 וע״ז תשובה עשה אם ספק יש ורק עברה ודאי שעבר מיירי דהתם הראיה מה
 סגי דלא משמע זכות לכף לדון של ענין אבל תשובה עשה שודאי הגמ׳ קאמר

לומר מנ״ל וא״כ כלל חטא שלא אלא תשובה ועשה חטא שפלוגי לחשוב
ציצרהחכם^

 שודאי לשפוט צריך וע״ז לחובה הדברים שנטית מעשה שעשה אדם דכשראה
 עברה עשה אם ומה ק״ו בדרך דלמד וצ״ל מהגמ׳ מנ״ל וזה עברה עשה לא

 עדיין אך עשח לא דודאי שי״ל עברה עשה לא אם ק״ו תשובה שעשה תלינן
 החיוב מנ״ל לחובה הנוטה מעשה שעשה בעינינו שראינו כיון חילוק דיש י״ל

 דהואיל לה ילפינן דמסברא י״ל הח״ח ידבר ולולי ן עברה היה לא שודאי לתלות
שיש כל כשרותו מחזקת להוציאו לנו אין כשר בחזקת והוא אלק׳ ירא והיא

דיש לחובה נוטה המעשה ורוב דהואיל לומר ואין עברה עבר לא שהוא לתלות ,
והם כעי״ז מעשה העושים רוב בתר דניזיל די״ל לחובה זה דין לפסוק לגו י^'

ודר׳ק. עברה, עוברים שאינם צדיקים
ן ץ [6 ו׳זמיח

לזכות לדונו חיוב יש ;נץ באיזה שמכירו באדם דיון

 חייב בבינוני מכירו שאם המצוות בספר ברמב״ם הח״ח שפירש מה והנה ג
 את דן הוי המשנה שאמרה מה על המשנה בפי׳ דהרמב״ם צל״ב אכות לדונו

 שאין באדם שמיירי בתחילה דבריו את הח״ח ופי׳ עיי״ש זכות לכף האדם כל
 נטיה לו אין המעשה דאם המשנה בפי׳ הרמב״ם שם כתב ולכן מכירו אתה

 שהוא במכירו דין נקט ושוב זכות לכף שידונו חסידות מידת לחובה או לזכות
 דלפי לן קשה וע״ז לזכות נטיה כשיש אפי׳ זכות לכף לדונו צריך אין ובזה רשע

 לדונו הדין מן חייב שבזה בינוני שהוא שמכירו אדם של דין שבק אמאי הח״ח
 אם גם לפרש לו היה רשע שהוא למכירו הרמב״ם שנחת כיון זכות לכף

 ועוד חסידות מידת רק הוי ולא זכות לכף לדונו חייב שבזה בבינוני שמכירו
 את ודן הת״ח במידות כתב ז הלכה ה פרק דיעות בהלכות דהרמב״ם לן קשה

 ופשט זכות לכף לדון חיוב של דין אחר במקום כתב ולא זכות לכף האדם כל
 דמיירי וצ״ל גמור דין ואינו אכות לדון הנהגה יש בת״ח דרק משמע דבריו
 דין וישאיר בהלכותיו גמור דין יזכיר לא שהרמב״ם דוחק חה מכירו בלא דוקא

דבספר צ״ב ועוד במכירו גמור חיוב בהלכות כתב לא ולמה המצוות לספר זה
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סגברכתיצח^

 לכף חברו את לדון שראוי עוד בו ויש בזה״ל מובא פרנקל נוסח לפי המצוות
 אין מובא הערבי ובנוסח לזכות לדון שמתחייב שגורס כהח״ח דלא וזה ,זכות
 בערבית מתאימה תיבה יש אם יודע ואיני ׳צריך בערבית שפירושו ,'לזם

 הוי א״כ ראוי לתיבת בערבית תחליף יש אם כי בזה להחליט וקשה ראוי למילת
 הוכחה אין כזו תיבה אין אם כן לא לזכות לדון דצריך הרמב״ם שכוונת הוכחה

והיעב״א. מהרמב״ם,

 כבינוני שמכירו לאדם הוכחות יש אם
לחובה נוטה המעשה אם לחובה לדונו שמותר

 מעשה ועשה בבינוני שמכירו אדם בדין הוכיח י ס״ק ג׳ בכלל הח״ח והנה ד.
 ספק כמו לדונו טובה ומידה חובה לכף לדונו מותר הדין דמן חובה לכף נוטה

 את ותובע בעדים שלא חברו דהמלווה עה: מציעא מהגמ׳ חדא הח״ח וראית
 שהוא הדבר שנוטה והטעם לעצמו קללה המלוה גורם כופר והלווה הלווה
 הואיל דע״כ הוכיח ומזה בעדים שלא שילוו מצוי היה לא ובזמנם הואיל שקרן
 משום דהטעם לומר דאין זכות לכף לדון מחויבים לא לחובה הדבר ונוטה
 כשרות בחזקת המלוה את נדון דאדרבא כשרות בחזקת הלווה את דדנים

 ועוד ברשיעי מיירי לא דגנד דסתמא וס״ל בראיתו הח״ח מרן כוונת כנלע״ד
 הבא לא חינם קללת כי אשי לרב להלוות רבינא חושש היה לא רשעים הן דאם

 בו יחשדו לבינוני יכירוהו שלא אדם בגי שמא שם החשש דדילמא צ״ב ואמנם
 צ״ב ועוד חובה לכף לדון שרי ולכאן לכאן שנוטה בדבר אפי׳ הדין מן ובזה
 ע״כ אלא לחושדו אסור חובה לכף בנוטה אפי׳ ובזה אלק׳ ירא היה רביגא דהא

 י״ל ע״ז ואמנם לחושדו ויבואו אותו מכירים שאין אדם לבני יבא שמא דחשש
 בינוני, אנא כגון רבה שאמר וכמו בבינוני עצמו מחזיק היה בענוותו דרבינא
וצע״ק.

 יהוצדק בן שמעון ור׳ זרנוקי בר חייא בר׳ חשד דר״ל כו. מסנהדרין הוכיח ועוד
 דאיך חדא צל״ע זו וראיה לחובה נוטה היה הדבר ונטית הואיל עברה שעברו

 בח״ח משמע דהא קשה ועוד לזכות לדון דצריך טובה מידה יעשה לא ח״ו ר״ל
 אלק׳ לירא שמוחזק באחד אבל בבינוני ידוע שהוא באדם דוקא דינא הך דכל
 לירא החשיבם לא ר״ל ואטו אכות לדונו חייב לחובה הדבר נוטה אם אפי׳
ענין ולכאורה בעסיא השנה לעבר דהלכו מפורסמים אמוראים היו והם אאז׳
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יצחק (בת נסד

 כעין והוי בזהירות תלמידיהם את ללמד החכמים ממידת הוי ר״ל של זה
 כף של זה בענין שתנהג לו לומר שייך לא תלמידיו עם אדם ולכאורה תוכחת

 לבין לתלמיד הרב תוכחת בין הזה בגבול היטב וצל״ע יחגכם איך דבזה זכות
 זה בענין לן קשה ועוד כנ״ל להסתפק יש לבן האב בחינוך וה״ה זכות לכף לדון
 ג בכלל כמבואר לאחרים לספר אסר והח״ח יוחנן ר׳ לפני הדברים סיפר דר״ל

 התנאים הם מה עי״ש דשרי התנאים מתקיימים דאם שם דכתב וי״ל ח דין

וצע״ק.

 לזכות ידונו שמהשמים שייך ואם לזכות לדונו חסידות מידת שיש הנ״ל כדין

בחזקתו להעמידו שסני או זכאי שפלוני להאטק חייב ואם

 לכף שנוטה מעשה שעשה וראינו לבינוני במוחזק שאפי׳ הח״ח כתב ומ״מ ה.
 קכז: שבת בגמ׳ מעשה מאותו והוכיח זכות לכף לדונו חסידות ממידת חובה
 שירד אחד באדם ומעשה לזכות אותו דנין זכות לכף חברו הדן רבנן דתנו

 תן לו אמר עיוה״כ שנים. שלש בדרום אחד בעה״ב אצל ונשכר העליון מגליל
 אין בהמה תן לי אין קרקע לי תן לי אין פירות לי תן לי אין א״ל וכו׳ שכרי לי
 ואעפ״כ חובה לכף היתה גמורה הנטיה ושם וכו׳ לי אין וכסתות כרים לי תן לי

 שהיה משום טעמא היינו התם דדילמא וצל״ע זכות לכף לדונו טובה ממידה
 אדם על דין מזה להוציא ומנ״ל זכות לכף לדונו הדין מן חייב ובזה אלק׳ ירא

 לזכות שדנתני כשם לו שאמר מה להבין יש ענינא ואובהה בינוני שהוא שידוע
 גלוי הכל הרי לזכות לדון שמים כלפי שייך דמה לזכות אותך ידיו המקום

 חייב הוא באמת אם וממ״נ יחדיו צדקו אמת ה׳ ומשפטי יתברך ה׳ לפני וידוע
 לומר ודוחק אכות שידונוהו פשיטא זכאי הוא ואם אבות לדונו שייך וכי

 זכאי שיהיה ע״י לזכות ידונוהו שמהשמים תתגלגל זו זכות שע״י שהכוונה
 שאינו אע״פ ורחום חנון מידת וכמו אלו ענינים בשמים גם שייך ואולי וצדיק

 כי הגון שאינו אע״פ חנון של זו במידה נידון ממילא זכות לכף שדן דאדם הגון
 מקום אם זו מ״ע בענין לברר יש \ועודבזה וצע״ע בטלה לא מידה כנגד מידה

 ששייך או פלוני עם אירע שכך להאמין דצריך פירושו זכות לכף לדון שצריך
 לא אבל כשרות בחזקת מעמידו חזקה ומכח חזקתו על מעמידו שהוא לומר

 או בירור הוי חזקה אם החקירה בענין תלוי זה ושמא צודק שהוא לו שברור
בזה. ואכמ״ל הנהגה,
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 זה עבין והנה מגנהו ולא לחברו נזק שגורם זהו רכילות כן לא חברו את שמגנה
 נשמעו אם שגורמים דברים דהמספר ה הלכה בפ״ז הרמב״ם שכתב במה תלוי
 הרי להפחידו או לו להצר ואפי׳ בממונו או בגופו חברו להזיק איש מפי איש

 הוי זה ענין אם הח״ח מרן בדברי סתירה ראינו זה בענין והנה ע״כ. לח״ר, זה
 עיי״ש ברכילות הח״ח דנו ג ס״ק בבאמ״ח ב דבכלל לה״ר או רכילות ענין

 רכילות בהלכות וע״ע לה״ר דהוי כתב 11 מספר בבאמ״ח בלאוין ובח״ח
 וכן רכילות הוי דכה״ג דמשמע וכו׳ מפורשת׳ ראיה ׳ועוד ד״ה ז ס״ק בבאמ״ח

 די״ל ניחא רכילות הוי זה דענין בהנחה והשתא ה ס״ק בבאמ״ח ג בכלל הוא
 לה״ר בכלל הוי גנאי שהוי היכא וכל היזק דגורם רכילות גדר הוא כך דלעולם

 נזק גרם או דינים שני יש דבלה״ר צ״ל לה״ר בכלל נזק גרימת דגם צד על אבל
 לה״ר איסור יש נזק בלא לחוד בגנאי אם החקירה ובעצם גנאי של סיפור או

 לה״ר בקבלת דוקא או איסור בו יש לחוד לה״ר בשמיעת אם תלוי זה לכאורה
 לא נזק בלא לחוד גנאי על קפדינן דלא ש״מ בקבלה רק הוי דהאיסוד צד דעל

 אין באמת אך לחוד גנאי על דקפדינן ש״מ א״כ עובר לחוד בשמיעה אם כן
 אבל גנאי על קבלה יש דאז היינו בקבלה דוקא דהאיסור דאפ״ת בדברים קשר

 אפי׳ האיסור אם אפי׳ להיפך וכן דשרי י״ל בזה הגנאי קבלת בלא בשמיעה
 על להקשות ואין וק״ל. נזק, לגרום שיכול דבר שומע אם היינו לחוד בשמיעה

 לה״ר איסור יש נזק יצמח שלא משער דאפי׳ הנ״ל ו הלכה במק״ח שכתב מה
 שלא משום תורה איסור הוי לא שחוק דרך שהמספר הרמב״ם לפי ולכאורה

 יהיה דלא להזיק מתכוון אינו וא״כ נזק יצא שלא במשער ה״נ להזיק מתכוון
 להזיק שמתכוון כמו עצמו זהו לגנות ומתכוון דכשמספר י״ל אך תורה איסור

 אם לדון ויש לגנות כוונה לו אין שגם באופן דק להזיק מתכוון לא מיקרי ולא
 והיה הואיל עבר אם נזק ולא גנאי צמח לא ולבסוף ולגנות להזיק התכוון אחד

 י״ל ולכאורה עובר לא גנאי ולא נזק צמח שלא דכל דילמא או לגנות כוונה לו
 י״ל אך עובר לא שלהרמב״ם היזק וצמח להזיק מתכוון דאינו מהא ק״ו דהוי

אח״כ, שאירע למה מתיחסים ולא לשה״ר זהו לגנות או להזיק ונתכוון דהואיל

ז הלכה

 הדבר וטעם אלק׳ ירא באדם זכות לכף לדון דין

זכות לכף לדונו חייב אלק׳ ירא שהוא באדם זכות לכף חברו את לדון בענין א.
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 של המעשים רוב בתר דאזלינן י״ל הדבר ובטעם לחובה הדבר נוטה אם אפי׳
 זה מעשה גם ממילא לזכות הם מעשיו ורוב אלקי׳ ירא והוא והואיל האדם
 הביא והח״ח זכות לכף לדונו חייב לחובה נטיתו רוב שכעת אעפ״י שעשה
 תשובה עשה דודאי אמרינן עברה שעבר דת״ח מהא יונה הרב לדברי מקור

 כאן היה שלא מנ״ל לחובה נוטה שמעשהו אדם דכשרואה לחלק יש ולכאורה
 בדעתו נתן דודאי אמרינן ת״ח והוא דהואיל עברה שעבר ת״ת ושאני חובה
 אחד.ך ומה ק״ו דהוי לח״ח דס״ל וי״ל סותר מעשה ראינו ולא הואיל לשוב

 למי ק״ו תשובה שעשה תלינן מ״מ כשרות מחזקת ויצא עברה מעשה שעשה
 ללמוד דמנ״ל קשה עדיין אך כשרות בחזקת להעמידו שיש שעבר ראינו שלא

 ת״ת באינו אפי׳ א״כ עברה עשה שלא במקום דעכ״ם וי״ל ת״ח שאינו מי על
 דכשעבר ח ס״ק בבאמ״ח ד בכלל ס״ל הח״ח והנה לזכות שהוי הוא סברא
 מי גבי אבל לעדות דנפסל וגם להוכיחו חייב שמא ת״ת שהוא אע״פ עברה

כנלע״ד. להוכיחו, חייב ולא לעדות נפסל דלא י״ל לחובה הנוטה מעשה שעשה

זכות לכף לדונו צריך אם כינוני אדם

 לכף המעשה את להטות חיוב לנו אין לחובה נוטה הספק אם בינוני ובאדם
 של מעשיו רוב וכלפי לחובה שנוטה רוב יש המעשה דמכח כיון דהא זכות
 בתר הדין מן אזלינן ולכן טוב ופעמים רע פעמים שקולים הם מעשיו זה אדם

 והנ״מ לחובה לדונו לא חסידות דמידת אלא לחובה לדונו ויכול השתא
 זכות לכף לדונו צריך ממילא שקול המעשה אם אבל לחובה שנוטה במעשה

 לנו מוכר שהוא באדם כ״ז ואמנם כשרות בחזקת דנוקמיה קרא דגלי הוא ובזה
 בבאמ״ח הח״ח כתב מכירו שלא אדם אבל אלק׳ ירא או בינוני שהוא ויודע

 וזהו חסידות ממידת רק זכות לכף לדונו חייב אינו דכה״ג ג באות בעשין
 מידת אפי׳ כזה שבאדם יתכן לחובה שנוטה במעשה אבל שקול במעשה
 הא מכירו שלא מאדם לבינוני שמכירו אדם דמ״ש צ״ב זו וסברא ליכא חסידות

 עליו שיש כמו דהא לכשר אדם סתם לדון צריך לא ולמה בינונים דעלמא רובא
 לחיוב צדדים שני כעין ליה והוי צדיק הוא שמא ספק יש רשע הוא שמא ספק
 לחלק יש ואולי בינונים דעלמא דרובא ועוד צדיק הוא ושמא בינוני הוא שמא

 מוכח זה מעשה מכת א״כ לחיוב שנוטה מעשה כשרואים ידוע שאין דאדם

וצע״ע. בינוני, שהוא מכירים שאנו אדם כן לא בינוני שאינו
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יצחק ב%נתקמו

 לחובה ודץ זבות לכף לדון שצריך אדם
איסור עובר אם חובה היה דכאטת ונתגלה

 זכות לכף לדונו שחייב במקום פשוט נראה שזה זה בענין לחקור יש והנה ב.
 ומסתברא רשע שהוא נתברר ושוב לחובה דנו והוא כבינוני שדינו מחמת
 ודאי ואמנם רשע שהוא מילתא איגלאי דהא וכו׳ בצדק על עובר לא דכה״ג

 אם הספק אבל כפרה דצריך טלה בידו ועלה חזיר בשר לאכול כנתכוון דהוי
 התברר ולבסוף זכות לכף לדונו חייב הדין שמן במקום חובה לכף דנו הוא

 ומסתברא עובר דלא דילמא או זה עשה על עובר האם חובה והיה צדק שהוא
 דיני וכל התורה רצון על ועבר זכות לכף לדונו חייבתו והתורה הואיל דעובר
 שהתברר למקום דמי ולא רואות שעניו מה אלא לדיין לו ואין כך התורה
 לא מעשה עשה שהוא כה״ג אבל מעיקרא טעות הוי כה״ג דהא רשע שהוא

זכות. לכף לדונו היה האדם על מ״מ טוב

 לדונו בענק וחקירה לה״ר הוי זכות לכף דנו לא אם ענין באיזה
וכו׳ לתועלת הדבר לספר טותר אם זכות לכף

 את דן לא שאם זה בענין נפק״מ יעז לה״ר איסור שלענין הח״ח כותב והשתא ב
 אפי׳ דלכאורה וצ״ב לה״ר איסור על עובר לה״ר עליו ודיבר זכות לכף חברו

 כל זה מחמת לה״ר עליו לספר אסור מ״מ זכות לכף לדון חייב שלא במקום
 יש ולכאורה זכות לכף לדונו צריך אם נפק״מ מאי וא״כ עמיתך מכלל יצא שלא

 לכף לדונו צריך שלא במקום והשתא לתועלת כן כשמספר דהנפק״מ לתרץ
 דיש השתא כן לא לגנאי ולפרשו שראה הדבר את לספר לו שרי ממילא זכות

 הני כל לכאורה כי לדיגא צ״ע זה דבר ואמנם זכות לכף לדונו דצריך הלכה
 מותר דכה״ג מחברו לקהר כשצריך נאמר לא זכות לכף לדונו של דינים

 ישמעאל כי קרח בן יוחנן לו שאמר אחיקם בן גדליה של במעשה וכמו לחושדו
 היה דלא משמע ושם סא. נידה במסכת וכדאיתא להורגו מבקש נתניה בן

 אם ה״ה לכאורה וא״כ לחוש לו דיש משמע ואעפ״כ לרשע מפורסם ישמעאל
 ממנו נטיה יש צדיק שהוא שפלוני שרואה כגון לחובה שנוטה מעשה רואה

 חברו את דן בכלל ואינו הוא כן שמא לחוש וצריך דמותר לו להרע שמתכונן
 דעליהם תלמידו עם ורב בנו עם באב שייך לא זה דענין נלע״ד )וה״נ זכות לכף

שצריך בזה נפק״מ דמה לשאול הדרן וא״כ לחנכם[ כדי תמיד חושדים להיות
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קמזברכתיצחק^

 כתב יא ס״ק ובבאמ״ח לספר אסור לחובה דנו אם אפי הא זכות לכף לדונו
 לכף דנו היה דאם ללמדנו שבא דזהו ומשמע לאמת לקנאות כוונתו אם אפי

 יוד בכלל הח״ח הביא זה דבר ומקור לאמת לקנאות כדי לספר שרי חובה
 ועושק גזל כמו לחברו אדם שבין בדברים כי יונה הר׳ מדברי ס״ק בבאמ״ח

 אשר היחיד גם אדם לבני הדברים לספר יכול דברים ואונאת ובושת וצער ונזק
 להוכיח עליו יש אמנם וכו׳ לאמת ולקנא לו אשם לאשר לחזור כדי יגיד ראה
בזה זכות לכף לדונו שצריך דבר ראה שאם הח״ח מבאר וע״ז תחילה האיש את

" " ;1234567 אה״ח

 לזכות, הדבר לפרש לו היה כי לה״ר איסור על עובר כן עשה ולא מספר אם

וק״ל.

צער או טובה מניעת היה ומרים משה של המעשה ענק אם

 לה״ר משום עובר זכות לכף דן ולא עבר דאם זה לדין ראיה מביא והח״ח ד.
 ואין לאמת לקנא כוונה דהיא אע״פ לה״ר משום דנענשה במרים הוא דכן

 הוכיחה דלא כן דמחמת תחילה למסופר הוכיחה לא דהיא התם דשאני לדחות
 הוי במרים דהא צ״ב ואמנם לה״ר דחשיב ע״כ אלא בצרעת נענשת היתה לא

לא ובזה א סעיף ה ובכלל ב בס׳ שם כמבואר יוד בכלל ובח״ח טובה מניעת
י ;אמר_הוזכסר"

 צערא דהוי עונה מצות גבי דשאני לחלק יש ואולי לאמת לקנא לספר שרי
 בחובות שמתחייב בעל בין לחלק יש ועוד חברו את למצער דמי ולכן דגופא

בעלמא. טובה מניעת לבין לאשתו

 עמיתך תשפוט בצדק של במצוה בזה ביארנו כבר י ס״ק בבאמ״ח מ״ש ובענין
 קללה גורם בינוני דבאדם עה: ממציעא הח״ח שהוכיח מה בקצרה כאן ונזכיר
 לו שיש ללוה מאמינים דהאנשים מטעם דהוי בהערה הח״ח ורשם לעצמו
בגט׳ דאיתא וכמו כשרות חזקת לו יש המלווה גם דהא ]וצ״ב כשרות חזקת

 אדם דאין חזקה יש והא ופריך הכל לכפור פניו מעיז אדם דאין חזקה דיש
 שאני ואולי כשרות חזקת יש המלווה על גם וא״כ עליו לו יש א״כ אלא תובע

 עליו המוציא והוא הואיל ולכן כשרות מחזקת להוציאו בא דהמלווה הלווה
 דמלווה קאמר לה. דף המפקיד בפרק מציעא בגמ׳ צ״ב ועוד ודוחק הראיה
 ישרים "תומת במלווה מקיים ולווה ישדם" בוגדים "וסלף בלווה ביה מקיים
 דנטה יתכן ומה״ט הלווה את מאשר המלווה את מאמינים דיותר ש״מ תנחם"

ירא באדם מיירי עה: מציעא בגמ׳ דהא וקשה בבאמ״ח[ שהזכיר לתי׳ הח״ח
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יצחק כת0קמח

 י״ל ובדוחק לקללו להם התיר מי כן ואם הדור גדול אשי רב דהוה אלקי׳
 שהם אחרים לקלל להם יש ורגילות והואיל דינא גמירי לא אינשי דהנהו

 רק וזה לתלות מה על להם ויש מותר הדור גדול את דה״נ סברי בינונים

 טועים היו לא א״כ באחרים היתר אין אם אבל היתר יש דבאחרים בהנחה
 קללת דאל״ב כדין קיללו דע״כ הוכיח דהח״ח קשה ועדיין החכם את לקלל
 והוא הואיל אך בכה״ג חובה לכף לדון מותר אם גם דא״כ וצ״ב תבא לא חינם

 דלא חינם מיקרי לא ואולי תבא לא חינם קללת בזה גם לכאורה זכאי באמת
ודו״ק. חובה, לכף שידונוהו לגרום לו היה

אלק׳ יראי שהם אע״ם לחובה שדנם האמוראים עם ד״ל מנהג על קושיא

 זרנוקי בר בר״ח חשד דר״ל כו. סנהדרין מגט׳ הח״ח שהביא שניה וראיה ה.
 שרי לא אלק׳ ביראי הא קשה נמי וזה השביעית על דחשודים יהוצדק בן ור״ש
 חה אלק׳ ליראי אחשיבנהו לא דר״ל וצ״ל זכות לכף לדונם לחובה בנוטה אפי׳

 רשעים וקשר שם שאמר כמו כרשעים ח״ו החשיבם דילמא דא״כ ועוד דוחק
 וכי קשה ועוד לחובה בינוני לדון מותר שיהיה ראיה אין וא״כ המנין מן אינו
 לדונם לו היה כבינוגים דנם אם וא״כ טובה מידה שהוא דבר יעשה לא ר״ל
 י״ל הח״ח דברי ולולי לרשעים ח״ו דנם א״כ אלא טובה מידה מצד זכות לכף
 ודו״ק, זכות לכף לדון של ענין שייך לא ובכה״ג תילה על הדת להעמיד הוי

וצ״ע.

ד כלל

ב א, סעיפים
מרט בל על באריכות דיון ושוב ד בלל מדיני קיצור

 אפי׳ לחברו גנאי של דבר על לספר דאסור בקיצור זה סימן דיני מכלול א.
 ולא הבריות בעיני קלה זו עברה אם ואפי׳ עברה שעבר מקרוב שראהו גנאי
 גם חז״ל דברי מכח לעשות שצריך טובה בהנהגה ואפי׳ אסור ג״כ גנאי כ״כ הוי
לגנאי. נחשב זה
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קנה • יצחק ברכת

 לא או זמן עבר מן חילוק יש הגזלה את החזיר שלא בגזלן אם
בת״ח עכ״ם שהחזיר תולין בסתמא והאם

 שבזה הגזלה את שהחזיר ראינו שלא בגזלן גם שייך זה יסוד אם לדון ויש ב.
 בגט׳ כמבואר למריה דמהדר עד אבות לדונו חייב אין בת״ח אפי׳ אומרת ׳הגמ

 הגט׳ דברי נזכיר והנה זו. סברא נאמרה לא דלענינו דילמא או יט. ברכות
 עברה שעבר ת״ח ראית אם ישמעאל ר׳ דבי דתנא בה שנאמר ומה יט בברכות

 ודאי אלא דעתך סלקא שמא תשובה עשה שמא ביום אחריו תהרהר אל בלילה
 למריה, ליה דמהדר עד בממונא אבל שבגופו בדברים מילי והני תשובה עשה
 לחשוד דאסור חשדא לעניו קאי אחריו יהרהר שלא זה _רהבה_עביו הגנו. עכ״ל

 בפועל הרי למריה דמהדר דעד אמרינן ממונא וגבי זכות לכף לדונו וצריך בו
 אופן דיש בגט׳ מיירי אופן באיזה לברר ויש פסול הוא וא״כ תשובה עשה לא

 והשתא החזיר לא שהוא דידוע אופן ויש לא או החזיר אם יודעים אנו דאין
 לא דמדוע זכות לכף לדונו צריך בזה לכאורה החזיר שמא ספק שיש מקום
 לא אם דאפי׳ משמע הגמ׳ פשט אך החזיר שלא ביודע מיירי ורק דהחזיר נימא
 ביודע דמיירי מסתבר יותר אך בזה. וצ״ע להחמיר, נידון הוא החזיר אם יודע

 יודע דגם וצ״ל החזיר דלא ויודע ממנו שגזל כגון תשובה עשה שלא בבירור
 יונה ברבנו מבואר דכן ושחר להחזיר מעות לו אין שמא דאל״ב בעין שהחפץ

 והביא בגנותו לספר מותר הגזלה את השיב שלא נודע אם דדוקא רכה מאמר
 כן אחריו להרהר לענין דגם ג ס״ק בבאמ״ח כתב ושם יוד בכלל הח״ח דבריו
 היתר אין ולכן להיפך הכרח אין עכ״פ אך לגמרי מוכרח זה אין ואמנם הדין

 הוא דלעולם צד על ואמנם הגזלה החזיר שלא נודע שלא כל ת״ח על להרהר
 שלא דכל ש״מ א״כ אחריו להרהר לענין עכ״פ שהחזיר שנדע עד ספק בחזקת

 בשאר אבל בממונא והנ״מ כשר שאינו מחזקת יצא לא בבירור תשובה עשה
 אחריו להרהר אסור דלדינא כתבנו כבר אך תשובה עשה שודאי תלינן דברים

 שעבר דאדם הממון החזיר לא דאם מהא למדים ועכ״ם לניד״ד הוכחה ואין
 לא שכעת אע״פ לחושדו ויכול כרשע נידון עדין תשובה עשה לא ועדיין עברה
 כל ממון דגבי עברות לשאר ממון בין חילוק דיש י״ל אך עברה עוד עושה
 כשכבר עברות בשאר אבל איסור יש דוקא ובזה בידו החטא עדין מחזיר שאינו

 יש ועכ״ס ועשה בקום לעברה דמי ממון דגבי כרשע נידון אינו העברה עבר
 לאחר הוי אם כן לא עבריין בגדר הוי דלאלתר זמן ללאחר לאלתר בין חילוק

דגבי בממון שייך לא הזה החילוק ואמנם וכנ״ל הח״ח כן שחילק וכמו זמן
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יצחק ברכת • קנו

 בעברה אבל להכשירו מקום אין החזיר לא דעדיין ויודע וכדומה גנב אם ממון
 תשובה עשה אם ספק יש דאם הדין בזה לא או בתשובה חזר אם יודע שאין

 ביום דהנ״מ ]ויתכן כשר הוא לאלתר שגם מת״ח חוץ לפוסלו יש לאלתר אז
 וק״ל[ ביום, אחריו תהרהר אל וזהו העברה את עובר מקרי עדין בלילה אבל
 שעבר ראה אם לענין בזה ונפק״מ כשר הוא ת״ח בלא דגם י״ל לאח״ז אבל

 לא לאלתר והנ״מ לעיל שהזכרנו ובתנאים לשנאותו מותר אדם ובשאר עברה
 ושנית בעברה עוסק שעדיין לתלות אין שכעת חדא אה והטעם לאח״ז כן

 לא שאפי׳ הראשון הצד על להקשות דאין כתבנו וכבר תשובה עשה דשמא
 דכל דמשמע ת״ח גבי הנ״ל מהגמ׳ בעברה ממשיך שלא כל כשר תשובה עשה
 מחזיק הוא הדי מחזיר שלא וכל ממון כשלקח דהתם יפסל תשובה עשה שלא

 שלא אעפ״י עבריין בגדר אינו עובר אינו דאם עברות בשאר כן לא בעברה
ג. ס״ק בבאמ״ח חילק וכעי״ז תשובה עשה

 רב זמן וקבר חברו את פייס שלא או הטסון החזיר ולא קברה קבר אם
לדשק נחשב אם פייס שלא וירוק

 לפייס מחויב כך הגזלה את להשיב שמחויב כמו לכאורה בהא צ״ב ואמנם ב
 חילוק דיש לומר ואין מקרי רשע לכאורה פייסו ולא עברה עבר ואם חברו את

 את דוהשיב מ״ע מבטל משיב אינו ואם ורגע רגע בכל חייב ממון של דהשבה
 בסימן בשעה״צ בזה שחילק וכמו בעיוה״ב רק חייב דאינו סיום כן לא הגזלה

 דמיד חברו את פייס ולא יוה״כ עבר דאם משמע דהא כן לומר אין ב ס״ק תרו
 בינו פייס אם רק העברה גוף על מכפר לא דיוה״כ מ״ש לפי ובפרט לפייס חייב
 באדם גם עסקינן הכא הרי וא״כ וכו׳ חטאתיכם מכל מדכתיב וכ״מ חברו לבין

 דמחזיקים רב זמן שעבר כל מיירי דמסתמא חברו את פייס ולא יוה״כ שעבר
 פייס לא דאם וכנ״ל לחלק דיש ונלע״ד עברות משאר זה מ״ש וא״כ לכשר אותו

 נמחל לא ודק עשה מיהא תשובה מ״מ אבל העוון לו נמחל דלא נהי חברו את
 כן שעשה וכל ווידוי לעתיד וקבלה החטא עזיבת היא תשובה וענין העוון לו

 רק מיד לפייסו מחויב אינו ומה״ט העוון לו נמחל דלא אע״ג רשע מחזקת יצא
 לאינשי קיל לחברו פיוס דענין ועוי״ל לכן, קודם סנאי לו שאין כל בעיוה״כ

 הח״ח דמשמעות עיקר נראה ראשון תי׳ אך מפייס שלא כל רשע נעשה ולא
 לא ג״כ חברו את מפייס שלא למי העוון חומר לו שהודענו באדם דאפי׳ משמע

סעיף יוד בכלל הח״ח שפסק ממה זה דין על להקשות יש אך רשע בשם נכלל
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קנט • יצחק ברכת

 תפילה למ״ד אפי׳ רשע יקרא לא וכי דתפילה מ״ע שמבטל מי ונפק״מ וצ״ע
 בכל שיוצא הח״ח מודה עמיתך מכלל לצאת דלענין כתבנו כבר ומ״מ דרבנן

לדינא. בזה וצלע״ע עניך

ח ס״ק חיים מים באר

גנאי מיקרי לחוד לכתחילה ?ל אפי׳ דרבנן דבאיפור ראיה יש אם

 שעבר אדם על והמספר גנאי נקרא לכתחילה של דרבנן דבאיסור מוכיח הח״ח
 דכתב חייטא יהודה על ברבי ר״ש שסיפר ממה וראיה לה״ר מספר מיקרי ע״ז

 לכתוב אין דלרבי לכתחילה של ענין רק דהוי לח״ח ס״ל זה וענין מקושר שטר
 בכתב נעלמים שהם אלא בשטר העדים כותב אם ובפרט בו יטעו שמא כן

 ברבי ר״ש ]ואולי לה״ר מספר רבי ליה קרי ואפ״ה שהיה המעשה כמו סתרים
 אתה דקודם רבי וא״ל לרב תלמיד בתורת שיוכיחנו כדי לרבי לספר דשרי הבין
 יכול דהא חמור איסור הוי דהתם די״ל חדא להבין יש ומ״מ להוכיחו[ צריך

 דזה כדין שלא ממון הבעלים את ויפסידו עדים שיש ידעו שלא תקלה לצאת
 של ענין הוא רק איסור כלל הוי לא אם אפי׳ דלכאורה ועוד בגזל הגובל איסור
 במרים וכמו לה״ר הוי חיסרון הוי דרגתו שלפי דבר זה אם בעלמא מעלה

 עימו הסכים ה׳ שהרי בזה איסור כלל אין אחרים שאצל דבר משה על שסיפרה
 זה מ״מ אותו מוליכין לילך רוצה שאדם שבדרך ונהי כזה בדבר יש איסור ומה
 לו אין מדרגתו שלפי דבר עשה שהוא היה עליו דחלה״ר וע״כ איסור שום אינו

 יהודה דרגת דלפי לה״ר ליה דקרי י״ל חייטא יהודה בענין ה״נ וא״כ לעשות
 לשאר היקש מכאן אין וא״כ עבורו וגנאי מעלה פחיתות הוי כה״ג כל חייטא

 גנאי הוי קל לאדם אפי׳ גמור דרבנן איסור ביחסיות זה דכנגד י״ל אך אדם
 להיכשל עלול זה מסוג שענינים שידוע אדם סוג פעמים יש כי צל״ע ועדיין

 הואיל דאעפ״ב וצ״ל לה״ר שייך לא בזה ולכאורה ידע חוסר מחמת הרבה בהם
ועיין. לה״ר, בזה יש עבר שהוא עליו ידוע לא זה ובפרט

ג סעיף חיים חפץ

לחובה נוטה או בינוני אדם זכות לכף לדון בדין

 מחמת העברה שעשה לתלות יש עברה שעשה בינוני דבאיש הח״ח כותב א.
בינוני הח״ח דנקט ומה ע״כ. לעשותה, התכוון שלא או עברה שהיא ידע שלא
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יצחק ברכת קם

 דמיירי וצ״ל זכות לכף תלינן בבינוני דאפי׳ אלא ווד׳ח יד״ש הוא אם ק״ו
 לא בבינוני אפי׳ לחובה נטיה בו יש דאם לחובה בו נטיה אין שעשה שהמעשה

 חובה לכף המעשה כשנוטה וגם דהואיל יתכן ולכאורה זכות לכף לדונו חייב
 לו אין ספק דהוי כיון לה״ר איסור יש בזה גם א״כ כספק לדונו עליו יש

 שישאר הדבר שנכון כתב ז סעיף ? כלל לעיל הח״ח אך ודאי שזה להחליט
 יש שכתב דהח״ח י״ל ולפי״ז חובה לכף יחליט אם לה״ר הוי לא וא״כ ספק

 אפי׳ שמים דבירא בינוני לשון הח״ח כתב ומש״ה שקול בספק היינו לתלות
 בינוני דבאינו ללמדנו בינוני דנקט ועוי״ל זכות לכף לדונו חייב חובה לכף נוטה
 הוא וכן זכות לכף לדונו מחויב לא לחובה נוטים בכללותם מעשיו אלא

 שזה ידע שלא לתלות יש אם לחובה שנוטה באדם גם ועכ״פ ט ס״ק בבאמ״ח
 אינה זו דתליה לתלות יש ג״כ לכאורה בעלמא חומרא שהוא שסבור או איסור

 שמא לתלות לענין ורק יודע אינו שהוא אומדים אנו שכך אלא זכות כף מכח
 כף מדין זה תליה ענין דכל לומר יש אך לתלות אין בכוונה לא זה את עשה
כנלע״ד. רשע שהוא באדם זה שייך ולא זכות

לחובה נוטים שמעשיו מי על לדבר דשרי הטעם

 טעמים שני הוי עליו לגלות דשרי דהטעם משמע בינוני מכלל שיצא ובמי ב.
 ועיין עמיתך מכלל יצא ודאי כזה אחד דהא ועוד זכות לכף לתלותו דאין חדא

 לא זה א״כ זכות לכף דנים שלא מצד דאם נפק״מ ויש אלו בדינים בח״ח לקמן
 מכלל יצא אם כן לא עשה מה שראו עדים שני היו אם רק עליו לספר שדי

 עמיתך מיקרי עמיתך שמצד שנשבה כתינוק שדינו במי נפק״מ יש ועוד עמיתך
 לחובה רובו שם הוא דבאשר לחובה לדונו דשייך חובה לכף לדונו מצד כן לא

ז. בסעיף לקמן אלו בדינים ועיין

ד סעיף
לשנאותו או דברים אונאת או לה״ר לענק עמיתך מכלל יוצא ענק באיזה

 יודע החוטא שאם ללמדנו זה הסעיף של עיקרו כך הוא ומקורו הסעיף ביאור
 כל תשובה דעשה לתלות יש אעפ״כ במתכוון החטא את ועשה האיסור את

 תשובה עשה דודאי בת״ח וכ״ש וכדלקמן פעמים כמה העברה עבר שלא
ועיין צנוע. לחכם זולתי לגלותו נכון אין דכה״ג דכתב רטו ממאמר והמקור
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יצחק £*בתקצ

ז הלכת

חכרו עסקי* על דיבה להוציא בדק

 להוציא אסור וממונו חברו עסקי על ואפי׳ שכתב יראים מספר הוא המקור
 ]כלומר שקר על אותו וגינה אחר ובא לחברו מתנה לתת שרוצה כגון דיבה
 לא להקל בערכין יש בפרק כדאמרינן דיבה מוציא ונמצא המתנה[ את גינה

 וצ״ב עכ״ל. הארץ, על דיבה שהוציאו בשביל אלא אבותינו של דינם גזר נחתם
 אין הא ומדוע אמת דבר כשאומר כן לא אסור כשמשקר דוק לכאורה דמשמע

 נזק לחברו שנגרם היכא כל הרמב״ם שכתב מה לפי ולכאורה וצ״ע תועלת בזה
 ואולי הה״ח סתמות הוא וכן ממונו על או גופו על מדבר אם לי מה וא״כ אסור

ודו״ק. שקר, בחזקת הוא לה״ר כל

כללו

א ס״ק ובח״ח א סעיף

זכות לכף לדון בענין גדדים

 שעשה חברו את ראה אם עמיתך את תשפוט בצדק בדין לחקור יש הנה א.

 והשתא עברה דאינו צד ויש עברה היה הזה דהמעשה צד ויש מעשה איזה
 זכות לכף ודגו עברה שהוי לשפוט שיכול או עברה שאינו לשפוט מחויב האם

 עברה שעשה לשופטו דאסור ואת״ל רע סורו אין ובתבונתו הרע יצרו דתקפו
 ואת״ל שוגג שהוא זכות לכף לדונו מהו עבריין שהוא מחליט דא״כ תקפו ויצר
 ככל לחקור יש וה״נ שרי, האם אנוס שהוא זכות לכף לדונו מהו עברה נמי שזה

 שאסור לתועלת ששומע או באונס ששמע וכגון לשה״ר קבלת בענין הנ״ל
 במעשה להאמין שיכול כותב בבאמ״ח ובח״ח כנ״ל להסתפק יש וע״ז להאמין
 למד זה לדין ]והמקור איסורו את ידע שלא זכות לכף ולדונו עברה שעשה
 שלא שוא שמע תישא לא שכתוב במה הוזהרנו והנה שכתב יונה מרבנו הח״ח
 ולהבזות אמת הדברים כי במחשבתנו להחזיק לשה״ר סיפור בלבנו נאמין

 שמ״ש יונה רבנו כוונת מבין והח״ח עכ״ל. עליו" שנאמרו מי את בעינינו
מי מתבזה שוא שמע ששמע שע״י האיסור טעם שזהו היינו בעינינו ולהבזות
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קצאברבתיצח*£

 הר״י דכונת י״ל דהא מוכרח זה אין ולכאורה ששומע מי בעיני עליו שנאמר
 דכל י״ל מסברא אך מישראל איש להבזות גורם ששומע דע״י באיסור להפליג

 לפרש מסתבר כן נוטה והסברא והואיל לאסור סברא אין ביזוי שאין שברור
 העברה את שעשה להאמין שמותר כוונתו ולכאורה ודו״ק[. הח״ח, כפירוש
 בשוגג עברה שעשה להאמין דיכול ספקות מהני מיהא פשוט ולפי״ז בשוגג
 י״ל אך תקפו דיצרו דנו אם ה״ג ולכאורה דשרי באונס שהיה מחליט אם וכ״ש
 שרי ענין בכל דלא לפענ״ד ואמנם עברה שעשה שדנו כיון שרי לא דבזה

 עצמו הח״ח שכתב כמו הוא בזה והכלל תקפו שיצרו להאמין גם דשרי ופעמים
 גם דפעמים יוצא והשתא שסיפר מי על גנות בעיניו יתקבל אם תלוי דהכל

בשוגג וכ״ש כזה דבר לידי בא איך בעיניו גנאי לו יש אנוס שהוא כשמחליט
 כזה שדבר או בעיניו מתגנה לא האדם תכונות את מכיר שהוא שכפי .־-ופעמים

 שלא מאד רחוק דזה אלא תקפו שיצר יחליט אם ואפי׳ השומע בעיני גנאי אינו
 יתגנה לא שחברו לו ברור שאין כה״ג שכל מסתבר ולכן פגם דהו כל לו יכנס

סד״א. דהוו״ל בעברה להאמין לו אסור

לתועלת לשמוע מותר אימתי

 רק שרי דלא לתועלת לשמוע דשרי תועלת בו שיש דבר שמיעת לכל כלל חה
 בנפשו מכיר אם אבל בעיניו המסופר שיתגנה לידי יבא שלא בנפשו בטוח אם

 ולחומרא סד״א דהוו״ל התועלת בשמיעת היתר אין א״כ ספק אפי׳ לו שיכנס
 על וכמעט יאמין ולא דבר שישמע מאד דקשה תועלת שערי בזה ננעלו וכמעט

 באדם להסתפק ]ויש לשה״ר קבלת איסור על עובר ובזה מאמין הוא רוב פי
 הואיל דילמא או עובר אם להאמין הדבר בלבו נפל ושוב האמין לא שמתחילה

 שאדם דפעמים מאד קשה הוא זה ענין והנה וצ״ע[. עובר לא שמע לא וכעת
 הרבה וצריך להאמין שנטה בעצמו רואה הוא אח״ז אך מאמין שאינו סבור
 בלאוין עובר ח״ו שמאמין וע״י להאמין עליו אוסר שה׳ עצמו על לעבוד הרבה

 ומסתבר עיניו לנגד ה׳ פחד וליתן גדולה שמים יראת צריך והדבר וכו׳ ועשין

 בכחו אין כי יאמין שמא ספק דיש בנפשו יודע אבל לתועלת ששומע דאדם
דהא לתועלת אפי׳ לשמוע לו אסור כה״ג דכל להאמין שלא עצמו על לגבור

 יצילנו וה׳ יאמין לא רוב פי שעל בנפשו יודע א״כ אלא ולחומרא סד״א הוו״ל /

אכי״ר. רצונו לעשות ונזכה משגיאות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס232 מס עמוד ציון בן יצחק ברכה, חיים מים ובאר חיים חפץ - יצחק ברכת



^כתיצחק רסו

ק״ה סרים לבק ק״ה הכהן אהרון ביין החילוק הסבר

 איתא צז. שבת ובגבר מרים כמו נענש לא דאהרן הטעם מה להבין יש והנה ב.
 עליו חלק ודיב״ב נצטרע אהרן דגם ס״ל דר״ע נצטרע אהרן אם דתנאי פלוגתא

 שמרים והטעם מרים קודם נתרפא מ״מ שנצטרע ולמ״ד בעלמא נזיפה רק דהוי
 יש ולכאורה בדיבור פתחה שמרים משום מהדש״א בחידושי כתב יותר נענשה
 אמרינן ובעלמא המקבל על העונש מן חמור המספר על דהעונש מכאן לפשוט

 החורא הוא המקבל ולכאורה כז: קידושין עיין גנב חודא אלא גנב עכברא לאו
 טעה שמשח בזה כ״כ החליט לא דאהרן משום דהטעם י״ל מהרש״א ולולי
 ג ס״ק בבאבד׳ח ג בלאו הח״ח שכתב מה ולפי כך שהיה גליא שמיא וכלפי

 דהוי לדון יש בצרעת לוקה הוא אם מעשה שום עשה שלא במקבל להסתפק
 דיבר לא אם וכ״ש דיבר גם שאהרן אע״פ נצטרע לא לנרד דהא מאהרון ק״ו
לא. או דיבר אהרן אם פליגי דבזה י״ל אך

לה״ר פישור איסור קל קובר קבין באיזה חובה לכף ודן לתוקלת הסספר

 לאחרים כלום מספר ואינו בחברו עוולה שרואה אדם דהנח להבין יש ועכ״פ ב
 לדון ויש עמיתך את תשפוט בצדק על עובר אבל לשה״ר על בזה עובר אינו

 לה״ר הוי ומספר כשעובר אם חובה לכף והחליט בחברו עוול שראה באדם
 תשפוט בצדק על ראשונה בשעה עבר כבר רזה דילמא או המספר מצד

 ושעה שעה דכל דילמא או האמת הוא שכן שחשב כיון לה״ר אינו וכשמספר
 ולפי המספר שהיא דמרים ממעשה להוכיח ואין לה״ר על ועובר מחדש נידון

 די״ל נביאים לשאר שווה נבואתו שמשרע״ה שהחליטו היה העברה הח״ח
 לחלק שאין מסתבר ומ״מ לה״ר על עברה ולכן כן החליטה שסיפרה דבשעה

 החליט שכבר מחמת היתר שום ואין לזכות לדון עליו ושעה שעה כל כי בזה
 רק מילי דהני מסתבר ואמנם לה״ר על עובר לרע שהחליטו דבר כשמספר ולכן

 לא אם אבל מוחלט באופן הסיפור את מעביר שעה באותה מסטר כשהוא
 וכגון בעלמא הדברים העברת של באופן הסיפור את מעביר אלא כן עושה

 אלא לה״ר על עובר לא רע שהדבר החליט בלבו אם אפילו לתועלת שמספר
 אבל רע דחדבר בלבו החליט לא הוא אם להיפך וכן עמיתך תשפוט בצדק על

לה״ר. דהוי מסתבר כן העביר הסיפור בצורת
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ח ז, הלכה

 לה״ר קבלת בערן הח״ח חקירת
לה״ר קבלת חשיב אם חובה לכף ודנו שיודע בדבר

 שהדברים יודע הוא אם אפילו חברו על גנות ששומע דמי כותב חיים החפץ א.
 לכף דן לא המקבל אם ולכאן לכאן בהם לצדד יש אך אמת הם לו שסיפרו

 מירבעם חדא לזה דוגמאות שתי והביא הרע לשון קבלת על עובר זכות
 על נשתבח וירבעם בחרב ימות כי עליו ניבא שהוא עמוס על לו סיפר שאמציה

 שעמוס לירבעם אמר ואמציה יהודה מלכי עם ונמנה לה״ר קיבל שלא זה
 קשר ואינו אמר ה׳ מפי אמר ואם כן שאמר ח״ו אמר וירבעם עליו קשר קושר

 המלך משאול הוכיח ועוד לה״ר מקבל בשם נקרא היה הדברים מקבל היה ואם
 במלכות למרידה התכוון שלא זכות לכף אחימלך את דן שלא דמשום ע״ה

 שמעו הסיפור את דואג שסיפר שאחר פי על ואף לדוד החרב את במוסרו
 אחימלך את זכות לכף לדונו לו היה כן סי על אף עצמו אחימלך מפי שאול

דבריו. תורף ע״כ לה״ר, מקבל חשיב ולכן בעצמו אחימלך שהתנצל כמו

הספק צדדי הם ופה הנ״ל הח״ח בחקירת ביאור

 ולהאמין לה״ר לקבל אסור והדי זה דין ללמדנו צורך דמה ביאור וצריך ב.
 את שומע אם ומה וחומר קל הדברים כן ואם אמת היה ששמע מה אם אפילו
 דבר שומע אם ק״ו להאמין לו אסור גנאי בו שיש עצמו המעשה סיפור

 גם עושה רעות דשתים אירע שכך להאמין לו שאסור פנים לשני המשתמע
 חובה לכף לדון איסור היה לא ואפילו מאמין וגם לגנאי הדברים את מפרש

 חיים דהחפץ וי״ל חברו על גנאי דבר להאמין מותר יהיה למה מקום מכל
 הכי אפילו אמת לו שסיפר שהדברים יודע הוא אם דאפילו וכתב בזה הרגיש

 דלכאורה ביאור צריך זה ודבר לשה״ר איסור על עובר חובה לכף דן שהוא בזה
 ידע לא עכשיו עד שהוא דבר לפניו מספר כשחברו זה לה״ר קבלת ענין כל

 ניתח מהם ואחד לחובה או אכות להתפרש שיכול מעשה ראו שנים אם אבל
 לכף שדנו רק לה״ר סיפור בזה שייך לא לכאורה לחובה שהם הדברים את

 אע״פ דאה״ג לומר וצריך לשה״ר של עברה כאן שייך ענין באיזה כן ואם חובה
מצד לה״ר זה הרי לחובה וביארו הדבר את לו הבליט שחברו כיון יודע שהוא
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רכהברכתיצח^

 לכאורה ואמנם עליו חשב לא לכן קודם שהוא חדש ענין לו גילה שחברו זה
 נתגלו לשומע אם אפילו ובזה הדבר את לו סיפר כשחברו דוקא דכ״ז לדון יש

 המעשה את לו מבאר שחברו בזה לה״ר שומע חשיב מ״מ הדברים אמיתת
 מיקרי לא בזה לכאורה לו וביאר חברו ובא ענין איזה ראו שנים אם אבל לרעה
 א״ב המעשה גוף את יודע שהוא כיון דהא חילוק שאין נראה מסברא אך לה״ר

 את לו מבאר שחברו וכל בעצמו הוא שראהו או חברו מפי שמעו אם לי מה
 פסק בענין בהגהה חיים החפץ שכתב מה נמי חהו לה״ר. חשיב לרע המעשה

ייו•

 חכם דכרי על להקשות טותר אם
עצמו החכם אצל שבירר קודם טעה שהוא ולומר

 שחברו אחד ואעפ״כ דין פסק לחברו להראות איסור דאין משמע והנה ג.
 טעו הם שהדיינים לומר לו אסור מקום מכל היתר וזה הדין פסק לו הראה

 דהיינו אלה דברנו על דהעובר חיים החפץ שם וסיים הדין את ועיוותו
 יפה הדין את דנו לא דין הבית או שהרב חברו של סיפורו אחר בלבו שמחליט

 על עובר עצמם מהב״ד הדבר טעם וחקירת דרישת בלא זו בהוראה היה וטעות
 חטא עליו תישא דלא לאו ועל לה״ר קבלת איסור על ובפרט תורה גופי כמה

 פסק לחברו שמראה באחד הדין הוא דלפי״ז וצ״ב עכ״ד. וכו/ הרמב״ם לפירוש
 לו ומראה או״ח הלכות או והיתר איסור בדיני׳ וכגון ממונות בדיני שאינו

 דלא תימה וזה וכו׳ לה״ר הוי החבר עם הפסק את לברר בלא טעה שחברו
 יום בכל ומעשים ולשואלו הפסק בעל אצל לילך אדם שחייב כזה יסוד ראינו

 וכותב עליו וחולק וחקרו רעהו ובא חכם אהה של דין פסק אהה שמפרסמים
 החפץ ל״ק דע״כ די״ל אמת והן לה״ר בזה יש לפי״ז ואטו טעות הללו שדברים

 כאן שיש לו שמוכיח הוא הפסק לו שמראה זה אם אלא לה״ר איסור דיש חיים
 אחה חכם ששאל יאמר אחד ואם בזה איסור שמענו לא זה גם ואמנם טעות
 אטו החכם את שאל ולא כו״כ החכם על לו קשה והוא החכם לו והשיב פסק
 של דרכה כך הרי טועה שהחכם יאמר אם ואפילו לה״ר סיפור איסור בזה יהיה

 יודע ואינו הוראה בדרגת שאינו החכם על אומר בין לחלק יש ואולי תורה
 ואפילו אדם בבני מצויה דהטעות טעה שהוא אומר אם לבין וכדומה ללמוד
 ואמר עליה אמורא רבא דאוקי באמוראים אפילו שראינו וכמו עולם בגדולי

עומד אדם אין ידך תחת הזאת והמכשלה בידי הם טעות לפניכם שאמרנו דברי
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 החכם בחכמת למעט שיבא ח״ו אבל בהם נכשל א״כ אלא תורה דברי על
 הפסק, טעם עמו ולברר החכם אצל לילך שעליו ודאי ובזה זו טעות מחמת

 דצריך להא זה ענין שדימה הח״ח ולפי והיעב״א. חיים החפץ כוונת כנלע״ד
 לספר בלא עצמו באדם גם שייך זה שדין יצא זכות לכף חברו את לדון

 דין באיזה שטעה שסבור מחמת חכם שאינו החכם את לדון לו שאסור לאחרים
עמיתך. את תשפוט בצדק בכלל נמי דזה

בזה והערה מקבל על מספר מדין שהומה הנ״ל לדיץ הח״ח ראית מאור

 דעובר לה״ר מספר מדין דהוכיח זה בדין חיים החפץ לראיות נחזור ועכ״פ ד.
 דשם והיינו ז סעיף סוף ג בכלל כמבואר זכות לכף לדון שיכול גוונא בכהאי
 הוי דבר חברו על ומספר חובה לכף ודן זכות לכף לדון היה שצריך דמי מובא
 אפילו דהיינו וצ״ל לספר לו אסור גנאי הוא באמת דאפילו דתיפ״ל וא״ת לה״ר

 סבור לחובה שדנו מחמת והיינו האמת על שמקנא כגון לספר שמותר במקום
 יא ס״ק בבאמ״ח חיים החפץ שם שכתב חהו לאמת לקנאות צריך הוא שבזה

 הדין דהוא חיים החפץ למד ומזה כך הדין ג״כ לאמת לקנא כוונתו אם דאפילו
 הרי חברו על כשמספר דהתם הדומה מן אינו ולכאורה הדין כך המקבל על

 אבל לה״ר בזה יש לגנאי דנו והוא והואיל עדיין נודע דלא חדש דבר מגלה
 גנאי בזה שיש לו ומבאר עמו דן השני ורק הדבר את יודע כבר שחברו הכא
וצע״ק. חדשה, הודעה לו מודיע דלא כיון לה״ר דהוא מנ״ל

ע״ז ותי׳ בדבריו וקושיא ואמציה מירבעם הח״ח ראית ביאור

 דאמציה לה״ר קבל דלא מירבעם פז: מפסחים חיים החפץ מוכיח ועוד ה.
 ימות דבחרב ה׳ בשם דניבא קשר עליו קשר שעמום לו סיפר שאמציה והיינו
 אעשה מה אמר ואם כך צדיק אותו אמר ושלום חס ירבעם השיב וע״ז ירבעם

 מזה זצוק״ל חיים החפץ הקדוש מרן מזה מוכיח והשתא לו אמרה שכינה לו
 ולכן לה״ר למקבל נחשב היה הדברים מקבל ירבעם היה דאם בגפד שאיתא

 על שאף חיים החפץ ומוכיח לה״ר קיבל שלא מפני ב״ד מלכי על לימנות זכה
 דהא בזה אשמה עליו אין מקום מכל ישראל על לרעה באמת ניבא שעמוס פי

 שכבש דנביא בנבואה שראה מה לומר וחייב יתברך ה׳ של שליחות עושה הוא
החפץ דחה וע״ז זכות לכף לדונו ירבעם מחויב היה ולכן מיתה חייב נבואתו
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רכזיצח£ ברכת

 לא באמת שהשיב וכמו הענין בכל בכלל להאמין לירבעם היה לא דהתם חיים
 מקדשי על דניבא איתא ט פסוק ז פרק בעמוס והנה כך צדיק אותו אמר

 ירבעם על ואמר שינה ואמציה בחרב ירבעם בית על וקמתי שיחרבו ישראל
 הרי זה מענין דידן לנידון ראיה שיש הח״ח של ס״ד מה מעיקרא צ״ב והשתא

 הוי אם ממ״נ והרי רעה נבואה ניבא דהוא ה׳ נביא על סיפור ומספר אדם בא
 הוא שהסיפור נאמר אם אפילו להאמין לירבעם אסור הנביא על גנאי זח דבר

 מה גנאי בו אין ואם לחוש אלא להאמין לו אסור מקום מכל המלוכה לתועלת
 אף אבל שמתנבא ה׳ נביא על גנאי ששייך משמע לא הענין ולפי לה״ר שייך

 לקבל לו היה אסור מכל אמר שכך ברור היה אם ואף גנאי שייך היה אם
 מה מעיקרא צ״ב וא״כ בעצמו חיים החפץ שדחה וכמו קשר עליו קושר שעמוס
 חדא חלקים שני ירבעם בדברי דיש כך לפרש ונראה חיים החפץ מזה מוכיח

ולא כך שינבא לו אמר ה׳ ניבא, אם גם דאומר ועוד עמוס כך ניבא לא דאומר
מאמין היה ירבעם אם שאפילו בתחילה הבין הח״ח והשתא כן אמר מעצמו
 התכוון לא שעמום שאומר בזה זכות לכף דן הוי ג״כ רעה עליו ניבא שעמוס
היה אם היתה הלה״ר קבלת וא״כ ה׳ נבואת מנבא אלא קשר עליו לקשור
את יודע שאדם בדבר שאפילו מוכיח וזה קשר עליו קשר שעמוס מחליט

 לו שרי הכא דהא לה״ר הוי דן לא ואם זכות לכף לדון עליו מ״מ הסיפור
 שדן זה שעצם מזה ושמעינן זכות לכף לדונו צריך ורק הסיפור בעצם להאמין

 לבין יודע בין חילוק דאין הסיפור עצם את דיודע אע״ג לה״ר הוי חובה לכף
 היה מתחילה אם היתה הלה״ר דקבלת הח״ח דחה וע״ז להאמין לו מותר

 רעה עליו שניבא לו ברור היה אם אבל רעה עליו ניבא שעמוס מאמין ירבעם
 קשר עליו לקשור שחפץ לחובה דנו היה אם לה״ר קבלת חשיב לא לעולם
 נותן דבזה משום רעה עליו שניבא שמאמין בזה גם גנאי שחשיב הדבר וטעם
 לדון יש דאם להלכה חידוש וזהו עליו קשר שהוא לחשוד לעצמו פתח הוא
 בזה מועיל ולא כן לעשות חייב המעשה מן לגמרי חברו את ולסלק זכות לכף

 בכה״ג והיינו במעשה חובה אין אבל המעשה את עשה שהוא זכות לכף שדנו
 מסברא כי היטב צל״ע זה וענין חובה של צד כאן יש המעשה את עשה שאם
 שאומר כיון עליו שניבא יקבל אם ואפילו בכך סגי זכות לכף שדנו שכל נראה

 שאם הח״ח של הדיון לענין מזה ראיה אין ומ״מ בכך סגי שינבא לו ציוה ה׳
 אם וכן לה״ר קבלת דחשיב לחובה לו מפרש וחברו חברו ע״י דבר באיזה יודע
 היה חייב דירבעם הכא דשאני לה״ר קבלת דהוי לחובה זה מפרש עצמו הוא

ע״י או לרעה עליו ניבא שלא שאומר ע״י או לעשות לו יש וזה זכות לכף לדונו
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יצחק {בת רכח

 הדברים את יקבל שאם ויוצא קשר עליו קושר ולא עליו ציווה שה׳ שאומר
 להאמין לך היה דלא ירבעם על תביעה תהיה ע״ז קשר עליו קשר שעמוס

 להאמין לא עליך קשר עליך דקשר בעיניך הוא חשוד ואם עליך לרעה שכוונתו
 דלא י״ל שבזה לחובה ומפרשו המעשה את שיודע באחד כן לא עליך שניבא

 דאם יודע שאדם דבר על ראיה אין מקום ומכל היטב. ודו״ק לוז״ר, קבלת הוי
 דשקר נתברר דבלא״ה ובפרט איסור דהוי לחובה מחברו פירוש שומע הוא

 וזה ירבעם על שניבא ואמר קשר קשר דעמוס אמר הוא דהא אמציה דיבר
מפרשים. ושאר במלבי״ם ועיי״ש ירבעם בית על ניבא אלא כי נכון אינו

הח״ח של לספקו סדרייקת והגדרה ודואג משאול הח״ח ראית ביאור

 שאול דכששאלו ודואג שאול מענין חיים החפץ מרן מוכיח שלישית וראיה ו.
 ראיתי ויאמר שאול עבדי על ניצב והוא האדומי דואג ויען עלי קשרתם כולכם

 ואת לו נתן וצידה בה׳ לו וישאל אחיטוב בן אחימלך אל ניבה בא ישי בן את
 ובקרא לה״ר מקבל בשם שאול נקרא זה ועל לו נתן הפלישתי גלית ,חרב

 ישי ובן אתה עלי קשרתם למה לו ואמר לאחימלך וקרא שלח ששאול מסופר
 ואחימלך הזה ביום לאורב אלי לקום באלקים לו ושאול וחרב לחם לו בתתך
 והנה לשאול בינו הפרדה שיש כלל ידע ולא בה׳ לו שואל היה מזמן דזה השיב

 ידע דאחימלך לשאול נתברר דלא היתה כאן שאול על התביעה דעיקר משמע
 אם נתברר לא הלה״ר את שאול קבלת בענין והנה ע״ה דוד על בכעס ששאול

 ושלח מדואג הדברים את ששמע שאחר או לדואג מתחילה הדבר האמין שאול
 את הכחיש לא ואחימלך העובדות את לו ואמר לאחימלך וקרא שאול

 ע״י אושרו דואג שסיפר העובדות הא כאן לה״ר ענין היכן צ״ב וא״׳כ העובדות
 ראינו היכן שאול אבל לרעה היתה כונתו כי לה״ר סיפר דדואג ונהי אחימלך
 מה אבל כהוגן אחימלך את שפט שלא מחמת להענש לו והיה לה״ר שקיבל

 כהויתם העובדות סיפר דהא לה״ר סיפר לא דואג גם ולכאורה ללה״ר זה ענין
 דהא יודע לא שאחימלך ידע שדואג ניכר הענין דלפי וי״ל לה״ר שייך ומה

 אחימלך ידע דלא מבואר ושם ח פסוק כא דפרק בקרא מסופר המעשה
 דוד שבא בשעה אחימלך אצל דואג שם דהיה מוזכר ח בפסוק ושם מאומה

 מדוע מובן ולפי״ז ח פסוק במלבי״ם הוא וכן המעשה כל את דואג וידע לשם
 שלח דהא תסיסה אין לכאורה שאול על אבל לה״ר מספר נקרא דואג

לה״ר מקבל נחשב ששאול הטעם ואולי העובדות כל אישר ואחימלך לאחימלך
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עג 0•צו' ו משנה - א פרק גבורת

מדרש משנה מקרא ממנו שילמד קבוע. רב לו
י תכפה ח ונר יא

 משנה על שכר ליכוול ואסור ואגדות הלכות
 רב לך עשה תנן להכי אגדות, הלכות מדרש

רב. לך קנה ולא

 פי׳ הרע״ב חכר. וקנה!ך רכ לך עשה
לקנותו צריך אתה אפילו חבר לך וקנה

 שתקנה כדי ממון עליו ולפזר יקרים בדמים
 רב לך קנה לומר שייך לא ברב אבל אהבתו
 ה( במשלי והנה בחנם, ללמד צריך שהרב
 תשען אל בינתך ואל וגו׳ ה׳ אל בטח עה״ם

 ללמוד רב לך לבקש מעותיך ופזר פירש״י
 רש״י מש״כ וצ״ע תשען, אל בינתך ואל ממנו,
 ללמדו צריך כשרב רב לך לבקש מעותיך שפזר

 ה״ז ת״ת מהל׳ בפ״א הרמב״ס אולם בחגם,
 לא שאס פסקו ס״ה רמו סימן יו״ד ובשו״ע

 י״ל וא״כ בשכר, ילמוד בחנם שילמדנו מי מצא
 היינו רב לך לבקש מעותיך ופזר רש״י דמש״כ

 דלא י״ל ועוד בחנם. שילמדנו מי מצא לא אס
 אלא לרב לימוד שכר שישלם רש״י נתכוון
 רב לך לבקש מעותיך ופזר רש״י כלשון

 אה״ג אבל רב, למצוא כדי הוצאות שמוציא
 צריך שהרב לרב, לימוד שכר משלם שאינו

בחנם. ללמד

 השנים שטובים לפי פירש״י חבר. לך וקנה
אל חרב אומר הוא וכן האחד מן

 דכתיב מאי א׳ י׳ במכות והנה ונואלו, הבדים
 שונאיהם צוארי על חרב ונואלו הבדים אל חרב

 ולא בבד, בד בתורה ועוסקין שיושבין ת״ח של
 וכתיב ונואלו הכא כתיב שמטפשין אלא עוד

מבואר הוא המהרש״א ח״ל נואלנו, אשר המם

 לא עניניס עומק מחוך תורתנו למוד שמדרך
 אמתתה ועל חורה של בוריה על האדם יבא
 שאמר וזהו חברים, עם ומדוד פלפול ע״י רק
 בלמוד מצוי הטעות כי שמטפשין אלא עוד ולא

 א׳ יטעה שאם רבים של בלמוד משא״כ יחידי,
טעותו. לו להודיע שט יש מהם

 וכדכחיב חבר לך וקנה דתנן דהא ונראה
רק היינו ונואלו הבדים אל חרב

 לא שבכתב כתורה אבל לחוד, שבע״ם כתורה
 ת״ח צוארי על חרב דרש דהגמרא חבר, צריך

 ועסק בבד, בד במורה ועוסקין שיושבין
 בחורה ולא שבע״ס בחורה רק שייך התורה
 ס״א, מ״ז סימן באו״ח הט״ז וכמש״כ שבכתב

 הענינים עומק שמחוך כתב המהרש״א והנה
 ועל מורה של בוריה על האדם יבא לא

 חברים, עם ומדוד פלפול ע״י רק אמחחה
 תורה שרק מבואר נח ר״פ במנמומא והנה

 וקשה כמות עזה שהיא ללמוד קשה שבע״ם
 תורה אבל גדול צער בה ויש קנאתה כשאול

 ומתן משא וליכא וצער יגיעה בה אין שבכתב
 הטעות אין שבכתב בתורה וא״כ פלפול, של

חבר. עם ללמוד ול״צ מצוי

זכות. לכף האדם כל את ק והוי
 אמור עליו שתשמע כל על פירש״י

 כן שאינו בבירור שתדע עד לטובה שנתכוון
 לכף השמים מן אותך ידונו כן תדין אתה שאם

 בשיחות והנה מפנין, בפ׳ שמפורש כמו זכות
 לקראת במאמר זצ״ל שמואלביץ להגר״ח מוסר

 לכף ידון שהקב״ה שייך דמה העיר הדין יום
 חבירו לדון חיוב יש בהדיוט דבשלמא זכות,

שייך איך הקב״ה אצל אבל זכות, לכף בספק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס77 מס עמוד !53()53) ;<< ברוך>>משנה בן יצחק אברהם סורוצקין, :גבורתיצחק-אבות



יצחק ו טשנה - א פרק גבו♦. עד

 ספיקא כשליכא זכות לכף אותו ידון שהקב״ה
שמיא. קמי

 א״ר ה״א פ״א סנהדרין דטרושלמי וי״ל
יחידי דן אינו הקב״ה אף פזי בן יהודה

 מימינו עליו עומדים השמים צבא וכל שנאמר
 לכף מטין ואלו חובה לכף מטין אלו ומשמאלו

 יחידי, חוחס יחידי דן שאין אע״ם זכרת,
 שהמלאכים ביאר וירא פרשח מכמה ובמשך

דכחיב כמו אדם של שבלבו מה יודעין אינן
 דין לגמר לכן ולב כליות בוחן לבדך

 הרי ביחידי, חוחם מחשבתו לידע שצריכין
 פמליא עם דן הקב״ה המעשה גוף על שהדין

 יחידי לדון הקב״ה צריך דין לגמר ורק שלו,
 של ודעתו כונתו לידע למלאך שא״א כיון

 שדן מי אבל אדם בני בסחס דכ״ז וי״ל האדם,
 יחידי אומו דן הקב״ה אין זכוח לכף מבירו אח
 יודעין שאין שלו בפמליא אלא מחשבתו על

 ולכך וכוח לכף אותו לדון צריכים והס כונמו
 לכף אוחו שידין הקב״ה אצל יחכן איך ל״ק
 דלהמבואר שמיא, קמי ססיקא כשליכא זכוח

 אוחו דן הקב״ה זכות לכף חבירו שדן מי
ועי״ז יחידי, חותם ואינו שלו בפמליא לגמרי

זכוח. לכף אומו דנין

 שער הלשון בשמירח חיים בחפץ ראיתי שוג
האדם של דחובחו שביאר פ״ד החנונה

 שיש והעונות המצות רוב לפי תלויים וזכותו
 במדת עמו יתנהג הקב״ה אס אולם בידו,
 מעט אס ט בידו ישארו לא הגמורה הדין

 לעשות השלים לא מהן וכמה כמה ט מזער,
 לאותה הנאותין ואופניהן פרטיהן בכל אותן

היו לא כדין שהשלימן אותו ואפילו מצוה,

 לעשיית הראוי ובשמחה וביראה באהבה
 במדת עמו יתנהג הקב״ה אם אבל המצוה,

 ישארו ערניו בכל זכות עליו ויחפש הרחמים
 מעשיו אס אפילו מזה ויותר מכונן, על וטותיו

 במדת עמו יתנהג הקב״ה אס עונותיו רוב
 בודאי ט מנינן, יתמעטו הגמורה הרחמים

 עליו לחפות שיש מהעונות וכמה כמה ימצאו
 של כללו אחרת, בסיבה או בשגגה אותן שעשה

 האדם על זכוח לחפש הקב״ה ירצה אם דבר
 ההנהגה לפי מלוי כ״ז והנה ממנו. יבצר לא

 אם הבריות עם חייו בימי עצמו את שהנהיג
 אוחו דנין זכות לכף אותם לדון הימה דרכו
 על חובה ללמד הימה דרכו ואס לזכות ג״כ

 רע עליו מדברים השרת מלאט גם הבטוח
למעלה.

 ח״ל זכות. לכף האדם כל את ח והוי
שאין אדם על מדבר זה יונה רבנו

 מטטן או רשע, ואס צטק הוא אס בו יודעין
 רע עושה פעמים בינוט איש שהוא אותו

 לדונו שיש דבר יעשה ואס טוב, עושה ופעמים
 או הדעת, בשקול לזכות לדונו ויש לחובה
 יותר,(אם חובה לכף נוטה הנראה לפי אפילו
 "לומר יש לזכות, לדונו יוכל וערן צד משום

 יונה רבנו מדבט ומבואר עכ״ל, נמכון לטובה
 צטך חובה לכף יוסר שנוטה בכה״ג שאפילו

 לרבנו משובה דבשעט וצ״ע 4זכיי לכף לדונו
 מן הוא שאס כתב ט״ח מאמר ג׳ שער יוגה

 יכשלו ופעמים החטא מן יזהרו אשר הטנונים
 לכף ולהכטעו הספק להטות עליך יש בו

 זכות לכף חברו את הדן שארז״ל כמו הזכוח

מה״ח מצ״ע והיא זכות לכף יטנהו המקום

החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס78 מס עמוד {53 ()53) ;<< ברוך>>משנה בן יצחק אברהם סורוצקין, :אבות - יצחק גבורת



עה (יצד ו משגה - א פרק גבורת

 עמיתך. תשפרכו בצדק טס )יט ויקרא שנאמר
 אצלן הדבר יהיה חובה לכף הדג^נוטה ואס
 הרי עכ״ל, חובה לכף חכריעהו ואל ספק כמו

 אינו חובה לכף שנוטה שהיכא בדבריו מבואר
 אצלו הדבר שיהיה רק זכות לכף לדונו צריך
 ]ועיין חובה לכף תכריעהו ואל ספק כמו

 מיס בבאר ג׳ כלל הרע לשון בהל׳ חיים במפץ

 דהדבר שהיכא יונה רבנו שמש״כ שכחב חיים
 יהיה אלא חובה לכף תכריעהו אל לחובה נוטה
 טובה מדה אלא אינו ספק כמו אצלן הדבר

 כאן יונה מרבנו ואילו הדין[, מצד ולא בעלמא
זכות. לכף לדונו שצרין נראה

האומר אמרינן ח' דף דבפסחיס ונראה
 או בני שימיה בשביל לצדקה זו סלע

 גמור, צדיק זה הרי עוה״ב בן שאהיה
 באבוח דחנן דאע״ג כמב שם הר״ן ובחידושי

 את המשמשים כעבדים מהיו אל מ״ג פ״א
 שמדה לומר היינו פרס לקבל ע״מ הרב

 מאהבה, עובדים שיהיו ביותר היא מעולה
 צדיק העוה״ב לחיי שיזכה כדי העובד ואפ״ה

 הפרי וכ״כ עכ״ל, חסיד לא אבל הוא גמור
 דהוי דאע״ג סי״ד מל״ג סימן באו״ח מגדים

 מאהבה, עובד דחסיד חסיד הוי לא צדיק
 מאן כדאמרינן קאמר דחסידותא מילי ובאבות

 ולפי״ז דאבות, מילי יקיים חסידא למיהוי דבעי

 בני בסתם מדבר בשע״ת יונה דרבנו נראה
 לכף לדון חייבין שאינן חסידים הוי דלא אדם
 שהדבר היכא אבל ספק, שהוי היכא רק זכות
 זכות לכף לדון צריכים אין חובה לכף נוטה
 ספק כמו אצלו הדבר שיהיה טובה ממדה ורק
דאיירי באבות אולם חובה, לכף תכריעהו ואל

 חסידא למיהוי דבעי מאן כדאמרינן בחסיד
 אפילו זכוח לכף לדון צריך דאבות מילי לקיים
 רבנו כתב ולכך חובה, לכף נוטה דהדבר היכא
היכא אפילו זכות לכף לדונו שצרין יונה

חובה. לכף שנוטה

 דלדון כתב לעשין בפתיחה חיים החפץ והנה
עשה מצות הויא זכות לכף חברו את

 עמיתן תשפוט מבצדק לה דילפינן דאורייתא

 קע״ז מצוה המצות נספר ברמב״ם וכמבואר
מאמר ג׳ שער משובה בשערי יונה וברבנו

 כתב באבות בפיה״מ דהרמב״ם וצ״ע ידיח,“
 מהל׳ בפ״ה וברמב״ם החסידות, מדרכי שהוא
 בין זכות לכף האדם את לדון מנה ה״ז דעות

 מידה רק דהוא ומשמע מ״ח של מידותיו
 של דהמצ״ע ותיק לת״ח, ששייך בעלמא טובה
 מן שהוא כשיודע הוא עמיתך תשפוט בצדק

 יכשלו ופעמים החטא מן יזהרו אשר המנונים
 שאינו באדם איירי בפיה״מ הרמב״ס אבל בו,

 אינו בודאי לזה רשע או צדיק הוא אס מכירו
 מידה רק זכות לכף לדונו המורה מן מחויב
 מיירי דעות בהל׳ הרמב״ס וכן בעלמא, טובה

 או צדיק הוא אס אומו מכיר שאינו בכה״ג
 ולא ת״ת של מדותיו בין זה מנה לכך רשע
 חיים החפץ כתב הרי עכ״ד, אדם בכל

 אינו זכות לכף האדם כל אח דן והוי דהמשנה
 בין זה את מגה והרמב״ס חסידות ממדת אלא

 כמש״כ י״ל שסיר וא״כ מ״ח, של מידותיו
 שהדבר היכא שאפילו יונה רבנו דכתב דמאי
היינו זכות לכף לדונו צריך חובה לכף נוטה

אדם. לכל ולא לחסיד רק
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 רבנו זכות. לכף האדם כל את דן והוי
כהב ריח ג׳ שער משוכה כשפרי יוגה

 אוחו לדון גתחייכח אלקים ירא ,".האמן שאס
 מוכה, לכף יומר נוטה יהי׳ כי גס זכות לכף
 הספק להטות עליך יש הכיגונים מן הוא ואם

 קכ״ז דף שכח שאמרו כמו וכוש לכף ולהכריעו
 לכף ידינהו המקום וכוח לכף חכרו את הדן

 משפוט נצדק שנאמר מה״ח מצ״ע והוא וכוח
 הדכר יהי׳ חונה לצד נוטה הדנר ואם עמיחן,
חונה. לכף חכריעהו ואל ספק כמו אצלן

 ג׳ נכלל הרע לשון נהל׳ חיים החפץ והנה
הדנר שיהי׳ יונה רננו שמש״כ *־,־"*הוכיח

 מדה הוא חונה לכף תכריעהו ואל כספק אצלך
 פשטות אולם הדין, מצד ולא נעלמא טונה
 רק ולא הדין מצד שזה משמע יונה רננו לשון
 נשכת דהגמ׳ לזה וראי׳ נעלמא, טונה מדה

 לכף ידינהו המקום זכות לכף חכרו את שהדן
 הכף היה שם שהניא המעשיות מכל זכות,
 אותו דן ואס״ה זכות מהכף יומר הרכה חונה

 נימא ואי (,0ש שיים החסן )וכ״נ זכות לכף
 א״צ הדין מצד לחונה יותר שנוטה שככה״ג

 נעלמא, טונה מדה אלא ואינו זכות לכף לדונו
 שקול שהספק דהיכא משם יונה רכנו יליף איך

 לזכות, אותו ידין שהקנ״ה לזכות ומכריעו
 מעיקר לזכות אומו לדון מחויג כשככה״ג

 א״צ הדין שמצד היכא שרק י״ל והלא הדין,
 אינו טונה ממדה ומ״מ זכות לכף אותו לדון

 לכף אומו ידין הקכ״ה נכה״ג למוכה מכריעו
 י״ל זכות לכף לדונו שמחויג היכא אכל זכות,

 ונע״כ זכות, לכף אומו ידון לא שהקכ״ה
למונה דנוטה היכא דאפילו יונה לרננו דס״ל

 ולא ספק כמו אצלו שיהי׳ הדין מעיקר מחויג
 טונה ממדה רק ולא חונה לצד יכריעהו
 הקנ״ה מוכה לכף מכריעו שאינו וכל נעלמא

 רכנו יליף שסיר ומשו״ה זכות, לכף אומו דן

 אומו ודן ספק שהדנר היכא דה״ה מיני׳ יונה
זכות. לכף אומו ידין שהקכ״ה כדינו, זכות לכף

 צ״ע זכות. לכף האדם כל את דן והוי
לכף העולם אומות לדון חיוג יש אס

 כינוני שהוא אומו ממרין שאגו נכה״ג זכות
 טונ, עושה ופעמים רע עושה שלפעמים

 שאע״ג כחנו א׳ ל״ת דף נכ״ק המוס׳ דהנה
 נין חילוק יש אדם קרויין כוכנים עונדי שאין
 דככל האדם, דכתיג להיכא אדם דכתינ היכא
 נכלל, העולם אומות אף האדם דכחיג מקום

 דמנן היכא חכמים כלשון גם אס לעיין ויש
 כלשון שגם נימא ואי נכלל, עו״כ אף האדם

 המשנה מלשון א״כ עו״כ, כולל האדם חכמים
 לכף עו״כ לדון חיוג שיש נראה האדם דמנן

זכות.

 קעז מצוה המצות כספר הרמכ״ס והנה
זכות לכף חכירו את לדון שהחיוב כתב

 דכצדק מקרא לה וילפינן עשה מצות הויא
 נכלל אינו כ״נ והגה עמיתך, את משפוט
 שליכא פשוט נראה לכאורה וא״כ עמיתך

 חינוך המנחת ]והנה זכות, לכף כ״נ לדון מצוה
 נצדק לדון מצווה כ״נ דגם כחנ רלה כמצוה
 שליכא כמו די״ל וצ״ע מהדינים, ענף דהוא
 על מצוה ליכא כמו״כ נצדק, נ״נ לדון מצוה
 אולם עמיתך[ נכלל הוי דלא נצדק לדון נ״נ

 מהרמנ״ס הניא עשין כפתיחה חיים החפץ
מעיקר הוי לא שמשנמינו שכתב כאן כפיה״מ
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תתחבר ואל רע, משכן הרחק אומר: הארבלי נתאי מ! לכף־זכות:

 מהל׳ ובפ״ה המסידוש, מדרס אלא הדין
 וכוח לכף שברו אש לדון הרמב״ם מגה דעות

 נוהג שאינו ומשמע שכם תלמיד של ממדומיו
 מצד איירי לא שהמשנה וכשב אדם, בכל

 אפילו אלא פמיהך, משפוט בצדק של המצוה
 בצדק של עשה במצות נכלל דלא בגוונא
 לכף לדונו שסידוש ממדש מ״מ עמישך משפוט

 לדון שהמצ״ע שאע״ג י״ל ולפי״ז יעו״ש, וכוש
 תשפוט דבצדק מקרא דילפינן זכות לכף

 ממדת לשוד, ישראל לדון רק אינו עמיתך
 לכף כוכבים עובד אפילו לדון צריך שסידוש

 וכוש לכף האדם כל אש דן הוי שגן ולכך וכוש
בזה. וצ״ע עו״כ, אף לכלול

 צ״ב זכות. לכף האדם כל את דן והוי
כל על הוי זכות לכף שברו לדון דהשיוב

 אלא דין פסק ולא בי״ד כאן שאין וישיד ישיד
 נקט למה וא״כ והימר, איסור הוראת כמו הוי

דן. לשון

 יונה רבנו רע. משכן הרחל, ז: משנה
אושס ולקונה בשים לשוכר כשב

 ובמקום נאה בדירה משילה ישאל כאשר אמרו
 ירחק רעים אם השכנים על ישאל כן רומה,
 מהמדרש הביא ובמוי״ט יקרב, ולטובים מהם

 שדקדק לירמי״א יהודה הר״ר בשם שמואל
 ואמר התרשק, אמר ולא הרשק קאמר אמאי
 לפי הרע השכן אצל לשכון אדם שום יבא שאם

ישכון שלא ויזהירהו שירחיקהו מטרו, שאינו

 או קנה כבר שאם נראה מדבריהם והנה עמו,
 א״צ שטנו הרשע נעשה ואח״כ טת שכר

 לקנוש כשבא בשחילה ודוקא ממנו, להשרשק
 ולא רע משכן להתרחק צריך דירה לשכור או

 אצל ישכנו שלא אחרים ולהזהיר אצלו, לשכון
 משה ה״ר בשם שמואל במדרש אולם רע, שכן

 הרחקה לשון שנן בשכן למה העיר אלמושגינו
 חיובי בלשון ובשכן המשברוש, לשון וברשע
 מחברת ברח אמר שלא שלילי לשון וברשע
 ושירן חיובי, בלשון מחברתו הרחק או הרשע

 ששבא השלם לאיש הרשע יתחבר כאשר לפי

 יהיה אז הרשע, מצד החברה התעוררות
 הוא והשלם המתחבר, שהוא טפל הרשע

 אולי לקבלו ראוי ואז יתחבר אליו אשר העיקר
 עם שהמחברות הזהיר וע״כ למוטב, יחזירהו

 המתחבר יהיה שהוא באופן יהיה לא הרשע
 הוא והרשע הטפל הוא יהיה אז ט אליו,

 שנקט דבשכן מבואר ומדבריו עכ״ל, העיקר
 דר כבר אם שאפילו הזהיר הרחק, חיובי לשון

 ונעשה אצלו רשע לגור בא ואח״כ במקום
 שנראה כמו ודלא ממנו, להשרחק שצריך שכנו

בזה. וצ״ע יונה, מרבנו

לרשע. תתחכר ואל רע משכן הרחק
 רע שכן שנן מ״ט העיר התוי״ט

 וי״ל רשעים, כששניהם רשע שנן שכן וכשאינו

 פרי כי טוב כי צדיק אמרו א׳ מ׳ דבקידושין
 צדיק ויש טוב צדיק יש וט יאכלו מעלליהם

צדיק זהו ולבריוש לשמים טוב אלא טוב, שאינו
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* הש״ס ברכות גליובי
 אכלי קא אימת כהכים קמ״ל אורחא אגב מלמא ,א ,ב

ביאור צריך עדיין נ״ב הכוכבים/ צאת משעת תרומה
 להגר״א אליהו יד בק׳ וע׳ בתרומה למיתליי׳ ק״ש עמן מה
 ע״ש דכחמתא שב בר,וכשרק והבאתיו בזה כאן שכתב מה ז״ל
 בד״ת כאן בזת מ״ש תשובותיו שבקוף הרי״מ בחידושי וע

 שם שכתב ומה עש״ה׳ כי׳ ד׳ תככי כלעכ״ד עיקר אמכם
 אז החרים שהדברים השקה עניין הוא שמש הערב דטהרת

 השקה עניין ג״כ הוא נובילה כיהרת והכה עש״ה שורשם אל
 כמבואר עולם כקרקע דתם לקרקע המחוברים מדם וביטול
 ל״ד סנהדרין מש״ק לזה קמוכין ו׳ש תאמת חכמי בקפרי

 האדם את מעלין הללו גבים מה% בו שוקק גבים כמשק ב׳
 קרא לי׳ וקרי איירי אדם דבעבילת הרי כו׳ לטהרה מטומאת

 כפורים וטתרת תשקה עניין הוא דכובילת כנ״ל והוא משק
 עניין כל דזה השקה עניין וודאי הוא כפורים דמחוקרי
 מקורס אל והחרים תשי״ת לפני נקרבים שהם הקרבכות

 השקה הנוהרה ענייני כל ונמצאו הכל מקור שהוא להשי״ת
חשקה דתוא אחד עניין כלס וכפורים שמש והערב וטבילה

 שהעיר אריאל בכין ק׳ וע׳ע ואכ״מ. בזה להאריך ^לש
 ג״כ דהוא כ׳ שכיבת חמן וטהר השמש ובא כמי׳ 'בתרומה

 השמש בוא עד תצא בפרשת דכתיב השמש ביאת זמן
 שיהי׳ ראוי בפשיטות וא״כ וברכך בשלמתו ושכב לו תשיבנו

מה ע׳ש דתרומה תשמש ובא בזמן דק״ש ובשכבך זמן תלוי
בזה: שם שכתב

 יהודה כר׳ דקיי״ל וי״ל כתבו קורין מאימתי ד״ח בתוק׳ שם
פלג עד מכהה תפלת דזמן השחר הפלת ׳83 דאמר

 ערבית זמן מתחיל המנחה זמן כשיכלה ומיד כו׳ המנחת
 קי׳ מהרי״ל שו״ת וע׳ קע״ג שורש במהרי״ק אריכות ע׳ נ״ב

 המנחה פלג אחר ביום תפילין להניח מותר אס דן קכ״ז
 שמא גזירה אקור ומדרבנן תפילין זמן כמי דלילה קי״ל דהא

 דערבית ק״ש זמן הוא המנחה דמפלג כיון א״כ בהם ישן
וא״כ שכיבה זמן דחשיב כרחך על א״כ ובשכבך בי׳ דכמיב

, ׳ :1234567 ןארח׳ח

:ע״ש בהם ישן דשמא בגזירה ג״ב איתי׳. הא
 משניות של דרגילות ד״ל כתבו קמ״ל והא הוד״ה שם

שו״ת ע כ״ב כבר, שמפורש למה אן< בקוצר לאשמעיכן
 ד׳ משכה ו׳ פרק יבמות תוי״ט וע׳ קכ״ט קי׳ מגא״ש הר״י
שם^—לה. ואמרו ד״ה א׳ משנה יחד ושהפרק חולץ ^|״ה

 וטהר מאי עו׳ לימא א״כ שילא ר׳ בר רבה אמר בגמ׳
 כ״ב יומא; ואדכי שמשא איערב איכשי כדאמרי יומא טהר
 ר׳ בר רבה וכאן א׳ ל״ח זבחים א? נף׳ו יומא זה מעין
 המשיב הוא שילא ר׳ בר רבה ושם המאמר בעל הוא שילא

 שבת כזה כ״ב הוא/ שיעורא חד וכהן עני שם—המאמר. על
 ע׳ח שם מת ועוד הוא שיעורא חד ואידי אידי א׳ ע׳ו
 א/ י״ב חגיגה א׳" יו״ד תענית ב/ ק״ח א? כ״ג פקחים ב/

 כדה א/ ק׳ ב״ב א/ ד׳ קוטה ב? כ׳ נזיר א/ ק׳ כתובות
 כמי מלוגכאה קבא קאמר ■הכי ב׳ מ״ח פקחים וע״ע ׳׳3 י״ד

כדה שאומת כל תוד״ה א׳ י״ב ביצת קאי׳ שיעורא אהא'
העטרה: משתקיך ח׳ח רש״י א׳ מ״ז

 עד ,פירש" כתבו הוה אורו ביאת דילמא תוד״ה שם
ועוד כו׳ ותימא כח השמיני יום של אורו שקרח

 מצי הוה הוא בזריחה דאי בזריחת דאיירי למימר מצי היכי
 או השמש ממזרח כמו וטהר השמש חרח בקרא להיכתב

 ובא בקרא ונקט הארץ על יצא השמש כמו יציאת לשון
 ב׳ ל״ג סוטה ע׳ כ״ב החמה! שקיעת דהיינו אילמא השמש
וכמדומה וצע״ק זורחת שהחמה מקום השמש מבוא דרך אחרי

 לפני׳ כעת ואינו בזה העיר כאן שור בכור שבק׳ בזכרוכי
 ההן דתיפתר זימכין י״ב הלכה ט׳ פרק ב״מ ירושלמי וע״ע
 וזימכין שימשא עלוי תדכא לא השמש עליו תבוא לא קרא

וצ״ע: ע״ש כו׳ שמנשא ,עלו תיטמעי לא דתיפתר בדרך מהלך הייתי אחת פעם יוקי א״ר תניא א׳ ג׳
 להתפלל ירושלים מחורבות אחת לחורבה וככנקתי

 ר׳ אמר מצחתי ,יוק ר׳ בפרקי שק״ב קי׳ רוקח ע׳ נ״ב כת
 המנחה תפלת זמן והגיע בדרך מהלך הייתי אחת פעם יוקי

 ע״ש כו׳ להתפלל ירושלים מחורבות אחת לחורבה וכככקתי
 עוברי בי יפקיקו שונא הייתי מתיירא שם—הדיבור. כל

 לתלמידים ללמד דאין ב׳ ט״ז כדה דוגמתו כ״ב דרכים/
 עוברי אותן שונפקיקין תטעם שם ,וברש" קרת במרומי
א׳ ז׳ לקמן דוגמתו נ״ב ראשו/ מנענע הקב״ה שם—דרכים.

________________בראשו: לי ונענע________________
 וע״ע ב׳ מ״ג לקמן חשד חשש כזה נ״ב חשד׳ מפני שם

לידי ויבא דרכים עוברי אומן יטלו שונא א׳ כ״ג לקמן
 שם בגליון׳ עמש״ש וב׳ א׳ כ״ג שבת בגליו!/ ועמש״ש חשד
 מדפי ע״א דמ״ו קשרים ואלו פ׳ שבת רי״ף וע״ע א׳/ ק״ל

 ויבא כדה כדם יראה שלא כדי דבר של וטעמו שב׳ הרי״ן<
 משכחת כמי ונת ד״ה ב׳ ק״כ שבת רמב״ן חידושי חשד׳ לידי
 חשדא משום ההוא עירובץכו׳ במק׳ דאמרי׳ והא מש״ש לה
 שקלים ׳,א ל׳ יומא ב/ כ״ד ר״ה א/ פ״ב א/ י״ג פקחי׳ כת

 כו׳ חפות בפרגוד לא כככק התורם אין ב׳ משכה ג׳ פרק
 ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת צריך שאדם לפי

 כו׳ ואומר ומישראל ונד׳ נקיים והייתם שנאמר המקום
 נמצאת לא מכולם א׳ ל״ח יומא וע״ע בירושלמי וע״ש ע״ש
 זה הפכים לחם ממעשה יאמרו שלא ביניהם ביד נקי׳ פת

 ג״כ. שם וכזה וגו׳ נקיים והייתם שנאמר מה לקיים נקונין
 כתנא ר׳ ד״ה בי־ש״י ע״ש ב׳ י״א תענית ע״ש׳ אקטורת

 כדי כו׳ אימרא בו שאין לבן נחלוק לישכא האי כי מתני
 תוד״ה ב׳ ל״ת שם וע״נג ב׳ ק׳ גיטין כת יחשדוהו שלא

 אמרי׳ ונימר ד״ה א׳ פ״ט שם וע״ע הירושלמי בשם ליחוש
 איכן צדקה גבאי ב׳ ח׳ ב״ב ב/ ע״ח שם ועוד א׳ כ״ח ב״מ

 שם וע״ע ב׳ י״ח ע״ז קוגת כולה ע״ש כו׳ לפרוש רשאין
 קם וע״ע מיוחדת שהדרך בזמן ד״ה ברש״י ע״ש ב׳ י״א

 ברש"• ע״ש כו׳ לעכו״ם מרחצו אדם ישכור לא ב׳ כ״א
 תירבי לא ארמלתא ב׳ כ״ב שם וע״ע כו׳ שדתו אבל ."ד״ה

 משום שם הרי״ף ול׳ באושפיזא רב ברבי תישרי ולא כלבא
 ע״ש לחשדא ניחוש דתימא מהו ב׳ ל״ה בכורות חשדא׳
 ב׳ ק״ט ב״מ וע״ע ב"׳ קמ״א שם ועוד ב׳ מ״ד חולין בתוכך׳
 ד״ה א׳ מ״ו ב״ב רשב״ם וע״ע עש״ה׳ גווכא האי כי תוד״ה

 החשד׳ מן עצמך והוצא דבריך ואמת מש״ש וכיחזיכהו אפקיכי׳
 ה׳ חגיגת וע״ע אשתו׳ חשד משום בגמרא ב׳ צ״ט ב״ב וע״ע

 לידי אחר הבאת הוא ושם חשדא לידי לה מייתי דקא א׳
 הבאת של זה לאיקור דוחה דעשה למהרש״א בח״א וע״ש חשד
 שבועות תוק׳ וע״ע ע״ש׳ שניהם לקיים בא״א חשד לידי אחר
 לעולם לגלות מצות דמ״מ וי״ל דכתבו דילמא ד״ה ח׳ כ״ג
 קכ״ט קי׳ ברוכא מהר״י שו״ת וע׳ חשד׳ משוס ג״כ והוא כו׳

״ד.ר קי׳ שם ״עוע עש״ה ל״ק קי׳ שם וע״ע עש״ה מכאן כתבו מבורך הגדול שמי׳ יהא ועומן בתוד״ה שם
ק׳ ע׳ כ״ב כת ויטרי במחזור שפי׳ מה לקתור יש
 המחזור כפי׳ ג״כ שם דכתב ף וקי׳ ה׳ קי׳ ,ליש" הפרדק

 יהא ועומן בלשון דכאן גמ׳ שם שהובא וע״ש הכ״ל ויטרי
 המחזור פי׳ שם דיש ז׳ קי׳ כלבו וע׳ כת מברך רבא שמי׳

דכאן התוק׳ קושית ישוב ג״ע שם ויש בשינוי תכ״ל ויטרי
על

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס2 מס עמוד יהודה בן יוסף אנגל, מועד( )זרעים, א - הש״ס גליוני



יוסף יד
ע״ש: ע״ב יט יומא א

ציונים
 לוקה בכשרים החושד
 על אלשיך בגופו.
 ד/ב. שמות התורה
 הגולה באר מהר״ל

 יקר כלי כה. עמי
 דברים התורה על

 ח״א דבש יערות לא/יד.
 אבל. ד״ה יא דרוש
 עה״ת סופר חתם

כח. עט׳ שמות

רש״י צו. עשר אחד פרק שבת מחרש״א קסב
 ואהרן מריס ותדבר משלס רמז בהעלותך שמעוני )ילקוט במדרשות כדאימא כדיבור פתחה שמרים ולפי כר. בנזיפה ההוא

 לנשותיהם להם אוי למרים צפורה שאמרה וכדאמרינן וכו׳ אהרן בפני לדבר רגילה הימה שלא פתחה שמרים מלמד וגו׳.

 לומר צריך נצטרע אהרן דגם נמי דאמר ולמאן אהרן ולא מרים נצטרעה לכך לו ואמרה אהרן אצל הלכה כו׳ אלו של

 נצטרע אהרן שאף כמ״ד ואמר במשה לדבר פתחה שהיא לפי מה״נו נמי היינו מריס כן ולא מיד אהרן דגתרפא הא

שפנה וגו׳ ויפן דכתיב

 אף "וי-חר יב( )שם אוימר אהה בדבר כיוצא

נצטרע, אהרן שאף מלמד. וילך". בם ה׳

 ]בן ןהודה רבי לו אמר עקיבא. רבי דברי

 ואתה כסהו התורה - כדבריך אם הדין. את לתן עתיד אתה כך ובין כך בין עקיבא, :בתירא[

 - ההוא • ״בם״ כתיב הא ואלא צדיק. אותו על לעז מוציא אתה - לאו ואם אותו, מגלה

 מרים אל אהרן "ויפן טס )במדבר דכתיב נצטרע, אהרן אף דאמר: כמאן תניא בעלמא. בנזיפה

דכתיב בגופו, לוקה בכורים החושדא לקיעז: ריעז אמר מצרעתו. קזפנה תנא: מצרעת". והנה

 דה״ל משום מצרעתו
 והנה אהרן וירא למכתב

החושד וק״ל: מצורעת היא

 שבת: בחילול כך כל הרשיע
 שקדם מצרעתו. שפנה

ונתרפא:

ליקוטים
 בכשרים .החושד כל

פירוש, כגופו. לוקה
 שלא חושד שהוא אחר
עליו וחושב כדין,

 הנה כדין, שלא ^^מחשבה

 עליו ההפך המחשבה
 נלקק ..להיות, בגופו

 וכן המחקוקה. באותה
 אמרו קללה לענין.

לעו^, מט.( )סנהדרין

 תהא ולא לוטא מן תהא

 פירוש, לייטא. מן
 להיות טוב שיותר

 יהיה מאשר מקולל,
 כי אחרים. מקלל

 שלא כי בעבור המקולל,
 אין עושה, המקלל כדין

 אבל עליו. תבא הקללה

 הרי כדין, שלא המקלל
 בעצמה קללה אותה

 כאשר עליו ותבא תחוור
 להיות ראוי כי אמרתי,

 דומה והוא עליו. נהפך
 בדבר אבן שזרק לאדם
אותו בו נכנס ואין קשה,

 אם וכן עליו. שב - אבי —.
 דבר להביא רוצה יאים

 שהוא ומפני אחר, על

 מתהפך כדין, שלא
 נגמר אם אבל עליו.

 אין שוב המעשה,
 מעשה אותו כי לומר

שהרי עליו, יתהפך
המעשה, נגמר אדרבה,

עליו. יתהפך ואיך

יעקב עיון
 אע״ג ר״ע. דברי נצטרע אהרן שאף מלמד בם ה׳ אף ויחד

 שוין ששניהם הרי ואהרן מרים ותדבר בהדיא דכתיב
 בדבר יש פנים משוא וכי שוין עונשן ובודאי בחטא
כמו לדבר התחילה דמרים משום למימר וליכא

הרי״ף
 ר״ע דברי ודייקי ודרשה אסמכתא דרך אמר כך אלא
 מדבר כאן נאמר צלפחד זה מקושש בדבריו ׳אמר שלא

 זה מקושש אמר אלא ג״ש כל שכן מדבר להלן יתאכזר
ולהלן במדבר ישראל בני ויהיו אומר הוא וכן צלפחד

דרך דבריו שנראים וכו׳ במדבר מת אבינו אומר ^הוא משום דלמא וקשה ברישא מרים ודמדכתיב שפירש״י
 ברישא מרים חשיב לכך מאהרן יותר זקינה דהוי

 דבר בנו גם הלא וכדכתיב בשוה דיברו שניהם ולעולם
 מאי ט״ו דף בערכין דאיתא בהא דפליגי נראה אלא ה׳

 דבור אמר וחד בתורה יעסוק לשה״ר מספרי של תקנתא
 כמ״ד ס״ל נצטרע אהרן אף למ״ד ממילא תקנה לו אין

 כמו עונשו לסבול ג״כ צריך לכך תקנה לו אין סיפר
 ס״ל נצטרע לא אהרן ולמ״ד שוין שחטאם כיון מרים

 עוסק אהרן שהיה וכיון בתורה לשה״ר למספר תקנה יש
 אסורות נשים כי מרים משא"כ מעונשו ניצול בתורה
 החושד וק״ל: אהרן ולא מרים נענשה לכך בת״ת

 קאמר ולא בכשרים דקאמר הא בגופו. לוקה ככשרים
 אין הא בגופו לוקה קאמר למה ועוד בחבירו החושד

 לפניו אם אף ועוד תחלה בנפשות פוגע הרחמים בעל
ונ״ל גלוי מי משה לפני מאמינים הם דישראל גלוי

 צלפחד שהיה שם הנזכר במדבר מצינו מה כמו דרשה
 ר׳ לו אמר ולכך צלפחד הוא כאן הכתוב במדבר כך

 מרבך אותה קבלת שלא ג״ש דורש שאינך כיון יהודה
 ליכא שביארתי זה דרכי וכפי הדין ליתן עתיד אתה

 שהוא מר״ע וליגמר התוס׳ שהקשו מה תו לאקשויי
 אמרה ולא מרבו קבלה לא נמי ר״ע דלעולם מרבו קבלה

 להקשות יש ועוד ואסמכתא. דרשה דרך אלא ג״ש דרך
 שחלל מת ובחטאו היה שצלפחד שאמר ר״ע לדברי
 מעשיו מוצא שאתה מקום כל מ״ש קשה א״ב השבת

 לשבח מיחסו והכתוב סתומים אבותיו ומעשה סתומים
 זכאות צלפחד בנות שהיו וללמדך צדיק בן צדיק זה הרי

 השבת שחילל צדקתו היכן צלפחד היה ואם זכאי בנות
 בו שהתרו מקושש אותו המוצאים בו שדרשו גם ומה
רבי לו אמר הזה הדבר שעל לומר ואפשר קבל. ולא

במה זה ברמז והכל

)מכרת חכמים י שאמרו
ולא זמם כאשר ה:(
כאשר ! כי עשה, כאשר

המחשבה אותה זמם,
- לעשות רוצה שהיה

לא אבל עליו. נהפך

שייך דלא עשה, כאשר
אמת זה ודבר זה. בו

אריה גוו )מהר״ל למבין
ט(:■ י דברים

 כסתהו שהתורה הדין את ליתן אתה עתיד לר״ע יהודה
 לר״ע טעם לתת צריך ומ״מ אותו מגלה ואתה זכאי בנות זכאות שהיו ללמדך לשבח בנותיו וייחס מעשיו וסתם
 מבנות זכאות בנותיו והבנות אקרי זכאי א״ב לעוה״ב חלק להם יש והמתודין מתודין המומתין שכל כיון ושמא
 הזכיר שלא שם כסתהו התורה והרי מהמעפילים היה שצלפחד שאמר יהודה ר׳ לדברי לדקדק יש ועוד הן. זכאי
 אלא כן אמר לא יהודה שר׳ לומר ואין הדין ליתן עתיד הוא גם והרי מגלהו ואתה במעפילים צלפחד של שמו

 ליה למה גמ׳1 סתמא דמ״מ מת בחטאו דכתיב מת חטא באיזה היה מהיכן יהודה לרבי לה מפרש דגמ׳ סתמא
 שצלפחד התורה גלתה הרי מת בחטאו בתורה דכתיב דכיון וי״ל התורה. שכסתה מה לגלות יהודה לרבי לפרושי

 דדרש לר״ע אבל לעלות ויעפילו של חטא היה חטא שאותו לפרש האדם ויכול כסתהו התורה כאן ואין בחטאו מת
 תורה של מצות כל כמחלל ששקול שבת חילול של חמור דבר בצלפחד מגלה הוא השבת שחילל המקושש שהיה

 את ליתן עתיד אתה לו אמר וכך מגלהו ואתה החמור דבר בו וכיסה קל חטא שהוא מת בחטאו כי אמרה והתורה
 לדרוש לר״ע מנין וקשה וכו׳. ר״ע דכרי נצטרע אהרן שאף מלמד וילד בם ה׳ אף ויחד אומר אתה כדבר כיוצא הדין:

 דתניא ובברייתא נדוי עליהם גזר בספרי דרשו וכן בעלמא בנזיפה מידרש שפיר בם ה׳ אף דויחר קרא דהא כן
 דכיון סבר עקיבא דרבי ונראה מצרעתו. שפנה מלמד מצורעת והנה מרים אל אהרן ויפן מדכתיב לה יליף כוותיה
 ומדכתיב צרעת שהוא מיניה בדרבה לה דקים נדוי שהוא נזיפותא ג״ב בה שנהג במרים לדרוש ליכא נצטרעה שמרים

 שהוא כתיב בם ה׳ אף ויחר דהא דרשינן לא באהרן גם נדוי שהוא נזיפותא במרים למידרש דליכא בם ה׳ אף ויתר
 כפי וי״ל מצורעת. מרים והנה מצרעתו פנה אהרן ויפן כמרים הוא גם שנצטרע דרש ולכך לשניהם שוה אחד חרון

 דבריה אחר אהרן ונמשך ותדבר גרמה שהיא לומר מרים אל שפנה אהרן התנצלות שהוא מרים אל אהרן ויפן זה
 יש בפירוש צרעת בו כתב שלא לאהרן כסתהו שהתורה כיון סבר ור״י מצרעתו אהרן פנה לכך בזה העיקר והיא

הברייתא חסה ולא נצטרע. אהרן כמ״ד תניא כדאיתיה: והא כדאיתיה והא לאהרן בעלמא נזיפותא שהוא לומר לנו
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 היינו מצורעת. ידו והנה
 והנה ויוציאה בגופו: לוקה
 מצורעת שהוציאה אחר ידו.

 כתוב טובה ובמדה ־־כשלג
שבה: והנה מחיקו

קסג מהרש״א צג עשר אחד פרק שבת רש״י
 משה שחשדם בעבור אמרו וע״כ בגופו נלקה להיות זה אות בנתינת לו שהוקשה ונראה כר. דכתיב כר -"ככשרים

 בזה לעיין יש אמנם כר. דהחושד שחשדס על בו נלקה להיות אות לתת לו ניתן אות להם לתת ובקש לו יאמינו שלא
 נבואה לדבר שבא אדם כל וכי גליא לא משה קמי לו דיאמינו גליא שמיא קמיה אס גס דהא בזה משה חטא דמה

 לעיני האותות ויעש בתר דכתיב וגר העם ויאמן מדכחיב מאמינים שהם ראיה מייתי מאי ועוד אות בלא לו יאמינו
נמי משה הרי וגר העס

 וגליא וגוי׳, לי" יאמינו לא "והן ח )שמות

 דמהימני - הוא ברוך הקדועז קמיה
 בני מאמינים הן אלו א אמר: ישראל,

להאמין[• סופך אין - ]ואתה מאמינים,

 טו< )בראשית - מאמינים בני העם״. ״ויאמן )שם( דכתיב מאמינים, הם

 לא "הגן כ( )במדבר #?אמר להאמין. סופך אין אתה, פה"׳. "והאמין
 עוד לו ה׳ "וייאמר ד( )שמות הכתיב דלקה? ממאי וגו׳. בי" האמנתם

 חנינא: ברבי יוסי רבי ואיתימא רבא, אמר וגו׳. בחיקך" יךך נא הבא
 כתיב פךענות במדת דאלו פךענות, ממרת לבוא ממהרת טובה מרה

 כתיב טובה במרה ואלו כשלג". מצרעת ןדו והנה "ויוצאה ח )שמות

כבשרו. דשבה הוא, מחיקו כבשרו". שבה והנה מחיקו "ויוצאה >שם(

 יאמינו דלא אמר )לא(
 ובקש אות בלי ]אלא[ )אליו(

 לו שיאמינו אות להס ליתן
 כלפי והנראה האות ע״י

 והביאו במדרשות שאמרו
 אמר שהקב״ה בחומש רש״י
וגו׳ לקולך ושמעו למשה
 זקני ביד מסור סימן שהיו

 פקדתי פקוד שבלשון ישראל
 שכבר אחר ולזה נגאלים יהיו
 ושמעו למשה הקב״ה אמר

 אמוניי בדבר וגו׳ לקולך
 דברי היו מאבותיהם מקובל

 במה כהוגן שלא משה
וקרוב לי יאמינו ולא שאמר

 מקובל דבר להם ויש מאמינים בני שהם דר״ל כו׳ מאמינים בני שהן כאן שהזכיר נמי מבואר ולזה בש״ר מפורש לזה
 ומייתי ויעקב יצחק אברהם כנגד אותות ג׳ הקב״ה לו שעשה מפורש יק אות ג )פרשה ובש״ר המאמינים מאבותיהם

 האותות דבוולת מיניה דמשמע וגו׳ ה׳ פקד כי וישמעו קרא בהאי דמסייס וגו׳ העם ויאמן דכתיב מאמינים שהם
 להאמין סופך אין אתה כאן והזכיר בידם מסור שהיה לשון שהוא וגו׳ פקד כי ששמעו מטעם העם האמין שקדמו

 כו׳ נחש מעשה עשית כלומר כו׳ הנחש מעשה תפש כו׳ כשיטתו הקב״ה לו השיבו אותות ג׳ דבכל ?ש״ר מ״ש ע״פ
 ידם על ילקה והוא כו׳ שעתידין לו רמז היאור ממימי ולקחת כו׳ שהחושד למד אתה מכאן וגו׳ מצורעת ידו והנה
 כדכתיב המיס ידי על וילקה להאמין סופך אין שאתה לדם שנהפך שהמיס ג׳ באות לו שרמז כאן וז״ש באורך ע״ש

 )פרשה בש״ר כמפורש אמור בצדיק תרוייהו וכר. לבא ממהרת מוכה מדה :ודו״ק וגו׳ האמנתם לא יען כ( )כמדבר
מרובה טובה מדה דאמרינן הא שייך ולא לבא ממהרת הטוב ומדת לבא הצדיקים על שוהה שהפורענות מכאן יק אוח כ

יעקב עיון
 כשרה מטפה הבא כלומר בכשרים החושד קאמר דלכך

 הם גם מסתמא מאמינים בני שהם ישראל דהיינו
 דאבוה כרעא וברא עיקרו בתר נופו שדי כי מאמינים
 )פוס בב״מ כדאמרינן פסולה מטפה שבא מי משא״ב

 במדרש שמדקדק וזה בעבדא הימנותא לית אמרינן תמן
 מאמינים בני מאמינים הם בני על רע שם מוציא אתה

 לוקה בכשרים החושד נמי ומה״ט בזה בדרוש והארכתי
 בנפשות פוגע הרחמים בעל דאין ידוע דכבר בגופו
 ילקה שאם אחזקה דאוקימנא בישראל דהיינו תחלה

 שא״כ מה תולדתו כחזקת בתשובה ישוב תחלה בממונו
חזקת חזקתו כי בגופו מיד נלקה פסולה מטפה הנולד

הרי״ך

 מיד כי עובר דבר שהיה לפי התורה שכסתה מה לגלות
 אהרן של שבחו ואדרבה מצרעתו שפנה אהרן ויפן

 מעלתו להודיע כדי שנצטרע מה לגלות הוא הצדיק
 לקיש דריש ואפשר בו נקבעה ולא מצרעתו פנה שמיד

 והחושד למשה שחשד משום אהרן דנצטרע הכי סבר נמי
 לא והן שאמר במשה שהיה כמו בגופו לוקה ":כשרים-

 לקיש דריש מימרא לזה סמוך הביא ולכך וכר. לי יאמינו
 דבמדת לומר לנו יש וגם בגופו לוקה בכשרים דהחושד
 טובה ומדה אהרן ואח״ב תחלה מרים נצטרעה פורענות

 היה וכן למרים קודם אהרן נרפא שמיד ממהרת מרובה
רבא: כמ״ש לבא ממהרת טובה במרה

 אחזקת גברא מוקים ולא בכשרים החושד ולכך פסול
 שלא גב על אף העם ויאמן דכתיב מאמינים בני מאמינים הם ישראל שאמר וזה בגופו מיד נלקה תולדתו כשרות
 פקדתי: פקד מכח מיד האמינו ישראל וחכמי זקני אבל העם שבהם הגרועים היינו האותות מתוך אלא האמינו

 והן שאמר במה למשה תירוץ יש דלכאורה דבורו על משה נתפש דממ״ג פי׳ לומר נ״ל להאמין. סופך אין ואתה
 ועל ודם. בשר ממורא יותר שמים מורא כי לי יאמינו לא מ״מ בהקב״ה מאמינים שהם אף דייק לי לי יאמינו לא

 כפירש״י הבריות בין הקב״ה של שמו שיתקדש כדי הסלע אל דבר שלא הכה דלכך לומר יש נמי לבד סלע הכאת
 מה ואומרים העדה לעיני מקודש הייתי והוציא הסלע אל דברתם שאילו להקדישני יבן כ )במדבר חקת בפ׳ בחומש

 בזה שמ״מ סבר משה כי אנו ק״ו מקום של דבורו מקיים לפרנסה צריך ואינו שומע ואינו מדבר שאינו זה סלע
 יותר ודם בשר מורא כי יעבור הקב״ה מצות על לעבור ודם בשר מלך יאמר דאם הקב״ה של שמו יתקדש לא

 שסותרים דברים שני שעשה עכשיו אך ודם בשר כמורא עליכם שמים מורא יהא הלואי כדאמרינן שמים ממורא
הפורענות כי הטעם נ״ל פורענות. ממדת לבא ממהרת טובה מדה וק״ל: כהוגן שלא עשה אחד ממ״ג זה את זה

יוסף יד
טו: פ״ג רבה שמות א

ציונים
 לי. יאמינו לא והן

ד/כ. שמות חכמה משך

מאמיני׳. בני מאמינים
 מאמרים ליקוטי רצ״ה

 שם ודבר. ד״ה יא
 וידוע, ד״ה הש״ס סיום

 ד״ה שמשון ענין שם
 תרוץ מחשבות וזה,
 האמונה, ד״ה ב אות

 רכז. אות הצדיק צדקת
 שמות חכמה משך

 תמימה תורה יב/כא.
ד/א. שמות

 ממהרת טובה מדה
 תמימה תורה לבוא.

ד/א. שמות

ליקוטים
 ממהרת מוכה מדד!

 מצורעת וכו׳ לבוא
 שכה וכו׳ כשלג

 הטהרה כי כבשרו.
 נסתר עליון ממקום באה

 באה חיקו תוך ולפיכך
 הטומאה ואלו הטהרה,

 ולפיכך חיצון מכה באה
 באה נגלה כאשר

 עצמו וזהו הטומאה,
 שהיא טובה שמדה

 לבא. ממהרת הטהדה

 הבא אומר שהיה ומה
 באה ולא בחיקך ידך

 שאר כמו זה בלא המכה
 צריך היה כי מכות,
 בפרט, זה לדבר הכנה

 של בגופו שהוא היד כי
 ידך הבא אמר אדם

 להביא כדי בחיקך,

 נסתר ממקום השנוי
 לשון כי פלא. ויחדש

 מפני העלמה, הוא פלא
 באים הנפלאות כי

 ולכך נסתר, ממקום
 כאשר הפלא יחדש

 למקום היד יבא
 אבל חיקו. דהיינו העלם

 לא האותות בשאר
 שהמטה להכנה, הוצרך

 לארץ אותו שהשליך

 אותם ששפך המים וכן
 פעולה זה היה לארץ

היה וה ידי ועל
 היד אבל הנס, מחדש

פעולה, היתה לא

 להכניס אמר ולפיכך
 ולהוציא חיקו תוך היד

 מבואר זה ודבר אותה,
:השם( גבורות )מהר״ל
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יוסף יד
מ״א: פ״א פאה א

רש״י קכז: קכז. עשר שמונה פרק שבת מהרש"* רכח

ציונים
אוכל שאדם דברים

בעוה״ז. פירותיהם
נתיב נת״ע-א מוזר״ל
פ״ב. חסדים גמילות
במדבר חכמה משך

כה/יא.

מכתב תפלה. עיון
משנת .143 מאליהו-א

 חני בהלכות[: ובחידושינו
 היא זו שייכי. כהני

 הר״ש כמ״ש רש״י גירסת
 דמסכת קמא פרק בריש
 רש״י ופירש ע״ש פאה

 ובקור אורחים הכנסת
חסדים גמילות היינו חולים

 עד וממתין שכינתו גלוי מסתלק אין אם גס כבודו
 המקום כבוד פחת ח״ו שם אין אליו אברהם שיחזור

 עולם של מקומו הוא כי מקום נקרא שע״כ הוא ברוך
 בעולם מסירותיהן ]אוכל וק״ל: מקומו עולם ואין
בתוספות עיין כר. הזה

פז. ח״א אהרן רבי

 לכף חבית את הדן
 תשובה שערי זכות.

 מהר״ל ריח. ח״ג
טוב. לב נתיב נת״ע-ב

גאונים חידושי

ליקוטים
 דברים ששד! אסי א״ד י

 פירותידזן אוכל אדם
 ז״ל הרמב״ם כעוח״ז.

 מסכת )בריש טעם נתן
 דברים אלו במ״ש פאה<

 פירותיהן אובל שאדם

 מצוה שכל בעוה״ז
 בני לתועלת הנוגעת

 קצתם צם קצתם אדם
 לצדקה לו תחשב

 טובה וימצא לעוה״ב.

 מן שנהג בעבור בעוה״ז
 וכו׳ אדם בני בין הטוב
 ובזה בקצרה. עכ״ל

 )הכנסת פי׳ כאן מבואר
 חולים( וביקור אורחים

 לבני תועלתם ששניהם
 פירותיהן ולכך אדם

 מהקרן חוץ בעוה״ז

 מ״ש אך שבעוה״ב
 נראה תפלה( )עיון
התפלה כי בזה הענין

 לתושיה כפלים בה )יש

 כוונה שהיא אחת
 ליהוד הנוגע הפנימית
 העליונים עולמות
 בלבד. הנפש ותיקוני
 הפשוטה כונתה ושנית
 עוה״ז לעניני הנוגע

 מזונות לבקש הגופני
 המתפלל והנה ורפואה.

 כלל וכוונה עיון בלא
 סגולה רק לו אין

 העולמות ליחד הפנימית
 שיש המצות כל וכמו

 גדולות לעשות בכחם
 הכוונה זולת גם בשמים

 כח שאין אחר בהם
 הבונות לכווין לנו

 הנותן דוגמת בהם
 שגם לחולי רפואה

אינו שהחולה אם

יו־חנן: רבי אמר אסי, רב אמר עזילא[. בר
 בעולם פרותיהם אדם אוכל דברים ששה
 ואלו הבא, לעולם לו קימת והקרן הזה,

 ועיון חולים, ובקור אורחים, הכנסת הן:
 והמגדל בית־המךרש, והחכמת תפלה,

חברו את והדן תורה, לתלמוד בניו
 אותן, עוקזה שאדם דברים אלו א תנן: אנן ךהא איני?! זכות. לכף

 ואלו הבא, לעולם לו ק.ימת והקרן הזה, בעולם פרותיהם אוכל

 לחברו, אדם בין שלום והבאת חסדים, וגמילות ואם, אב כבוד הן:
 דשכר מכרעת שקול היה *הנידף לא[. אחרינא מידי אין, ]הני כלם. מגד תורה ותלמוד

ליכא: עלמא בהאי מצות כז:<י ר??^, הני( אחרינא: ליעזנא שייכי. חסדים )בגמילות נמי

 לפרש נראה וכה״ג בהכי: דמחלק בב״ק לשיטתו לעצמו
 אוכל שאדם בדברים תפלה עיון בסמוך ר״י דקחשיב הא

 חבירו על שמתפלל בתפלה דהיינו כו׳ בעוה״ז פירותיהן
 דאילו לבריות. טוב הוא דגם גמ״ח בכלל הוי ומשו״ה
 )משלי שנאמר משום גמ״ח בכלל היא דתפלה לפרש״י

 טוב בהכי הוי לא דמ״מ קשה חסד. איש נפשו גומל יא(
 אמרו )מ.( שם ובקידושין ולעצמו. לשמים לבריות׳־ירק

וכן ולבריות. לשמים טוב רק דמתני׳ תנא קחשיב דלא

הרי״ף
 להכנסת כ״ש השכינה הניח בריוח הסעודה הזמנת

 נראה והיה הסעודה. מהזמנת שגדולה עצמם אורחים
 לפני שעומד זמן כל אקרי שכינה שהקבלת לומר

 עומד יהיה אלא אחר לדבר דעתו הסיח שלא השכינה
 לפני יושב היה ואברהם רבו לפני כעבד השכינה לפני

 אורחים להכניס נפנה והוא לבקרו הקב״ה שבא השכינה
 בבקשת מהשכינה רשות נטל ואילו לקראתם וירץ

 ניחא לקראתם לרוץ כדי חן מצאתי נא אם ואמר רחמים
 של רשותו בלא לילך הסכים אלא רשות נטל לא אבל

 היה חן מצאתי נא אם ואמר רחמים שבקש ומה מקום
 האורחים שילכו עד וימתין מעליו הש״י יעבור שלא על

 מעל תעבור נא אל אברהם שאמר שכיון הוא והנכון
 ויבא ישוב כך ואחר האורחים ויכניס שילך עד עבדך

 אורחים שהכנסת וכיון באחרונה שכינה פני להקביל
 גדולה נמצאת השכינה פני יקבל ואחריה בהחלה היה

 הוכיח לא ולכך השכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת
 הבקר אל וגם שכינה פני הנחת שהיא לקראתם מוירץ

 מצינו ולא שכינה פני הנחת אלא אינו אברהם רץ
 מעל תעבור נא מאל אלא שכינה פני מקבלת שגדולה

 פני להקביל לשוב אורחים הכנסת אחר שרצה עבדך
 וכנגד הוא חול למ״ד התוס׳ אמרו ולכך שכינה

 שרצה מצינו לא א״כ תעבור נא אל מדבר היה המלאכים
ולא אורחים הכנסת לאחר שכינה פני להקביל לחזור

 נמי הני גרסינן הכי בתפלתו: לכוין תפלה. ועיון
 גמ״ח היינו חולים ובקור אורחים הכנסת שייכי. כהני
 גומל יא( )משלי דכתיב חסדים גמילות בכלל תפלה ועיון
בנים וגידול המדרש בית השכמת חסד*< איש נפשו

ת״ת היינו תורה לתלמוד
 זכות לכף חבירו את והדן
דמתוך שלום הבאת בכלל

 תפלה היינו ונפש חסר: *(כאן
 את ואשפוך חנה גבי דבתיב

 רש״י ע׳ א( )ש״א ה׳ לפני נפשי
 וכן נפשו טורף ד״ה ה: ברכות
מ״א: פ״א פאה בר״ש הובא

תוספות
 בעולם מפירותידנם אוכל
 דקדושין קמא בפרק הזה.

אס דהיינו מפרש לט.( )דף

 דתפלה הפוסקים לדעת תקשי דלא בזה שפיר אתי
 דברים באלו לה קחשיב והאיך מדרבנן אלא אינה עיקרה
 שמתפלל דתפלה שפיר אתי לפמ״ש אך בו׳ אוכל שאדם

 וכדמוכח מה״ת חיוב הוא דלכו״ע נראה חבירו על
 לו שאפשר כל התם דאמר יב:( >דף דברכות פ״ק בשלהי
 חוטא נקרא מבקש ואינו חבירו על רחמים לבקש

 מחדול לה׳ מחטוא לי חלילה אנכי גם יב( >ש״א שנאמר
איתן(: )אהבת בעדכם להתפלל

 א״ר הכל: נתיישב ובזה הוא קדש כמ״ד אלא תירץ
 וגו׳. ודם בשר מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בא אלעזר
 ודם בשר כמדת אברהם מדת היה בזה גם שהרי וקשה

 ואילו אצלך. שאבא עד לי המתן לגדול הקטן שאומר
 לפה אפשר שאי אע״פ לי המתן הקב״ה שאמר מצינו
 גדול כי חלילה המתן ממנו שגדול למי שיאמר כך לומר
 מוכיח היה מ״מ אבל בגבורה גדול כמוהו ומי ה׳ כבוד
 הוא עכשיו אבל ודם בשר מדת הקב״ה במרת שלא

 לומר אברהם ג״ב עשה ודם בשר שכמדת מוכיח
 עבדך מעל תעבור נא אל העולמים גדול שהוא להקב״ה

 קטן אין ודם בשר שמדת דה״ק לומר ואפשר לי המתן
 לא כך לו אמר באפשר ואם לי המתן לגדול לומר יכול
 הקטן דבר לקול וישמע יחוש מי כי נשמעים. דבריו יהיו

 העולמים לגדול אמר שאברהם אע״פ הקב״ה אבל ממנו
 שנאמר כמו לו המתין מ״מ תעבור נא ואל לי המתן

 רכה )בראשית חז״ל ודרשו ה׳ לפני עומד עודנו ואברהם

 עודנו וה׳ נאמר כאילו הוא סופרים תיקון ז( אזת פמ״ט
 תעבור נא אל אברהם שאמר הקטן בקול ששמע עומד
 וקשה ובו׳. דברים ששה יוחנן רבי אמר עבדך: מעל

 כרבי דהם ניחא שייכי בגמ״ח נמי הני דמשני לשינויא
 חסדים גמילות בכלל במתניתין הוזכרו שלא אע״פ יוחנן

 דברים ששה יוחנן רבי אמר איך קשה עדיין אבל איתנהו
אב כיבוד שהיא אחרת עוד הזכיר ולא פירותיהן אוכל

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס232 מס עמוד שלמה בן יעקב אבן־חביב, א מועד ב ־ חדשה< >מהדורה יעקב עין



יוסף יד
 כל רש״י פירש א

 מעשה דאמרינן היכי
 רבי או אחד בחסיד
 או בבא בן יהודה

 אלעאי. בר יהודה רבי
 פירש לא למה וקשה

 דף בברכות כן רש״י
 בחסיד מעשה ע״ב יח

 רוחות שמי גבי אחד

 כו׳ מספרוח שהיו
 מו״ה הגאון ואמר

 דהא דק״ל העשיל
 במירא בן כר״י קי״ל
 בדברי מומר קרי דבעל

 כב( דף )ברכוח חורה
 הוצרן למה וא״ב

 פרש״י לכך לנובולי

 רבי הוא שהחסיד
אלעאי בר יהודה

 יהודה רבי סמם שהוא
שם ברכות וס״ל
אסור קרי דבעל

)סדר מורה בדברי
 חנאים סדר הדורות

דף י אוח ואמוראים

:<5״ע
ציונים

 היכא בל ד״ה רש״י
 וכו׳. מעשה דאמרינן

 בזה נחמד דבר עיין
 תמורה הזבח בברכת

 )גליון ע״ב טו דף
הש״ס(.

רש״י קכז: עשר שמונה פרק שכת

 שירחת בגלל קרי
 צדקת רצ״ה הדרך.
 קכ קו קב אות הצדיק

 פרשת הזכרונות ספר
 פרק א מ״ע בראשית

 פוקד במה, ד״ה שני
ובדור. ד״ה ד עקרים

 לכף שדנתוני כשם
 ידין המקום זכות

זכות. לכף אתכם
 מועדים חיים שפתי
 שיחות שפג. ריט ח״א

ל״ג. כח מוסר

 בהמה, לי תן לי: עזאמו״ת ובעזעה בוזן.

 חעזדתני? במה בהמה, לי אין ואמרתי:

 אחרים. בה* מש?ךת נקזמא[ אמרתי:
 ואמרתי קרקע, לי תן לי: $אמךת בשעה

אמךתי חשךתני? במה קךקע, לי אין לך:

 חשדתני? במה פרות, לי אין לך: שאמךתי ובשעה ]היא[. אחרים

 כרים לי אין לך: עזאמךתי ובשעה מעשרין. אינן שמא אמרתי:

 לשמים. נכסיו כל הקדיש שמא אמרתי: חשדתני? במה וכסתות,
 בני, הורקנוס בשביל נכסי כל הזיךתי דדה, כך העבודה, לו: אמר
 נדרי. כל לי התירו בדרום. חברי אצל וכשבאתי בתורה. עסק שלא

רבנן: תנו לזכות. אותך ידין המקום לזכות, שדנתני כשם - ךאתה

 ולמלון, ישראל, בת אחת ריבה שפדה אחד, בחסיד מעשהא

 אמר לתלמידיו. ושנה וטבל, ןרד - למחר מךגלותיו. תחת השכיבה

 אמתו: חשךתוני? במה מךגלותי, תחת שהשכבתיה בשעה להם:

 במה וטבלתי, #ירךתי בשעה לרבי. בדוק שאינו תלמיד בנו .יש שמא

 להם: אמר לרבי. קרי ארע הך.ךך טרח מפני שמא אמתו: זזשדתוני?

 ח*ין המקום זכות, לכף שדנתוני כשם - ואתם היה. כך העבודה,
 לתלמידי אחד דבר הצרך אחת פעם רבנן: תנו זכות. לכף אתכם

אמרו: אצלה. מצויץ רומי גדולי שכל אחת, מטרוניתא אצל חכמים
 ותלמידיו. יהושע רבי הלך אלך. אני יהושע: רבי להם אמר .ילך? מי

 ונכנס, אמות אךבע ברחוק תפליו חלץ ביתה, לפתח שהגיע כיון

 ואמר לתלמידיו. ושנה וטבל, י_רד שןצא, אחר בפניהם. הדלת ונעל

 רבי, כסבור אמתו: חשךתוני? במה תפלין, עזחלצתי בשעה להם:
 במה שנעלתי, בשעה טמאה. במקום קדשה דברי יכנסו ***־־אל

 שחרדתי בשעה לבינה. בינו ך׳ש מלכות דבר שמא אמתו: חשדתוני?
בגדיו על מפיה צנורא נתזה שמא אמתו: חעזךתוני? במה וטבלתי,

מהרש״א רל

 קרקע אפילו דהא פרקמנויא מזו לי חן ליה אמר הוה
 הפרה פ׳ בריש המוספות שכתבו מה לפי ועוד ליקח רצה

 לשוכר זוזי ליה לית אפילו דבשכיר ר״ת בשס מו:ן נב״מ
 וא״כ ע״ש כו׳ פועל דגבי זוזי ואייתי טרח זיל ליה אמרינן

ולמכור לטרוח לו היה
 במזומנים שלו פרקמטיא

 וי״ל במעות שכרו לו ולחח
 ולא כדלעיל עיוה״כ שהיה

 שעה באומה קונה לו היה
 בפירות וכצ״ל זו לפרקמטיא

 ולא מעושרות אינן שמא
 בעיוה״כ שהות לו היה

 והשכיר פירותיו לעשר
 ביום בו לביתו לילך מיהר
 למימר מצי הוה הני ובכל
 נכסיו כל הקדיש דשמא נמי

 לבסוף שאמר כמו לשמים
 אלא כו׳ כרים לי תן גבי

 לתלות לו שהיה זמן שכל
 תלה לא אחרינא במילתא

 עד כו׳ כל בהקדיש הדבר
 וכסתות כריס לי תן שא״ל

 ולא בביתו אותן שראה כו׳
 דבר בשום לתלות לו היה
 ודו״ק: כו׳ בהקדיש רק

 לאו כר. כף העבודה א״ל
 קאמר המקדש בעבודת

 אחד דחסיד מעשה דהא
 ר״י או אלעאי בר ר״י הוא

 היה החורבן ואחר בבא בן
 שבועתם היה דכך אלא

 וברמז לשמים העבודה
 נקודות הם עבודה נקודות

 כף וק״ל: ד׳ של שם
 שאמרו גם כר. המקום

 קיח:( )לעיל כתבי כל בפרק

 שחושדין מי עם מלקי יהא
אדם אין מ״מ בו ואין אותו

הרי״ף

 יהושע דר׳ מעשה
 למטרוניתא שהלן
 עליו. התלמידים ודיון
ג. במדבר תורה דעת

 דנתקבלה מנ״ל לזכות אותך ידין המקום זכות לכף
 היה שכן ואת״ל זכות. לכף מהשמים ודנוהו תפלתו

 כשאין אבל שאני תפלה במקום שמא לומר יש עדיין
 ידינוהו שלא אפשר זכות לכף שדן אע״פ עליו מתפלל

 כשם ואתה לו שאמר שמה נפרש ואם זכות לכף
 אלא תפלה אינה לזכות ידינך המקום לזכות שדנתני
 ואמונה באמת לך דע לו ואמר שהבטיחו הבטחה
 אתי לזכות ידינך המקום כך לזכות שדנתני שכשם
 שדן מי ראינו ולא מצינו לא עדיין מ״מ אך שפיר

 ושמא זכות לכף דנוהו מהשמים שגם זכות לכף
 כל הקדיש שמא לו ותלה לזכות לחברו שדן בשביל

 לנדריו פתח חכמים לו שמצאו זכה לשמים נכסיו
זה וקבל לפרעו ממה לו שהיה עד נדריו לו והתירו

 היכא כל לשנה: כורים וכך בכך לחברו שנומנה מוחכרת.
 בן יהודה רבי או אחד כחסיד מעשה קג:< )ג״ק דאמרינן

 שאינו נערה: ריבה. אלעאי: בר יהודה רבי או בבא
ולהניחה עליו לסמוך במדותיו מטר שאינו לרבי. בדוק

כותית: מטרוניתא. אצלנו:
 וצריך מלכות. דבר

 רוק צנורא. להעלימו:
 שיהו הכותים על וגזרו

:דבריהם לכל כזבים

פיד מחכרת שמא[1 :

 זכות לכף שדנו שאמר הזה במעשה לי וע״ק שלו. את
 מחויב שהיה כיון והרי לשמים. נכסיו כל הקדיש כי

 זכות זה אין נכסיו כל בהקדש שעבודו והפקיע לחברו
 פי על שאף חברו של בממונו הוא לזכות רשאי דאינו
 מידי מפקיעין והשחרור והחמץ ההקדש הדין שכפי

 שהפקיע ההוא לאיש יחשב לרצון לא מ״מ שעבוד
 ובא נפשו את נושא אליו אשר לחברו שחייב חובו

 של נכסיו כל אלא הקדיש דלא ואפשר בשכרו.
 נשארו ועדיין וכסתות. כרים פרקמטיא כגון המטלטלין

 זמנם שישלים עד המוחכרים ובהמות הקרקעות לו
 הוזקק לא נדרו לו וכשהתירו חובו לבעל יפרע ומהם

 ופרעו לו לפרוע החכירות זמן שיגיע עד להמתין
שהקדיש: נכסיו משאר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס234 מס עמוד שלמה בן יעקב אבן־חביב, א מועד ב - חדשה< >מהדורה יעקב עין



קלר. חולין עשירי פרק והלחיים הזרוע
 דאמרינן ע״מ א״ל ני וא״ח הוא. שיורא לאו ע״ם הוא שיורא ףןן>ן שלי שהמחנות ע״מ לו ואמר לישראל נהמה שמכר כהן ורגמהו. נ״ק נ< 4קטי. ני׳ין א!

הנהמה לו נחו שלא נטל המהח א״כ שירצה נהו לנל נותגן מצי לא ליה זבין :מה

 הש״ם מסורת
הוספות עם

 זנין נהמה דנולה דניוו שירצה נהו לנל ישראל טחנן ״יס פאה ג( ■׳,יי" :איו
 לו ואין נינהו נהנים של אלא שלו שאינן אמחנוח האי ליה לאתנויי ל^^7ד(”?”)ש־ם

 לשון שיורא. חוץ נמחנות: דחייג ש״מ מ״מ הגאה טונח אלא בהן "ייז׳ ספחים קכי:
מנרן ולא המחנות ששייר משמע שיור  ]מנחוח מ״ו ס״ג חלה ה(

 עג: ]כחוטח ו( סו.[,
 ב״ב נג. נדרים סג: גיטין

 עי׳(1 כה.[, נדה נו:
 ד״ה נט. פסחים רש״י

כפורים, ומחוסר

 )ועי׳ פג. כתובות ס(

 ד״ה נו. כתובות תוס׳

 קטו., ב״ק עי׳ ט( הרי/

 לעיל כ( קיא., בב״ק י(
ע״ב. קל

 משפט עין
מצוה נר

 שא שי־ ׳"י נווש״ע א ןא
:כנו[ סעיף

 מהל׳ פ״ה מיי׳ א כח
עשין שמג י הל' גילה

 שסא שי׳ א״מ טיש״ע עג
ו: ה סעיף

 מהל׳ ש״ט מיי׳ נ פט
טיש״ע יי הל׳ ככורים

לא: סעיף פא פי׳ י״י
שמג יג הלכה שם מיי׳ ג נ

 י״ד טוש״ע קמג עשי!
לג: פעיף שא שי׳

 מהל׳ א״ד מיי׳ ה ד נא
ט: הל׳ עניים מחגוח

 מהל׳ ש״א מיי׳ 1 נב
טוש״ע ט הל׳ ככורים

ד: שעיף של פי׳ י״י
 ממישרי מהל' פ״א מיי׳ ןז

:יא[ יין כפרה

 גחן שלא בטל המקח א״כ שירצה כהן לכל נומנן
 המחנות שיהיו שהתנו דמיירי וי״ל שלו המתנות שיהיו ע״מ אלא
 על מחנה כמו הוי נמי אי נטל המקח יהיה לא לו יתן לא ואס שלו

 מורה שהרשהו ",בתורה שכחוב מה
 דמראיתליה שירצה: מי לכל ליתנס
 ליה איח דרב לפרש אין הפרא. דרב
רב" דקאמר הראשון ועם חסדא דרב

 אשי לרב דא״כ הראשון עם אפי׳ היינו
)נ( הראשון עם ולא השני עם הדין
 אחר ובא הבעלים נתייאשו ולא בגזל

 יוכל שלא דסליג מאן ליכא דהא ואכלו
 שאכלו ובאחר הגוזל הראשון מן לגבות

 אלא י(חסדא דרג ליה דלית דאיכא הוא
 דרב ליה ליח דרב איפכא לפרש יש

 ורב הטבח עם דוקא דהדין חסדא
 אף והדין חסדא דרב ליה אית אסי
 דרב להו אית דכ״ע ודחי הלוקח עס

 קא נגזלוח כהונה וכמתנוח חסדא
 עס והדין נגזלוח סבר דרג מיפלגי
 חסדא ברב הטבח עם אף היינו הטבח

 הלוקח עס דווקא דהדין סבר אסי ורב
 איפכא והוי נגזלות אין שהמתטח לפי

 מעיקרא למימר בעי דהוה ממאי
 נשאין אי מיירי קא דבמאי וחימה
 0סירקין בריש אמרינן הא בעין מתנוח
 סטור אבלן או כהונה מחנוח דמזיק

 דבדרב קאמר היכי בעין הס ואס
 בריש משמע הא מיסלגי קא חסדא
 דהיכא קיא:( דף )נ״ק בחרא הגוזל
 אדרב דסליג מאן ליכא בעין דהס

 רני דחני כשאכלן דווקא אלא חסדא
 סטורין בניו את ומאכיל הגוזל אושעיא
 קיימח גזלה לפניהן הניח מלשלם
פטורי! קיימת גזלה אין לשלם חייכיס

 דרב תיובתא תהוי לימא ופריך כו׳
 עליה דסליג דלמאן משמע חסדא

 קיימח נזילה אין דדוקא שסיר אחי
 חייבים קיימח בגזלה אבל פטורים

 חורי ורמינהי יצ״ע: לשלם
 מרבנן נו׳. הקמה שבתוך הנמלים

 משוס אלא רבנן פליני דלא פריך נמי
 כנסום נמלים" ודאי דתחתונים דסברי
 ספק היו אס הא בעה״ב של הם הילבך

 עליונים כמו לקט דהוי מודים היו
לקט: לקט שספק

ראשית

 נותן שלי שהמתנות מנת יעלא*1 ורמינהו
 רמית קא אחוץ מנת על שירצה כהן לכל
 ורמינהו שיורא לאו מנת על שיורא חוץ
 בהא שלו המתנות שלי שהמתנות מנת על

 ומר הוא שיורא מנת על סבר מר פליגי
 לו אמר הוא: שיורא לאו מגת על סבר
 שנו לא רב <אמר6 וכו׳: מעיה בני לי מכור
 הדין טבח לו שקל אבל לעצמו ששקל אלא
 טבח לו שקל אפי׳ אמר אסי ורב הטבח עם

 מיפלגי קא חסדא בדרב לימא עמו הדין
 הבעלים נתייאשו ולא "*גזל חסדא רב דאמר

 מזה רצה גובה מזה רצה ואבלו אחר ובא
 לית ומר חסדא דרב ליה איה דמר גובה
 להו אית עלמא דכולי לא הפרא דרב ליה
 נגזלות כהונה במתנות והבא חסדא דרב
 אין סבר ומר נגזלות סבר דמר מיפלגי קא

 שמעתא להא לה דמתגי איכא נגזלות
 נגזלות כהונה מתנות־ אמר רב י" עצמה בפני
ננזלות: אין כהונה מתנות אמר אפי ורב

 נשחטה פרה לו והיתה שנתגייר גר3 מתר׳
 ספק חייב משנתגייר פטור נתגייר שלא עד

הראיה: עליו מתבירו שהמוציא פטור
 רבי ליה רמי אמר דימי רב אתא כי גט׳

 פטור ספק הנן יוחנן לר׳ לקיש בן שמעון
 "חורי ורמינהו לקולא ספיקא אלמא

בעל של אלו הרי הקמה שבתור הנמלים . ,, , .  לענ-ם העלירם ושלא״^ר-ם ־■"טח ,££*£

אומר מאיר רני המת כעי של והתחתונים י""" ״״ ", "

 כהן של שהרי הלוקח סטור לפינך
 מחייג הוה בישראל ודנווחה הן

 רמיא עליה שחטה שהוא דניון הלוקח
הוא. שיורא לאו טנת על למימנינהו:

 שיחנם ע״מ לו מנר הנל תנאה אלא
ורטינהו. להחנות: נח ט אין והוא לו

 הינא שנו. לא אנרייחא: נרייתא
 נותנן דקחני נמשקל הימנו דלקח
 דמים ומונע שוזר והוא לנהן לוקח

 לעצמו לוקח נששקלן אלא. הטנח: מן
 נעל אינו נהן נגע לא דטנח דניון

טחנן הלוקח זה לסינן נהן של דנריס הטנת עם אף ונר שקלן

 הב״ח הגהות
אכל ד״ה דש״י )א(

 הטנח שעל הדמים לו שואל והוא
 טנח לו שקלן אבל לימן: מוטל היה

 ומניעתו ומחלוקתו כהן של הדין. הראשון עם ולא וכו׳ דמר
 חוזר והטנח הוא הטנח על )א( אף י3׳6"' לא; נגול יי*

 והכי לכהן נומנן בעין יש אס עליהן יא־ליל;^״זאל“ה

קטו.( )דף מ״ק הגוזל כריש לה מפרש

:1יהודהי ר׳ מאמר הטבח עם דאף
 עס וחניעחו כהן של דינו עמו. הדין

 כעין לגזלה וישנה הואיל הוא הלוקח
ליה אית ת ילך: שם שהוא במקום

 עליהן חוזר והטנח הוא
 טחנן בעין ישנן אם

ד״ה תום׳ )נ( לכהן:

 השלם אוד תודח
 עני רחום רל שפטו א<

 הצדיקו: ורש
1נ פב, ]תהלים

 תהדר לא ודל נ<
ג[ כג, שטות ן בריבה

רש״י ליקוטי

 קלג:[ לדף ]שייך
התודה, מן ומורם

 דביון גובה. מזה רבה חסדא: דרב מלות וארנע ושק חזה
הוה האחרון זה אכלי יאוש דקודס

 מקמי כל דהא עלייהו גזלן איהו ליה יהקרינ !< יכי־יב)ייקרא
 בל קיימי דמרייהו נרשומייהו יאוש '3חי מ־ל ."י6 ממ"

 דעלמא בגזלן לא. דאימגהו: היכא ומאיל"יתדוענשלה
לשלם: בגזלתו אוחו קונה שהגזלן של ושוק ומזה ורקיק וחלה

הפרא. הרב להו אית עלמא ונולי *
 חודה חרחי והנן
 דדמיין משוס נזיר

 בחדא להו חשיב להדד?
בשחיטח כדאמר

עליהן: גזל דחורח לשלם נגזלחו גזלן
כח אין נגזלות. אינן סבר ומר

 מקום כל בעין שהן זמן ובל לגזלן 1״"״״= ל,איו ,ם.דש?!
,י, 1 . 1 י. בובחיס כדאמר לנעלים  אצלו שהם מי על מוטל החוב שהולכין

 גזלן נעשה לא והראשון לכהן לחתו
 לא בלשון ולא נסשה. באפי עליהן:

נהוגה מתנות נדלעיל: ואמתני׳ שנו יהי סלים1נהדי׳מן'"

 ועורות הזרוע. בסרק
 עולה עורוח קדשים.

אבל ואשמוח וחטאוח

 )קג.( יום טטל שרק
 להו משיג קא ומש״ה

 דטרושליש מן כהרי
נחשנים דאין למעוטי

 להו ממייהני לא עורוס
 מן ונהדי מרושלים אלא

 מתנוח ספק. אלמא ידון: הראשון עם אלא אשיג לא ממקדש
1 י און נפקי דאי מהו

 טולא מספלי לקלעים
 ובהגרי״ב(. בתום׳ כאן ]עיין

אחוזה. ושדה
 זלא נעליה שהקדישוה

גונו ומכרה גאלה

לדון בהן רצה שאם לכדאמרן נגזלות.

 מחנירו המוציא דאמריגן לקולא כהונה
 לפני הקמה. שבתוך הראיה: עליו

 הקוצרים הגיעו לא שעדיין מ הקוצרים £חת*
 לבעה״ב בהן הנמצא כל הרי. לשם:

 :קצירה בשעת הנושר אלא לקט דאין נליי י״״ייה נשהלייו"
 פי שעל העליונים חטין העליונים. ^יש^

 מן שנשרו הן לקט למימר איכא החור "י הגי• וגזי שדיה!.
והתחתונים. קצירה: כשעח השבלין  גנולין מחנח ליה קרי

 המשמר לכהן נחנו שאס
 ואיל יצא לירושלים מון

 לירושלים יעלה אשמו
 ]ע־כ קי,[. ]ב-ק להקריב

קלג![ לדף שייך

 ליה אמר לקט לקט שטפה! לעניים ־הכל
אותה שונה אני יחיד שבלשון' תקניטני אל י< 1

 רבי משום אומר אגרא בן יהודה ר׳ דתניא
 שכחה שכחה ספק לקט לקט םפקה מאיר
 אותה תשנה אל לו אמר פאת פאה ספק
 קאמר טעמא והא קתדל בן בלשון אלא

 ורש <עניא דכתיב מאי" לקיש בן ר״ש דאמר
 והא בדינים אילימא הצדיקו מאי הצדיקו

 משלך צדק לאא בריבו תהדר לא ודל <נ כתיב
 אקיימ תיובא בחזקת קמה קיימא פטורה בחזקת פרה הבא רבא אמר לו ותן

 משנתגייר תתלה מן פטור נתגייר שלא עד נעשית י עיסה יי< והרי אביי ליה אמר
 דאמר לקולא ממונא ספק לחומרא איסורא "ספק ליה אמר חייב ספק חייב

 וארבע לחיוב ארבע בגר נאמרו ספקות שמונה חייא ר׳ תני וכן חסדא רב
לחיוב טהורה בהמה ובכור טמאה בהמה ובכור וחלה אשתו שקרבן לפטור

וציונים הגהות
נפשה באפי צ״ל א[

 בדסו״י(: וכ״ה )יעב״ץ,
 ערל בן דגרס ]אית [3

 ריש שפתים, ערל פירוש
 והיה ערל בן שגורס מי

 מדקדק היה שלא אדם
 בן ערך ערוך בשמועתו.

 בכת״י ג[ )גליון(: ערל[
 דרבי מעמא מאי נוסף

 דכתיב אגרא בן יהודה
 חיים: תורת ועי׳ וכו׳.

 שכתב מהר״מ עי׳ [7
 ורוצה תמוה רש״י דלשון
 וע״ש, יהודה רב להגיה

 רב קאמר רש״א וגי׳
 בדק״ס וכן )גלירן( וע״ש
 בגמ׳ ה[ :רב שצ״ל כתב
 הקמה "שבתוך כת״י

 וכאן הקוצרים". שלפני
 הנקודה הפסק צ״ל

 ספק בכת״י ו[ )דק״ס(:
צ״ל [1 במתנותיה:

 כנסום קמה משל ודאי
 ורע״ב בר״ש )רש״ש(

 הקמה דמן בפאה
היה!

ראשית
 וה״ה עניים מחטח גני מאיר לרבי אלמא לקט. לקט שספק שם: נמלים מסוס קצירה דקודם הבית. לנעל 'חור: של שבקרקעיתו

 היא יחידאה לקט לקט ספק דקתני דהא תקניטני. אל לקולא: ספיקא וקתני היא ר״מ מחני׳ וסתם למומרא ספיקא כהונה למתנות
אפי׳ תדל. בן בלשון אלא אותה תשנה אל ר״ל: א״ל. ר״ח: משוס אגרא בן יהודה ר׳ דברי אלא ר״מ דכרי ששגית נמו אוחה שונה שאיני

נדינין. איליטא למילחיה: קאמר טעמא דהא לך קשיא הכי אפילו חדל כן ששמו שבעולם שוטה בשם אלא אומה שונה אתה אין הימנו לקת שנו. יא
פטורה היא הרי הראשונה חזקתה על מעמידה ואחה במחנוחיה זה שפק לו כשנולד פרה. לו: ותן משלך צדק כדין: זכות לו לראות ענמשקל

היא דמעולם הוא חיוב חזקח חזקתה על מעמידה ואמה כלקטי' ספק לן כשנולד קמה. עומדח: הימה נוככיס עוכד של בחזקת שהרי ימנע לכה!'!היא טמק
טו( )במדבר דכתיכ פוטר כוכבים העובד וגלגול חיובה הוי בה משגלגל גלגולה אחר הולך הבל חלה חיוב היא: ישראל דשל לכך עומדת ,”י^י״

סמכינן לא הלכך מיתה עון בה שיש איסורא שסק חלה. גרסינן: חייב ספק אס פטור נחגלגלה נתגייר שלא עד אס עריסותיכם. דים הטבח. ־ם הדי!
ספק כוכבים עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו. קרבן הראיה: עליו מחבירו והמוציא ממון דין אלא קדושה בהן אין מחנות אבל אחזקה י,'”עי.'בנה,״3^

 וחלה. ברח": וענוש בקדשים אסור כפורים דמחוסר נפרה שחביא עד בקדשים לאכול הוא כרת אישור דספק קרק מכיאה משנתניירה הבעיים? ?נחייאשו
במומו: הוא ואוכלו ממון דין אלא ביה ליח דתו שיסחאב עד להמתין וצריך בחון לשוחטו כרח ספק טהורה. בהטה ובכור מימה: ספק י״ייש נישומים יעד.

איסוריה לאפקועי לפדיונו טלה עליו להפריש וצריך שיפדנו עד בהנאה אסור ט:( )דף בבכורות דאמר כמאן חמור פטר ובבור. “?*לו"מנע',
הראיה: עליו מחבירו המוציא הוא דספק וכיון הוא דכה! ממונא אלא עליה קדושה רמיא לא פדיון של דשה שלו והוא נידו הטלה ומעכב אין ־הונה ־תנות
, 111 הק״ _נ)זלית

רחשית קאתו גנוה דמכם דידהו
 בדי! לוכומו כעוד לו מחליק לא תהדר. יא קכב,ן. ושס ממנה ל' להשיג נה.ן. ]לעיל משנה מאומה תקניטני אי ,סו.[. ש□1 הלוקח מן נמי הכהן יגנה הטנח לו שקל ואפילו נינהו דכה! דאימנהו הינא וכל ליה

ששק סז.[. ן־נחוח אולינן דלחומרא חייג. גלגלה. נונטס עוני נהיויזו או גלגלה משנמגייר אם ששק. נמגלגלה. ניכניס עונד ובהיותי הואיל החיה. פן שטור גן. ט. ןזמות יאככדנו אוננו הוא יל ולומר
ם:ן. נלעיל יעטר שמא למיזל נעיק למימרא מ.!. ב״ב ]רשב-ם למימרא דאורייתא איסורא סמק כל יחוטרא. איסודא

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס278 מס עמוד בבלי תלמוד חולין לד - והדר< >עוז בבלי תלמוד



חולין ?שר אחד פרק הגז ראשית הלכות חידושיקנב
ע״א[ קלה - ע״ב קלג ]דף

טהדש״א ואגדות

 להו תשיג מדקא פגר הוא כר מתנות כ״ד דתניא גט׳ ע״ב קלג דף
דלעיל"[ דבריימא דהמ״ל וה״ה כר. בחרא למתנות

 ליה דניחא אלא בחדא למתנות להו וקחשיב כו׳ כהן נכסי ט׳ דקחני אטעיתיה
 מן מורס נמי בה מדקחשיב טעותיה אדחי נמי דמינה ברייתא הן לאתויי
 כעזרה הלא כר קדשים ועורות כד׳ה תום׳ וק״ל: בחדא נזיר ואיל התודה

 תמיהתם עכ״ל. שכמקדש עשרה עם למימניה ליה והוה כד מכשיטין היו
 יכולין היו לא נמי התודה ומן נזיר מאיל ומורם דהבכור לן—מובנת אינה

 בירושלים שהיו מהם להו משיב הכי ואפילו הפשטה בשעת לעזרה חון להוציאן
 נמי והכי לירושלים לעזרה חוץ להוציאן יכולין היו הפשטה אחר דמיהת כיון
 לעזרה חון ]כלל[ להוציאן יכולין היו הפשטה שאחר בעורות למימר לן איח

 שאחר כיון שבירושלים מהנך אפי׳ לעורות חשיב דאמאי לן קשיא הא ואדרבה
 מעיקרא באו דמיהת כיון זה ליישב ויש לגבולין אף להוציאן יכולין היו הפשטה

 לכלל לעולם באו דלא דבגבולין י׳ בהנן להו חשיב לא העזרה קדושת לכלל
ס: ודו״ק עזרה קדושת

 לה מפרש והכי כר טכח לו שקלן אבל בד״ה בפרש״י ק״א קלד דף
וכצ״ל עכ׳יל. רב קאמר הטבח עם דאף כב״ק כהגוזל

 רב קאמר הטבח עם דאף הכי המס קאמר דלא לפירושו מכרעת ראייתו ואין
 כדמסיק נגזלות כהונה דממנות משום דרב דטעמא ח התם דמסיק למאי אלא
 ועם חסדא דרב ליה לית דרב התם למימר בעי הוה מעיקרא אבל הכא נמי

 תום׳ ודוחקת: זה נשמעתי! התוס׳ שפירשו וכמו רב קאמר דוקא הטבח
 להו ניחא ולא עכ״ל. כר פליגי דלא פריך נמי מרבנן כר חורי ורמינהו בד״ה

 היא מאיר רבי מחנימין דאסמס אלא לקט אספק פליגי דרבנן רש״ית בפירוש
 האי להו ליח רבנן דע״כ כיון כו׳ קאמר טעמא והא פרין מאי כן דאס פרין

ח!: ודו״ק טעמא

 נם גר. ודל כתיב והא בדינים אילימא הצדיקו מאי ןן״א קלף דף ח״א
של יעשו שלא דהיינו ט! צדק משפט העם את ושפטו שמצינו

 בדין לזכותו משמע הכא ט גרידא צדק אבל משפט גט צדק דנתיב הינא הייט ת במשפט
 למיכתב שינה והנא צדק לו לשפוט דהיינו ויתום דל שפטו י"[ דקרא בדשא מדנתיב ועוד

 משלן צדק אלא ומשיק גו׳ ודל והכתיב פדן ולהט קאמר למותו משמע דהיינו הצדיקו
ודו״ק: דהמע״ה שלך הוה דמדינא הספק דהיינו שלך לו לימן שתונהו דהיינו

 ובפרש״י כר. הזרוע אומדים היו חמורות דורשי גמרא ?]"ב קלד דף
כר: רשומוח דורשי יח בחומש

 ועיין נו׳ רשומות דורשי בסומש ובפרש״י כר. חמורות דורשי ע״ב קלד דף ח״א
רב בשם כתט והתוס׳ מ׳ ממורות דורשי הגירסא לפי הנא פרש״י

 המעשה כעין נמדה היה וקיבה לחיים זרוע השכר שזה ר״ל נר. המעשה כמין גאון סעדיה
 זונחי מאת הנהנים משפט וזה יש דנחיב בקרא לזה ורמז נו׳ היד כנגד הזרוע פנחס שפשה

 דאלו דר״ל וקינה לחיים בזרוע אלא כהונה מתנות כ״ד בכל נאמר לא משפט דלשון גו׳
וק״ל: אטהס פנחס שעשה המעשה כפי במשפט להם הוא המחנות

הזרוע פרק סליק

 עשר אחד פרק הגז ראשית
נטי מזבח קדשי אפי׳ כד דבחוץ הכי אי כד׳ה בפרש״י ק״א קלה דף

 הוא והכי ט״ס ז״ל מהרש״ל כחב עכ״ל. וגזז ובדיעבד
 אינה והגהתו שפית עוד והאריך עכ״ל כו׳ כן לא דאם וגזז עבר ובדלא

 מגיזותיה נחון מזבח דבקדשי שלפנינו הפירושים כל לקיים והנראה לן ממררת
 בדק בקדשי אבל קדושה דכולה גזירה משום מדרבנן מיהת ועמדה בגהה אסור
 בגיזה אסורה אינה נמי קדושה דכולה כיון למיגזר ליכא מגיזוחיה בחון הבית
 בחון מזבח קדשי למעט אתא דצאנן דאימא שפיר פרין והשתא מדרבנן אלא

 בדק בקדשי לעיל ליה מוקמינן דבכה״ג מדרבנן אלא אינה דאיסורא מגיזותיה
לגחזה ואסור כחשי ומשני מדרבנן אלא איסורו דאין כיון וגזז ובעבר המת

 רש״י אמ״נטת: וכן כצ״ל כו׳. מלח וברית וכלל וסרט ככלל גט׳ ק״ב הלג דף
 כל אכולהו כו׳ קרבנם בל ובזבחים כו׳ שמן לוג בד״ה

נצ״ליי[: כו׳. קרבנם
 כו׳ בעגלים למלוג בד״ה רש״י נצ״ליימ: בו׳. דנתינה ע״בגמי קלד דף

שהוא כו׳ של הפרק בד״ה רש״י הד״א: כף. רשאי אין העור
 ליתני טובלים דמתנות בו׳ הגז ראשית בד״ה תום׳ נצ״ל: כף. ופתחה פקיעתה

כצ״ל: כו׳.
עשירי פרק והלחיים הזרוע עלן הדרן

שלטה חבטת
חידושים

 מזר הקדשים מרומם יי[ ולכל ג״ב כו׳. ופרט בכלל ד״ח רש״י ע״ב קלב דף
:טת בחומש סרש״י כן וכלל

 נ״ב בו׳. לגדלו עליו שהרי כו׳ אימא ואיבעית בד״ה רש״י ע״ב קלד דף
אדם: כל על פי׳

הגהות

עשר אחד פרק הגז ראשית
 הוא והט ט״ס נ״ל ג״ב וגזז. ובדיעבד כו׳ הכי אי בד״ה רש״י ק״א קלה דף

דלמא נמי מזבח קדשי אפי' הט אי מקשה מאי דאל״נ וגזז עבר ונדלא
 מהינא ועוד באיסורא ואייה וגזז בעבר לאוקמי בעי דלא המזבח בקדשי מוקי לא הט משוס
 לגיזו חון ואקדיש הינא אבל קדוש כולו והתם ילפינן מבכור בקדשים גיזה איסור דהא חיתי

ודו״ק: לגוזזה שרי הט לאו הא דמשמע לגחזה ואסור הנשר מנחשח הניטלת הגיזה נמשי לקמן פי׳ גופיה רש״י הלא ועוד בכולה דפשטה דמשני המסקנא לפי לא אם לאיסור חיתי מהינא

פחר״ם
 החום׳ אבל המתנות למשקל רצה לא ואפ״ה הוה כהן דרבא וס״ל הכא כמו רבא ג״ב
 כמה עד ובס׳ המועות לו דיזכה לשמעיה א״ל הכי ומשום כהן היה לא דרבא ס״ל
 דאמרינן הא זה דלפי דוחק שנראה אלא בתום׳ וע״ש רבה אלא רבא גורסין אינם

 רבה דהא אביי עם דמזכידו דוחק הה רבה צ״ל קאתו עלי מרבית ורבא אביי בעלמא
 בשמעתק הכא גורסים שהתוס׳ לומר בדעתי עלה זה ומטעם ימ אביי של רבו היה
 עלי מרבית דתרוייהו ואמרינן אביי של חבירו היה שהוא רבא בבכורות ושם רבה

 היה רבה דהא יוסףכא[ לרב בדק רבה דקאמר כ[ דוחק קצת יש זה שלפי אלא קאתו
 ליה דקרי בעלמא כדאמרינן מרבה יותר בקי היה יוסף דרב ואפשר ממנו טפי חשיב

 דעת שדהו ואפשר לרבה ובדק מנסה יוסף רב והיהבג[ הרים עוקר [” יוסף ולרב סיני
מאד: שקצר אלא ח״ש ספר

 במתנות ישראל התם מיחייב הלא דהא וכו׳ דלטא או ד״ה תום׳ ?]"ב קלג דף
כצ״ל: וכו׳.

 הגהל בריש לה מפרש והכי וכד מכה שקלן אבל ד״ה ברש״י ןן״א קלד דף

תמוה רש״י של זה לשון ר״י. קאמד הטבח עם דאף קמא בבבא
 דרש״י ולומר יהודה רב להגיה בדעתי עלה וכבר זה בענין שמיה דבר מאן דר״י הוא
כל שעם אלא י[5 וכו׳ לעצמו ששקל אלא שנו לא רב אמר יהודה רב אמר גורס היה

והערות הנהות
 דאכילה דבמידי התום׳ קושיית בהסבר שכתב אריה בלב עי׳ ש ע״א. קלא דף א[

 בהם. הכהנים זכיית מקום בתר אזלינן בעורות משא״ב אכילתם מקום בתר אזלינן
 ע״א. קטו דף בב״ק דן טפי. א״ש "רב" רבעו וגי׳ יהודה" "רב הגיה ובמהר״ם ג[
 כתב תמר ובדבש התום׳, בפירוש רש״י מיאן מה מפני בחת״ס עי׳ ו[ דמר. ר״ה הן

 דברי שמבאר ועיי״ש חסדא, דרב ליה אית רב בפירוש בגט׳ הגירסא רש״י שלפני
 בדברי ביאורו ועיי״ש רבעו על שמקשה אריה לב צי׳ ח[ לקט. ספק ר״ה זן רש״י.

 ג. יה. דברים יש ג. פב, תהלים יא[ טו. יט, ויקרא י[ יה. טו, דברים ט[ התום׳.
 מבואר הרא״ש בתום׳ אבל וגזז בדעבר תיבות לגמרי מחקו והב״ח יסוהמהר״ם

 וע״ע רש״י דברי על להקשות שהאריך ועיי״ש כדלפנעו רש״י בדברי שהגי׳
 דף ב״ק בגט׳ פרש״י כן צ״ל טו[ תרומת. "וכל" צ״ל יד[ וביעב״ץ. יעקב בתפארת

 וכן יה[ הפסוק. כפי היעב״׳ן יוןוכ״ה בב״ק. בגט׳ טזןוכ״ה בכלל. ר״ה ע״ב קי
לאביי רבה הגט׳ מקדימה טעמא דמהאי כתב הרא״ש ובתום׳ יש לפנעו. חוקן

 הא כלל שם מייתי לא ומאכיל הגחל בריש שם דהא רש״י דברי על לתמוה יש זה
 הא אלא שם מייתי ולא טבח על דין לכהן יש באם דפליגי דשמעתין אסי ורב דרב

 £:כה גובה מזה רצה גובה מזה רצה בהדיא מפורש חסדא רב ובדברי חסדא דרב
 הזרוע פרק פליק

עשר אחד פרק הגז ראשית
 כגט׳ כצ״ל: וגו׳. צאן חמש שנאמר חמש אומרים וב״ה במתני׳ ק״א קלה דף

של ולא צאנך אצטריך הא פריך מאי י״ל אתא. למאי צאנך אלא
 ולא רחמנא קפיר דידיה דאצאן כוכבים עובד של צאנו גז הלוקח כגון כוכבים עובד
 א״ה ד״ה ברש״י וכו׳: אימא בעית ואי ר״ה בתום׳ ע״ב זה בדף ועיין דידיה אגיד

 ובדיעבד אח״ב שכתב ומה סה״ד והוא נמי. מזבח קדשי אפי׳ וכו׳ מגיזתה דבחוץ
 וכו׳ והערכה העמדה בעי והא ד״ה בתום׳ :כו[ למוחקו וצריך הוא דט״ם נ״ל וגזו

 שהעמיד כגון ולוקמא לדקדק יש ועדיין והערכה. העמדה בעינן פדייה דבשעת ה״ל
 ויש קדושה ונשארה פדה לא הצאן דגוף פטור כן ואעפ״י גזז ואח״ב ופדה והעריך
 הגיזה אח״ב פודין אק והערכה העמדה בהם ונעשה מחוברת דכשהגיזה קצת ליישב
 דא״ב גזוה ואח״ב הצאן גם בשפרה לאוקמא מצי ולא קדושה הצאן ותשאר לבדה

צאנך: שפיר מקרי

 כלפנינו הוא בתום׳ שהגי׳ מוכח גם ושם עלי, מרבית תרווייהו ואביי רבה ואומרת
 שהאריך אריה בלב וע״ע ובבכורות, ובר״ה ביבמות בתום׳ מוכח וכן ברכינו, ולא

 בדברי רבעו הגהת לפי דאדרבה מובן אינו רבעו דברי סדר ש רבעו. על לתמוה
 היה רבא רבעו הגהת לפי שהרי יוסף רב לן בדק רבא אמר שגורסים ודאי התום׳

 תמר(. )דבש ולרבה צ״ל כש יוסף. רב" "לן בדק צ״ל כא[ רבה. ולא כהן
 רכל מספר אק הוכחות דיש וכתב יהודה המנחת וכ״ב כד[ צ״א. יד דף הוריות כג[

 אסי דרב כרב דהלכה כתב הרא״ש ומיהו אמק, יהודה רב ושמואל דרב מימרות
 שהיה מוכח ומהמהרש״א רב, אלא יהודה רב גרס דלא ומבואר דרב תלמידו היה

 קטו דף שם ערוכה גמרא דהוא כתב אריה הלב כה[ טפי. וא״ש רב ברש״י לפניו

 בדף רק הוזכר לא ושם הגחל בריש רש״י מלשון שהדיוק כתב חמר ובדבש ע״א,
 הפרק חצי לבל וקורא ע״א קטו לדף הגוזל בריש רש״י כוונת שאולי אלא קטו,

ומהדש״א. מהרש״ל ועי׳ בב״ח וכ״ה כר! הגוזל. ריש הראשון

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס692 מס עמוד בבלי תלמוד חולין לד ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



אז׳זאג׳ ־}׳•׳/ ;33־ —ל%"׳
ר א1 ח סנהדרין רביעי פרק ממונות דיני אחר

 לדונו אין דא״כ מרומה שהוא ט שיודעים לא טרופה. בדין כאן 'מהל ג״ס יי׳”1 א
שקר מדכר " (ל: )שטעות העדות שמעת נסרק כדדרשינן כלל *

שגזרו היה המלכות גזירת שעת ס״ה בבורני. רחיים קול תרחק: גדמיי׳פי״נמהל׳מצח ז

משפט
מצוה

 טרושלמ׳ משמע וכן זה שימן וקבעו קול להוציא יראים והיו למול שלא סא יי5"סמג 3'" 'הל
1111 ״, ערג שימו ת״מ טוש״ע

הגזירה גט )פ״א"( דכתונות יד: יןפע
היה שימן מה דקאמר טהודה שגזרו :'צ "׳תסמג ה ח
 אור שם משמה נטרניי׳־ מגרוש קול *""אמ׳״״”יפ

 קול פירוש הק שטע חיל מרור נר
 דכחיב והא גרושות של רחיים מגרוש
קול מהם והאבדמי )מ( טרמיה

 ד הלנה

 א הל׳ פ״נ שם מ"" ז י
פ״מ נתר ק: עשין שמג

לש: שי׳

 מהל׳ פ״י מיי׳ ח יא
 כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששוןז: הל׳ שנהדרין

 למימר איכא נר ואור רחיים קול
 אלו שימנין עושין היו בראשונה שגס
חיל. בברור הנר אור -שמחה׳ לשם

 השלם אור תורה

;!ול תעשו לא א(

ומה כמילה נר להדליק נהגו מכאן השא לא
• • • * ויה'“יז יתיי יתי״^י״ י>ס “י*י

 הסחת על המסה לפרוש שנהגו
 סירות המוכר כריש דאמר משום

 טרושליס היה גדול מנהג צג:( דף )נ״ג
 הסחת על פרושה שהמפה זמן כל

לחו. אפריז היכי נכנסין: אורחין
 ואס עדים של עדותן כשקינלו ס״ה

 הא להו חסמינן נמאי א״כ מאמר
ומגיד" חוזר אינו שוב שהגיד כיון

 דיטר כדי מוך נהן שיחזרו וכ״ת
 טסי כדאמרימו" יימר מי הא כס״ה
 תשיג דלא וכ״ת דיטר כדי ממון
אמרי׳ דיטר כדי אחר לימא הפסק

 זו פתיחה דאין גכ על ואף להו
 הט לשנויי דה״מ לומר רש מועלת

 שלא דעד ועי״ל משני דשפיר אלא
 לומר יכולין בב״ד עדותן נחקרה
>( בתוספתא כדתניא אנו מטדין

 זכות דסתיחת פירש כקונטרס מיהו
 לישא ובאין ומקרום שדרשום לאחר
 כודקין היו כס׳ משמע וכסי׳ ולימן

 דכריהס נמצאו אס דקתני מ.( ד׳ )לקמן *“
סומחין": מכוונים

מה

 גדול פני תהדר ולא דל
 עמיתך: תישפט בצדק

טו[ יט, ]ויקרא

 תררף צדק צדק ב(
 את דרשתי תח;ה למען

 אלהיך ן; אשרי הארץ

כ[ פס, ]דכחם לך: לתן

 הכהן אתה והשפיע נ<
 אם האשד, אל ואמר

 אתך איש שכב >לא
 טמאה שטית לא •“י

 ממי הנקי אישך ?

 המאררים המרים
יט[ ה, ]במדבר האלה:

חננאל רבינו
 דלת תנעול שלא כדי

 אמר רבינא לווין. בפני
 הכא דתנינן ממונות דיני
 ולעולם הן קנסות דיני
 ותני וחקירה, דרישה בעו

 מאוחרין דתני מתניתי
בהודאות ]כשדין[

 ומתניתין והלוואות
 מרומה בדין דהכא
 דרישה צריך לנגיגך

 צדק כדכתיב וחקירה
 אשי רב תרדוף. צדק
כדשנין מתניתין אמר

 בפני דלת שתנעול שכן כל ישלמו לא טעו א(

 קנסות <3 בדיני דהכא *מתניתין אמר רבא לווין
 אידי אמר פפא רב והלואות בהודאות ואידך
 כאן מרומה בדין כאןב והלואה בהודאה ואידי

 לקיש דריש לקיש ז־ריש3מרומו־ץ שאינו בדין
וכתיב עמיתך תשפוט בצדה" כתיב רמי

 מרומה בדין כאן כיצד הא תרדה צדה צדה ב(
 מתניתין אמר אשי מרומה|רב שאין בדין כאן

 כדתניא לפשרה וא׳ לדין אחד קראי כדשנין

 כיצד לפשרה ואחד לדין אחד תרדף" צדק צדק

 אם בזה" זה ופגעו בנהר עוברות ספינות שתיג <נ

 ח זה אחר בזה טובעות שתיהן שתיהן" עוברות
 עולים שהיו גמלים שני יוכן עוברות שתיהן

 עלו אם בזה זה ופגעו חורון בית במעלות

 עולין שניהן זה אחר בזה נופלין שניהן שניהן

 תידחה טעונה ושאינה טעונה כיצד הא

 ושאינה קרובה טעונה מפני טעונה שאינה

 קרובה שאינה מפני קרובה תידחה קרובה
 הטל רחוקות" שתיהן קרובות שתיהן היו

 צדק י׳ ה״ר או זו שכר ומעלות ביניהן פשרה
 רבי אחר יפה ב״ד אחר הלך תרדף צדק

 לברור זכאי בן יוחנן רבן אחר ללוד אליעזר
 שבוע הבן שבוע בבורני ריחים קול תנא חיל

 משתה שם משתה חיל בברור הנר אור הבן
 חכמים אחר הלך הודף צדק צדק ה״ר שם

 יוחנן רבן אחר ללוד אליעזר ר׳ אחר לישיבה

 לפקיעין יהושע רבי אחר חיל לברור זכאי בן

עקיבא רבי אחר ליבנא גמליאל רבן אחר

מסו
עם ן/

 זלעי׳ א( לדרונד להו שבקת אי דדילמא ישלמו לא ממונות כדיני כ״ד טעו.

 נועל. שאתה שכן כל טעו: הוו ולא למילתא רווחא הוה ולחקור
 כתר תרווייהו אפר. רגא טועין: כ״ד ע״י להפסיד דמתייראין

 אכל דלת לנעילת למיחש דליכא קנסות כדיני ומתניתין דרכנן תקנתא
למיחש )א( דאיכא והלוואות כהודאות

 רבי אחר לרומי מתיא רבי אחר ברק לבני
 לנציבין בהירה בן יהודה רבי אחר לציפורי יוסי ר׳ אחר לסיכני תרדיון בן חנניא
הגזית: ללשכת חכמים אחר שערים י< לבית רבי אחר לגולה יהושע רבי ז !אז אחר

 הש״ם מסורת
הוספות עם

 וע״ש ג. דף ]לעיל

 מיש׳ ]עי׳ נ< פיש״י[,
 מנשל שלא ד״ה ג. לעיל

 דנ״ק ]תוספתא ג( ונו׳[,

 קב:, נמוגות ד( פ״ג[,

 מ: לקמן ת.[ נשוטה ה(
 מנות ו( פ״ט[, ]תוספתא

 לב. שבועות עי׳ (1 ה:,
 בתוך, ד״ה שם ובתום׳

 סוף לקמן ט( ה״ה, מ(
ה״ו ו פרק '( מד:,

ה״א. פ״ב וכתובות

והלוואות בהודאות דלת לנעילת
כעדי לידון כא וזה מלוה כדיני

כעדי או כפניהם לו שהודה הודאה
דאיכא כפניהם שהלווהו הלוואה
שכית ה.8דלח:|מרו לנעילת למיחש

 או רמאי שהוא זה כתוכע מכירין דין
'י

 מהני כחד אימרצו שפיר מתנייתא.
 אי כרכא אי חנינא כרכי אי שינויי

 להו דרמי קראי. אנל ססא: כרב
 ח־י־א אחר ׳גמ !א! לאי צייו יציק קשי לא לקיש ריש

 יהושע. ר׳ אחי בן דין צדק אלא אתי ולחקירה לדרישה

 עינין ראות לסי שלן פשרה וצדק שלן
—>***־— מחכירו: יותר האחד את תרדוף ולא

 רש״י ליקוטי זו: את זו שחדחוק מוגשת. שתיהן
 אל אחת שתלך זו. אחר גזו ואם

 ואח״כ חכירתה שתעטר עד היבשה
 חורון. גית מעלות היא: תעטר
 ושמאל ימין לנטות דרן ואין צר מקום
 שמוצא עד לאחוריו לנטות" הא׳ וצריך
 שתיהן? עולות אם לנטות: מקום

 מצד עולה וזה זה מצד עולה זה כגון
 הר של חודו כראש ופוגעות" זה

 ,״״,״ ומשמאל: מימין עמוקה והבקעה
 ?סנהדרץ שם חיל"משחה' ל[ לאחת שכר. ומעלות :לעירה קרונה.

 שנשמעין: ריחים. קול ותידחה:
 שנוע הנן שנוע מקום: ננורני.

 מילה כרית שם שיש הוא סימן הבן.
 והריחיס כאן הק שטע ואומר כמכריז

 התינוק למכת סממנין לשחיקת סימן
 שלא שגזרו היה המלכות" גזירת ושעת
 וקכעו קול להוציא יראים והיו למול
 חיל. ננרור הנר אור זה: סימן
 כלילה הרכה נראים נרות או טום
 שם משחה שצועק כמו הוא סימן

 שטע קרי מילה כריח שם. משתה
 אחר שטע: לסוף שהוא שם על הכן

 ששם הוועד טח לישיבה. חכמים
 אליעזר ר׳ אחר כגון קטע דין טת

 :0למקומו אחד כל כולם וכו נלוד
 )דף בר״ה כדחנן לסומכדיחא לגולה.

 לפניו הגולה כל שרואה עד מ:(
 נג.( דף )שם ואמרינן אש כמדורת

 פומבדיתא אכיי אמר גולה מאי
 הימה: שס ככל ישיבת שעיקר

 היכי גדולה: סנהדרי חכמים. אחר
כשקיכלו זכות כפתיחת אמרי׳.

הב״ח הגהות
 אמר רנא ד״ה רש״י )א(
 איכא והלוואות ונו׳.

 דלת לנעילת למיתש

הש״ד:

הגר״א הגהות

 נועל שתנעול שכן כל
 טעו דלמא דסנר דלת.

 ליה ושטרי דינא ני

 ג.[. !לעיל ומפסידנא

 ללוד. אליעזר ר׳ אחר
 מ:[. נסוכה בלוד דר שהיה

 מילה נריח הבן. שבוע
 שנעה עליו שענדו שט על

 אור ם.[. ]נ״ק ימים
 ננית דולקות נרות הנד.

 שטהגין המתקדשות נדרך
 נדאמרינן נר ואור שמתה
ננדוד הנר אור נעלמא

! /(יג• ז-ו 1 ־11 גג־
 מי לרו אמרינן הכי יהודה רב אמר אמרינן היכי כר: פותחין ממונות דיני בצי? ליי! אחד יאיק

 שמעון רבי תניא לא מי וליחסמו להו חסמינן והא עולא א״ל כדקאמריתו יימר 'ףאתהית ק׳7קצ\ """יב
 ויחזרו דעתן שתיטרף כדי למקום ממקום העדים את "ימסיעין אומר אלעזר בן "י אי^3ע ׳הת״יפאפ

 עולא אמר אלא בידים להו דחינן קא הבא מירחו קא ממילא התם דמי מי בהן \י£ת\^חופנ״
 שהיא זה של בזכותו פותחין וכי רבה א״ל להזימם עדים לך יש אמרינף הכי ביו״ש"^”•אם

הדין שיגמר עד נהרגין זוממין עדים אין י י׳ והתנן חובתו הויא ומי זה של חובתו י" נטנעייג
י / י י ׳*11 . ושאינה טעונה גמלים
 הויא להו ומזים עדים ומייתי דיניה דמיגמר עד האי שתיק אילו אמינא הכי שאינה תדחה טעונה
 כהנא רב להכחישן עדים לך יש ליה אמרינן רבה אמר אלא זה של חובתו ליה £ קחנה

 לא אי ליה אמרי׳ח תרוייהו דאמרי ורבא אביי פלוני נזדכה מדבריכם אמר
 תניא עליו וילמד יבא זכות לו שיודע מי כל אמר אשי רב הרחל לא קטלת

וגו׳ שטית לא ואם אותך איש שכב לא אם <נ אומר רבי ורבא דאביי כוותיה

מיכן
 פתיחת היא וזו כאתם כעצה שמא גדקאטריתו. ייטר טי לעדים: להו אמרי׳ היכי ולימן לישא ובאין וחקרום ודרשום עדים של עדותן בברור נר אוד תנא חיל.
וליחסמו. ופרכינן דיבור": כדי כתוך כהן ויחזרו אותן מכחישין כשאנו פיהם את אנו חוסמין לוע. הסמיק י קא והא לזה: הצלה ^ת׳שםלימשוזיםאי'

 שתיהן טעונות שתיהן
 שתיהן או קרובות
 פשרה מטילין רחוקות
 זו שכר ומעלות ביניהן

 צדק צדק ונ״ר לזו:
 ב״ד אחר הלך תרדוף

לברור ריב״ז אחר יפה,

 ר' אחר סט.[. נניטק לב:(

 יוסי י׳ לציפורי. יופי
 ועל הוה ציפורי של ראש
 נדאמר נולן עושין היו פיו

 יוסי רני אפר נשנהדיין

 ר׳ פו:[. ]עירובין לצפולי
 ציפורי ישינה של ראש יישי
 כסנהדרין כדאמריגן הוה
 לציפורי 'ישי רני אשר

 שם נציבין. טז:[. ]סונר,
 מביעין ג:[. ]פסחי□ עירו
 שמעידים העדים. את

 ונשנודקין נפשות עדות
 אותן מסיעי! היו אותן

 ומלשכה לפינה מפינה
 עד ח.[. ]סוטה ללשכה

 אס אלא הדין. שיגמר
 של הדין מפלה נגמר ק

 כן ואתר ליהרג הנדון

 לא אם ה:ן. ]מכות הוזמו
 אותך. איש שכב

 ומה וגו', אומה והשניע
 שכג לא אס השכועה היא

 מנתי שנג אס הא הנקי
 שמכלל חנקי( לא )ס״א,

 אלא הן שומע אחת לאו
 נדיני לפתוח שמצוה
 לזכות ממלה נפשות

יט[. ה, ]במדבר

וציונים הגהות
 )כת״י( בילקו״ש א[

נוסף וברא״ש וברי״ף
תשפוט בצדק ונתיב לחדר ומחדר למקום ממקום עדות" קבלת קודם העדים אח דין טח היו מסיעין. תניא לא טי " גהו: ולהדרי ליחסמו חיקשי מאי

הרע: ובערת יט( )דנרים וכחיב להו. דחינן אנן אחר: למקום משם וכן כאן אלא כאן נקבל לא להם אומרים להעיד כשבאין
נמר קודם השתא מיחזמי הוו אי חובמן הויא מי ופרכינן הראשונים: שיהרגו כדי הזמה עדי אחר לחזר זה. של חופתו שתהא

ש״ווא ף.וכח (״)נת עד האי שתיק דדילמא היא אלו של חובתן והא הזמה עדי אחר לחזר להאי מזהרינן היכי קאמינא. הכי וכו׳: חנן והא דין
 וכצ״ל אחת, בבת נוסף דאין פטורין והן דהוא בטילה עדוח דהויא וקיים חי כך אחר הרוג אוחו ראינו אנו כגון להכחישן. להו: מייחי והדר דין דמיגמר

 דבריכם מחון אומר" עדוח קבלת לאחר □כוח סומחין כן אמר. נהנא ו־נ ה.(: )דף מכוח במסכת כדיליף היימם בעמנו אלא זוממין
לזכוח: התנאי מחילח הנקי. שטית לא ואם ונוחנין: נושאין כן ואחר עינינו ראוח לפי זכאי דין מטח לצאח סופו סלוני מזדכה

מיכן

 ועי׳ רש״י(, )עי׳ עמיתך
 כזו, זו צ״ל [5 רמ״ה: יד

 וראשונים, בכת״י )וכ״ה
בילקוט ג[ "ס(: דק

 שם. הבן שבוע בבורני
 להן היה הגזרה בימי פי•

 רואה שהיה מי וכל סימן
 כאסקופה דולקים נרות

 חצר שבאותה יודעין
 כלה,וקול הכנסת סעודת
 בחצר שם מילה רחיים
 אחר והלן נכנסין. והכל

 ת״ד ללוד: אלעזר ר׳
 הלך תרדוף צדק צדק
 אחר יפה ב״ר אחר

ר׳ אחר לישיבה חכמים
 לסיכני תרדיון בן חנניה ור׳ לרומי חרש כן מתיא ור׳ ליבנה גמליאל רבן אחר ברק לכני עקיבא ר■ אחר לפקיעין יהושע

 פותחין נפשות דיני הגזית: ללשכת חכמים אחר שערים לבית ר• אחר לגולה יהושע ר׳ אחי בן וחנניה לציפורי יוסי ור׳
 תרווייהו דאמרי ורבא אביי ואסיק׳ היא. ופשוטה וטרו ושקלי לזנות פתחינן היכי לחובה, פותחין ואין לזכות

 לא ואם אותך איש שכב לא אם אני אומר אומר ר׳ הכי נמי תניא מיקטלת דלא הרחל לא קטלת לא אי ליה אמרינן
 בין לזכות בין מחזירין ממונות דיני נפשות: נריני לזנות בתתלה שפותחין מיכן הנקי אישך תחת טומאה שטית

 שעשה מה הטמא טיהר הטהור טימא הזכאי את חייב החייב את זיכה הדין את דן ר׳ פרק כבנורות והתנן איני לחובה.
 מדקתני והא מומחה, בשאינו מביתו ישלם דתנן והא מחזירין, תני לפיכך במומחה מתניתין ופרקי׳ מביתו. וישלם עשוי
 נחמן רב ופריק לרבים, מומחה אפילו מחזירין ואין הדין שעמד מכלל מלשלם פטור לרבים מומחה היה ואם סיפא

מתניתין אמר ששת רב מלשלם. פטור ממנו גדול שאין ומומחה מביתו וישלם הדין עמד ממנו גדול שיש במומחה

:גמלים גבי בסמוך
 וו אחר בזו צ״ל ד[

וראשונים(: בכת״י )כ״ה
 שתיהן להוסיף יש ה[

 וכ״ה )רש״ש( טעונות
:וראשונים בכת"'

 ויש תרי״א רמז קדושים פרשת בילקוט הנכונה הגירסא היא כך לגולה, יהושע ר׳ אחי בן חנינא רני אחר ]צ״ל ו[
 לגולה" יהושע ר׳ "אחר שלפנינו הנירפא אכן בכנור, ינגן ע״ב סג ברכות עי׳ בגולה שהיה דמצינו טעם ליתן נדי בזה

 ולעיל קרחה, בן יהושע ר׳ דהוא כתב לנר ובערוך )בליון( לפקיעין[ יהושע ר׳ אחר קאמר בסמוך לעיל דהא טובא קשה
 שברי״ף: רש״י ועי׳ שיש. נוסף אלמאנדרי בר״י מ[ יש: ליה אמרינן עולא אמר בכח״י [1 סתם: יהושע ר׳
 בנמוק״י ל[ בראש: בזה זה ופוגעין בראשונים [5 שניהם: עולים אם בראשונים י[ לחזור: שברי״ף נרש״י ט[

 הד״א ס[ )בליון(: ר״מ עי׳ צ[ הצענזור(: לפני )דפו״י היה השמד ושעת צ״ל מ[ ותידחה: לאחרת האחת
 מ״א(: בפ״ה הוזוי״ט העתיק וכן )מהרש׳־ל, לחדר )דפו״י( מחדר למקום". "ממקדם ומה״ד הס״ד. כאן ע[ )מהרש״ל(:

)ועי נעיר מגרוס קול הרא״ש בתום• ק[ מדכתיב: נוסף הרא״ש כתום׳ צ[ או•(: בדפו״י )באה״מ, אומרים ע״ל פ[
)רש״ש(: בזנות להוסיף יש מ[ הרא״ש: בתום׳ וכעי״ז )באה״מ( הוי להוסיף יש ש[ אמרינן: נדצ״ל י[ עינים(: יפה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס75 מס עמוד בבלי תלמוד סנהדרין כה - והדר< >עוז בבלי תלמוד



כג פרק סנהדרין הלכות המשפט דבר[“

הלכה

א
 המשנה: לשון וזה זו. הלכה מקור שהיא דאבות למשנה חדש פירוש למדנו אלה רבינו דברי מתוך

 כזכאים בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים כרשעים בעיניך יהיו לפניך עומדים דינין בעלי וכשיהיו
 ולא הוא חשוב זה בלבך תחשוב שלא ז״ל רש"׳ ופירש מ״ח(. פ״א )אבות הדין את עליהם כשקבלו

 חובה לראות תוכל לא כן עושה אתה שאם כאחד שקולים שניהם בעיניך יהיו אלא שקר מדבר היה
 דברי ומתוך יונה, רבינו וגם הרע״ב, גם כן פירש ובעקבותיו עכ"ל. בעיניך חשוב שהוא לאותו

 חשוב שיראה אותו כ׳ בה נגעו הדין הטית משום ולפירושם כן. מפרש הוא שאף נראה המאיר■
 הדברים וברורים חובה. לו לראות יוכל שלא כיון בדין הסתם מן יזכה הדיין בעיני מרעהו וצדיק
 רשע זה יאמר לא רשע ואחד כשר אחד לפניך בא ואם ח״ל: שכתבו והשו״ע הטור בדברי ביותר

 הדין בעלי שני יהיו לעולם אלא הרשע על הדין יטה בדבורו משנה שאינו בחזקת וזה משקר וחזקתו
 הדין הטית שמשום וברור יי(. סעיף י״ז סי' )חו"מ רבינו כלשון הדברים והמשך וכוי כרשעים בעיניו

דבר. לכל הדין בעלי שני שויון בהלכות העוסק ׳"ז בסימן זה דין הביאו ולכן בה, נגעו

 דינין בעלי וכשיהיו כתוב, וכאילו חסרה, שלכאורה מלה על באה במשנה ההדגשה זה פירוש לפי
 היה בלבד הטיה דמחשש לפירושם שקשה אלא כרשעים, בעיניך "שניהם" יהיו לפניך עומדים
 פרשת במכילתא הוא זה דין מקור שהרי לזכות, או לחובה בעיניו שוים שניהם שיהיו מספיק

 עליו אטה הוא ורשע הואיל תאמר שלא לפניך עומדים וכשר רשע אביונך משפט תטה לא משפטים:
 ללמדנו באה לא זו ומכילתא עכ״ל. במצוות הוא אביון בריבו אביונך משפט תטה לא ת"ל הדין את

 ושקול דיון ללא לחובה דינו ויטה הרשע על מוקדמת דעה מתוך זה דין על הדיין יחשוב שלא אלא
 נחתא לא - הצדדים שני את לראות עליו כיצד אבל משקר, ודאי שהרשע הנחה מתוך כלל הטענות

כצדיקים. שניהם את שיראה ואולי כלל, להכי

 כל וידון בטענותיהם יחפש לא שא״כ לא כצדיקים שניהם אבל וכתב: בזה הרגיש שהרתויו"ט איברא
כל של בטענותיהם יחפש כרשעים בעיניו כששניהם אבל הדין, לאמתת ירד ולא זכות לכף אחד *

 גמגום מקום קצת שיש ומלבד עכ״ל. הדין לאמתת ירד כך ובשביל אחד כל של וברמאות אחד
 באים כאשר גם כן לנהוג צריך כך בשביל קשה, עכ״פ אבל ואכמ"ל, הסברא ע"ד ז״ל דבריו בעצם
 כשאחד פירשו למה א״כ כרשעים, לראותם חייב בעיניו, חשובים ושניהם צדיקים דין בעלי שני לפניו
 והשו״ע הטור בדברי להלכה וכמבואר והרע"ב, רש"י ש1כפיר חשוב כשאחד או רשע ואחד צדיק

דאבות. משנה עם המכילתא דין שכרכו

ב
 אחת וכל דאבות, המשנה לבין משפטים דפרשת המכילתא בין קשר שום שיש נראה לא ובאמת
 ואילו שנתבאר. וכמו הדין הטית ומשום ממש ורשע בצדיק איירי המכילתא אחר. בענין עוסקת
 דכונת הרמב״ם, של הטהור מלשונו נלמד וזה בה, נגעו הדין הטית משום לא דאבות המשנה
 יהיו לדיין, ידועים בלתי או וכשרים, צדיקים שניהם אפילו דין בעלי לפניך כשבאים היא, המשנה
 ממש, ודבריהם טענותיהם כפי אותם ידון שלא לומר ורצונו שקר, לטעון וחשודים כרשעים בעיניך

 באופן רק כי והתרשמותו, המשפטי הדיון ממסקנות כלומר הדברים" מן שיראה "לפי אותם ידון אלא
צדק. משפט לדון לדיין מובטח זה

הטור כסדור הדין, בעלי שויון בהלכות העוסק כ״א בפרק לעיל זה דין הרמב״ם כתב לא ולכן,
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 ואילו ה״ב( כ״א )פרק המכילתא דין שהוא וכוי רשע ואחד צדיק אחד דין שם כתב אלא והשו״ע,
 וטובת שוחד קבלת ממניעת החל צדק, משפט הוצאת דין הפרק בכל שביאר אחרי כ״ג בפרק
 פירושו לפי זה דין לכתוב המקום הוא כאן וכוי, לאמתו אמת ודין וכוי ושונא אוהב ודין הנאה,

לאמתו. אמת דין להוצאת גדול יסוד זה כי במשנה,

 לדון לדיין יש אם שאלת ואשר ט״ו( סי' חו"מ הב"י )הביאו ק"ח בסי' המהרי"ק דין מקור לענ"ד וזה
 לא כי ואם שמעון מפי לו שנתבאר מה עפ״י לדון יש אם או שמעון ממנו בקש כאשר טענה עפ"י
 עפ״י ולא אצלו שנתאמת עפ"י לדון מוטל הדיין שעל פשוט דבר נראה הטענות בתוך לבאר רצה

ובד״מ. בב"י ועיי"ע וכוי, האמת מכחישות הן אם הטענות

 ההיא בעת שפטיכם את ואצוה דברים: בספר מרומז בא התורה במשפט זה ועקרוני גדול ויסוד
 וז״ל: עה"ת שו1בפיר החיים אור הגאון וכתב טז( א' )דברים צדק ושפטתם אחיכם בין שמע לאמר

 והגם הענין, אמתות להכיר הטוענים בין הנאמרים הדברים מתוך להתחכם להזהירם ירצה עוד
 היפך שפתותיהם ועקימת דבריהם סדר מתוך נכרים אם החייב ויתחייב הזכאי יזכה הטענות שעפ״י

 פירוש אחיכם בין השכלה לשון שמע אמרו והוא רואות, שעיניו מה אלא לדיין אין הדין שנתחייב מה
 יודע שאינו לדיין אלא בא לא הסדור משפט היפך שיה׳' הגם צדק שהוא לכם שיתברר מה כפי

 המלבי״ם, הרב גם כן פירש יותר קצרים ובדברים ע"כ. רואות שעיניו מה אלא לדיין אין לדבר בירור
 לו נראה ואם באמת, צדק שיהי' שיראה רק המשפט חקות לפי שישפוט די שלא צדק ושפטתם

יחתכהו. לא מרומה דין שהוא

 הדין את צדק לקיש ריש אמר צדק ושפטתם בסנהדרין: הגמרא דברי לפרש עפי״ז לענ"ד ונראה
 ריש דברי פירש לא ז״ל ורש״י טי. הלכה כ״א בפרק לעיל רבינו והביאו ז:( )סנהדרין חתכהו ואחייב
 כפשוטם, לפרשם נראה הנ״ל כל ולפי שפירשו. מה והרש"ש מהרש"א ועיין יכוונו, מה אל לקיש
 הטענות לפי תשפוט אל צדק, ושפטתם ואעפ״כ הדין, בעלי טענות שמיעת כלומר אחיכם בין שמע
 לדיין מובטח זו בדרך רק כ׳ חתכהו, ואחייב מהותו עומק לכל הדין צדק אלא שהושמעו, כמות

לאמתו. אמת ודין צדק משפט לשפוט

בר-אילן** אוני - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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ראשון פרק — אבותדברכו

 דברינו בראשית לומר שצדדנו למה מקום

 רק איירי האשה עם שיחה תרבה שאל
 לצורך שלא להרבות וכן הנמאס בדיבור

 אסורים אלו דברים דהא הרשות, בדיבור

 רעה. מרה משום רק הוו ולא באיש, גם

 בדעת שנדון נ׳ באות בדברינו עוד ועיין

 הוי אם בענין יונה ורבינו והרמב״ם רש״י

רעה. מדה או איסור
 היראה בספר יונה ברבינו עוד ועיין

 שאע״פ שכתב וכו׳ מביהכ״ג ויצא בד״ה
 מכל אבל אדם, כל בשלום להקדים שצריך

 כוונתו ואולי אשה, בשלום יקדים לא מקום

 תפילין לובש שהוא להיכא רק היא שם

 קדימת דהא שם, יונה רבינו שאיירי כמו
 האהוב. דיבור בכלל בודאי היא הרי שלום

 שאין דאיתא ע״ב ע׳ דף בקידושין עי׳ מיהו
ובפוסקים. שם עיין אשה בשלום שואלים

רב. לך עשה כח(
 שהוא באופן אפילו דאיירי הרמב״ם פי׳

 דמכל ממנו, פחות הוא אם ואפילו לו, שוה

 שיותר משום עליו לרב אותו יעשה מקום

 ברם מהזולת. שלומדים מה לזכור נקל

לו. כששוה אלא הזכיר לא יונה רבינו

 דאמרינן ע״א י״ד דף בהוריות ועיין

 רישא, בעו הוו מתנה בר ורבה ורבא שאביי
 צריכים היו כלומר ת״ל, שם הרא״ש וכתב

 שישנה כדי שעה לאותה עליהם ראש למנות

 והם וברייתות, משניות להם ויסדר להם

 כולם שהיו ולפי יתרץ, והוא לו יקשו

 מאן כל אמרו לפיכך וכו׳ ונבונים חכמים

עכ״ל. רישא להווי מפרכי ולא מילתא דאמר

 אע״פ אמרינן ע״א קי״א דף ובכתובות
 מעצמו לומד דומה אינו אתה גדול שחכם

מרבו. ללומד

אוצרחוזבמה!5

־ חבר. לך וקנה רב לך עשה כט(
 מעות להוציא שצריכים כתבו המפרשים

 אליהו דבי ובתנא חברים. ריצוי עבור ממש
 אלא נקנה חבר שאין איתא ט״ז פרק זוטא

בדמים.
 נמי תנן לא אמאי הקשה הר״ב והנה

 ללמד שאסור משום ותי׳ רב, לך וקנה

ל״ז דף בנדרים כדאמרינן בשכר לאחרים
!1234547 ^ה״ת .

 שם מבואר דהא עליו התיו״ט והקשה ע״א.

 ותירץ שכר. ליטול מותר מקרא שבשביל

 ברם ותלמוד. במשנה הוא דיבורם שעיקר

 הירושלמי בשם שהביא בר״ן שם דעיין צ״ע

 גם מלאכה ביטול שכר ליטול שמותר

 יכול הי׳ אכתי וא״כ וגמרא משנה בלימוד

רב. לך קנה לומר

הנ״ל. בענין ל(
 קבלה מדברי עשה במצות בחרדים עיין

 קהלת אמר ת״ל, שכתב ז׳ אות ד׳ פרק

 יקנה אמרו מכאן האחד מן השנים טובים
 ושונה עמו קורא להיות לעצמו חבר אדם

 ואיתא סתריו לו ומגלה עמו ואוכל עמו

 ואמר הדיבור, במתק הקנין ועיקר בספרי,

 בממונו עבדים שיקנה ממי תמהני החכם
 עכ״ל לשונו במתק חורין בני יקנה ולא

 שהבאתי אליהו דבי התנא בדברי )ועי׳

הקודמת(. בהאות

 לכף האדם כל את דן והרי לא(
זכות.

הרמב״ם. שיטת א.
כאן המשניות בפירוש הרמב״ם מדברי

 אז לצדיק, ידוע הוא הנחשד שאם מבואר

 צד הוא אם אפילו זכות לכף לדונו ראוי

היא הרמב״ם שכוונת יתכן מיהו רחוק.
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י״יי״טא*
— אבות י('

 הדין מצד אבל חסידות, מדת משום רק

 דלהכריעו לחובה, מכריע שאינו במה די

 בלשונו. שם עיין מדינא אסור לחובה

 הבין כאן אבות מגן בספרו התשב״ץ ברם
 לדונו מדינא לחייב היא הרמב״ם שכוונת
לזכות.

 לא רשע, הוא שאם הרמב״ם ביאר עוד

 חובה הצד אם אפילו זכות לכף אותו ידון

 מפורש שם כתב לא מיהו רחוק. צד הוא

 אבל חובה, לצד להדיא להכריע לו שמותר

 מדבריו, אבות והמגן יונה רבינו הבינו כן

המשנה. על כאן בדבריהם עיין

 דן הוי שאמרו דמה הרמב״ם ביאר עוד
 מדת בגדר זה הרי זכות, לכף האדם כל _את

 ידוע שאינו באדם איירי זה והרי חסידות,

 הוא המעשה וכן רשע, או צדיק הוא אם
 ומשמע הצדדים. משני לאחד מכריע בלתי

 הוא הרי מכריע המעשה שאם מדבריו
 אפילו המעשה ראות לפי להכריע רשאי

קצת רק נוטה הדבר אם ואפילו חובה, לצד

חובה. לצד

 העשין במנין בהפתיחה היים חפץ ובספר

 מכירין שאין באדם שדוקא כתב ג׳ אות

 חסידות מדת בגדר רק זה הרי אותו,
 לבינוני, הידוע באדם אבל זכות, לצד לדונו

 זכות, לכף לדונו מדאורייתא גם חייבים

 בצדק ע״א ל׳ דף בשבועות דאמרינן והיינו

 לכף חבירך את דן הוי עמיתך תשפוט

 המצות בספר הרמב״ם הביא וכן זכות,
 מצות ההיא בכלל דהוי קע״ז עשה במצות

 כלל הרע לשון בהל׳ שם עוד )ועיין עשה

 הבין שכנראה ט׳ אות חיים מים בבאר ג׳
 בגדר דהוי לומר היא הרמב״ם שכוונת

 דהוי היא יונה רבינו וששיטת מצוה ענף

חיים החפץ שם והוסיף מצוה(. עיקר בגדר

כז משה ראשון פרק

 שאמר התנא לשון היטב מדוייק זה שלפי
 ואילו זכות, לכף האדם כל את דן הוי

 חבירך. את דן הוי איתא בשבועות התם
 משנה הך הרמב״ם דהביא דהא עוד וי״ל

 בנוגע דוקא וכו׳ האדם כל את דן דהוי

 ה״ז דעות מהל׳ ה׳ בפרק חכם לתלמיד

 מדת בגדר רק שהוא שמכיון משום זה הרי
 הארץ עם שלא אמרינן שוב א״כ חסידות,

רכ״ד(. באות זה כעין )עי׳ חסיד

 אות בסוף חסידים בספר ראיתי מיהו
 האדם כל את דן והוי ח״ל, שכתב ל״א

 תשפוט בצדק תורה שאמרה וזהו זכות לכף

 שהמצות סובר שהוא הרי עכ״ל, עמיתך

 וכן דמתניתין, לגוונא גם כוללת עשה

כאן. אבות המגן דברי בתחילת מבואר
 בשיטת הנ״ל חיים החפץ דברי לפי והנה

 הרמב״ם הביא לא למה צ״ע הרמב״ם

 מצות דהוי הא גם החזקה בהיד להלכה

 זכות, לכף לבינוני הידוע את לדון עשה
 אלא הביא לא דעות מהל׳ בפ״ה דהא

 לדון חסידות מדת דאיכא דידן מתניתין

 שם הביאו ולא זכות לכף האדם כל את

 וכהנ״ל. לחוד חכם לתלמיד בנוגע אלא

 סנהדרין מהל׳ בפכ״ג בדבריו עוד ועיין

"י. ה
 על בדבריו יונה רבינו שיטת ב.

משנתינו.
וז״ל, כתב משנתינו על יונה רבינו והנה

 אם בו יודעים שאין אדם עם מדבר זה

 מכירים ואם רשע, הוא ואם צדיק הוא

 רע עושה פעמים בינוני, איש והוא אותו

 שיש דבר יעשה ואם טוב, עושה ופעמים
בשיקול, לזכות לדונו ויש חובה לכף לדונו

 חובה לכף נוטה הנראה לפי אפילו או

יש לזכות, לדונו יכול הענין מצד אם יותר,
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ראשון פרק — אבות דבר ייכח

 הדברים אין אבל נתכוין, לטובה לומר לו

 בצדיק כי גמור, ברשע ולא גמור בצדיק

 חובה לכף ונוטה רע שכולו במעשה אפילו

 שגגה כי לאמר לטובה ידינהו עבר מכל
 מחילה וביקש והביט ניחם והנה וכו׳ היתה

 בין חילוק שיש נראה ומלשונו עכ״ל. וכו׳

 שבאדם והיינו בינוני, לבין ידוע שאינו אדם

 רק זכות לכף לדונו צריכים ידוע שאינו

 הרמב״ם, בדעת שכתבנו וכמו השקול בספק

 הוא הרי בינוני להיות הידוע באדם אבל

 המעשה אם אפילו זכות לכף לדונו צריך

 דף בשבת משמע כן )ובאמת לחובה נוטה

 מדת משום הפחות לכל דהוי ע״ב קכ״ז

 אדם שבסתם התם משמע דהא חסידות,
 ועוד לחובה(. הרבה נוטה והי׳ איירי בינוני

 כולו אם אפילו שבצדיק בדבריו מבואר

 הרי בשגגה, לתלות שיכולים רק רע, אומר

 הרמב״ם בשיטת ברם כן. לתלות חייב הוא

 ידוע שאינו אדם בין לחלק הכרח שום אין

 אינו שבשניהם י״ל לעולם אלא בינוני, לבין

 השקול, בספק אלא זכות לכף לדונו חייב

 שהמעשה י״ל לעולם שקול אינו אם אבל

 בנוגע וגם לבינוני. בידוע אפילו מכריע

 ראוי שאינו הרמב״ם מדברי משמע לצדיק

 שקול שאינו בספק אלא זכות לכף לדונו

 יונה רבינו )ברם רע אומר בכולו לא אבל

 אולי מיהו כדבריו, סובר שהרמב״ם כתב

בלשונו(. שם עיין זה דין על שם קאי לא

 שבצדיק יונה רבינו מש״כ בענין והנה
 חיים חפץ בספר ראיתי בשגגה גם תלינן

 שכתב ג׳ סעי׳ ד׳ בכלל הרע לשון בהל׳

 דהא צ״ע ולכאורה הכי. תלינן בבינוני שגם

 תלינן שבבינוני משמע יונה רבינו מדברי

 עשה אם אבל המעשה, את עשה שלא רק

בשוגג. שהי׳ תלינן לא שוב המעשה, את

מש.

 בבינוני גם שלעולם לדחות יש אולי מיהו

 .יונה רבינו שכוונת רק בשוגג, שעשה תלינן
 אם אפילו הכי תלינן שבצדיק לומר היא

מזיר. שהי׳ מראים הדברים
 שתלינן יונה רבינו שכתב מה ובענין

 חיים חפץ בספר עיין תשובה שעשה גם
 סקי״ד חיים מים ובבאר ד׳ בסעיף שם

 צריכים עדיין בצדיק שאפילו שכתב וי״ח

 שהביא הקטנה היד כדברי ודלא להוכיחו,

 כן שאין מה לשונאו, אסור בודאי אבל שם,

 אבל בו, התרה אם לשונאו מותר בבינוני

 זה דלענין הרע, לשון עליו לספר אסור

 שמבואר כמו שב שמא בבינוני גם חיישינן
 נקרא עדיין הוא שהרי ועוד הנ״ל, בסעיף

 עכ״ד בעמך רכיל תלך )לא עמך בכלל

חיים(. החפץ
תשובה. בשערי יונה רבינו שיטת ג.

בשערי יונה רבינו של מלשונו והנה

 דלא משמע רי״ח אות ג׳ בשער תשובה

 שגם משמע אלא כאן, לשונו כמשמעות

 זכות לכף לדונו חייב אינו בינוני באדם

 חייב אינו ובצדיק השקול*(, בספק אלא

 חובה, לצד יותר נוטה שהדבר היכא אלא

 וז״ל חובה, אומר שכולו באופן לא אבל

 דבר ידבר אשר אדם תראה אם והנה שם,
 ומעשהו דבריו לשפוט ויש מעשה יעשה או

 ההוא האיש אם זכות, ולצד טובה לצד
 זכות לכף אותו לדון יתחייב אלקים ירא

הדבר ונוטה קרוב כי גם אמת דרך על

 כלל הרע לשון בהל׳ חיים חפץ בספר ומשמע *(

 הרע לשון משום חייב אינו מקום דמכל ז׳ סעיף ג׳

 ובהל׳ שם. עיין זכות לכף יותר נוטה שאינו עוד כל

 בדבר, צידד סק״ח חיים מים בבאר ה׳ כלל רכילות

 ד׳ וסעיף ג׳ סעיף ד׳ בכלל הרע לשון בהל׳ ומדבריו

הרע. לשון משום בזה יש דשפיר משמע
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כטמשהראשון פרק — אבותד

 הבינוני□ מן הוא ואם חובה, לכף יותר

 בו, יכשלו ופעמים החטא מן יזהרו אשר
 זכות לכף ולהכריעו הספק להטות עליו יש

 זכות לכף חבירו את הדן חז״ל שאמרו כמו

 עשה מצות והיא זכות, לכף ירננו המקום

 עמיתך, תשפוט בצדק שנאמר התורה מן
 הדבר יהי׳ חובה לכף נוטה הדבר ואם

 חובה לכף תכריעהו ואל ספק כמו אצלך

 הרע לשון בהל׳ חיים חפץ בספר )והנה
שדבר כתב סק״י חיים מים בבאר ג׳ בכלל

[12ל4247,אוד׳ח

 ולא בעלמא טובה מרה בגדר הוא הרי זה

 ובסוף הדבר, בטעם שם עיין הדין מצד

 הרי טובה מרה שמצד כתב שם הס״ק
 ברם, זכות. לכף לדונו אפילו צריך הוא

 אבל כן, משמע לא שם יונה רבינו מלשון

 גם ואולי משנתינו, על מלשונו משמע כן

לעיל(. שכתבנו וכמו חיוב,

חסידים. הספר דברי ד.
תרמ״ד בסי׳ חסידים בספר עוד ועיין

 אע״פ הטובים עם ההולך וז״ל, שכתב

 זכות לכף תכריעהו בלבו מה יודע שאינך
 עם ההולך על רק כן כתב למה וצ״ע עכ״ל.

 גם ידוע. שאינו אדם על גם ולא הטובים

 אדם כולל הנ״ל לשונו אם לעיין צריכים

בינוני.

 לכף האדם כל את דן והוי לב(
זכות.

 כתב ע״ב קכ״ז דף בשבת רש״י א.
 הוא הרי זכות לכף האדם כל את דן דהוי

 )שהרי לחבירו אדם בין שלום הבאת בכלל

 על חבירו לבית עצמו בין שלום משכין הוא

 המצות בחלק בחרדים עוד ועיין זה(. ידי

 בקש ח״ל, שכתב נ״ז אות ד׳ פרק עשה

בשעת דאפילו היא דאורייתא ורדפהו שלום

 גוי גם לדון חייבים אם לעיין יש ד.
 שהפסוק פשוט נראה ולכאורה זכות. לכף

 בישראל. רק איירי עמיתך תשפוט בצדק של

<4 מדת להך בנוגע לחקור יש אכתי מיהו
' זכות, לכף האדם כל את לדון חסידות

 כו׳ שלום להקדים השי״ת צוה מלחמה
 לזכות והרוצה עשה. במצות סמ״ג ומנאה
 כל לדון והוא אחרת במצוה יזהר זו במצוה

עכ״ל. תמיד זכות לכף אדם

 תשובה בשערי יונה ברבינו עיין ב.
 תמיד רגיל שהוא למי בנוגע ג׳ שער בסוף

חובה. לכף לדון

 א׳ פרק עשה מצות בחלק החרדים ג.
 כל שיהא דאמרינן דמאי כתב ל׳ אות

 קודם איירי זה הרי כליסטים בעיניך אדם

לכף דן הוי המעשה לאחר אבל המעשה,

 בהאות בזה )עיין מכירו אינו אם אפילו

גוי. גם כולל זה האם הקודמת( ן
י — - ^■7■' ׳״־׳■!_ ■■ י—■ 1 9

 ואל רע משכן הרחק לג(
לרשע. תתחבר

 הלא שכנות, התנא פרט אמאי צ״ע

התחברות. בכלל היא הרי שכנות

 כאן, התיו״ט דברי סי על ליישב ויש

 שמואל המדרש בשם כתב התיו״ט דהנה

 לשון בשכנות התנא נקט למה שהטעם

 חייב שהוא לאשמועינן כדי זה הרי הפעיל,

 חבירו שאם דהיינו חבירו, את להרחיק גם

 הוא הרי אז רעה, שכונה שהיא יודע אינו
 נקט לא למה צ״ע ומעתה להודיעו, חייב

 באמת ואולי להתחברות, בנוגע גם כן התנא

 בעבור בזה חייב הוא הרי בשכנות רוקא

 המאירי )וכדברי תמידית שייכות היותה

חשיב תמידית שייכות שהיותה לקמן שנביא
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 ל״ת. בכל ממונו כל לפזר דחייב ספק אין עצמו את ■"להציל
חייבים דבודאי אנוסים מעדים יואב החלקת קושיית ומיושב

ודו״ק. שקר להעיד שלא ממונם כל ליתן

דאותס מהרי״ו, בדעת לומר אפשר אחר ובאופן ג(
 ע״ז עדר הוי לא ולומדיה בחורה המלעיגיס

 ממונו להוציא צריך דאין השיב ולזה גרידא, כל״ת אלא ממש
 כל להוציא חייב באמת היה ע״ז עדר היה אס אבל זה, על

 מעשה, בו שאין לאו דהוי ואף חברו להצלת אפילו לו אשר
 מאדן בכל כתיב בן על ואשר וכנ״ל, טפי תמיר דע״ז כיון

 על גם ממונו לפזר חייב זו במצוה דרק השם קדוש במצות
 ממונו להוציא צריך אין ל״ת דבשאר ומינה חברו, הצלת

 יותר, נראה הראשון ואופן ודו״ק. בחברו[ למחות ]בשביל
מלשון משמע וכן ממונו, בכל להצילם פטור כעע״ז דהוי דאף

בס״ד. ודו״ק עייש״ה מהרי״ו

שבין ל״ת בין ולחלק יואב החלקת קושיית ליישב יש עוד ד(
 אדם דבין לחברו, אדם שבין ל״ת ובין למקום אדם

 פטריה, רחמנא ואונס הוא דאנוס גליא שמיא קמי למקום
שקר, בעדות וכגון היזק, לו שגורם כיון לחברו אדם בין אבל

לחברו. הפסד יגרום שלא ממונו להוציא דחייב י״ל

 ממונו בל להוציא צריך שאין דהטעס עוד להסביר ויש
דאונסא נימא אס ואף פטריה, רחמנא דאונס משום

 כ״ד-כ״ו[, כלל האוצר ביח ]עיין פגם שוס ואין עביד כדלא
 שנגרם כיון לחברו אדם שען דבמצוות לחלק כתבו מ״מ

 וחטא סגס ויש עביד לא דכאילו לומר שייך לא רעה לחבירו
 דמשוס וי״ל י״ג[, כלל דאורייתא אתוון ]ועיין באונס גס

 דוקא וזה יעבור. שלא כדי ממונו כל להוציא חייב הפגם
פוגם לא דהאונס למקום אדם בבין אבל לחברו אדם ברן

ממונו. להוציא צריך אין עביד לא וכאילו

 מהרי״ו בדברי שפי׳ במה הגר״א כוונת זה דעל ואפשר
היינו ממונו, להוציא מחוייב אינו מל״ת ^דאכל

 החוה״ק, על המלעיגים דמניעת דומיא למקום אדם שען בל״ת
ודו״ק. לחברו אדם ען שנוגע בל״ח משא״כ

—0*0*0—

קי סימן

הגון שאינו דבר על תוכחה בחיוב א.
מחשד עצמו לנקות בחיוב ב.

תשכ״ו למב״י ב׳ דחוהמ״ם ב׳ צאנז, קרית ב״ה,

 במעלי נתקבל היקר מכתבו כיאות. בהוקרה אחדשת״ה
הלבלר אין הללו שעמים והגס דפסחא. יומא

 להשיבו חשתי דפסחא, במילי מאוד וטרידנא בקולמסו, יוצא
בברכות אלעזר ר׳ דברי לקיים כדי דברי עושה ע״י תיכף

להודיעו. שצריך בו שאין בדבר לנחשד מכאן ל״א דף

 מה הכתב על מלהעלות אמנע לא התורה כבוד ומחמת
אמר שם: הגמרא בדברי כעת ברעיוני שעלה

 קראי מהני למשמע איכא גברוותא הלכתא כמה המנונא רב
 להתפלל, אסור ששכור מכאן לשכורה עלי ויחשבה וכו׳, דחנה

 מכאן אלעזר א״ר וגו׳ חשתכרין מתי עד עלי אליה ויאמר
 וכו׳ חנה ותען להועחו, צריך הגון שאינו דבר בחברו לרואה

 שאתה עליך שורה הקודש רוח ולא זה בדבר אתה אדון לא
 ורוח שכינה איכא לאו וכו׳ דאמרי איכא זה, בדבר חושדני
 דקדוקים! כמה אןכ ויש -ץוכו׳ חובה לכף שדנתני גבך הקדש

 אסור דשכור משם יליף איך למעניהם האריכו המפרשים )א(
 מעצם ולא לשכורה עלי מויחשבה לה יליף למה )ב( להתפלל.
 ג הניא ששכור[ מכאן נבתוד״ה חכמים בסמיכת )ג( התוכחה.

 ץ י שהתפללה בשביל לשכורה עלי חשבה מה מפני השל״ה קושיית
 \ מכאן )ד( רם. בקול להתפלל שאסור עלי ידע לא וכי בלחש

 אע״ג החוס׳ פירשו וכו׳ הגון שאינו דבר בחברו לרואה
 ־ ^!ץ׳< פשיטא דאורייתא איסור איכא דאי דאורייתא איסורא דליכא

 •י ז דשכור קאמר להלן דהא עה והקשו עכ״ל, כתיב תוכיח הוכח
 דבר רק ולא הוא חמור דבר כן ואס עע״ז כאילו שמתפלל

 ששכור מכאן בתוד״ה )ה( חכמים. בסמיכת ועיין הגון, שאינו
 עיי״ש, מותר דלברך הירושלמי דברי העאו להתפלל אסור

 התוס׳ זאת מביאים מינה נפקא למאי חכמים בסמיכת והקשה
 מכאן קמ״ל מאי )ו( המזון. מברכת כלל מיירי דלא כאן

 ערוכה הלכה והלא להודיעו שצריך בו שאין בדבר לנחשד
 ע״א כ״ג בשבח כמבואר החשד מן להתרחק דצריך היא

 ידי לצאת צריך שאדם מ״ב ס״ג ובשקלים לחשד, דחיישינן
 נקיים והייתם שנאמר המקום ידי לצאת שצריך כדרך הבריות

 המחוור שהוא ע״א[ י״ד ]דף שם וערושלמי ומישראל מה׳
 כבח תתנני אל בליעל, בת לפני ד״ה ברש״י )ז( שבכולם.

על חכמים בסמיכת ודקדק עכ״ל, בשכרות לחשדני בליעל
בזה. להשמיענו כוונתו ומה רש״י קאי מה

 שהרבתה משוס לשכורה שחשבה שם ובמהרש״א ב(
]מדרש במדרש הוא וכן וכו׳ להתפלל

 שמואל של ימיו קצרה בתפלה שהרבתה ידי על [3ס״ שמואל
 שאומרת אפשר הלא שמתפללת ידע מנא ולכאורה עיי״ש. וכו׳

 אדם יסדר לעולם ע״א ל״ב דברכות וכהך ותשבחות, שירות
 להאריך. דמי שפיר ובהא יתפלל, כך ואחר הקב״ה של שבחו
 פסוקי בין לחלק ג׳ סי׳ או״ח אש אמרי בשו״ת לפמ״ש אולם

 והביא בלחש, שהיא תפלה ובין ערב בקול לומר שצריך דזמרה
 ששם הכנסת בבית רנה במקום ד״ה ע״א ו׳ ברכות מרש״י

 עיי״ש ערב קול בנעימות ותשבחות שירות הצבור אומרים
 שפתיה למה ותשבחות שירות אומרת אס וא״כ שהאריך,

להרים שייך לא שבאשה )ואף ישמע, לא וקולה נעות
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יציבקי סימן ליקוטיםדבריקכד

 לומר צריכה הימה לא מ״מ ערוה באשה קול מטעם קולה
 לשכורה וחשבה מתפללת, שהיא ידע ומזה כך(, כל בלחש

להתפלל. שהרבתה משוס

 ששכור מבאן גמ׳3 ד״ה3] חכמים בסמיכח דהנה י״ל או
ושאינה חנועוחיה ידי על לשכורה שחשבה כחב אסור[

 באמת חשב להתפלל אסור ששכור דכיון וי״ל עיי״ש, מתפללת

 כאן בתוס׳ הירושלמי וכדברי ותשבחות, שירות אומרת שרק
 מתוך תפלה כי הדבר בטעם י״ל ואולי לברך. מותר דשכור

 מ״ש ועיין שמחה, מתוך ותשבחות ושירות הנפש מרירות
 בטעם ע״ג[ י״ז נדף אחרי פרשת משה בישמח זקה״ק

 שיכנסו הדעת על יעלה ולא יין לשתויי אזהרה שהוצרך
 ישמח ויין אדם יאמר שלא רק לעבוד, המקדש לבית שכורים

 שהיא נפלאה בשמחה שאעבוד כדי קמעא אשתה אנוש לבב
 לא ושכר ויין השיבה זה ועל עיי״ש. וכו׳ המעולה עבודה
 שהתכוונה השתכרתי, לא תוכחתו כלשון אמרה ולא שתיתי,

 דבאמת בשמחה, שאעבוד כדי קמעא אפילו שחיתי שלא בזה
 לפני נפשי את ואשפך אלא ותשבחות שירות אומרת לא אני

בלחש. שהיא בחפלה ה׳

 שבזה הירושלמי, דברי לכאן שהביאו במה התוס׳ כוונת וזה
חשבה תנועותיה ידי שעל דלפי עלי, של טעוחו היתה

 ותשבחות, שירות שאומרת חשב להחפלל שאסורה לשכורה
 מרש״י הנ״ל ]כבמהרש״א בלחש שאומרח על הוכיחה ולכן

י״ג[. א׳ א׳ בשמואל

 אחר ונכתב ממקומו התוס׳ שנשמט מה בזה י״ל ואולי
הוכיח מהרש״א לדברי דהנה בגוברין. גברא ד״ה

 שמואל, של ימיו קצרה ושבכך להתפלל שהרבתה על אותה
 חשוב שיהא אדם פי׳ בגוברין גברא החוס׳ לפמ״ש אולם

 שבשביל י״ל וא״כ וחשובי ראש אדם והיינו אנשים, בין לימנות
 מקצרים דברים שלשה ע״א נ״ה דברכות וכהן ימיו נקצרו כן

 ר׳ דאמר ברבנות עצמו והמנהיג וכו׳ אדם של ושנותיו ■ימיו
 שהנהיג מפני לאחיו קודם יוסף מת מה מפני חנינא בר חמא
 בעליה, את מקברת והרשות ע״ב פ״ו וביומא ברבנות, עצמו
 על אלא להתפלל שהרבתה על עלי אותה הוכיח לא זה ולפי

 הביאו זה דיבור אחר ולכך וכנ״ל, בלחש תשבחות שאמרה
בברכות. מוחר דשכור ירושלמי הך התום׳

 בלחש שתפלה ידע דבאמת השל״ה קושיית מיושב ובזה
א״ש וגס ותשבחות. בשירות שעוסקת שחשב אלא

 עלי דויחשבה מהא דייקא להשסלל אסור דשכור ההוכחה
 בתפלה עוסקת שאינה הסיק זו מחשבה מתוך ואשר לשכורה

 הוי למה ג״כ ומבואר עליה. ביינה להתפלל דאסורה כיון
 על רק היחה החוכחה עיקר כל שהרי הגון, שאינו דבר רק

בלחש. תשבחות שאומרת

 בדבר אמה אדון לא תשובתה לשון מאוד יומתק ובזה ג(
שעמדו וכו׳, עליך שורה הקדש רוח ולא הזה

 לאשה אין באמת דהנה וי״ל דבר. פשר לבאר המפרשים
 כ׳[ ט״ו ]שמות בפסוק יהונתן תפארת ועיין קולה, להרים
 בקולם אנשים להכשיל שלבל החוף, את הנביאה מריס וחקח
 ולפענ״ד עיי״ש. קולם ישמע לבל בידם חופים הנשים לקחו

 האנשים[ שיכשלו חששו ולא הנשים ששרו ]במה עוד י״ל
 וכו׳ להרהורי אשי לא דבעיתי כיון י״ג נדה הגמ׳ ע״פ

 עיי״ש, עליה דמריה אימתא ואבע״א דשכינה ביעחותא אבע״א
 שלא מה הים על שפחה שראתה סוף ים קריעת בשעת ולכך
 לעלי חנה וז״ש להרהורי. חשש היה לא ודאי יחזקאל ראה

 באמת כי בטענותיך צדקת שלא הזה בדבר אתה אדון לא
 מה לפי דאף ועוד שכורח, ואינני בתפלה נפשי שפכתי

 ורוה״ק שכינה איכא לאו הרי תשבחות שירות שאמרתי שחשבת
 וביתר ודו״ק. בנעימות קול להרים לי אסור וממילא גבך

 שאתה עליך שורה הקודש רוח שאין רואה דאני י״ל שאת
 שאין כן ובהיות שכורת, שאינני ידעת ולא זה בדבר חושדני
 לומר לי אסור הרי גבך שכינה איכא ולאו עליך שורה רוה״ק

 לפי שאפילו ונמצא וזמרה, נעים בקול ותשבחות שירות גס
 למה בטענתן צודק דאינך הזה בדבר אתה אדון לא טעותך

ודו״ק. רם בקול אמרתי לא

 יצר ואין וכו׳ מלמעלה יושבות נשים ע״ב נ״א סוכה ועיין
במחלוקת זה תליא ואולי עיי״ש. בהם שולט הרע

 בן משיח על אמר חד ע״א[ נ״ב נשם ורבנן דוסא ר׳ של
 יעקב ובעיון ברי״ף ועיין שנהרג יצה״ר על אמר וחד יוסף

 במקדש הרהור שייך ]אס ועלי חנה בזה ופליגי ודו״ק, שם
ודו״ק. קולס[ להרים לנשים ואסור

 או שחטא חברו הרואה ה״ז מדעות פ״ו ברמב״ם ד(
למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך

 למה הקשה ובלח״מ עמיתך, את תוכיח הוכח שנאמר וכו׳
 שחטא הלשון בכפל יל״ד ועוד לרב. תלמיד דאפילו הזכיר לא

טובה. לא בדרך שהלך או

 דבר בחבירו לרואה מנין ע״ב ט״ז בערכין דהנה ה א וגר
הוכיחו תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו שחייב מגונה

 וכו׳, מקום מכל תוכיח ח״ל ויוכיחנו שיחזור מנין קבל ולא
 שלפנינו בגמ׳ הגי׳ ולפי מוכיח. מיבח מחק ה׳[ ]אוח ובש״מ

 ומחוכיח עבירה דבר על הוכחה חיוב ילפינן דמהוכח נ״ל היה
 הכי דבתר ואף להוכיחו. חייב מגונה דבר על דאף דרשינן
 ריש ביש״מ אא״ז כתב כבר ויוכיחנו שיחזור מתוכיח דרשינן
 ומשינוי דמיתורא שניה[ קושיא והנה נסוד״ה דברים פרשת
)קצ״ה([. ל״ט סי׳ יראים ]ועיין עיי״ש תרתי דרשינן הלשון

 חברו הרואה בלשונו דקדק דהרמב״ם מאוד א״ש ולפ״ז
להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא

 ממש וזה עמיתך, את תוכיח הוכח שנאמר וכו׳ למוטב
דלהרמב״ם דכיון הלח״מ, קושיית נמי ומיושב בערכין. כהדרש
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 פסק הלכה באותה )דלהלן מתוכיח דרשות ב׳ כבר דרשיכן
 ללמוד ייתורא נשאר לא שוב פעמים( הרבה דיוכיחנו גס

 פליג דערכין שהסוגיא הרמב״ם ]וסובר לרב מתלמיד חיוב
תלמיד שאפילו מתוכיח דדריש ע״א ל״א דף דב״מ אהך

ודו״ק. [3לר

הנ״ל[ בברכות התוס׳ ]על יוסף הראש למ״ש ובפרט
תסור דלא לאו על עובר דרבנן דכל נאמר דאם

 לדברי ]שציין עיי״ש וכו׳ תוכיח דהוכח עשה על עובר א״ה
א׳ שורש בספהמ״צ לשיטתו דהרמב״ס וי״ל כאן[, הרמב״ס

דרבנן, באיסור לתוכחה מיוחד דרש צריך אין וא״כ כן דס״ל
 דרואה אלעזר דר׳ הך וגם ערכין. במס׳ כהדרש כתב ולכן

 ולא טובה, לא בדרך שהולך היינו הגון שאינו דבר בחבירו
שהוכיחה הך כגון אלא מדרבנן, עבירה לא ואפי׳ ממש בעבירה

 גופיה עלי דלכאורה וא״ש בלחש. תשבחות שאומרת על עלי ~
דיליף אלא הגון, שאינו דבר על אף להוכיח שצריך ידע מנא

ודו״ק. תוכיח דהוכח מדרשה לה

מכאן דיליף הא הג״ל[ ו׳ ]קושיא ליישב יש ובזה ה(
 נמי דקאי להודיעו, שצריך בו שאין בדבר לנחשד

דרבנן, לא ואף דאורייתא חטא חשד דליכא כזה קל דבר על
 שמעון דר׳ מדרשא או נקיים מוהייתס יודעים היינו לא וזה

 לנקות צריך דא מכגון דאף אלעזר ר׳ וקמ״ל הנ״ל, בשבת
שאין וכו׳ להודיעו שצריך בלשונו רש״י שדקדק וזה עצמו.
הנ״ל. הגון שאינו כדבר היינו מגונה דבר אותו בו

 שנקט רש״י, על חכמים הסמיכת דקדוק בזה ומיושב
ללמדנו בשכרות לחשדני וכו׳ תחנני אל

 מגונה מדבר גס אלא מחטא עצמה לנקות רק לא שהתכוונה
צריך הכי ואפילו חטא, בזה שאין שכרות סתם של בלבד

ודו״ק. עצמו אח לנקות הנחשד

ולר׳ אמי לר׳ רבנן סמכו כי ע״א י״ז בכתובות והנה ו(
 לא וכו׳ לנא תסמכו לא וכו׳ הכי להו שרו אסי

זה, על פירושים כמה ועיי״ש טורמיסין, מן ולא חמיסין מן
 חמיסין הכוונה הערוך לפי ונ״ל תמס. ערך בערוך גס ועיין
 מה כל על שרייערס( גיוואלד )בל״א חמס הצועקים היינו

 עוגה מלשון שם בערוך פי׳ וטורמיסים עושים, שאחרים
 פניה השוו ולא כדור כמו כשהיא ואפויה העיסה מן שנטלת

גס כראוי נתקן שלא מה שאפילו היינו עיי״ש, תקנוה ולא
בשבילם. ויפה מתפשרים כן

 ולא חמיסין מן לא אינני שאני יודע שמעכת״ה חושבני
העוסקים כל להוקיר יודעים והננו טורמיסין, מן

ולהאדירה, תורה להגדיל שמים לשס באמונה צבור בצרכי
 שנעשה טובה ומעשה פעולה כל מאוד מאוד מעריכים ואנו

כזאת לעת ובפרט החרדית, והיהדות התורה קרן להרמת

הויכטה! ואוצר

 הנביאים דברי כל בעוה״ר שנתקיימו דמשיחא עקבתא של
 י״ד[ ל״א ]ירמיה ובבתי׳ חדש, והזוהר סוטה בסוף ומאחז״ל

 איננו כי בניה על להנחס מאנה וביותר בניה, על מבכה רחל
 לגבולם. בניס דייקא ושבו לבחינת המסייע ואשרי בנים, בבחינת

 פעמים שכמה לעצמי, רק הקודם במכתב שכוונתי מאליו ומובן
 למעכת״ה( ידועים אולי )מהם עניניס בבמה לפעול נסיחי

 חשב״ר כמלמד שבפעולתי עלי השם ובחסדי בידי, עלתה ולא

ברכה. סימן קצת רואה הנני תורה והרבצת

 תורה להגדיל שמו כבוד דבר על הטוב השם יעזרנו
 ויהדות התורה קרן בהרמת לראות ונזכה ולהאדירה,

 שמח חג למעכת״ה ואאחל וירושלים, ציון בנחמת
וכט״ם.

נ.ב.

 אדמו״ר כ״ק רצה לא הרמה תורתו כבוד מחמת
 לפי ואולי המועד, אחרי עד תשובתו לעכב שליט״א
 יצאו לא אחרים ידי על נעשית מלאכתו שהיתה
 ישמע אולם למהוי, כדבעי ומלובנים מכוונים הדברים

הדברים. כוונת מעכת״ה יבין ובודאי לקח ויוסיף חכם

" וו?■ס*■!*וו

קיא סימן

ערבות מחמת ועונש בחיוב

ברוקלין ב״ה,

 ונהניתי קבלתי וערבות תוכחה בענין שלך הקונטרס
לאורייתא וחילך כוחך נותן שאתה בראותי מאוד

 לעלות לך יעזור והשי״ת מפנינים, היקרה בתוה״ק לסלסל
 ובכל ובגשמיות ברוחניות שמיס וביראת בתורה מעלה מעלה
 בימים עלי שגברו יסורים ומחמת אכיה״ר. לטובה עניניס

 אך הקונטרס, בגוף ולעיין להעמיק יכולתי לא האחרונים
 של באהלה מהיושב דודים דברי עלי שערבים הוקרה לאות
 בענין לציין ראיתי הלזה, השפל דור של החשכים בימים חורה
בתוכחה. דוקא תלוי דערבות דבריך בראשית שכתבת מה

 ור׳ יהודה דר׳ בפלוגתא תלוי שזה באחרונים ראיתי והנה
שמעון בר׳ אלעזר ר׳ משוס יוחנן ור׳ נחמיה

 שבמהרש״א והגס עיי״ש. אנסתרות ענש אי ע״ב מ״ג בסנהדרין
 למחות שבידם משוס דרק בהמה במה מפרק כתב שמה
 ערבות משוס הנסחרות על בעלמא שיענשו סברא דאין וכתב

 רבא דינא בין לחלק שרצה שם יעקב בעיון ועיין עיי״ש, לבד
 הנגלות על מיחו לא אס שתלוי כתב ואח״כ זוטא לדינא

 הקשה מז נתן מו״ה מהגאון שלמה בנין ובספר עיי״ש,
 ראה אך בזה, שהאריך עיי״ש הדין מידת לקתה דח״ו

 על ברית לכרות הקב״ה ביקש י״ג סימן יתרו בתנחומא
הסתרים על ולא כורחין אנו הגלויס על לו אמרו הסתרים
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 תפלתו להתקבל עתרו אברהם זכות עכ״ז עם במקום המתפלל זה של בעזרו אברהם אלקי

עכ״ל. ברוב המפואר בהכ״ג שהגיה ואע״פ קביעתו

סימןיב

זכות לכף האדם כל את דן והוי בענין

 ששה יוחנן א״ר אסי א״ר קכז. שבת
 והקרן הזה בעולם פירושיהן אוכל אדם דברים
 אורחין הכנסת אלו_הן1הבא לעולם לו קיימת
 בית והשכחת תפלה ועיון חולים וביקור
 את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש
}?!כ שם ובמאירי ע״ש ונו׳ זכות לכף חבירו

^■3
6/ 

,/יו/׳ר

 את דן הוי לעולם אמרו חסידים במשנת ודל
 מוחזק שהוא שכל והענין זטת לכף האדם
 מוכיחים שהדברים מעשה בו ראו אפי׳ בחסיד

 לדונו השתדל אלא אחריו תהרהר אל לחובה ט
 באפשר אף לזכות לדונו לך שיש אחר זכות לכף

 דף שם בגת׳ דהוזכרו דהמעשים )ודומיא רחוק
 מוחזק שהוא ר״ל זה בהפך ומ״מ ע״ש( קנב

 רחוק באפשר אף חובה לכף לדונו ראוי ברשע
 סתם ובאדם בו מאמן אל קולו יחנן כי נאמרו

 סתם ואדם המעשה הוכחת לפי לדונו ראוי
 לדונו אפשר המעשה שאף ר״ל סתם ומעשה

מבהפכו יומר באחד הכרע ואין פנים בשני

 לאדם יש עון צד משום עליו למוש נראה ואין
 תוכו ואין עשה לפנים ולומר חובה לכף לדונו
 כי בו תאמן אל קולו יחנן כי שנאמר ונמו כברו
 בפירושו וכ״כ ע״ש וכו׳ בלבו תועבות שבע

 אלמא-דס״ל ע״ש יב פסוק כא פרק למשלי
 למעשיו היכא אף /כות לכף לדונו אין דרשע

 חובה לכף לדונו יש אלא לטובה מוכיחין
 על בפירושו בחיי דרבינו איברא רחוק באפשר
לכף אדם כל את דן הוי וז״ל כתב שם אבות
 דכר או רע ענין שהוא לעינים הניכר דבר זטת

 זמן כל אלא לזטת לדונו בזה אפשר אי עבירה
 לדון הוא ויכול דבר עושה בחבירו אדם שרואה

 יש זכות ולצד חוב לצד צדדים לשני דבר אותו
בכל וזה זכות לצד לדונו חיובו צד להניח לו

משמע אדם בכל וזה ומלנקט עכ״ל וכו׳ אדם
 בספר להדיא וכ״כ כן הדין ברשע דאף דס״ל
 שם הרמב״ם לתלמיד אבות משנת פירוש מוסר

ברשעו מפורסם רשע הוא אם אבל ח״ל

)ייל

אומן מלון אס רעים מעשים עושה וראינוהו המכריע מלת מעלת מצל זכות לכף לדונו ראוי
ויש וישרה טובה לדרך מטו לטובה הדרכים לדונו ראוי ברשע דמוחזק לבאלם כ,ומש״עכ״ל

ינטו בה אומו מדון אס למאוד לחוקה לרך יונה הרבינו כ״כ רחוק באפשר אף חובה לכף
אומו וללון ממט להשמר אנו מייבין רעה לדרך האלם כל את לן והוי וז״ל מ״ו פ״א אטת על

אומרים ואנו הרמב״ם סברת היא זו חובה לכף בו יודעים שאין אלם עם מלבר זה זכות לכף
וצ״ב עכ״ל זכות לכף לדונו לגו יש הלין שמן אין אבל וט׳ רשע הוא ואם צדיק הוא אם

פליגי. במאי גס וכו׳ גמור ברשע ולא גמור בצדיק הדברים
לכתב קעז מ״ע לרמב״ם סה״מ3 ועיין טוב כלו מעשהו אפי׳ אחל לא הגמור הרשע מן

- 0^
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משום דאורייתא מ״ע הוי זכות לכף -מבירו

--------------- - ן
 בעצי בין להשוות הליינין שנצטוו הוא ח״ל

 אורך עם מהם אמד כל נשמע ושיהיה לינין
 תשפוט בצדק ית׳ אמרו והוא קצורם או דבליו

 מכירו את לדון שראוי עוד בו ויש וכו׳ עמיתך
 לטוב אלא ודבריו מעשיו יפרש ולא זנות לכף

דלדון להרמב״ם דס״ל אלמא עכ״ל ונו׳ וחסד

 ללה מצוה החינוך וכ״כ עמיתך תשפוט בצדק

 וספר ריח אות ג שער בשע״ת יונה והלבינו
 ל מצוה פ״ט והחרדים קסט מ״ע הבתים
 כתב והנה רכל סי׳ והסמ״ק קו עשין והסמ״ג

 תלמיד וז״ל ה״ז דעות מהל׳ פ״ה הרמב״ס
 לבורו בשעת וצווח צועק יהא לא חכם

 אלא ביותר קולו יגביה ולא וחיות כבהמות
 בנחת וכשידבר הבריות כל עם בנחת לבורו
 הלוח גסי כדברי שיראה על יתרחק שלא יזהר

 נוחה רוחן שתהא כדי אדם לכל שלום ומקלים
 בשבח מספר זכות לכף האדם כל את ולן הימנו
 ומלנקט ע״ש וכו׳ כצל בגטתו ולא חבירו

 האדם כל את לדן המ״ח בהנהגות הרמב״ס
 הנהגה הוי זה לדבר דס״ל משמע זכות לכף

 וצ״ע מישראל אדם בכל נוהג ולא לת״ח
 לבצלק המ״ע בכלל להוי המצות בספר ממש״כ
 אלם כל בזה מחוייב וא״כ עמיתך תשפוט

וצ״ב. מישראל
 זה בענין הלשון בשינויי לדקדק יש ועוד

 ל. דף שבועות ובגמי קכז. שבת גמ׳5 להנה
 ואילו זכות לכף חבירך את לן הוי נרסינן
 קדושים ובתו״כ מ״ו פ״א אבות במשנה
 כל את דן והוי גרסינן ה״ד פ״ד ב פרשתא
וצ״ב. זכות לכף האדם

 יש דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
רק זהו האם זנות לכף ללון דצריך בהא לחקור

שלום

 לכף ללון לצריך לחבירו אלם בין בדיני לין
 ונלכתבו בעולם שלום מתרבה דעי״ז זכות

 דהא קכז: שבת בגמ׳ וכלמשמע הראשונים
 או ע״ש גמ״ח בכלל הוי זכות לכף לדון לצריך

 בין בדיני דהיינו נוסף ענין בזה איכא דלמא
וז״ל רכז סי׳ הסמ״ק וכלכתב למקום אלם

 זכות לכף מבירו לדון זה בכלל כי ואמרינן ,
 רק חוטא אין יחשוב זכות לכף שילונו שמתוך

 לחובה העולם כל יכריע פן לבוראו וישוב אני
 ליסקין מהרי״ל בשו״ת כתב זה דרך ועל עכ״ל
 זכות לכף ללון יעצונו דמז״ל וז״ל א מלק \ןוף

 גדר לפרוץ בלבבינו פתח לנו ימצא לא למען
 שכולם לבבינו על נחקוק וכאשר הבושה
 תבשילו להקריח אח״כ יערב איככה צדיקים

 אז כי דופי שמץ אחד בכל ימצא כאשר כן לא
עכ״ל. ברוחו מושל באין ח״ו ליכשל עלול הוא

 הראשונים מחלוקת לבאר נראה ובזה
 בשני לדונו לאפשר מעשה לעשה רשע גבי

 ראוי אי מבהפכו יומר באחד הכרע ואין פנים
 להא אחריכן דאי חובה לכף או זכות לכף לדונו

 בין בדיני לין רק הוא זטת צנף לדון לצריך
 א״כ בעולם שלום מתרבה דעי״ז למבירו אדם

 לכף לדונו לצריך אמרינן צא רשע לגבי נראה

 מ״ל ואיכא לשנאומו מומר ורשע למאחר זכות
 א״כ קיג: פסחים גמ׳ עיין לשנאומו למצוה
 הרשע עם שלום ליהא ענין שום דאין פשיטא
 היכא ואפי׳ זכות לכף לדונו אין והלכך

 אותו ילון ג״ב לטובה דנתטין מוכיח דהמעשה
 המאירי וכלכתבו ממנו וישמר חובה לכף

 לצריך להא אמרינן אי איברא יונה והרכינו
 בין לדיני לבנוסף משום הוא זכות לכף ללון
 בין דיני משוס עוד בזה איכא לחבירו אדם
עצמו הוא זכות לכף מביט להלן למקום אדם
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 הסמ״ק וכלכמבו לחטוא שלא מתעורר
 ישע גגי לאף נראה א״כ ליסקין והמהיי״ל

 ואין פגים בשני ללוט לאפשר מעשה לעשה
 זכוה לכף אותו ילון מבהפכו יותר באתל הכרע

 להכי ונראה לחטוא שלא בעצמו שיתעורר כלי
לאפי׳ לס״ל הרמב״ם ותלחיל בחיי לרבניו ס״ל
זכות. לכף ללוגו יש רשע

 בין הגירתאות שיטי ליישב נראה ובזה
קכז. בשבת לברייתא באבות והמשנה המו״כ

 באבות להתנא ל. לף בשבועות והברייתא
 הרמב״ם ותלמיל בחיי כרבינו ס״ל ובתו״כ

בשני ללוט לאפשר מעשה לעשה רשע גבי לאף
 ראוי מבהפכו יותר באחל הכרע ואין -פנים!/ י "י

 לן הוי בלשונם נקטו ומשו״ה זנות לכף ללוט
 כל נקטו ובלוקא זכות לכף האלם כל את אי(׳^,

 זנות לכף ללוט יש רשע לאפי׳ לרבויי האלם
 הרמכ״ם ותלמיל בחיי רביגו להליא וכ״כ

 נוהג ברשע לאף משמע המשנה לשון לחתוך
 שמן אומרים ואנו הרמב״ם תלמיל ח״ל זה לין

 זכות לכף הרשע( )את ללונו לנו יש הלין
 האלם כל באת׳ האי^זברא נמי ולייקינן
 בכל וזה וז״ל בחיי לבינו וכ״כ עכ״ל לאייתויי

 איברא עכ״ל האלם׳ כל ׳את אמר ולכך אלם
 בשבת ובברייתא בשבועות בברייתא להתנא

 ללוט ראוי לרשע יונה והלבינו כהמאירי ס״ל
 ברשע והלכך רחוק באפשר אף חובה לכף

 ומשו״ה זכות לכף ללוט זה לין נוהג אין לעולם
 זכות לכף חבירך את לן הוי בלשונם נקטו

 לאשמועינן לתבילך לישנא נקטו ובלוקא
רשע. ומשא״כ זכות לכף מלין חבילך ללוקא

 הרמב״ם שיטת ליישב נראה ובזה
כל על מ״ע הוי זכות לכף לללון ס״ל לבסה״מ

 עמיתך משפוט בצלק משום מישראל אלם
 הנהגה הוי זכות לכף לללון משמע לעות ובהל׳

 בפתיחה חיים החפץ לקלק לכבל למ״ח לק
 לשון שינוי לאיכא חיים מים בבאר ג אות עשין

 לעות בהל׳ לרמב״ם בסה״מ הרמב״ס בין
 חבילו את ללון שראוי הרמב״ס כתב לבסה״מ

 ואילו לחבירו לישנא לנקט אלמא זכות לכף
 האלם כל את ולן הלמב״ס כתב לעות בהל׳
 למהאלם לישנא לנקט אלמא זכות לכף

 להח״ע ס״ל להרמב״ס שפיר אתי ולפמש״כ
 לילפינן עמיתך תשפוט לבצלק לאורייתא

 גבי לוקא היינו זכות לכף ללון לצריך מינה
 ומשא״כ זכות לכף חבילו ללון לצריך חבירו

 להשמר וראוי זכות לכף ללוט ראוי לאין רשע
 רחוק באפשר אף חובה לכף וללונו ממנו

 המ״ע וזוהי יוגה והלבינו החאירי וכלכתבו
 ס״ל איברא מישראל אלם בל על המוטלת
 של הסכנה מן לישמר ליולע לת״ח לרמב״ס

 האלם כל את ללון הנהגתו שתהא ראוי הרשע
 עצמו הוא שיתעורר וכלי רשע ואפי׳ זכות לכף
 הסמ״ק וכלכתבו חטא לילי יבוא שלא עי״ז

 ורק אך הוא זה ולבל ליסקין והמהרי״ל
 בזה איכא אלם בסתם אך הת״ח מהנהגת

 לאינו חבירו את ללון אלא מצווה ואינו סכנה
 בלעת במש״כ לצע״ק איברא זבות לכף רשע

 לאבות בביאורו הלמב״ם ממש״כ הרמכ״ם
 ויתפרסמו רשע כשיהיה וכן ח״ל מ״ו פ״א

 שכל מעשה שיעשה ראינוהו ואח״כ מעשיו
 אפשרות צל בו ויש טוב שהוא מורות ראיות
 בו תאמין ושלא ממנו להשמר ראוי לרע רחוק
 זה ועל לרע אפשרות בו שיש אחר טוב שהוא
 עכ״ל וכו׳ כו תאמן אל קולו יחנן כי נאתר

בין מילק ולא בסתם כך הרמב״ס ומלכתב
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שלום יג סימן
4דג ל

 מ״ח גבי לאף קצת משמע אינשי לשאר מ״מ
 בא והרמב״ם למאמר ליתבן איברא כן ס״ל

 אף ללמלו לרגיליס באבות המשנה לבאר
 רק כתב לאבות בביאורו הלכך ת״ח שאינם
אלם כל על המועל לאורייתא המ״ע ביאור

 זכות לכף מבירו ללון לווקא והיינו מישראל
 איבלא ממנו להשמר לראוי רשע ומשא״כ

 לראוי אמרת הנהגה בזה ליה אית למ״מ אה״נ
 רשע ואפי׳ זכות לכף האלם כל את ללון לו

בזה. לעיין ויש לעות בהל׳ להליא וכלמשמע

יג סימן
בגופו לוקה בכשרים החושד בענין

 בכשרים המושל לקיש ריש אמר צז. שבת
 וגליא וגו׳ לי יאמיט לא והן לכתיב בגופו לוקה
 הן לו אמר ישראל למהימני קוב״ה קמי

 סופך אץ ואמה מאמינים בני מאמינים
 בני העם ויאמן לכתיב מאמינים הן להאמין

 להאמין סופך אין אמה בה׳ והאמין מאמינים
 ללקה ממאי וגו׳ בי האמנתם לא יען שנאמר
 במיקך ילך נא הבא עול לו ה׳ ויאמר לכתיב

ע״ש. וגו׳
 שם יעקב העין על יעקב בעיון ועיין

 ולא בכשרים המושל קאמר לאחאי להקשה
 הקשה ועול וצ״ב ע״ש במבירו המושל קאמל

 בזה לעיין יש אמנם וז״ל שם המהרש״א בח׳
 שמיא קמיה אם גס להא בזה משה מסא למה
 אלם כל וכי גליא לא משה קמי לו ליאמיגו גליא
 עכ״ל אות בלא לו יאמינו נבואה ללבי שבא
 למאי שם המת״ס במלושי הקשה ועול וצ״ב
 משאר בגופו ללוקה בכשרים המושר שנא

 בנפשות פוגע הרממים בעל לאין עבירות
וצ״ב. ע״ש בממונו אלא מחלה

ר׳ יג אות ג פרשה רבה שמות ועיין
 אתה מכאן אמר לוי ר׳ בשם לסכנין יהושע

 לוקה בו ואין בלבר מבירו המושל שכל למל

עמו {45} (45) הכהן גד יצחק שמואל יודייקין, : ד - שלום דברי

 בשבת הגמ׳ בין הלשון שינויי וצ״ב עכ״ל בגופו
 להמושל לישנא נקע שבת לבנת׳ לשמו״ר
 להחושל לישנא נקע בשמו״ר ואילו בכשרים
 עצם לעל משמע שבת רבגת׳ צ״ב ועול במכירו

אם לאפי׳ ומשמע בגופו לוקה בכשל המשל
 עצם על מ״מ במשלו צולק להיה לבסוף "־יתברר
 בשמו״ר ואילו בגופו לוקה בכשרים המשל
 בגופו לוקה אז בו אין אם ללוקא להליא אימא
וצ״ב.

ית: לף ביומא במשנה איתא והנה
 והעלוהו כהונה לזקני לין בית זקני מסרוהו

 ונפערו והשביעוהו אבעיגס בית לעליית
 שלומי אנו גלול כהן אישי לו ואמרו להם והלכו

 משביעין לין בית ושליח שלומנו ואמה לין בית
 תשנה שלא הזה בבית שמו ששכן במי עליך אט
 והן ובוכה פורש הוא לך שאמרנו מה מכל לבל

 פולש הוא יע: לף שם ובגת׳ וט׳ ובוכין טרשין
 ובוכין ,פורשין והם צלוקי שחשלוהו ובוכה
 לוקה בכשרים המושל כל לוי בן יהושע לא״ל
 בכשרים המושל כל ריב״ל ומלנקע ע״ש בגופו

 לרבויי אמי מאי וצ״ב לרטיי לאתי משמע וט׳
 הכא שייך למאי שם הישר אור בס׳ הקשה ועול

לומה בכשרים המושל לכל הא משוס לבכות
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 נוסח הלא הוא פרטי אלם של חשל דאטו בגופו
 מבפנים ויכניס מבחוץ יתקן שלא השבועה

 הכלל מן יוצא באין גלולים הכהנים כל על היה
 וא״כ פלוג לא משום הצליק שמעון על ואפי׳

וצ״ב. ע״ש לבכוח להם מה
 להנה לומל נראה הלבריס ובביאור

צז. שבם הנח׳ על אגלוח שיבתלו המהר״ל כתב
החושל כי פי׳ בגופו לוקה בכשרים החושל ח״ל

 שהוא למי משל בגופו ללקוח ראוי בכשרים 6/6׳^■

 ואין אבנים של הכוחל אס בכותל אבן זורק
 כיון עליו מוזר האבן אוחו הרי האבן אח מקבל
 מן הכותל ואם האבן אח מקבל הכותל שאין
 עליו חוזר האבן אין אז האבן אח מקבל טיט
 אומו מקבל אם אמר אח מושל האלם אם וכך

 חוזר אין אז אחת הם שהלבריס מפני המשל
 אבל האלם אוחו מקבל כי המשל אותו עליו
 אינו כי הנחשל מקבל ואינו בכשרים חושל אם

ועיין עכ״ל המשל אותו עליו מוזר הרי אמת
 גור עה״ת הר״למ בביאור אריכות ביתר בזה *

יט(. )יט. לברים אריה
 בכשרים להחושל להא במהר״ל ומבואר

 לחשל משום עונש בתורת זה אין בגופו לוקה
 הוא חושל לאס המלה הוא לכך אלא בכשרים

 המשל אותו עליו חוזר הרי אמת ואיננו באחר
 לכתב יט( יט. )לברים עה״ת אריה בגור ועיין

 לועשיתס זוממים בעלים נם המלה הוא לכך
 קללה גבי וכן לאחיו לעשות זמם כאשר לו

 מן תהא ולא לוטא מן תהא לעולם חז״ל לאמרו
 יהיה מאשר מקולל להיות טוב שיותר פ׳ לייטא
 להקשה הא קשיא לא ולפיח ע״ש אחרים מקלל

 דלוקה בכשרים שנא"החושל למאי החת״ס

 פוגע הרחמים בעל לאין עבירות משאר בגופו
היכא ללוהא בממוז אלא תחלה בנפשות

 אזי לעשה מעשה על אלם לענוש בא להקב״ה
 ואי לשוב שיתעורר כלי תחילה בממונו פוגע

 להחושל הא בגופג״משא״כ פוגע שב לא
 על עונש בתורת זה אין בגופו לוקה בכשרים

 כלין שלא משל לאי המלה הוא לכך אלא המשל
 זה לאין ומאמר עליו מוזר המשל מבירו על

 לאין להא טגע זה לבר אין א״כ עונש בתורת

תחילה. בנפשות פוגע הרחמים בעל
הגת׳ בין כלל חילוק לאין נראה ומעתה

 בכשרים המושל ר״ל לגקט והא לשמו״ר בשבת
 וכלאיתא במבירו המושל נקט ולא בגופו לוקה

 משוס היינו יעקב העיון וכלהקשה במלרש
 סגי הוי לא ללפחש״כ קצרה בלרך לשנות לבא

 הוי לאי בגופו לוקה במכירו החושל למימר
 הוא להמשל היכא לאף משמע הוי הכי אמר

 וכלכתב כן הלבר ואין בגופו לוקה ג״כ אמיתי
 מוזר אז בו ואין בחבירו במושל ללוקא המהר״ל

 אין אמיתי הוא המשל אם משא״כ עליו החשד
 בכשרים המושל ר״ל נקט והלכך עליו מוזר
 כשלים לגקט בהא הכוונה ואין בטש לוקה
 דבלים בשאר כשרות בחזקת המוחזק לאלם

 עליו לנמשל בענין בשר להוא הכוונה אלא
 לוקה אז עליו לנמשל בענין כשר הוא לאס

 החושד ר״ל נוקט היה ואם בנופו החושד
 אם דדוקא ולומר להאריך צריך היה בחבירו

 והלכך לקצר טפי והעדיף בנופו לוקה בו אין
 דר׳ איברא בנופו לוקה בכשרים המושל נקט

 ומשרה בכה״ג לאריכות מש לא בשמו״ר יהושע
 לוקה בו ואין במבירו החושד בלישניה נקט

הך. והיינו בגופו
 היינו בגופו דלוקה הא לפמש״כ והנה

 ובזה במבילו כדין שלא חושד לבאמת היכא רק
למאי להקשה החהרש״א קושית ליישב נראה
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 ישראל דמהימני קוב״ה קמי דגליא בגח׳ קאמל
 משה קמי מ״מ קוב״ה קמיה לגליא כנך למה

 קחי לגליא בגת׳ דקאמר להא לנראה גליא לא
 למשה למימר היינו ישראל למהימני קוב״ה

 משה לקאמר להא בכשרים חושל היה רבינו
 כלין שלא חשל היה לו יאמינו לא ישראל לבני

 למהימני קוב״ה קמי לגליא ואינט־־אמת
 הוא לכך בגופו משה לקה ומשו״ה ישראל

 מחל הרי אמת ואיננו בחבירו להמושל המלה
החשל. אומו עליו

 לבכו ביומא הגמ׳ לבאר נראה ובזה
 ישנה ללא הכה״ג את שהשביעו כהונה הזקני

 את להשביעו להא לאה״נ יוה״כ בעבולת
מקנה והיה פרנוי חשל משום היה לא הכה״ג

 הגלולים הכהנים כל את כך להשביע קבועה
 זה אין בגוש לוקה בכשרים להמושל הא מ״מ

 מחשבה לכל המלה הוא לכך אלא עונש במורת
 הוא מוזר אחל אלם על למושב אמת שאיננה

 הזקני בט ומשו״ה המהר״ל וכלכמב עליו
 בכשרים המושל כאן יש הוף לסוף משוס כהונה

 הא גופא והיינו בגופו לוקה בכשרים והמושל
 וכו׳ בכשרים המושל כל ריב״ל שם לנקע

 בבשרים המושל לכל לישנא נקנו לבלוקא
 פרעי משל מחמת לא מושל אי לאפי׳ לרבויי

 להא ולומיא קטעה מקנה במורת אלא
 לסוף מאחר מ״מ כהונה הזקני להשביעוהו

 בכלל הוא הרי בכשר חשל בזה איכא סוף
בגופו. ללוקה בכשרים המושל

יד סימן
חלונות בו שיש בבית אדם יתפלל לעולם בענין

 לעולם אבא בר חייא א״ר לא. ברכות
 וכוין שנאמר מלונות בו שיש בבית אלם יתפלל
 ואמר לל: ברכות ועיין ע״ש וגו׳ ליה פמימן

 יתפלל אל יוחנן רבי אמר אבא בר מייא רבי
 וכוין שנאמר .חלונות שם שיש בבית אלא אלם

ע״ש. ירושלים נגל בעליתיה ליה פתיחן
 להתפלל לצריך הלבר טעם מהו וצ״ב

 להגה־ צ״ב ועול מלונות בו שיש בבית לוקא
 וז״ל מלונות בל״ה לל: לף רש״י שם כתב

 כלפי מסתכל שהוא לבו שיכוין לו שגולמין
 פירש לא אמאי וצ״ב עכ״ל נכנע ולבו שמיס
 במחילה המימרא שם להובא לא. בלף כן רש״י

 שהובא על פירושו לכתוב המתין ואמאי
לל:. בלף המימרא

 וצריך וז״ל צ סי׳ או״ח העור כתב והנה
 אמר רחב״א לאמר לו פמומין מלונות שיהיו

 חלונות בו שיש בבית אלא אלם יתפלל לא ר״י

 ופירש״י בעיליתיה ליה פתיחין ויכוין שנאמר
 בלפי שיסתכל לבו שיכוין גורמין שהחלונות

 פתוחים שיהיו צריך ולפי״ז נכנע ולבו שמים
 צ״ע זה לפי והנה עכ״ל שיתפלל רוח לאותו
 יתפלל לא למלנקע אבא בר מייא לר׳ לישנא

 קאמר ולא מלונות שם שיש בבית אלא אלם
 דהקפילא משמע המלון כננל להתפלל לצריך

 שיתפלל לא אבל בהבית חלונות שיהיו רק הוא
וצ״ב. המלון כנגל לוקא

 ה״ו מפלה מהל׳ פ״ה הכ״מ כתב והנה
הלור בפאר )והוא במשובת רבינו וכתב וז״ל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 36 מס עמוד )45 ()45) הכהן גד יצחק שמואל יידייקין, שליםד: דברי



ף הדף על ע״א ח- דף

 הוא מגולה מילה של הסכין את להביא שצריך הטעם שאם
 שעדים הרי עדים, פי על לכסותן מועיל יחשדוהו שלא כדי

 שיש חצר לגבי ע״א( )כג בשבת ואילו חשד, להסיר מועיל
 שלא כדי בשניהם חנוכה נר להדליק צריך פתחים שני בו

השני. בפתח שהדליק שיראו עדים מועיל ולא יחשדוהו,

וכו׳ בפרגוד לא נכנס התורם שאין איתא במשנתינו כאן וכן
שהיה אף הלשכה, מתרומת שגנב יחשדוהו שלא כדי

אומר שהוא עד תורם התורם שאין לקמן וכדאיתא עדים שם
פעמים. שלש תרום תרום תרום לו אומרין והן אתרום להם
ו ).3׳/ ס׳וי/-/^-ך־ 2גו ־♦/ /(///־ ן׳ ץ־׳/)׳; רל׳
או כשיעני הוא שהחשד דכיון לומר, יש משנתינו על אך

העשיר או שהעני שמזה שיאמרו לחוש יש א״כ יעשר,
 יחשבו כן, שאינו שמעידים עדים שיש ואף שגנב, חזינן

 שיש זה מטעם אולי ואדרבה, העדים. את מכחישה שהמציאות
 אם רק אלא יחשדוהו שתיכף לחשוש שיש אמרינן לא עדים

יעשר. או יעני

פב

מ ,

 לר׳ שאפי׳ שמואל קאמר דשבת פ״ו בירושלמי דהנה ותירץ
דהוי משום בשבת שלו בקב יוצא דהקיטע דהך מאיר

 אצל מנעל הוי דלא משום לעזרה בו נכנסין מ״מ דידיה מנעל
 וכן לעזרה, בזה ליכנס דמותר ודאי יוסי לר׳ וכ״ש אחרים,
 לעזרה, בהן דנכנסין ע״א( סו )שבת במתניתין תני שלו סמוכות

 בסנדל ולא במנעל לא נכנס התורם דאין קתני שפיר וא״כ
 אדם שכל הקיטע של וסמוכות קב גם כולל רזה החשד, מפני
 החשד, מפני אסור התורם אך וכנ״ל לעזרה בהן ליכנס מותר

עיי״ש.

★ ★

 במנעל ולא חפות בפרגוד לא נכנם התורם אין כ^שנה:
או העני הלשכה מעון ויאמרו יעני שמא וכו׳

 שאדם העשיר, הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר שמא
 ידי לצאת צריך שהוא כדרך הבריות ידי לצאת (צריך

וכו׳. ומישראל מה׳ נהיים והייתם שנאמר המהום
ג׳ויי

 בשבת הגמרא דברי על הקשה צ״א( )סי׳ צבי חכם ״ת1ש3
 שתי צריכה פתחים שתי לה שיש דחצר ע״א( )כג סמי
 ומנא ומקשינן מתא, דבני חשדא משום והטעם )בחנוכה( נרות

 ד׳ בשביל ר״ש אמר דתניא ומתרצינן לחשד, דחיישינן תימרא
 מדוע וקשה וכו׳, שדהו בסוף פיאה להניח תורה אמרה דברים

 הבריות ידי לצאת צריך שאדם כאן משנתינו הגמרא הביאה לא
הקשה קושיות כמה ועוד ומישראל. מה׳ נקיים והייתם משום

ד׳

שם.
?רץ
י* ,י ן ן,0,10

וכן חבירו, בידיעת שלא שגנב מהם אחד לכל יחשדו התם האנשים מאותן הוא החשד אלא ההלכה, שיודעים
אלו של חשד אינו בחצר שם חוששים שאנו דהחשד ותירץ

וסן
?׳לג׳7

ק 11*51^ 1^111 ו>*ו/ויו מ•/*• י* >■**<,_* *-! ״״ י > **י

 בכל להדליק שיש הוא הדין ןשמ ויחשבו בדין בקיאים שלא !,,!
 הדליק לא גם כנראה הזה בפתח הדליק לא ואם בפתחים

 ממקצת טעות של חשד הוא החשד ולפי״ז השני, בפתח
 תימרא מנא הגמרא שואלת וע״ז בדין, הטועים האנשים

 לגבי הברייתא הבאנו שפיר וע״כ טעות, של לחשד דחיישינן
 להניח יכול הדין מצד כי טעות של חשד הוי שם דגם פיאה
 בשקלים כאן המשנה הבאנו ולא בסוף, או בתחילה פיאה

עיי״ש. טעות, בחשד ולא אמת בחשד דמיירי

★ ★

סי׳ ח״ג )יו״ד זצ״ל פיינשטיין להגר״מ משה אגרות כשו״ת
ע״א( )קל בשבת דאיתא מה על הקשה ב׳( אות נח

 שדברים הוא ברור מ״מ כנ״ל, י״ל משנתינו שעל אף אכל
מדוע קשה וא״ב עדים, מועיל לא חשדא משום שנאסרו

עדים. מועיל מילה של בסכין

עדים, פי על מכסהו מילה של שבסכין דאיתא שמה ותירץ
וכסהו, סכין שנושא יראו רק שהעדים הכוונה אין

 שהעדים כמו והוי העת, כל עמו ילכו שהעדים הכוונה אלא
וזה חשד, אין בתרי[ צד ]ולחד בתלתא ושפיר עמו, נושאין יד

דהרי יתרמו, ששנים שיתקנו בשקלים במשנתינו כאן שייך לא

עיי״ש. לאחד, שייך הבית שהלא שנים שייך לא חנוכה בנר
?ג א /,^ו׳ץ•/€/נ א א ?

 לילך דאסור במשנה איתא ע״ב( )י״א זרה עבודה כמסכת
לאותו מיוחדת שהדרך בזמן עכו״ם בה שיש לעיר

 שנראה חשד מפני שהוא בזמן( )ד״ה שם ופירש״י מקום.
לעובדה. כהולך

 )או״ח משה באגרות זצ״ל פיינשטיין משה ר׳ הגאון כתכ
רש״י נקט מדוע לדייק יש דלכאורה מ׳(, סי׳ ח״ב

 יותר לשון שזה עין" "מראית מפני ולא חשד" "מפני הלשון
בגמרא. רגיל
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ר

הדף עלע״ב ח׳ דףדף

 הוא עין שמראית ענינים, שני הם עין ומראית חשד אלא
ילמדו שאחרים לחוש שיש איסור של דבר כשעושה

 אבל עין, מראית משום אסור זה ההוא, באיסור לזלזל ממנו

 לזלזל ממנו שילמדו לחוש שאין דבר דעושה אף הוא חשד
 שלא כדי לעשותו אסור אעפי״כ לאחרים, קלקול מזה יבא ולא

 דוהייתם מקרא נלמד זה ודבר איסור, עושה שהוא בו יחשדו
 ס״ל בע״ז וע״כ במשנתינו, כאן וכדאיתא ומישראל מה׳ נקיים

 וע״כ ע״ז, באיסור לזלזל ממנו שילמדו לחוש דאין לרש״י

עיי״ש. חשד, מטעם דאסור רש״י כתב שפיר

 עניני שביאר פ״ב( סי׳ ח״ד )או״ח בתשובה שם עוד ועיין
אמרה שהגמרא שהיכא שם וכתב העין, ומראית חשד

 נקיים והייתם מטעם דאורייתא איסור הוא החשד, מפני הטעם
עיי״ש. בזה שכתב מה שם עיין ומישראל, מה׳

★ ★

 ח״ב )או״ח משה באגרות זצ״ל פיינשטיין הגר״ט כתב עוד
ס״א( שכ״ה )סי׳ או״ח בשו״ע שאיתא דמה ס״ד(, סי׳

 עומד כשהוא הנכרי של חפץ אף בשבת הנכרי לפני ליתן דאין
 למעשה הנתינה מעשה את להחשיב דיש משום אינו בחוץ,
 שם וכדכתב עבירה עשה ולא בחצירו נותן דהוא כיון איסור,

 הוא אלא א׳(, "ק )ס שם בט״ז ועיין ד׳(, )ס״ק השקל במחצית
 במשנתינו וכדתנן חשד לידי לבא לאדם דאסור הדין מטעם

 מה׳ נקיים והייתם וכד־כ׳ הבריות ידי לצאת לאדם שיש
 נתן שהישראל יאמר לא הנכרי את שהרואה והיינו ומישראל,

החפץ. לו

 יהי׳ בפנים שהנכרי כגון חשש יהי׳ שלא באופן יהי׳ ואם
עיי״ש. ד׳(, )ס״ק המג״א שם וכדכ׳ מותר

★ ★

כתפילין לא נכנם התורם אין גמשנה:

 התיר יאמרו שלא ברטנורא, והר״ע העדה הקרבן כותכים
אפילו הלוא קשה וקצת מעות. בתוכו ונתן התפר

 )הנחש( שהרחש כדי שהה לא שאם שעור יש מגולים במים
 יש אם אפילו בשתי׳ מותרים המים אז ולשתות לצאת יכול

 התפר את להתיר זמן אין אם אפילו כאן ולמה סכנה. חשש
בתפילין. לתרום אסור

 שיש שבממון בדברים כי גדול, יסוד לכאורה כאן ומבואר
להחשד. שיעור אין גדול, חשד

אמר( )וללוי

★ ★

 שאדם וכו׳ העני הלשכה מעון ויאמרו יעני שמא במשנה:
לצאת שצריך כדרך הכריות ידי לצאת צריך

וכו׳. ומישראל מה׳ נקיים והייתם שנא׳ המקום ידי

 בביאור החדש שקל בספרו שליט״א קנייבסקי חיים ר׳ הגאון
)ט.( בתרא בבבא דתניא מהא דמ״ש תמה )יא.( הלכה

 הגזברין, עם בהקדש ולא צדקה גבאי עם בצדקה מחשבין אין
 חשבון ליתן טוב דמ״מ רנ״ז( סי׳ )יו״ד הרמ״א שכתב ואע״ג
 ולמה בכך, אותן מחייבין אנו אין מ״מ נקיים, והייתם משום

 יחשדום שלא תחבולות מיני כל ועושין בתורם חושדין כאן
 יחידי נכנס שהתורם הכא שאני דאפשר וכתב מעות, שנוטלין

 משתים. פחות הציבור על שררה עושין דאין קי״ל בעלמא אבל
 היה כמה לברורי דאיכא גזברין שאר דשאני שם כתב עוד

 לשכה בתרומת אבל חשד, כ״כ שייך לא וע״כ דבר לכל צריך
 שייך לא הלשכה, לשירי הרבה נשאר והיה שקלים נתנו שכולן
יותר שייך ע״כ נשאר, וכמה נתנו כמה בחשבון ולבא לברר

חשד.

,..":ד ... ,

ין ;"ב ח׳ דף

 אושעיא רב תני שביעית, של ביין לצאת מהו כגט׳:
שביעית. של ביין יוצאין

זמן אחרי שביעית של איין דקאי )א< פירש חדתין בתקלין
אי^ ומבע״ל להפקיר, וצריך בהנאה שאסור הביעור,

 כוסות דד׳ משום להתיר ומסיק כוסות, בד׳ ממנו לשתות מותר
נתנו. ליהנות לאו ומצות מצוה הוי

 א׳( סי ח״ג מישרים דובב )בשו״ת זצ״ל מטשעבין הגאון
הירושלמי מסקנת על זצ״ל, וועלץ ר״י הגאון ע״י נשאל

 הגוף הנאת דבאיכא הראשונים דעת לפי חדתין, התקלין לפי
 בר״ן כמבואר ניתנו, להנות לאו מצוות אמרינן לא מצוה בהדי
 משעבד התורה מן והא ד״ה סוף ע״ב טו דף נדרים במס׳

ביין דיוצאין אושעיא ר׳ שפשיט לומר אפשר אי וא״כ לה,
ניתנו. להנות לאו דמצוות משום כוסות לד׳ שביעית של
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ג פרק בתולה נערה הלכות )חוידנסק׳( המלך דרך

א הלכה
 אותו ויסרו שנאמר לוקה שקר הדבר ונמצא ישראל בת על רע שם המוציא ]א[

 בכתובות דאמר מאן דאיכא שם משנה הכסף ע״ז וכתב בעמך. רכיל תלך מלא שלו ואזהרה
 ליה עדיפא ורבינו ל״ת אלא אינו ואל פן דהשמר כלומר רע דבר מכל מונשמרת דאזהרתיה )דמ״ה(
ה״א(. נ״ב מהי פ״ג )רמב"ם מפורש לאו ליה דהוה רכיל תלך מלא לאתויי

 דהוא משום רכיל תלך מלא לאתוי׳ ליה עדיפא דלהרמב״ם ז״ל הכ"מ דכתב מה ■פלא הדבר ממני
 ליה דעדיפא קושיא ומה מהאי אמר לא מ״ט ור״א בגמ' שם פריך מאי לפירושו כן דאם מפורש לאו

 וכוי מונשמרת וכוי רכיל תלך מלא חשיבות שום דאין מהגנל מוכח ודאי אלא מפורש לאו דהוי משום
 להא דמי ולא לדינא נ״מ דמאי יותר מפורש הוא אם הלאו אל ליחס נוכל חשיבות איזה דבאמת
 יקרב לא מוזר לה ויליף חילל עבד ואם מוזהר שהוא זר אביא אני אף )דט״ז( בזבחים דאמרינן

 מיהו כהונה מצות ואילך מקבלה לקמן דדרשי' אהרן בני מוהקריבו נימא תימה התוס' וכתבו אליכם
 מכלל הבא לאו אלא אינו וכוי מוהקריבו דאי שאני דהתם יקרב. לא זר מוכל גמור לאו משני עדיפא

 לאו ובין מלקות דאיכא גמור לאו בין לדינא רבתי נ״מ ובודאי גמור 1לא הו"ל יקרב לא זר וכל עשה
 כח סוטה השוחט, תח־״ה יב ביצה יח מכות עיי ל״ד דף בזבחים כדאיתא מלקות דליכא מכ"ע הבאה

 ט' ס״ק תרי"ח סי' במג"א ועיי ה״א שחיטה מהי פ"ב וברמב"ם וכוי כל אר"י תוד"ה דס"ז ע"ז מה ד״ה
 אלא אינו הביעור דלאחר משום ע״ש שביעית אותו מאכילין ושביעית נבלה בחולה יו"כ לענין דכתב

 וא״כ י"ז הלכה יו"ט מהי פ"א להמ"ל במגיה ועי' ע"ש פ"ג ביומא כדפירש"י עשה מכלל הבא לאו
עומדת. במקומה הכ״מ של הדיוק
 בן פנחס לכד״ר ליה מיבעיא מהאי אמר לא מ"ט ור"א אמרינן שם בש"ס דהנה בזה לומר לי ונראה

 נתן ור' בלילה טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר אל רפב״י אמר מכאן רע דבר מכל ונשמרת יאיר
 תקשי ולכאורה לזה וקשה לזה רק יהא שלא לב״ד אזהרה ההוא רכיל( )מל"ת מהאי אמר לא מ"ט

 וכוי אדם יהרהר שלא ב״י פנחס דרי הא מנ"ל נתן ולר' לזה וקשה לזה רך ב״ד יהא שלא מנ"ל לר"א
 ע״ש וכוי שלא ד״ה כ' דף זרה דעבודה בפ"ק התוס' שכתבו כמו התורה מן היא גמורה דרשה דהא
 מידת אלא אינו ברפב״י דהא יסבור נתן דרי י"ל דזה רק קכ"ו סי' ביאה איסורי ה' הסמ"ג כתב וכך

 מטומאה לא ונפשי ל״ז בחולין דאמרו דיחזקאל רבותיה מאי כן אם א1ה דינא אמרת דאי חסידות
 דהתוס' אף שם ובחולין ד״כ בע"ז התוס' שהקשו כמו בלילה טומאה לידי ובאתי ביום הרהרתי שלא
עצמו מציל שהיה ממה דיחזקאל ורבותא יום בכל ניצל אדם שאין דברים מגי דהוי משום כתבו

מהרהור.
 אי דאם קס״ד( )בב"ב עמרם דרב מימרא כהאי ס״ל כלומר ליה שמיעא נתן דרי לן נימא מאן אבל

 בטרוניא בא הקב״ה אין דהא זה על התורה דהזהירה אפשר האיך ממנו להנצל אופן בשום אפשר
 דלא הא דכתב שם ב״ב על בחיי חיים בתורת ועיי' ג' דף זרה דעבודה בפ״ק כדאיתא בריותיו עם

 אפיי מהן עצמו להציל יכול האדם שאין לאשמועי' דאתא נראה בכ״י עובר אדם עבירות שלש קאמר
 הוא דתנא דרפב״י דינא האי ליה מנא נתן ר' על להקשות אפשר אי דבכלל ועוד להזהר שרוצה מ׳

ופליג.
 רך יהא שלא לב״ד דאזהרה האי מנ"ל רכיל תלך מלא למוצש"ר אזהרה דיליף לר"א תקשי הא אבל
לזה. וקשה לזה
 את תשפוט בצדק אמריי שם בברייתא ל' דף שבועות בהש״ס דהנה בזה לומר לי נראה כן על

אחר דבר דבריך קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד ואחד יושב אחד יהא שלא עמיתיך
 אזהרה דיליף דלר״א לומר צריכין אנו וע"כ .זכות לכף חבירך את דן הוי עמיתיך תשפוט בצדק *

 מבצדק לזה וקשה לזה רך יהא שלא לב״ד אזהרה ליה נפקא רכיל. תלך מלא רע ש□ למוציא
תשפוט בצדק רכיל תלך מלא לזה וקשה לזה רך יהא שלא לב״ד אזהרה דיליף נתן ולר' וכוי תשפוט

וסיפא כר״א אתיא דברייתא רישא כן ואם שם בגמ' כהד"א זכות לכף חבירך את דן הוי דריש וכוי *
- 1-
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 תשפוט בצדק שנאמר בצדק השופט לשפוט מ״ע כתב ה״א סנהדרין מהי כ״א בפי והרמב"ם נתן כרי
 צרכו כל מדבר אחד יהא לא דבר בכל דינין בעלי שני השויית זו המשפט צדק איזה עמיתך את

 והיינו קשות לו וידבר לאחר פניו וירע רכות לו וידבר לאחד פנים יסביר ולא דבריך קצר אומר ואחד
שם. משנה הכסף כתב וכך דשבועות דברייתא כרישא
 דפסק אזיל דלשיטתו רכיל תלך מלא רע שם למוציא אזהרה הרמב״ם דכתב הא שפיר אתי והשתא
 כר״א והיינו דבר בכל דינין בעלי שני יית1להש אתא עמיתך את תשפוט דבצדק דברייתא כרישא
תשפוט וצדק נפקא רכיל תלך מלא לאחר וקשה לאחד רך יהא שלא לב״ד אזהרה נתן לר' דאילו

 רכיל תלך מלא רע שם למוציא אזהרה כתב הכי משום זכות לכף חבירו את לדון אתא עמיתך את *
ודוק. מ״ו( )דף שם בכתובות כר"א

בר-אילן** אוני - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא

-2-
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במקורות

 אשר ודזקיו ועדתיו אלהיכם ה׳ .מצרת את תשמרון שמור א.

)א(. לר". ייטב למען ה׳ בעיני .והטוב הישר ועשית ;צור

יח—יז ו, דברים

ביאורים

 המציין אחד כמונח בא האחרים, במקראות וכן בפסוקנו, והישר הטוב )א(
 אם אך ה׳. בעיני חן למצוא כדי לעשותם, שיש החיוביים המעשים את

 ההבדל את נכיר אחת, כל של ומשמעותה המלים שורש אחר נתחקה
 צדק של מקובל קו פי על נכון מעשה הוא הישר המעשה ביניהן.
 ובודקים מודדים אנו פיו שעל המדה קנה הוא זה וקו הבריות, בעיני ויושר

 שנקבעה לתכלית בהתאם מועיל מעשה הוא הטוב המעשה המעשה. את
 אל מתייחסות הללו שהתכונות בשעה ההבדל, את נראה בהירות בותר לו.

 ויושר. צדק של מדר, קנה הוא למעשיו שהמניע האיש, הוא ישר איש האדם.
 שתי את לצרף עלינו הטוב. את להשיג .במעשיו המתכוון הוא טוב איש

 שלפנינו; המקרא את לבאר נוכל זה ולפי האחיד, שבמונח המשמעויות
 עצמם, מצד הנכונים המעשים את עשה — ה׳ בעיני והטוב הישר ועשית

 על שנקבעה התכלית, להשגת גם והמכוונים ה׳, שקבע הצדק חוקי פי על
 בתורה ד,צווי של המדויק תכנו מה — היא לפנינו העומדת השאלה ה׳. ידי

 המצוות על נוסף מיוחד, צווי כאן היש ? ״ ה׳ בעיני והישר הטוב ״לעשות
 לקיים הצורך את לחזק הבאה דרישה אלא זו אין או בתורה, המפורשות

 היחס בקביעת תלויה זו לשאלה התשובה בתורה? הכתובות המצוות את
 הפסוק אל יח פסוק מתייחס הפשט דרך על יח.—יז הכתובים שני שבין

 בעשייתן ותכוין וחוקותיו, ועדותיו השם מצוות תשמרו "יאמר לו. הקודם
 מיוחדת, מצוד, זו שאין נמצא )רמב״ן(. בלבד" בעיניו והישר הטוב לעשות

■נ. המצוות כל בקיום והתכלית הנכונה הכוונה את להעמיד אלא הכתוב בא ולא

 תרי״ג )במסגרת למנות ראוי "שאין :רביעי שורש המצוות בספר רמב״ם 1
ואזהרות, צוויים בתורה יבואו הנה כולה. התורה הכוללים הצוויים מצוות(
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במקורות

למען מצדך אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת שמר ב.

 בעיני והישר הטוב תעשה כי עולם עד אחריך ולבניך לך ייטב

כח יב, דברים )ב(. אלהיך ה׳

בעיני .והישר שמים בעיני הטוב והישר׳ הטוב תעשה כי ג.
 טוב ושכל חן ומצא :אומר הוא וכן )ג(. עקיבא רבי דברי אדם,

 בעיני הישר אומר: ישמעאל רבי ואדם־. אלהים בעיני

עט פיסקא דברים ספרי )ד(• שמים

ביאורים

 עד שנאמר מה על נוסף צווי שלפנינו בכתוב ראו במדרשם חז״ל ברם,
 :יאמר ועתה צוך. אשר ועדותיו חקותיו שתשמור אמר מתחלה ״כי :עכשיו

 )רמב״ן בעיניו..." והישר הטוב לעשות דעתך תן צוד לא באשר גם
 לעשות עלינו מצווה התורה אם :גדולה שאלה שוב מתעוררת כאן אכן שם(.

 ו ד, מ לדעת לנו מנין ה׳, צוה לא אשר בדברים גם וישרים, טובים מעשים
 ממילא ה׳? בעיני וישר טוב גם יהא ואשר לעשותו, שעלינו והישר הטוב

 שיקול של גורם וזהו למעשינו, מדר, כקנה נוסף גורם להכניס אנו נאלצים
 גורם של ומקומו טיבו על התורה. מצוות בשאר מקום לו שאין אנושי, דעת

הדברים. בהמשך לעמוד נשתדל והישר הטוב בהערכת זה
 על נוסף והישר, הטוב את לעשות לחובה הוכחה רמב״ן מוצא זה בפסוק )ב(

 הדברים כל את ושמעת שמר :במלים הוא לכך הרמז התורה. מצוות קיום
 מצוות, כאן מזכירה התורה אין וכו׳. והישר הטוב תעשה כי — האלה

 הטוב את גם כוללת היא ובזה הדברים, כל את — אלא ומשפטים, חוקים
 מתכוונת שהתורה לומר, יש מקרא של פשוטו לפי ברם למצוות. מחוץ והישר

 לדרך הוכחה זו הרי — כן ואם עכשיו, עד שמנתה למצוות האלה בדברים
ו׳. בפרק גם דוקא, הפשט

 הוא שמים בעיני הטוב כי להשמיענו, עקיבא רבי בא זה במאמרו )ג(
 מצוה, של תוקף מקבלת זו ועשייה הבריות, בעיני הישר את האדם שיעשה

עליה. מצווה שהתורה
והטוב שמים בעיני הישר אומר: ישמעאל רבי בדפוסים: הגירסה )ד(

 מה כל עשה : יאמר כאילו כולם, המצוות יכללו אבל מיוחד, בדבר אינם
 אשר ובכל :כאמרו וזה ...ממנו שהזהרתיך מה מכל והזהר לעשות שצויתיך

...״.יג( כג, )שמות תשמרו אליכם אמרתי
ד. ג, משלי 2
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במקורות

 ולא במנעל, ולא ־, חפות בפרגוד לא נכנס, )ה( התורם אין ד.

 מעון ויאמרו יעני שמא בקמיע, ולא בתפלין, ולא בסנדל,
 הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר שמא או העני; הלשכה

ביאורים

 אולם ואדם. אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא אומר הוא וכן — אדם בעיני
 להלן(. )ראה בתוספתא המקור פי על הנכונה, היא 3שלפנינו הגירסה

 להכריע כדי פרשנית, .מחלוקת היא ישמעאל לרבי עקיבא רבי בין המחלוקת
 לשיטתו, עקיבא רבי לזה. זה הכתובים ביחס שביררנו, האפשרויות שתי בין

 הריהו מלים, ובתוספת לשון בכפל אדם, בני בלשון מדברת התורה שאין
 התורה מצות את מהפסוק לדרוש יש לדעתו שבפסוק. ומלה מלה כל דורש

 כלולים שאינם המעשים בכל הבריות בעיני והישר הטוב את לעשות
 לפי הכתוב את ישמעאל רבי מפרש ר״ע לעומת .4המפורשות במצוות
 להפריד אין מקרא של פשוטו לפי ה׳. בעיני והישר הטוב תעשה כי פשוטו;

 ישמעאל שרבי מכאן להסיק אין אחד. מושג מהווים ושניהם והישר הטוב בין
 בהצטדקות ולא האלהים, לפני לכת וביושר שמים ביראת רק "מתענין

 מצור. עליהם שאין המעשים שבתחום סובר, הוא גם בודאי .6 5אנשים" לפני
 אין ישמעאל רבי לדעת אך הבריות. בדעת להתחשב האדם על התורה, מן

 מפורשות מצוות אל הכתוב מתייחס פשוטו לפי שכן הכתוב, מן זאת לדרוש
ה׳. בעיני והישר הטוב את לעשות — היא עשייתן שתכלית בתורה,

 להביא חייב מישראל אדם כל היה קיים, היה המקדש שבית בזמן )ה(
 פעמים שלש מיוחדת. ללשכה הוכנס הכסף המקדש. לבית השקל מחצית
 קופות, שלש הלשכה מכסף ממלאים כלומר, הלשכה", את "תורמים היו בשנה

 שנכנס האיש הוא "התורם" הצבור. קרבנות את קונים היו שבקופות ומהכסף
הקופות. את למלא כדי השקלים ללשכת

ת״ש. ברלין פינקלשטיין, מהדורת דברים לספר ספרי 3
 שבט תחת בתורה המפורשים הצוויים את להעביר הדעת על יעלה לא שכן 4

 לבחירת הניתנים חיים בארחות רק הבריות". יאמרו "מה — הבקורת
 הנשיא יהודה רבי גם אומר וכך חשוב. גורם משום האנושי בקריטריון יש האדם,

 לעושיה תפארת שהיא כל — האדם לו שיבור הדרך איזוהי :א( ב, )אבות,
האדם. מן לו ותפארת

שם. לספרי בהערותיו פינקלשטין, 5
 במנעל, וכן ; הבגד בקיפולי כסף לשים ואפשר מקופלים, ששוליו ארוך בגד זהו 6

ובקמיע. בתפלין בסנדל,
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במקורות

 שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת צריך שאדם לפי )ו(. העשיר

 י ומישראל מה׳ נקים ,והייתם :שנאמר )ז(, המקום ידי לצאת

)ח(. ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא :ואומר

ב ג, שקלים משנה

 וביציאה, בכניסה בו מפשפשין הלשכה את לתרום נכנם ה.

 מה לקיים )ט(, שיצא שעה ועד שנכנס משעה עמו ומדברין
 הישר ועשית :ואומר ומישראל׳ מה׳ נקיים והייתם :שנאמר

)י(, אדם בעיני והישר שמים בעיני הטוב ה׳, בעיני והטוב

ביאורים

 ביותר, הנכבד גם תורם, וכל לאדם, אדם בין מבחינה אינה ההלכה )ו(
 ידי לצאת החובה של כלליותה את אפוא מדגימה זו הלכה כך. לנהוג חייב

בה. חייב אחד שכל הבריות,
 נקיון של העיקרון מצפונו". עם "שלם להיות לאדם לו די שלא ומכאן )ז(

 של צל כל להרחיק החובה את האדם על מטיל הבריות, בעיני גם כפים,
חשד.

 פסוק מובא במשנתנו המקרא. בפסוקי דבריהם את לחזק החכמים דרך )ח(
 מהנביאים פסוק גם מובא בירושלמי בברייתא מהכתובים, ופסוק התורה מן

להלן(. )ראה
 הנוספים הפרטים במשנה. הנאמר את משלימה כדרכה, התוספתא, )ט(
 צורה קבל הזמן במשך שבודאי הלשכה, תרומת ממעמד חלק הם כאן

 עצמו, התורם של ראותו מנקודת הזה הטקס כל את לראות יש פורמלית.
 האנשים של ראותם מנקודת ולא מעליו, חשד של צל כל להרחיק הרוצה

כביכול. בו, החושדים התורם סביב
 והרי התורם, של למעשהו זה פסוק גם מתייחס מקודם לנאמר בהתאם )י(
 אנו מכאן והישר. הטוב את לעשות כדי החיפוש, את מזמין הוא כאילו זה

 לעשות רק לא שנועד, כמעשה והישר הטוב של משמעותו את לראות יכולים
 לעיני וגלוי ברור יהא המעשים שיושר להשתדל גם אלא ישרים, מעשים

 הכתוב את הדורש עקיבא, ר׳ של לפירושו בהתאם מובא הפסוק הרואים. כל
הבריות. ידי לצאת כמצוה

כב. לב, במדבר 7
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ת ו ר ו ק מ ב

 אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא :ואומר עקיבא. רבי דברי

 חכמים הכריעו שמים. בעיני הישר :אומר ישמעאל רבי ואדם.

 ־, ה׳ בעיני הישר תעשה כי :שנאמר ישמעאל, ר׳ דברי לסייע
 הוא ח׳ אלהים אל ה׳ אלהים אל ואומר )יא(. הטוב כאן ואין

ב ב, שקלים תוספתא י־. ידע הוא וישראל ידע

ביאורים

 שההלכה להשמיענו כדי כאן הובאה לא ישמעאל רבי של דעתו )יא(
 הברייתא שבעל מאחר אלא "? עקיבא ׳ר לשיטת ולא לשיטתו היא בתוספתא

הוא זה נוסף שלימוד אורחא, אגב לנו משמיע הוא נוסף, פסוק הביא הזאת

ערופה. עגלה במצות — ט כא, וכן דם, אכילת באיסור — כד. יב, דברים 8
כב. כב, יהושע 9

 לדעת .677 ׳עמ ח״ד, כפשוטה, התוספתא בספרו ליברמן הר״ש מסביר כך 10
הלשכה. את לתרום שנכנס נאמן באדם מפשפשין אם — המחלוקת עיקר ליברמן

 יבא שלא להשתדל וצריך מישראל גם נקי להיות חייב אדם שאמנם סובר ר״ע
 בני בעיני ישר הדבר שאין מפני בחיפוש, אותו מבזין אין אבל חשד, לידי
 ישמעאל ר׳ אבל פשפוש. שם נזכר שלא עקיבא, כרבי משנתנו וסתם אדם.
 את לערוד חייבים ולכן אדם, בעיני טוב גם הוא שמים בעיני שהישר סובר

 מספרי ראיה להביא יש ליברמן לדעת נאמן. אדם של בבגדיו גם החיפוש
 בעיני הישר לעשות :הנדחת עיר בפרשת יט יג, הפסוק על צו פיסקא דברים,

 נזכר לא כאן שהרי שמים. בעיני הישר ישמעאל רבי שאמר זו — אלהיך ה׳
 הנדחת בעיר דין שעושין אדם בני בעיני טוב זה שאין אלא עוד, ולא טוב,

 שמים בעיני ישר שהוא כל אלא ;שבתוכה הצדיקים נכסי את גם ומאבדין
לדעתנו, אך ליברמן. הר״ש דברי כאן עד אדם. בני בעיני גם טוב להיות סופו

— בבגדיו החיפוש מחמת נאמן אדם בכבוד הפגיעה — זה שענין בלבד זו לא
 מצאנו לא אחרים. טעמים מכמה הדברים את לקבל אין לגמרי, כאן חסר

אחר. מקום בשום עקיבא לר׳ ישמעאל ר׳ בין זו כגון ת י נ י נ ע מחלוקת
 דעת נוטה האנושית, ההגיונית הגישה את נוגד הפורמלי שהדרש מקום בכל

 משתמש עקיבא, ר׳ לדעת שבניגוד אלא עוד, ולא ההגיוני. לצד ישמעאל ר׳
 הנדחת עיר בדין דוקא להחמיר. ולא להקל כדי הפורמלי בצד ישמעאל ר׳

: ואומר רחובה״, תוך אל תקבוץ שללה כל ״ואת : הכתוב על ישמעאל ר׳ מסתמך
 לדי "אין : אומר עקיבא ר׳ ואילו הנדחת״. עיר נעשית אינה — רחוב לה ״אין
 מהספרי הראיה שגם ומכאן ע״ב(. מה )סנהדרין, רחוב" לה עושין — רחוב

 ישמעאל ר׳ דברי את מסייעים החכמים זה. בעניו דבר מוכיחה אינה צו׳ פיסקא
 שהישר בלבד, טקסטואלית כהוכחה אלא הנדחת, עיר דין העניו, מבחינת לא —

 בין להבחין מקום אין נזכר, אינו שהטוב ומאחר ה׳, בעיני הוא כאן הנזכר
את מביאה שהתוספתא אפוא, ברור, אחרים. בכתובים גם הטוב לבין הישר
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במקורות

 ובנביאים בתורה :יונתן רבי בשם נחמן בר שמואל ,רבי ו.

 שהוא כדרך הבריות ידי לצאת צייר שאדם מצאנו ובכתובים

 והייתם :דכתייב ? ,מנין בתורה )יב(. המקום ידי לצאת צריך

 בכתובים ,וגר. ח׳ אלהיט אל :דכתיב ? ,מנין בנביאים וגר. נקיים

)יג(. ואדם אלהיט בעיני טוב ושכל חן ומצא :דכתיב ? מנין

ב ג, שקלים ירושלמי

 מי שכל מלמד ;ומתן משא זה — תעשה בעיניו והישר ז.

 מעלין הימנו׳ נוחה הבריות ,)יד( ורוח באמונה ונותן שנושא
)טו(. בולה התורה כל את קיים כאלו עליו

כו טו, שמות על א׳ פרשה )בשלח(, ויסע ישמעאל דרבי מכילתא

ביאורים

 בעשיית התורה מתכוונת ישמעאל ר׳ לדעת אבל .11עקיבא ר׳ לדעת רק
 כאן ואין המצוות, כל תכלית שזוהי בלבד, שמים בעיני והישר הטוב
 מן מביאים אין הירושלמי בתלמוד וגם במשנה גם ואמנם מיוחדת. מצוה

ומישראל. מה׳ נקיים והייתם :המפורש הכתוב אלא התורה
 מהכתובים. אחד כל שמוכיח כפי שמים, ידי לצאת חובתו עם ביחד )יב(
 שני את במפורש מזכיר כאן המובאים מהכתובים אחד כל )יג(

האנושי. והגורם האלהי הגורם הגורמים,
 את מביא רמב״ן וכן האראוויטץ־רבין, במהדורת הגירסה היא כך )יד(

 שנושא מי שכל מלמד :שמעוני ובילקוט בדפוסים ואילו זו. בגירסה המאמר
 וכו׳. עליו ן י ל ע מ ו הימנו נוחה הבריות ו״ו( )בלי ח ו ר באמונה, ונותן

 חלק היא הבריות דעת — האחת לפי לעין. גלוי הגירסאות שתי בין ההבדל
 למסקנה, שייכת הבריות דעת — האחרת הגירסה לפי התנאי. ממשפט

 לכוונת בהתאם יותר נכון נראה שלפנינו הנוסח התנאי. ממשפט כתוצאה
להלן(. )ראה הדרש

והישר אלהיך ה׳ לקול תשמע שמוע אם "והיה — מקרא של פשוטו )טו(

 מה׳ נקיים "והייתם — הקודם לכתוב כמקביל והטוב״ הישר ״ועשית הפסוק
בבגדיו. המחפשים לאנשים ולא לתורם מכוון זה פסוק גם והרי ומישראל",

 "והייתם : לכתובים וסימיוכו שבתוספתא הדין מובא שפו, ח״א, שמעוני, בילקוט 11
 המחלוקת את להזכיר מבלי טוב", ושכל חן ומצא והטוב הישר ועשית נקיים,
עקיבא. לר׳ ישמעאל ר׳ שבין
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עמיתך תשפוט כצדק דיעביך
 יקותיאולהאפמאן הרב

ו קליוולאג

 ולא דל פני תשא לא במשפט עול תעשו "לא י״ט:ט״ו(: )ויקרא בתורה כתוב
 שלא — דל פני תשא ״לא מפרש: רש״י עמיתך״. תשפט בצדק גדול פני נהדר
 בנקיות. מתפרנס ונמצא בדין אזכנו לפרנסו חייב והעשיר זה הוא עני נאמר

 היאך זה הוא גדולי□ בן זה הוא עשיר תאמר שלא — גדול פני תהדר לא
 בצדק גדול. פני תהדר ולא נאמר לכך בדבר יש עונש בבושתו ואראה !ביישנו
זכות". לכף חבירך את דן הוי ד״א כמשמעו. — עמיתך נשפוט

 "כמשמעו". עמיתך תשפוט בצדק על באומרו רש״י כיוון למה לברר ויש
 שהוסיף ופי׳ הזהיר כבר במשפט עול יעשה שלא על "אמנם המלבי״ם: וכתב
 שא׳ ע״י לאמיתו, הדין מן ילוז שע״י סיבה איזה יגרוס שלא תשפוט בצדק
טענותיו". יסתתמו הדינים מבעלי

 לשון וזה דבר. בכל דינים בעלי שני השויית המשפט שצדק פירשו '׳וחז״ל
 דיני□ לבעלי מצוה האנשים שני ועמדו רבנן "תנו א׳(: עמוד ל׳ )שבועות הגמרא

 איזהו מושיבין שניה□ את להושיב רצו שא□ שמעתי יהודה ר׳ אמר שיעמדו.
 קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד יושב ואחד עומד אחד יהא שלא אסור

 שני ועמדו דכתיב איירי דינין בבעלי נמי קרא "דהא מבאר: ורש״י דבריך".
 זה שדין שנינו אחרת ובברייתא י״ט:י״ז(". )דברי□ הריב לה□ אשר האנשים

 יהא שלא עמיתך תשפוט בצדק "ת״ר עמיתך: תשפוט בצדק הפסוק מן לנו יוצא
 בדבריך" קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד, ואחד יושב אחד

א׳(. עמוד ל׳ דף )שבועות
 כזה בעניו זו השואה "דג□ זו: השואה של הטעם מה מבאר תמימה והתורה

 יפול שכנגדו הצד את מקרב להדיין האחד רואה דא□ צדק, משפט בכלל הוא
 פירש רש׳י וגם מעוקל". משפט יצא זה וע״י צרכו כדי יטעון ולא בקרבו רוחו
 שמכבדין חבירו יראה שלא יושב ואחד עומד אחד יהא "שלא באומרו: כן כמו

דבריו". ויסתתמו ממנו יותר אותו
עשה "מצות א׳(: הלכה כ״א פרק סנהדרין )הלכות הרמב״ם פסק וכן
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 זו המשפט צדק זהו אי עמיתך. תשפוט בצדק שנאי בצדק השופט לשפוט
 לו אומר ואחר צרכו כל מדבר אחד יהא לא דבר. בכל דינין בעלי שני השוית

 ושבסיפרא היא תוספתא זה דין של שהמקור הרדב״ז ופירש בדבריך". קצר
 ונראה לזה. וקשה לזה בדברי□ רך תהא שלא בעמך רכיל תלך מלא אותו למדו
 תשפוט בצדק מהפסוק מן זה דין לן נפקא י״ט:ט״ו ויקרא על הספרא שלפי

 לו אומר אתה ואחד צרכו כל מדבר אחד יהי׳ "שלא הספרא: לשון וזה עמיתך.
לעיל. כנזכר כן משמע א׳ עמוד ל׳ דף בשבועות וגם בדבריך". קצר

 דינין בלעי "שני בי(: הלכה כ״א פרק סנהדרין )הלכות הרמב״ם פסק ועוד
 למכובד אומר בזויין בגדי□ מלובש והשני יקרים בגדי□ מלובש מה□ אחד שהי׳

 כך אחר שויו שתהיו עד כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך הלבישהו או
 הפסוק מן זה דין לי׳ נפקא העדות שבועת שבפרק הרדב״ז וכתב בדין". תעמדו
 תשפוט מבצדק זה דין לי׳ נפקא לא למה בע״ד אני ותמה תרחק. שקר מדבר

עמיתך.

 דין בעל יהא שלא ג׳( הלכה כ״א פרק סנהדרין )הלכות הרמב״ם פסק ועוד
 דין ובעל למעלה יושב אחד דין בעל יהא לא וג□ עומד, שני דין ובעל יושב אחד
זה. בצד זה להיות צריכים אלא למטה, יושב השני

 שנאמר בצדק לשפוט הדיינים שנצטוו רל״ה( )מצוה החינוך כן כתב וג□
 הבעלי את להשוות מחוייבי□ שהדיינים הפסוק וכוונת עמיתך. תשפוט בצדק

 לעיל נזכר שכבר כמו מחברו, יותר הדין מבעלי אחד הדיין יכבד שלא דין
הגמרא. ומדברי הספרא מדברי

 רב "אמר מפסוקנו: ללמוד לנו יש לדון שנצרכים הדיינים למספר בנוגע וגם
 לדון. כשר נמי חד שמדאורייתא מלמד תשפוט, בצדק איקא דרב ברי׳ אחא
 ג׳ )סנהדרין קרנות" יושבי משו□ — בשלשה ממונות דיני חכמים אמרו ולמה
 לדון יכול שאחד לן ונפקא והלואה. בהודאה שמיירי מפרש ורש״י א׳(. עמוד
 ודאי ומתניתין כאן פרשיות עירוב "ואין יחיד. לשון תשפוט בצדק שכתוב ממה
 אלא מדאורייתא לאו והלואות בהודאות שלשה ומיהו כדאמרן קתני תרתי

 כדיני חכם שהוא איש לכל זו מצוה בכלל "וכן החינוך: כתב כן וכמו מדרבנן".
 בידו כח יש א□ הריב בעלי בין ד״ת שידון מצוה שהוא בדרכיו וישר התורה
 בצדק שנאמר בד״ת חבירו את דן א׳ וכמ״ש בד״ת לידון יכול יחידי ואפילו
 מבאר חינוך והמנחת יחידי". דן אד□ יהא שלא הזהירו וחכמי□ עמיתך תשפוט

 לרבים, מומחה להיות שצריך אומר והוא התורה". בדבר "חכם של מובנו מה
 ברבי□ במומחה ורק חצוף, נקרא לשמואל ואפילו יחיד. לדון לו אסור לאו וא□

עליו. חכמי□ מצות ומ״מ יחיד, לדון מותר
 דיני לדון דייני□ שלשה שצריכים חכמי□ אמרו למה מבאר תמימה והתורה

 בשלשה אבל בדינים. בקי שאינו השוק מן אד□ ג□ שידון לחוש "דיש ממונו:
א□ ולכן בו. שיסתפק הדבר עכ׳פ וידע וסביר, דגמיר חד בהו יהי׳ שלא א״א
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 קבלו□ שהבע״ד לא א□ דין דיניהם אין הדיוטים הם שדנו השלשה שאלו ידוע
פסול". או קרוב וכמו עליהם,

 עם עמיתך תשפוט בצדק יוסף רב "תני אמרו: א׳ עמוד ל׳ דף ובשבועות
 ע״ד שדריש תמימה התורה ומבאר יפה". לדונו השתדל ובמצות בתורה שאתך

שאתך". "עם עמיתך מלת ואסמכתא רמז
 דינים שני באו "אם כלומר: בתיגרי׳, למישרי בנוגע כאן דמיירי פירש רש״י

 אותו ופטור תחלה אותו פוסק הוי חכמים תלמידי של מהם ואחד לפניך
 של בפירושו תמימה התורה שהוסיף לבסוף׳ בא "אפילו המלים אבל מלפניך".

שלפניו. ברש״י נמצאות לא רש״י
 בעלי השויית דין לנו יצא תשפוט שמבצדק לעיל נזכר הלא לתמוה ויש

 ואפשר הארץ, ע□ לדין חכם לתלמיד דין להקדים יכולים איך כן ואם דינים,
 לדין באו "שאם צ״ט(: אות י״ט:ט״ו )ויקרא תמימה התורה שכתב במה לתרץ
 אין ישב לא ואם שב לע״ה ואומרים הת״ח את מושיבין הארץ ועם ת״ח

 לומר יש כאן גם ואפשר התורה", כבוד משום הדבר וטעם בכך, מקפידים
התורה. כבוד מטעם הע״ה לדין הת״ח דין שמקדימים
א׳( עמוד ל׳ דף )שבועות התוספות שכתבו מה ראיתי זאת שכתבתי ולאחר

 תחלה אחד דין בא דאם אחת בבת דינים שני "כשבאו תגרי׳: לי׳ למישרי ד״ה
 אי תשמעון. כגדול כקטן א׳( עמוד ח׳ )דף בסנהדרין כדאמרינן להקדימו צריך
 עמוד ק״ו )דף דכתובות" בתרא פרק כדאטרינן עדיף התורה דכבוד עשה נמי
ע״ה. לדין ת״ח דין להקדים אפשר התורה כבוד דמטעם מזה משמע אי(.

 ויש דיני□ הרבה לפניו באו שאם חז״ל שאמרו רל״ה( )מצוה החינוך וכתב
 אלמנה. ריבו יתום שפטו שנא׳ דינם להקדים שמצוה ואלמנה יתום דין ביניהם

 יש אשה דין וגם אחרים. מכדיני□ יותר לזרז נצטוינו שבדיניהם שמשמע
 שדין כן ג□ ומזכיר איש. משל מרובה האשה שבועת לפי איש לדין להקדים

 בצדק בכלל שאמרנו זה "וכל מסיים: והחינוך ע״ה. לדין להקדים יש ת״ח
הוא". תשפוט

 )הלכות הרמב״ם שכתב מה החינוך הזכיר שלא חינוך המנחת זה על וכתב
 קוד□ שניה□ ודין אלמנה לדין קוד□ יתום שדין ו׳( הלכה כ״ב פרק סנהדרין

 דף מכתובות זה יתום קדימת דין על הקשה משנה שהכסף ואומר ת״ח. לדין
 קמי׳ דיתמי דינא קאי והוי לר״נ קריבי׳ דשלח ענן דרב מעובדה ב׳, עמוד ק״ה

 של התורה כבוד שמחמת מינה שמע לדיני׳. ואחתי׳ דיתמי לדינא סלקא ומ״מ
עצמו. ת״ח דין שכן וכל יתום לדין דיני׳ מקדימין דת״ח קרוב

 ת״ח, קדימת לדין בנוגע באחרוני□ חילוק שיש חינוך המנחת כתב ועוד
 אפשר הנתבע הוא א□ אבל לו. דנ״מ התובע הת״ח אם דוקא אותו שמקדימים

 אפילו חבר לאשת ובנוגע להקדימו. יש כהן דגם ואפשר להקדימו. צריך דאין
הוא אשה לקדימת ובנוגע מדרבנן. עכ״פ בכבודה מחויבי□ בלעה מיתת לאחר
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 ורק קדימה לה אין לת״ח אבל פשוט. לאיש דוקא קדימה דין לה שיש אומר
כנ״ל. לת״ח קדימה דין יש לאלמנה

 בעלי השויית כלל ובין אלו הקדמה דיני בין סתירה שאין מזה ומשמע
 אלה. הקדמה דיני לטובת ההשויי׳ כלל את לבטל מספיקים טעמים שיש דינים
 לדין שבאו שנים על רק מוסיב דינים בעלי השויית שכלל לומר אפשר זה ומלבד

מוסיב. אינו חבירו לדין אחד דין הקדמת עניו על אבל זה. עם זה
וז״ל: דנ״ל. יוסף דרב מימרא על רש״י של פירושו קשה תמימה ולתורה

 רק אלא כלל איירי לא הדין בתכונת הלא יפה. לדונו הלשון זה פירוש לפי "צ״ע
 שלא אני ותמה זו. קדמות ענין תשפוט בצדק בלשון מרומז איפה וגם בקדמותו.

 צורבא אתא דכי לי תיתי רבא אמר א׳ עמוד קי״ט דף בשבת מ״ש ע״פ פירש
 הלא ולפי״ז בזכותי׳. דמהפיכנא עד רישא מזיגנא לא לדינא לקמאי מרבנן

בזכותו". להפך והיינו יפה לדונו השתדל הלשון יפה יתבאר
 ד״ה א׳ עמוד ל׳ דף בשבועות התוספות כתבו תמימה התורה דברי וכעין

 דף )שבת הקודש כתבי כל פרק כדאמרינן בזכותי׳ להפוכי "המייל לי: שלח למאי
 אבי רישא מגניני לא לדינא קמי מרבנן צורבא אתי דכי לי תיתי א׳( עמוד קי׳ט

בזכותי"׳. דמהפכי עד סדיא
ב׳(: עמוד ל״ב )דף בסנהדרין נמצא עמיתך תשפוט בצדק על בירור ועוד

 צדק צדק שופטים( )ר״פ וכתיב עמיתך תשפוט בצדק כתיב רמי לקיש "ריש
 התורה ומבאר מרומה". שאינו בדין כאן מרומה בדין כאן כיצד, הא תרדוף.
 משמע תרדוף צדק בצדק לקיש ריש קושיית ק״א( אות י״ט:ט״ו )ויקרא תמימה
 בצדק כן שאין מה הברורה האמת את למצוא הרבה ולחקור לדרוש שצריך

 שלא בקפידא אלא הרבה ולחקור לדרוש שצריך משמע לא זה שמלשון תשפוט.
 לדרוש ב״א להזהיר תשפוט צדק בצדק כתיב דלא רש״י ומבאר שקר. לשפוט
 מרומה, שאינו בדין וכאן מרומה בדין כאן בגמרא ותירצו הרבה. ולחקור
 "שהב״ד היינו מרומה דין ק״ב( אות י״ט:ט״ו )ויקרא מבאר תמימה התורה
 שמביני□ או בדבריו רמאות טענה מבינים או רמאי שהוא בהתובע מכירין
 ובדין ולחקור, לדרוש הב״ד שישתדלו אז שקר, שטוענים העדי□ דברי מתוך
וחקירות". בדרישות להרבות א״צ מרומה שאינו

 לדין אחד קראי כדשנין מתניתין אמר אשי "רב בגמרא: ש□ שני ותירוץ
 פירש זה ועל לפשרה". ואחד לדין אחד תרדוף צדק צדק כדתניא לפשרה, ואחד
 וחקירה, לדרישה בא לא צדק דצדק קשו, לא לקיש ריש להו דרמי דקאי רש׳י

 האחד את תרדוף ולא עיניך ראות לפי שלך פשרה וצדק שלך דין צדק "אלא
מחבירו". יותר

 והוא הרמז, דרך על עמיתך תשפוט בצדק הפסוק את מבאר הטורי□ הבעל
 צדק של מובנו דעתו שלפי ובחמישי, בשני יושבי□ שב״ד הפסוק מן שרמז אומר
לי׳ נפקא ועוד חמישי. יו□ ובתחלת שני ביום משמש זה ומזל צדק, המזל הוא
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 וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה רכיל תלך ולא ונשפוט בצדק מסמיכות
מחייביך^( וחברי מזכה אני יאמר ולא לזה

 אופנים, שני על עמיתך תשפוט בצדק הפסוק' את פירש שרש״י לעיל נזכר
 לכף חבירך את דן הוי "ד״א שני: פירוש והוסיף "כמשמעו", הי׳ הראשון פירושו
 כן, הלשון אין בספרא אבל אי. עמוד ל׳ דף בשבועות ג□ נמצא זה ובלשון זכות".
 הלשון וכן זכות". לכף האדם כל את דן הוי עמיתך תשפוט "בצדק כתוב: ששם

ו׳. משנה א׳ פרק באבות
"כמשמעו" — הראשון פירושו שלפי א׳( עמוד ל׳ דף )שבועות מבאר ורש״י

 לפי אבל שני. דין בעל עם אחד דין בעל בדין — ממש במשפט הפסוק מדבר —
 עושה חבירו "ברואה אלא דינים בעלי במשפט מדבר מכתיב אין השני פירושו

 תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול שאתה דבר
בעבירה".
 שהכתוב "ר״ל קי(: אות י״ט:טו )ויקרא תמימה התורה גם מבאר כן וכמו

 לזכות לדונו שאפשר דבר עושה חבירו רואה שאם אדם בני במדות גם מדבר
 חזקת לו יש אדם דכל משום נראה הדבר וטעם לזכות, לדונו צריך ולחובה
.חזקתו" על להעמידו וצריד כשרות

 זו ולתכלית פירושו, על שני פירוש רש״י הוסיף למה לבאר רוצה יקר הכלי
 שאינו מי את ולא בצדק ישפוט לעמיתו רק "וכי י״ט:ט״ו(: )ויקרא הקשה

 עמיתו, אינו של לדין — ת״ח של דינו — עמיתו דין להקדים דאפשר עמיתו״.
 יכולים לא עמיתו, לאינו ולא לעמיתו רק צדק משפט להוציא אבל לעיל. כנזכר
 כל את דן הוי מכאן "למדו יקר, הכלי ממשיך זו" קושיא מהכרח "ואולי לומר.
 אגב אחזקתי"׳. גברי ואוקי זכות לכף לדונו אין ברשע אבל זכות, לכף אדם

 אין "חבריך" במקום אדם" "כל גורס שהוא שאע״פ מדבריו משמע אורחא
 ומסתמא "חבריך". דהיינו כשרות חזקת לו שיש מי אלא ממש אדם כל פשטו

כן. הספרא לפי גם
 לידי רש״י הביא מה כן גם מבאר י״ט־ט״ו( )ויקרא הספרא על המלבי״ם

 בלשון עמיתך תשפוט בצדק שכתוב מה לרש״י שקשה ואמר שני, פירוש הוספת
 כמ״ש שנים, תמיד שהנדונים רבים, בלשון עמיתיך לכתוב לו שהי׳ יחיד,

 ההפוך שהוא צדק שיש שני׳ עוד "ודרשו אחיו. ובין איש בין צדק ושפטתם
 ט׳:כ׳{, )איוב ירשיעני פי׳ אצדק אם כמו זולתו. או עצמו המצדיק על ובא מרשע
 ור״ל כצדקי. ה׳ שפטני כמו מעשיו, בוחנים אם אחד באדם המשפט וצויר

תרשיעהו". ואל לזכות, חברך את שתשפוט
 על מברטנורה עובדי׳ הרב המיוחס הפירוש )והוא נקא העמר פירש כן וכמו

 פירושו. על שני פירוש רש׳י הוסיף למה קשה לו וגם י״ט־ט״ו. ויקרא על רש״י(
 צריך אדם כל דהא עמיתך הל״ל לא הראשון הפירוש משמעות שלפי "י״ל וז״ל:
זכות לכף האדם כל את דן הוי ד״א פירש לכך רשע אדם אפילו בצדק לדון
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 דהיינו לטובה שגלויין או סתומין שמעשיו מי אלא זכות לכף לדון לך שאין
 לך אין ולרעה לטובה בו שיש מעשה ועשה לרעה גלויין שמעשיו מי אבל עמיתך.

 שבט כי בו תאמן אל קולו יחנן כי כדכתיב חובה לכף אלא זכות לכף אותו לדון
אבות". מסכת המשנה בפירוש ז״ל הרמב״ם שכתב וכמו בלבו תועבות

 לכף דן של ענין באריכות מברר ו׳ משנה א׳ פרק אבות על בפירוש הרמב״ם
 רשע א□ הוא צדיק א□ בו תדע שלא אדם כשיהי׳ "ענינו אומר: והוא זכות,

 ואם טוב יהי׳ אחת דרך על תפרשהו שא□ דבר יאמר או מעשה שיעשה ותראהו
 שדן מה רע". בו תחשוב ולא לטוב אותו דון רע, יהי׳ אחרת דרך על תפרשהו

 חסידות. דרך נקרא מכריע לא והמעשה חזקה לאד□ שאין במקום זכות לכף
 הרמב״ם, דעת לפי מכריעה החזקה לרע, ובין לטוב בין חזקה לאד□ א□ אבל
 ונראה הטובות ובפעולות מפורסם צדיק שהוא נודע האד□ יהי׳ א□ "אבל וז״ל:

 אלא לטוב להכריעו יכול אדם ואין רע פועל שהוא מורי□ עניניו שכל פועל לו
 צד שום שיש אחר טוב שהוא אותו שתקח ראוי הוא רחוק ואפשר גדול בדוחק

 בכשרים החושד כל אמרו זה ועל לחשדו לך מותר ואין טוב להיותו אפשרות
 מעשה שיעשה ראינוהו כן ואחר מעשיו ויתפרסמו רשע כשיהי׳ וכן בגופו. לוקה
 להשמר ראוי לרע רחוק אפשרות צד בו ויש טוב שהוא מורות ראיותיו לכל

 יחנן כי נאמר זה ועל לרע אפשרות בו שיש אחר טוב והוא בו תאמן ושלא ממנו
 טוב שהוא מורות ראיותיו שכל זה באופן כ״ו:כ״ה(׳׳. )משלי בו תאמן אל קולו

 בדרך זכות לכף לדונו שיש אמינא דעתך סלקא קא לרע, רחוק והאפשרות
מכריעה. רשע שהוא חזקתו אלא כן, שאינו הרמב״ם לן משמע קא חסידות

 אד□ ע□ מדבר "זה ו׳(: משנה א׳ פרק )אבות יונה רבנו ג□ פירש כן וכמו
 איש והוא אותו מכיריו וא□ רשע. הוא ואם צדיק הוא א□ בו יודעי□ שאין
 חובה לכף לדונו שיש דבר יעשה ואם טוב עושה ופעמי□ רע עושה פעמי□ בינוני

 א□ יותר חובה לכף נוטה הנראה לפי אפילו או בשיקול זכות לכף לדונו ויש
 הדברים אין אבל נתכוון. לטובה לומר לו יש לזכות לדונו יכול ענין צד משום
 לכף ונוטה רע שכולו במעשה אפילו הצדיק כי גמור, ברשע ולא גמור בצדיק
 והנה השליט מלפני שיצאה היתה שגגה כי לאמר לטובה ידינהו עבר מכל חובה
 גמור הצדיק חובה לכף לדון אין כי לך הנה . . . מחילה ובקש והביט ניחם

 הגמור הרשע מן ג□ זכות, לכף האד□ כל את דן והוי לו הוצרך לא וממנו לעול□
 לאדם יש עון צד משו□ עליו לחוש נראה ואין טוב כולו מעשהו אפילו אמר, לא

 )משלי שנאמר וכמו כברו תוכו ואין עשה לפני□ ולומר חובה לכף לדונו
בלבו". תועבות שבע כי בו תאמן אל קולו יחנן כי כ״וג״ה(

 מכוון הרשע שאין ואומר זה יונה רבינו של פירושו מבאר שמואל והמדרש
 לאיש אותו שיחזיקו כחזיר טלפי□ להראות אלא שעשה במצוה שמי□ לש□
טוב.

של פירושו את וג□ הנ״ל יונה רבינו של פירושו את מביא שמואל המדרש
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 ולא מעושהו מעשה יצדק לא מפורסם רשע הוא אם "אבל ז״ל: אפרים הרב
 לפירושו מסכים אפרים הרב שגם מדבריו משמע בו". החוצב על הגרזן יתפאר

דנ״ל. הרמב״ם של
 הכלל את מבאר אבות מסכת על ישורון יסודי בספרו פעלדער גדלי׳ הרב

 "כל שהלשון אומר הוא אחדים: אופנים על זכות לכף האדם כל את דן הוי
 לא מגונה מדה בו רואה אתה אם ולכן האדם, מן חלק ולא משמע האדם"
 יש חובה לכף לדונו ובמקום אדם, בכל טוב יש באמת כי רע, אדם שהוא תאמר

המגונה. המדה את גרם מה לברר לך
 ולכן לחובה. האנושי המין כל את שדנים פסימיסטים שיש אומר הוא ועוד

 כל את כלומר זכות". לכף האדם כל את דן "הוי ואומר פרחי׳ בן יהושע בא
אחדים. אנשים או אחד איש ע״פ המין את תדון ולא האנושי, המין

 זכות לכף האדם כל את דן הוי הכלל שזה ז״ל הבעש״ט כשם כתב ועוד
 תירוצי□ מוצא ממנו אחד שכל כמו כלומר כמוך. לרעך ואהבת של פירושו הוא
 יש לחבירך שגם הכר חבירך. את תדון כך שעושה, המעשים על עת בכל

למעשיו. תירוצים
 תשפוט "בצדק סמיכות מבאר ודעת טעם בספרו שטערנבוך משה הרב
 בויקרא טי׳ז פסוק בתחלת בעמיך" רכיל תלך ו׳ילא ט״ו פסוק בסוף עמיתך"

 אד□ שבני "שמצוי אומר: והוא רכילות, לאיסור צדק משפט מצות דסמך י״ט,
 א□ וג□ הדיין, של ידו מתחת שיוצא דין פסק כל על דעת□ ומביעים מגני□
 ציוותה לפיכך רעה. דבת□ ומפיצי□ שלילה של צדדי□ מוצאי□ הדברים אמת

 למהר לא באזהרה נתחייב והעם צדק, משפט לשפוט להזהר הדיין על התורה
 רק בעמך. רכיל תלך לא איסור על עוברי□ שאז רכילות דברי עליו להוציא

 כאן רצב״א בילקוט פירש וכן וטעמו. פסקו לשמוע בעצמו לברר שילך
 שלדעתו יאמר שלא עצמו הדין לבעל לילך לא היא רכיל תלך לא שהאזהרה

ממש". רכילות איסור בזה שיש כדין, שלא הרב פסק
 אתך שכיר פעולת תלין "לא מן כתוצאה ט״ו פסוק מבאר הקדוש והאלשיך

 משל□ לא הבית הבעל שא□ אומר והוא י״ט. מויקרא י״ג שבפסוק בקר" עד
 אחדי□ ימי□ שעברו אחר בדין הבית הבעל את יעמיד הפועל בזמנו, פועלו שכר
 "אז נתתי. אני טוען הבית והבעל שכרו. ישלם הבית שהבעל מבקש והוא

 אפשר כי והוא וכוי. במשפט עול תעשו לא על ויעבור לחטא הדיין ג□ מתעתד
 עשיר איש כי היתכן בלב, יאמר או הצדדין. מן אחד אל בהטות הדיין יעבור
 רעב חרפת כי לומר ויטה רעב, לח□ להחסיר זוזי□ ארבעה או שלשה חמד

 העשיר את ויזכה הוא נהפוך כי ואפשר העשיר, על בעלילה לבא העני את השיא
 "או שני: דרך ויש לחטא, יכול שהדיין הראשון הדרך וזה במשפט". עול ויעשה
 א□ העשיר, נגד פניו להעיז רש איש לבו אל ערב היתכן יאמר כי הוא, יתהפך

לא על ויעבור האמת, השכיחוהו בעשרו העשיר שטרחת רק אתו, שהאמת לא
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 מי מסתפק הוא "כי לחטא: הדיין שיכול שלישי דרך עוד ויש דל". פני תשא
 מהדר יקפיד ולבל העשיר, את מחייב עושה, מה כן על שקר, הטוען הוא מהם

 דרך ועל שניהם". ידי לצאת כדי הרש את ומזכה הרבה ומכבדו עשיר פני
 ועל במשפט. עול תעשה לא התורה אמרה לחטא הדיין שיכול הנ״ל הראשון

 הדרך ועל דל. פני תשא לא התורה אמרה לחטא שיכול הנ״ל השני הדרך
גדול. פני תהדר לא התורה אמרה לחטא דיכול השלישי

 פעולת מהלין הנמשך על דברתי כה עד "והנה מסיים: הקדוש והאלשיך
 אין אך לו, נתן ולא עמו עשה אשר האיש נגד סרה ודובר ובכה ילך שהלוך שכיר.

 מעות לו אין אליו באמור זכות לכף הבית בעל את דן בלתי כשהפועל רק זה כל
 הוי עמיתך, תשפוט ובצדק בני איפה זאת עשה אומר כן על ביומו, שכרו לו לתת

 וכו"׳. בצדק אומרו א׳( עמוד ל׳ דף )שבועות ז״ל פירשו וכן זכות. לכף אותו דן
ויפה. הגיוני באופן תלין דלא ללאו ט״ו פסוק חלקי כל נתקשרו ובזה

 רב מדגיש זכות לכף חבירך את דן הוי מצות של הגדולה חשיבות את
 אדם דברים "ששה א׳(: עמוד קכ״ז דף )שבת יוחנן רבי בשם שילא בר יהודה
 הכנסת הן ואלו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל

 לתלמוד בניו והמגדל המדרש בית והשכמת תפלה ועיון חולים וביקור אורחים
 א׳ )פרק בפאה המשנה על בגמרא ופריך זכות". לכף חבירו את והדן תורה
 והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם דברים "אלו כתוב: ששם א׳( משנה

 אדם בין שלום והבאת חסדים, וגמילות ואם, אב כבוד הבא, לעולם לו קיימת
 ורש״י שייכי". בהני נמי "הני בגמרא: ותרצו כולם". כנגד תורה ותלמוד לחברו,
 ועיון חסדים גמילות היינו חולים וביקור אורחים "הכנסת התירוץ: את מבאר
 חסד, איש נפשו גומל י״א:י״ז( )משלי דכתיב חסדים, גמילות בכלל היינו תפלה

 לכף חברו את דן תורה, תלמוד היינו לת״ת כנים וגידול המדרש בית השכמת
 אנוס בזאת לי חטא לו ואמר לזכות שמכריעו דמתוך שלום הבאת בכלל זכות

 ג׳ דבכלל אתא לך לפרש יוחנן ורבי ביניהן; שלום יש נתכוון לטובה או הי׳
עליי". פליג לא יוחנן ורבי ואם אב לכבוד נמי ואיכא ו׳ להנך איתנהו דמתניתין
 רבנן שתנו ממה זכות לכף חבירה את הדן מצות חשיבות גודל משמע ועוד

 זכות". לכף אותו דנין זכות לכף חברו את "הדן בי(: עמוד קכ״ז דף )שבת שם
 את ודן שני□ שלשה בדרום אחד בעה״ב אצל שנשכר באחד מעשה שם ומביא
 לזכות, שדנתני כשם "ואתה הבע״ה: לו אמר ובסוף זכות, לכף שלו הבע״ה
לזכות". אותך ידיו המקום

 חייב אד□ שכל עמיתך תשפוט מצדק לנו שיצא רל״ה( )מצוה החינוך וכתב
 שלו□ נמצאים זה ידי שעל מאד, וחשוב גדול ענין וזה זכות לכף חבירו את לדון

 עמיתך[ תשפוט ]בצדק המצוה כוונת כל "עיקר סוף וסוף אנשים. בין וריעות
 החשד סילוק ע□ שלו□ ביניהם ולתת הדין יושר ע□ אד□ בני ביישוב להועיל

באיש". איש
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זבות לכןז דון _
ט״י(. י״ט סי״יקדא עמיתך תשפם בצדק

א
 אל יתיזזסו המה השופט בעד אומר יביע הזח הכתוב אשר החובות

 חובה אנחנו שומעים מזח גם אולם במקומה(/ )ראה המשפטים מערכת
הנהוגים. החיים ובעד אחד כל בעד נכבדה

כ

 על הן עמיתנוז גבר על משפטנו לחית החפץ׳ על אנחנו נבהלים מד.
 אתו. ואשר בעצמו הנאשם דברי את עוד לשמוע מבלי אף לבדה׳ שמועה פי
 בעניבי להיות האפשריים האופנים את ובמתינות במשפט יחד נביא בטרם גם

 הכף את עליו ולהכריע עמיתנו גבר אל נעל להשליך אנחנו רגילים הריע׳
 את ונפשנו רותנו בקרב נמית משים ובבלי הנהו׳ אשם כי ולהחליט לחובה.
עליהם. הזכות לו יש אמנם אשר והאהבה, הכבוד

ג

 במלוא הנזכר הכתוב תוכן את תמיד למלאות תשקוד אם כן לא אמנם
גבר על הנאמנה ודעתך תחרוץ אשד הטוב׳ במשפטו תחזיק אז כי — מובנו

 שום אין עוד כי ומופתים׳ באותות לדעת נוכחת לא עוד כל בפעוזם׳ עמיתך _
כן. אמנם ההוא׳ האיש ופשע חטא אמנם כי נכון. אל וידעת עליו. זכות צד
 חטא כי יעידו נאמנים עדים גם ואם האיש׳ חטא כי דאית בעיניך גם לוא

 באהבה להתגדר עליך הלא שופטהו׳ אינך אתה כי בזכרך. אז גס — ואשם
 ימצא תמיד ההוא האיש כי בנפשך לפעול נגדו זאת וצדקתך ובאהבתך ובצדק

 תבקש באפשרי. רק אם הרע׳ במעשהו גם כי עד — בעדו טוב מליץ בך
 את מעליו המקילים או בזכותו המלמדים כאלה אופנים למצוא עבורו אתה
 חמה זכות" לכף האדם כל את דו .׳הוי בדין" מתונים .׳הוו — עונו כובד

 החיים את המבטיחים חכמים דברי שהמה ז״ל׳ חכמינו לפודי האבות׳ מאמרי
 רימו גם ואם שבעתים׳ אותך הוגו בזכות ההפוך ע״י כי יהי ולוא ואושרם!

 אל זאת בכל טוב. מליץ תמיד להיות בחפצך פעמים. ושבע שבעים אותך
 אמנם כי חכור. משפטך. תחרוץ בטרם הזה׳ מהכלל ולבך ידך תרף ואל תנה
 מאשר הדיו׳ משורת ולפנים זכות לכף אנשים מאד. דין לשפוט יותר לך טוב

 אם לך׳ למלוח תוכל לא לעולם הן — מעוקל משפט אחד איש על תוציא
ברעיונך. אף חובה לכף אותו ולדון לשפוט אהד׳ לאיש אף הרעות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס65 מס עמוד רפאל בן שמשון הירש, חורב
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 הרי הרע, לשון את תקבל אם שכן כל לדבריו, תאזין זאת בכל אם ]קלח

 ]בבלי חז״ל כדברי המספר, מעוון גדול ועוונך לעבירה, שותף נעשה אתה

 האדם בני יתחייבו רק אם כי ה״ג[. פ״ז דעות הל׳ רמב״ם, ע״א; קיח פסחים
 אלה רק הארץ. מן מאליהם הרע לשון מספרי יתמו הרע, ללשון יאזינו שלא

 מקבלים אם עוד, ולא להשמעתה, אפשרות נותנים הרע ללשון המאזינים

 את עליו שטפלו מי אל ההתייחסות לגבי מסקנות ממנה ומסיקים אותה

 השנאה זרע את מצמיחים הם הפשע. מעשה את גומרים הם הם הרי הדיבה,
לפזר. ניסה הלעז שמוציא

 באושרך, בכבודך, ברכושך, להתנכל זומם שמישהו הוזהרת אם ]קלה[

 רגליים יש כאילו עצמך, על שתשמור מחייב בטיחותך שצורך הרי בחייך,

 התייחס הבריות כלפי ואהבתך הערכתך מחשבתך, מבחינת אולם לשמועה;

 חסד מטעמי לנהוג עליך כך מעולם. דברים היו לא כאילו השמועה אל

 ברוחך גם - לרעך באשר ממך דורש שהקב״ה המידה היא כך כי וצדק,

ובנפשך.

כ פרק

זכות לכף דון

טו( יט, )ויקרא עמיוזך• תשפיט בצדק

 )להלן ה״משפטים" לחלק שייכות הדיין על מטיל זה שפסוק המצוות נקלה

 אדם כל לגבי מלמד שהפסוק והחשובה הנעלה המצוה כאן ענייננו נד(. פרק
החיים. שיגרת ולגבי

 מבלי בעלמא, שמועה פי על עמיתנו! את לשפוט אנחנו נבהלים מה ]קלת

 אנו האפשרויות, כל את הדעת ביישוב ששקלנו מבלי בפיו, מה ששמענו
 והאהבה הכבוד את בנפשנו וממותתים עמיתנו, על ההרשעה אבן את בדדים

להם. זכאי שהוא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס89 מס רפאלעמוד חדש<הירשךשמשוןבן >תרגום חורב
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 תתמיד אז או שלפנינו. הפסוק את לקיים תקפיד אם הדבר יהיה כן לא ]קלח[

 שום נמצא ולא בעליל אשמתו הוכחה לא עוד כל זכות, לכף חברך את לדון

 שעבר שעה עיניך במו אותו ראית אפילו מזו, יתירה בדינו. להקל צד

 תעשה אל אתה - בעבירה שנכשל מהימנים עדים העידו אפילו עבירה,

 את תמיד ימצא ובאהבתך בצדק אותו תשפוט עמיתך באהבת דיין, עצמך

 מקום מכל או כלשהו זכות צד במעשיו המבקש ביותר, הנאמן פרקליטו

 אלה - זכות׳ לכף האדם כל את דן ׳הוי בדין׳, מתונים ׳הוו מקלות. נסיבות

 רימו אפילו ושלום. טובים חיים המבטיחים ו[ א, א, ]אבות חז״ל מאמרי הם

 תטוש אל כן פי על אף פעמים: מאה שולל הלכת אפילו שבעתיים, אותך

 מאה לטובה בהטייה להפריז מוטב עמיתך. את בשופטך הזה החסד יסוד את

אחת. פעם לרעה בהטייה לשגות מאשר פעמים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס90 מס עמוד רפאל בן שמשון הירש, חדש< >תרגום חורב
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 וחבר צדק ופועל חטים הולך קדשך, בהר ישכון וטי באהלך יגור טי ,לדוד טזטור
על נשא לא וחרפה רעה לרעהו עשה לא לשוגו על רגל לא .בלכנו אטה

 לא כספו . ימיר ולא להרע נשבע יכבד ח׳ יראי ואת נטאם בעיניו גבוה ,קרובו
: לעולם יטוט לא אלח עושה לקח לא נקי על ושחד בנשך גתן

 בלי ואחרין ראשיה בלי ראשון שהוא , המלכים מלכי מלך הקב׳ה של שמו יתברך
אגי צבאות ה׳ וגואלו ישראל מלך ה׳ אמר כה ובא מעיד והכתוב ,אחרית

 וירעה בדכתיב מתחת, האר׳ן ועל ממעל בשמים אלהים, אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון
 .עוד אין טתחת הארץ ועל מטעל בשטים האלהים הוא ה׳ כי לבבך אל והשבות היום
 פה שם טי ה׳ ויאמר כתוב ועוד ,היצירה בספר שכתוב במו ,ידיו מעשה עולם יצורי וכל

 חייבים אגו כלם ועל .ה׳ אנכי הלא עור או פקה או חרש או אלם ישום מי או לאדם
 ובדר .עשיתיו אף יצרתיו כראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל כרנתיב ,ולפארו לשבחו

 קדושות, בשתי והקדישם יעקב, קהלת מורשה היות תורתו את והנחילם אומה מכל בישראל
 טבל פנולה לעם לו להיות אלהיך ה' בתר ובך אלהיך לה׳ אתה קרוש עם כי בדכתיב
 וכתיב ,יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה וכתיב ,האדמה פני על אשר העמים

 ולברך לשרתי לחלקו העמים טבל והבדילם אני, קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם
 בי , בהם ולחיות טצותיו לשמור וצונו .נחלתו חבל יעקב עמו ה׳ חלק בי בדכתיב ,בשמו

 לנו ויקחה השמיטה לנו יעלה מי לאטד היא בשטים לא כרכתיב ,אלינו קךובים הדברים
 שאינו טי ובל ,לעשותו ובלבבך בפיך טאד הדבר אליך קרוב כי ונעשנה, אותה וישמיענו

 והעיסק יתקצרון, לאו ,וגם ימיך ואורך חייך היא בי שנאמר ,ישינ^תקצרין בתורה עריק
 צפנת אשר מובך רב מר, כדבתיב .הבא ובעולם הוה בעולם שכרו נוטל ובמצות בתורה
 הבא ולעולם , אדם בני ננר הוד• בעילם שברו , אדם בני ננד בך לחוסים פעלת ליראיך

 דגרול ,אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל בהו כתיב מה לאוהביו, ליראיו הצפון טוב רב
 חמורה כבטצוה קלה בטצוה זהיר הוי שנינו אבות ובפרקי ביראה, מעושה מאהבה העושה

 שהיא הקן בשלוח ימים אריכות שנא׳ ולמד וצא , מצות של שכרן מחן יורע אחה שאין
את לבזות יבא הקלה את והמבזה , חמורה טצוה שהיא ואם אב ובכבוד ,קלה מצוה

 ז חטאה העגלה וכעבית שוא בחבלי העין מושכי הוי כרבתיב ,החמורה
לבלתי פניכם על יראתו תהיה לבעגור שנא' יחטא לא שטים יראת בו שיש מי וכל

 הסומך הוא שטים וירא ,מאד חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשרי וכחיב ,תחטאו
 ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ שנא׳ ,מנבפיו וטחזיקם ומכבדם ההורה בעלי אח

 והמקיים ,תשבע ובשמו הדבק ובו תעבוד ואותו תירא אלהיך ה׳ אה יכתיב ,מאושר
 . והתפלה והיראה התורה היא העכורה כי ,הדברות עשרת מקיים אלו התיבות עשרת
 את ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה שנא' ,מנין והיראה התורה

 .נפשך ובבל לבנך בבל אלהיך ה׳ את ולעבור אותו ולאהבה בדרכיו ללכת אלהיך ה׳
 מנין התורה מן הכתובים, ומן הנביאים מן התורה מן עבווה, שנקראת טצינו והתפלה
 ובבל לבבכם בכל ולעבדו אלהיכם ה׳ אח לאהבה וגו׳ תשמעו שטוע אם והיה דבתיב
 דברים עטכם קחו דבתיב מנין הנביאים טן ,תפלה זו אלא בלב עבורה יש וכי , נפשכם
 די אלהך בדניאל דכתיב מנין הכתובים מן .שפתינו פרים ונשלמה וגר ה׳ אל ושובו
 בדבתיב ,תפלה זו אלא בבבל פלחן יש וכי , ישזבינך הוא בחדירא ליה פלח אנה

 שלשה על אבות בפרק ושנינו ,אלהיה קדם ומצלי ברכוהי על כריך הוה חלתא וזמנין
 מגון החורת על , חסדים נטילות ועל ,העבודה ועל ,התורה על ,עוטר העולם דברים
אלמלא העבודה ועל .שטתי לא וארץ שטים המת ולילה יומם בריתי לא אם שנאט׳

מעמדות
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המנהיג ספר6
 עולם אמרתי חפרים נטילות ועל .טקראי להו ויליף , וארץ שטים נתקיימו לא מעטרות

 בשביל אלא מתקיים העולם ואין , ישראל בשביל אלא נבראת לא והתירה .וגו׳ יבנה חסד
 לציון ולאטר ארץ וליסוד שטים לנטוע כסיתיך ידי ובצל בפיך דברי ואשים שנא׳ ?}ראל,**

 פרק ובטנלה ,אתה עטי לציון ולאטר שנא׳ ההורה בעבור להגאל ועתידים , ענדאתה
 עוטר העולם שאין ללטדך החג בקרבנות קורין החג יטות כל ושאר ,בירושלמי העיר בני

 דברי ואשים . אחר בפסוק ושלשתן , חסרים נטילות ועל העבודה ועל התורה על אלא
 שעוסק טי שכל ללמדך . חסדים נטילות זו כסיתיך, ידי ובעל תורה, חלטוד זו נפץ,
 לנטוע .אלהים חסדך יקר טה שנא׳ ,הקב״ה של בצלו ישב חסדים ובגמילות בהורה
 , ולא הסק-אית כל על וחזרנו , אתה עטי לציון ולאמר . הסרבנות אלו ,ארץ וליסוד שטים

 אוכל) איתם העושה דנריס"שארם אלו פאת בטסבת ?הנןזח.! אלא ןיוצ אלישר ושנקרא עינימ
 ונטילות ואם אב בבור ,הן אלו .הבא לעולם לו קימת והקרן הזה בעולם סירותיהן

הם הן חסרים ונטילות ,בלם כננד תורה ותלמוד לחבירו אדם בין שלום והנאת חסרים
 ,מנכסיו חבטים חלטידי והמהנה זכות לבך בירוח את והדן םחולי ובקור אורחים הבגסת ,

 לעשידיסרך־ $ף חסדים נטילות , לעניים הצדקה ,-בצדקה שאינן "דברים שלשה בהן ויש
 .בנופו אף חסדים נטילות ,בממונו הצדקה ,למתים אף חסרים נטילות .לחיים הצדקה
 כוון הוא העבודה ובכלל חבירו, בן ואה הורה התלמוד בניו את המגדל התורה ובכלל

 הברכות שבע עם בעונתה שטע את ולקיוח הכנסת לבית ולהעריב ולד,שבים ,התפלה
 מתוך בתפלה ולעמוד .ונו׳ הללתיך ביום שבע שנא׳ טר, לקיים , ולאחריו לפניו שיש
 עול עליו ויקבל . תשכיל ואז דרכיך אוו תצליח אז כי ,לתפלה גאילה ולסמוך ,תורה דברי

 טצותיו עליהם והעטים ישראל את הקב״ה הקריש בי , מאהבה מצות ועול שטים מלכות
 הנשואים בטן מני העטופים יעקב בית אלי שטעו שנא׳ ,בע^ש״הבא להנחילם הזה בעולם

 הטילה עם ברית כי , שבתורה מצות לתרייג זבר שהיא ־הטילה מצות היא זו , רחת מני
:פלה ישועתנו האל לנו יעטם יום יום ה׳ ברוך ,עליהם שנהן הקב״ה מטה׳ט של וחותמו ,תרי״ג

.בסיני לטשה שנאסרו מצות הרי״ג הן אלו
 ,המצות כל שרש והן ,באד,לך ינור מי ה׳ זה במזמור עשרה אחת על והעמידן דוד בא

 אלה אלא נאטר לא אלה בל עושה ,לעולם יטום לא אלה עושה ,בסוף כתיב מה ראה
: מאלה אחת אפילו

 בבצעטעשקות, מואם מישרים, ודובר צדקות, הילך שנא׳ . שש על והעמידן ישעיה בא
ור,מקיימם בדע, מראית עיניו עוצם ,רמים משטוע אזנו א־טם בשחר. מתטיך כפיו נוער

 מרומים שברו מה ראה . נאמנים נתןטיטיו לחטו טשנבו כלעים מצרות ישבין מרומים הוא1•
 ,הזה בעולם משגבו סלעים מצודות אלהיו, ה׳ עם החיים בצרור צרורה נפשו והיתד, ,ישבון
 ירושלים זו מרחקים ארץ תראינה ,המשיח מלך זה עיניך תחזינה ביפיו מלך וכתיב

. אטן ,לתוכה יקרבנו הצור ,ממנו שנתרחקה
אם כי טמך דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך הניד שנא׳ . שלש על והעמידן טיכו; בא

: אלהיך עם לבת והצנע חסר ואהבת משפט עשות
קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה׳ אטר בה שנא׳ . שתים על והעמידן ישעיה חזר

 טכל וצדקה טשפט העושה גדול בי שלטה יאטו־ ,להנלית וצדקתי לבא ישועתי
וכתיב ,מזבח לה׳ נבחר ומשפט צדקה עושה שנא׳ ,המקדש בבית מקריבים שהיו הקרבנות

.־ עת בכל צדקה עושי משפט ש־מי־י אשרי
 אמונות איש שלמה אמר ובן יחיה באמונתו וצדיק שנא׳ . אחת על והעמיר; חבקיק בא

בפרקי ששנינו בטו , השלים ועל האמת ועל הדין על ועוטד הובן והעולם .כרבות רב
 אמת ,אחד בפסוק ושלשתן ,שלשתן נעשו הדין נעשה ,ירושלמי העיר בני ובפרק .אבית

שנא, אמת הקב״ה של וחותמו ,באמת ועומד תלוי והכל ,בשע־יסם שפמי שלום ומשפט

ות'
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ד^ות הלכות

 הוא שהיה מה וכל לו, ההוגנת עצה לו לייעץ חייב מחבירו עצה ליטול הבא כז.
אם ואפילו להכירו, דעה עצה המייעץ אבל להכירו, לייעץ חייב כן עושה, עצמו

 להכשיל כדי כן לו ומייעץ לו, טובה הכי העצה אינה אבל במקצת טובה היא העצה
 ונאמר יד׳( יט׳ )ויקרא מכשול תתן לא עור לפני משום עובר להרויח.לעצמו, או חבירו
 נאמר לכך לטובתו, נתכוונתי אני יאמר ואם יח׳(. כד )דברים בדרך עור משגה ארור

 עצה ליטול הבא לטובת היתה כוונתו באמת אם מבחין י יתברך שהשם מאלוקיך, ויראת
 הוא הוגנת עצה לו שיתן ידי שעל ורואה עצה, ממנו ליטול חבירו בא לא.^ם או

 אך לך, טובה הכי העצה זאת לו ולומר להוכיחו יכול אם בזה, תלוי אז יפסיד, בעצמו
 יסלק כן, לעשות יכול אינו ואם כן. יעשה תפסידני, אל ונא לי, הפסד יש הזה בדרך
 הבא כוונת ואם לטובתו, שאינה עצה לייעצו לו אסור אופן בכל אך מלייעצו, עצמו
(6להכשילו.) כדי לרמותו מצוה אז לדעה, עצה ליטול

 הרבים ובעונותינו מלקות, חייב לשון בכל בכינוי או ית׳ בשמו חבירו את המקלל כח.
וכן תורה. של לאו על בזה ועוברים לעז. בלשון ואומרים בזה נזהרים שאינם יש

 אל שאומר כגון ברכה מכלל הבאה קללה לקלל או כינוי ובלא שם בלא לקלל אסור
מלקות.)*( חייב אינו בזה מקום ומכל וכדומה, לה׳ ברוך פלוני יהיה

כז סימן

זכות לכף חבירו את לדון מצוה דיני

 עמיתך תשפוט בצדק שנאמר זכות לכף חבירו את לדון התורה מן עשה מצות א.
עבירה דבר שהוא מאוד שקרוב דבר עושה שמים ירא ראה אם כיצד, טו׳(. יט׳ )ויקרא

 ואם זכות. לכף ולדונו זכות עליו לחפש חייב אלא חוב, לכף לדונו אסור מקום מכל
 בגופו.)*( לוקה בכשרים החושד חכמים אמרו זה על וחשדו, עבר

ספק הדבר אם בו, נכשל ולפעמים החטא, מן נזהר כלל שבדרך בינוני, האיש היה כ.
הרבה, מכריע חוב כף אם אבל זכות. לכף ולדונו הספק להטות חייב השקול

 איסור בזה יש וממילא להנליטן. דאסור היטב(

 דרק בדעתי עלה והנה פנים, דהלבנת חמור

 אחד גדול אך הותרה, תורה תלמוד לצורך

מותר. לטובתם, שהוא דנל לי אמר שליט״א

 דברים מילי דהני לומר צריך כרדזך על אמנם

 ומדות שמים ויראת כתורה ברור תועלת שהם

אחד, אומנות יודע אם אבל אומנות, וכן טובות

 בנו להכות לאב דאסור :()ח מכות בגמרא מבואר
ולכז הכלמה. לגבי וה״ה שניה, אומנות ללמדו

171 (}71) חיי□ משה בן יוסף אברה□ אהרמן, :עולם הליכות

מצוה. שהוא בזה כיוצא לצורך דוקא
פ׳ רוצח הל׳ רמב״ם עור, לפני הפסוק על תו״כ ם.

יא. פרק ישרים מסילת יד׳, הל׳ יב׳

ג׳. ו׳ קצש״ע צ.

 הרע וכלשון ג׳, סעיף עשין בפתיחה ח״ח עיין א.
 כל ונתבארו ושם, שם ובבמ״ח ז׳ סעיף ג׳ כלל

 וחשדו עבר ואם )ומש״ב האלו הדינים מקורות

 אבות המשנה בפירוש ז״ל הרמכ״ה מלשון הוא

כג׳. סימן ק״י וע״ע ו׳ן. משנה א׳ פרס
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קגחןוית הלכות

 לדונו איסור בו שאין אף זכות, משום הדבר ורחוק עבירה, באמת שהיה הדבר שקרוב
ספק. בגדר הדבר יהיה פנים כל ועל זכות. לכף לדונו מצוה מקום מכל חוב, לכף

 לכף לדונו יש ,(בלרוע> מעשיו רוב או כלל, בלבו שמים יראת שאין בחנתו ואם ג.
חוב, לכף לדון שמותר במקום גם והנה זכות. לכף נוטים הדברים אם אף חוב,

 לשון עליו לדבר אין וכן דק. פי על שלא רע מעשה שום לו לעשות אק מקום מכל
לזה. השייכים הדינים כל שיודע חכם הוראת ידי על אלא רכילות או הרע

 חייב ההוא הענין לפי צדיק נחשב ראם הענק. לפי אדם כל די^לדון לי נראה ד.
מדקדק יהודי ראה אם ולמשל הרבה. מכריע חוב הכף אם גם זכות" לכף לדונו

 אם אף זכות לכף לדונו חייב שבת, חילול שהוא לכל הידוע בדבר שבת מחלל במצות
 כן אם אלא נפש, פיקוח ענק כאן היה שבודאי לומר שיש הרבה, מכריע חוב הכף
 כמדקדק ידוע ואין הרע, לשון סיפר הזה האיש אם אמנם כן. שאינו ודאי באופן בירר
 בעבירות שפרוץ באיש מוחזק היה אם כגון להיפך, וכן כבינוני. דינו הרי מאוד, בזה

 שהאיש לו וסיפר אחד ובא ההן, עבירות לגבי רשע שנחשב עד לחבירו, אדם שבק
 להאמין, מותר אלא המעשה, היה שלא ולומר זכות לכף לדונו צריך אין העליבו, הזה

 פי שעל אחר מצד זכות לכף לדונו יש )אמנם הזה, איש להנהגת מתאים שמרכזה
 האיש ראה שוב אם אמנם אלו( בדברים המצות חיוב גודל יודע אינו שקיבל חינוך

מ( מצות, שומר ישראל איש כשאר אלא כרשע דעו אין שבת, מחלל הזה
 לעוולה שנראה מעשה איזה רואה האדם דלפעמים אלו. בענינים גדול כלל ויש ה.

התבוננות, חוסר מתוך לו בא וזה כלל, לחבירו זכות צד בה רואה ואינו גדולה,
 יודע אינו אולי או בזה, שוגג היה שאולי לפעמים ימצא חבירו, אודות יחשוב שאילו
 היתה אולי או טוב. לדבר זה דבר חושב היה שקבל החינוך לפי ואולי האיסור, חומר

 לחשוב, לו יש ועוד מאחרים. ששמע או בעתון שקרא ממה אחרת קצת המציאות
 שכן וכל באחיו, המדה אותה היתה ואם אדם, באיזה רעה מדה רואה פעמים שהרבה
 הרע היצר מסיתו אחר אדם אצל שהוא מפני ורק מזה. עין מעלים היה ודאי בעצמו,

 אק דבר, סוף יח׳<. שם )שם כמוך לרעך ואהבת אומד הכתוב אמנם עין. להעלים שלא
 מן הדברים יהפכו ממש ידם ועל חבירו, בעד לתת האדם שיכול להתנצלויות סוף

 זאת. עשה מצות על עבר הרי חוב, לכף אותו ודן בזה נתעצל ואם הקצה. אל הקצה
 ועשק לאוק ושאר ורכילות הרע לשון על לעבור הגדול הגורם שהוא אלא עוד ולא

לחבירו. אדם שבין
 לחפש כוחותיו בכל וחקר ודרש עוולה, דבר עושה אדם ראה אם האדם יעשה ומה ן.

אל ר׳( משנה ב׳ פרק )אבות חז״ל שאמרו במה יתבונן בידו, עלה ולא זכות, עליו

ד״׳ל לא או אחר בענין גמור צדיק נחשב להיות ריח׳. אות ג׳ שער יונה רבינו לשון ב.
מתויקים אין שוב ענין באיזה קצת שפקד דמאחר

לענין גמור לצדיק שנחזיקנו עד כ״כ בי״ש אותו ע״ש, ת׳ ד סעיפים יא׳ בסימן בזה הארכתי ג.
וצל״ע. אחרת מצוה יכול אם מסופקני ישראל איש כשאר ומש׳־כ
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ימ*״*זיט!קד
דעות הלכות

 עני אר כמותו עשיר במקומו, היית אתה ואילו למקומו. שתגיע עד חברך את תרץ
 שהוא כמות עושה היית שלא במדותיך הידעת קבל, שהוא כמותו חינוך עם כמותו,
 מוסד איזה על עוולה שמועות כשיוצאות אנשים איזה של פיות יסתמו )וכזה עושה.
בעיקרן לא ואם בעיקרן, שקר הן השמועות כלל שבדרך ממה שחוץ חכעשלום, תורה

 קרוב כי גם זכות לכף לדון נתחייבנו שמים יראי על שכן וכל בחלקן, הפחות לכל //*
 אמתלאות וכמה כמה ימצא הרבה יתבונן שאם ועוד חוב, לכף לנטות הדבר

 לעתונות או לשמועות אמיןלה !ואסירוכדומה. אותו הטעו שאולי כגון והתנצלויות,
 חס עוולה איזה עשו נניחשחלילה מזה, וחוץ במזיד. שעשו ואומרים זה המכחישים

 תקציב שעול אדם מרגיש איך לעצמו לתאר האדם צריך תורה, מוסד לצורך ושלום
 ואינם דשן חיי שחיים מאנשים נדבות לאסוף עליו יום ושיום שכמו, על תורה מוסד

 הוא האם במקומו, הוא היה אילו ויחשוב התורה, לעמלי הונם מרבית למסור מוכנים
לזה, צריך היה לא הזה המוסד מנהל שגם ויחשוב ממנו, גרוע או ממנו טוב יותר היה

 מהבלי פרש והוא מכובד, הבית בעל ולהיות הזה עולם לחיי לפרוש יכול היה שהרי
 עשה הדחק מתוך אם ומה תורה, של עולו לשאת כדי דוחק חיי לחיות הזה עולם

 ודאי אלו כגון מחשבות וכשיחשוב זה, ידי על לגמרי ערכו נגרע האם ועוולה, שגיאה
 גאוה אלא זה אין ממנו מתלוצצים אדם שבני מה שכל וידע מעצמו, יתבושש
לו׳( כה׳ )ויקרא עמך אחיך דוחי עשה מצות בזה ויקיימו לעזרו, ימהרו ואדרבא וליצנות.

 חם המוסד.עצמו למנהל חלילה )אמנם התורה. החזקת מצות בזה שיש ממה חוץ
 התורה שאץ התורה, לטובת שהיא כל עוולה איזה לעשות לו שמותר לחשוב ושלום
 וקרא תורה, להחזיק כדי עבירה שום לעשות ואסור שקר, של אלו בכספים חפצה
 לשאר אלא אינם דברינו וכל יג׳(. ג׳ )צפני׳ וכו׳ עוולה יעשה לא ישראל שארית כתיב

בזה(. שגו ושלום שחם אותם על זכות ללמוד מחוייבים שהם אנשים,

 ועדה עדה כל לדון מחוייב כן זכות לכף מישראל אדם לדון שמחוייב כשם ז.
בכלל גם נכנס )חה אותם יבזה לא מוזר, מנהג רואה ואם זכות, לכף מישראל

 ישראל והנה אותם. יבזה לא פנים כל על דעתו, לפי מוצדקת שאינה ואף הרע( לשון
 שהיו מהגוים נסיונות להם היה מקום ובכל העולם, קצוי לכל הזה המר בגלות נתפזרו

 המקום לפי וחסרונות מעלות להם יש מישראל ועדה עדה בכל כלל ובדרך שם,
 עצמו מחסרונות עין להעלים האדם וטבע שנים, ואלפי מאות שם שנמצאו והמציאות

 ולכן בעיניו. מחרים הם אחרים ושל ו״טבעיים" "נורמלים" אצלו נראים שהם ועדתו,
 חה כמוהם. היית אני גם עדה, באותו גדלתי אני שאילו לבו, אל להשיב האדם צריך

 נולד שאהיה מלך גזירת אלא חכמתי, מצד לא זה ביניהם גדלתי לא שאני המציאות
 מעם חלק כמוני שכמוהם מהם, טוב יותר ארגיש והיאך פלוני, במקום שלי להודים
 מגנה אם שכן וכל בלבו, אותם מבזה אלא כן, עושה אינו ואם אצלו. ואהובים השי״ת
הרע. לשון ובעלי ליצנות בעלי בכלל הוא הרי אותם,

ותחתונים, עליונים חמדת וסגולתו, השי״ת עם שהם בכללו, ישראל על שכן וכל ח.
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קהדעות הלכות

 זכויות, עליהם יחפש אלא גנות, עליהם מלהגיד ליזהר בדיבורו עריך אדם כמה
בתפלתו. ובין לחבירו אדם בין בדיבורו בין
 לו יש בעולמו הקב״ה שברא מה כל זצ״ל עוזר חיים רבי הגאון מרן את שאלו ט.

זכות, לכף לדון זצ״ל הגאון מק וענה עקום". ב״שכל יש תועלת מה תועלת, איזה
 תכלית שזה ומאחר שם.)י< עיין קכז דף שבת במסכת שהובאו מהמעשים ראיה והביא
 ויתיר זאת, לתפקיד שלו עקום" "שכל בכח להשתמש לאדם יש עקום", "שכל בריאת
 שכל פי על שאינם פי על אף חבירו, על והתנצלויות אמתלאות כל לחשוב שכלו
 חבירנו שנדון יתברך, השם רצון שזהו זכות, לכף חבירו לדון כדי זה וכל הישר,
 ידינהו יתברך ה׳ גם מדה, כנגד מדה זכות, לכף חבירו והדן לטוב, ונכריעו בצדק,

זכות. לכף

כח סימן

ליצנות הלבות

 ליצנות לדבר אסור פעולות. או אנשים ולבזות להתלוצץ היא הליצנות מדת א.
(א> הזה. בכלל ודאי וליצנות בטלים, בדיבורים ולא ז׳( ו׳ )דברי□ בם ודברת שנאמר

 עבירות שגורם לומר )רצה לעבירה, שניה גם הוא עצמו, בפני איסור ומלבד^חו
 והוא עליו, באין ויסורין בגהנום, נופל המתלוצץ וכל שמים. יראת ומעבירה הרבה(

 שאינן כתות מארבע אחד הוא ליצנים וכת )ס כליה. וסופו יסורין שתחלתו קשה
 בהם שיש ועתונות וספרים מינים, בספרי הקורא זה ובכלל השכינה. פני מקבלות

 ומטמאים מקלקלים בודאי אלו דכל בזה, וכיוצא פה וניבול זנות או ליצנות או מינות
 האדם בתוך אלקים הצלם על שמתלוצץ מזה גדול ליצנות לך ואין נפשו, וגם דיבורו

 )י( בדבר. מאוד חז״ל שהחמירו החיצוניים בספרים הקורא בכלל והוא נפשו, וקדושת
נחוצה(. הערה יא׳ בסעיף )ועיין

 להתלוצץ דמותר הדין והוא <ה> זרה. עבודה של מליצנות חוץ אסור ליצנות כל ב,
כדי יהיה זה בכל כונתו ועיקר )י( המצוות. ועל התורה על שמלעיגים מאנשים

מליצנות. ליהנות כדי ולא והמינות, דרה העבודה לבזות

 זצללה״ה. גארעליק ירוחם רבי הגאון מורי מפי ד.

 ט׳. פרק השמירה חובת ח״ח א.

ה׳. פרק ישרים מסילת וע״ע :יח זדה עבודה .3

מב. סוטה ג.

 ליצנות לך אין הוספתי ט׳. פרק השמירה חובת ד.

"ליצנות" נקרא זה למה ביאור וכו׳

כה:. מגילה ה.

 בפנים. סתמתי והנה יב׳. פרק השמירה חובת ו.
 דבירך ואע״ג בזה״ז, גם שייך זה שדין וכלומר

 בגופם, ה״מ מ״מ שנשבו, כתינוק נידונים כלל

 כפירה של מעשים הם בודאי מעשיהם אבל

 על הוא הליצנות עיקר והרי עול, ופריקת

בפנים. וכמש״כ המעשים.
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' ישראל קודש

לזכות חבירו את לדון כמצות עדנים - כג

קטר

 מ״ע הניא ג׳ סעיף נעשין חיים החפץ א.
מקרא שנלמד זנוח לכף לדון

 הדין יסוד והביא עמיחן. משפוט דנצדק
 ז״ל ונרמב״ם נשע״ח ז״ל יונה מרנינו

 דנאדם ו׳ משנה א׳ פ׳ אנוח סה״מ

 מכריע מונה הכף אס אפילו צדיק שמומזק

ונמי זכות, לכף לדון ציווי יש מ״מ יומר

קע״ז עשה נסה״מ הניא ז״ל .־"שהרמנ״ם יומר מכריע זכוח הכף אפילו רשע שמוחזק

!מ

לו שיש מסחנר לרשע שהוחזק ונמי ענירה, / (

המצוה, שעושה נמה רעה כונה איזה
 נראה דאם ו״ל יונה רנינו פסק ומיגוני,

 ואפילו וכוח, לכף לדון חייג השקול ספק

 להכריעו אין מ״מ מכריע מוג כף אם

 זה וכל ספק. כמו הדנר יהיה אלא לחונה

 עושה אדם שאין מסמר שכן משפט, מדיני
 נמה עונר זה על העונר והנה ענירה,

נטפו, לוקה נכשרים החושד מז״ל שאמרו

 נעל הוא כאילו כשר על למשוב דאסור

 כמו עליהן לשוג הקשוח מן והוא ענירה,

ד׳ פ׳ משונה הלכוח ז״ל נרמנ״ם שמנואר

 לא נפה״מ ז״ל נ״םהרמ והנה ד. הל׳

 והוי דחנן דמה ניאר אן הגינונים דין ניאר

 כצדיק מיירי לא זכוח לכף האדם כל אח דן

 מכריעים דנריו נכל דנצדיק 3כנ״ ונרשע
 ידוע שאין נאדם אן לחוג, ונרשע לזכוח,

 לכף האדם כל אח דן הוי חנן זה על לנו,

הכרעה, לך אין עצמו דנגכרא כלומר זכוח,

 חיים נזרע זה על העיר ומר לחוב, לדונו יש

 לכף לדון ומסד צדקה ממצוח זה דאין שם
 0המשפט, מצד שכלי מצוח הוא אלא זכות

עשה שלא מסמנר לצדיק שהוחזק דמי

 הוי אמר וע״ז הדן, האדם כמדח מלוי ולכן

זכוח. לכף האדם כל אמ דן

 הרמנ״ם שכמנ מה על דן שם המ״ח והנה

האדם כל אח דן דהוי )נסופו( ז״ל

 מסידוח, מדח הוא הנ״ל נאופן זכוח לכף

והניא ז״ל, יונה רנינו על חולק זה ולכאורה

 שיחחיינ עמיחך משפוט דנצדק נמ״ע
 החזקה וכיד זכות, לכף חנירו לדון האדם

 מהל׳ ה׳ כפ׳ שהניא ממה חוץ הכל השמיט

 מדעוח הוא זכוח לכף אדם כל דלדון דעוה

 הוא חנירו דלדון ז״ל הח״ח ואסיק ח״ח,

 כאדם מדונר החזקה וניד ונפה״מ חונה,
 אלא חיוג כאן אין שנו כלל, עליו יודע שאינו

 דעוח, כהלכוח גם מיירי ונזה חסידוח, מדח

 כלל מדנר לא נפה״מ דא״כ חמוה, ולע״ד?
 שלא נמי או כרשע או כצדיק ^אלא ככיגוני

 ?'הנה הכינוני. דין השמיט ולמה לו, ידוע

 שמניא אנוח כפרקי ז״ל יונה כרנינו יעוין

 הכינוני אמד כדין וכלל ז״ל הרמכ״ם שיטת

 ע״כ הח״ח ולדנרי ידונ^ שאינו מי או
 לא למה ידוע שאינו דנמי הס^ועוד חלוקים

 מישראל, אדם ככל כשרוח מזקח לו טמן

 הכינוני, דין השמיט החזקה ניד דא״כ *־ועוד

 כן על ורשע.! צדיק של הדינים עיקרי וגם

 ידוע שאינו דמי ז״ל הרמנ״ם דכונח נראה

 הזה נגכרא לך ידוע דאינו הבינוני, נמי כולל

 דאם רשע או צדיק כמצג הוא כרגע אם

 עצמו מצד א״כ רשע, או צדיק שהוא ידוע
הכינוני, אנל חונה, או זכוח של דינים נו יש
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 אלא עצמו, מצד דינים ואין 4ידונ כאינו דינו
 עיקר תהו אומו, הדן כאדם מלוי הכל

 תהו 4זכוי לכף אומו ידון שהוא המצוה,
 )ואדם זכות, לכף אדם כל דן הוי דחנן

 לאדם מדבר שהמשנה הן.( היינו ומכירו

 ומצוהו בו, מלוי שהכל בינוני, ובאופן הדן

 אין מסידוח" "מדח ומש״כ זכות. לכף לדון

 הרמב״ם אלא הדין, משורת לפנים המנה

 נכללים שבמורה המדוח דכל לשיטמו ז״ל

 מה וכל בדרכיו, דוהלכח אחת במ״ע

 נאוה מון גרוע מדה לשלול בחורה שחמצא

 כגון טובה מדה לחייב או וכיוצא עין ורוע

 בפני ולאוים עשים אינם זכות לכף לדון

 אמר לאו או עשה בכונח נכללים אלא עצמם,

 מדה או גרועה מדה שזאח לנו להורות

 מן ונמנע הטובה אחרי ונשמדל טובה

 תהו בדרכיו, דוהלכח מ״ע לקיים הגרוע

 המסידים מדח כלומר דקאמר חסידות מדת

 רק הוא הכונה ובסה״מ במעשיהם, השלמים

 ומחוייב היא, טובה מדה שזאת להורות

 דוהלכת ממ״ע אחריה לרדוף האדם

 רל״ב, ל״ת עיין אלה כעין עוד ויש בדרכיו,

 בכלל טובה המדה והביא קיצר החזקה וביד

 מדוח ואף בהם, מחוייב שאדם הדברים

 בדבריו במבואר בהם מחוייב אדם כל ח״ח

 החזקה ביד וכדרכו דעות, מהל׳ א׳ בם׳

 הביא ולכן הש״ס, לשון רק בקיצור להביא

 מצד הציווי עיקר הוא והוא המשנה, לשון

 לכף מדוחיו להטות שצרין הדן, האדם

 המשניות מפירוש למדנו אן 3וכנ״ זכות,
 במדה לקוי אדם אם והנה המדה. סרטי

 וכמבואר טבעו. תיכף לשנות לו א״א רעה

רפואה אופו וב׳ א׳ ס׳ שם ז״ל ברמב״ס

ישראל

 דוהלכח ממ״ע שמחוייב אלא רעות, למדוח

 לכף הדיון נמי והכא בזה, להשחדל בדרכיו

 ורבינו בדרכיו, והלכח ממצוח חיוב הוא זכות

 מדוח דכל דס״ל לשיטתו ז״ל יונה

 ל״ח או מ״ע הן בתורה המפורשות

לדון עמיתך משפוט בצדק והכא גמורות,

גמורה. מ״ע חיוב הוא זכות לכף

 דאם פסק ז׳ סעיף ג׳ בכלל ז״ל הדו״ח ב.
זה ומחמת חובה לכף ודן עבר

 דבצדק עשה מצות על שעבר רק לא סיפר,

 איסור על עבר גס אלא עמיתך אח משפוט

 ראיה הביא י״א ס״ק ובבמ״ח הרע. לשון

 דנה שלא היה העוולה דכל דמרים מהא

 גם לשה״ר היה שם והנה זכות, לכף משה

 היה לא דאהרן דמשמע רכיל, מלך לא מצד

 מה היה שם הלשה״ר עיקר ומ״מ יודע,

 היה תה עוולה, עשה משה כאילו בזה שדנו

 חבירו, את ומרשיע מחייב בבחינת ה״רע"
 רבינו שביאר ה״רע" מחלקי אחד שהוא

 שער דלשה״ר הרע מהוח בביאור ז״ל יונה

 באמרו הקב״ה הקפיד וע״ז רט״ז. אוח ג׳
 במשה, בעבדי לדבר יראחם לא ומדוע

 וכן הלשה״ר. עיקר דזהו היטב ומבואר

 כיוסף בחורה הלשה״ר שרוב שם מביא

 חיים זרע ובעל זה, דרך על הכל ומרגלים

 בצדיק, מדובר דשם די״ל פקפק שליט״א

 בבינול שמענו לא אבל זכוי^ לכף לדון שדינו

 דן דאם דמנ״ל זכוח לכף לדון שמצוחו

 לשה״ר. משום ע״ז עובר שיהא לחובה

 ה״רע" דאיכא פיון דסו״ס י״ל ע״ז אמנם

 ומה צדיק לי מה מבירו", ומרשיע ד״מחייב

מחייבו, נמצא הרי כדינו אמד כל ביטל. לי
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קודש

 הדין מצדיק לעיל שחילקנו מה לפי אמנם

 צדיק איש דהוא דמאחר הנידון, בגברא הוא
 הוא כבינוני אבל לזכות, דבר כל להטות דינו
 הנידון" דבגברא הדן, האדם של במדה דין
 אמרה ע״ז ורק שקול הוא אלא דינים אין

 אין זכות, לכף האדם כל את דן הוי משנה

 גששב שזה חובה לכף ודן עבר שאם ברור

 שראה מאמר שבירו" את ומרשיע "מחייב

 מאחר אמנם חייב צד בה שיש מעשה
 לחייב "בחירתו זה הגדיר ז״ל יונה שרבינו

 כן, לעשות דנמירחו נמצא חבירו" ולהרשיע

 לשה״ר והוא רע, לדינור בזה הדיבור עושה

 מדה דהוא ז״ל להרמנ״ם ואפילו מדינא,

 "מחייב המספר סו״ס מ״מ טובה,
 לשון דין בה .יש ולכן בדיבורו, ומרשיע"

 בזה יש מזה יודע אינו השומע ואם "רע",
 והגה לשה״ק דיל ובבל רטל מלך לא משום

 בריש לשה״ר בהל׳ שלינו״א חיים ורע בעל

 כונה לה היה אם מרים במעשה דן ח׳ כלל

 אמת קנאת לשם שמא או לתועלת לספר

 לתועלת שמספר דמי שם לדון ורצה בעלמא,

 ע״ש טועה אם אף לשה״ר משום בזה אין

 כלל, הוכחה מכאן אין ולע״ד באריכות,

 עיקר אמנם למועלת, דברה מרים דודאי

 דלמעלת כלל, בזה שדנה במה עליה המביעה

 שיש הו״א אפילו לה להיות היה לא משה

 טהרה ואפילו כדין שלא דבר איזה בזה

 לא מדוע הוא מפורש ומקרא יתירה,

 עיקר דזהו הרי במשה, בעבדי לדבר יראתם

 הו״א אפילו להיות יכול היאך הטענה

 הלשה״ר עיקר והרי כדין, שלא עשה שמשה

 משה מצד זכות לכף לדון חסרון על מכוסס

על לשה״ר שמדבר למי כלל דומה ואינו

קיז ישראל

 ונראה ודו״ק. וטעה, למועלח אדם סתם

 צדיקים על לדון שאסור לדורות הדין דכן

אע״פ בעבדי ז״ל רש״י וכמש״כ גדולים

עבדי. שאינו אע״ס במשה משה שאיט

 הם הראיות דכל נזה לדון שיש מה אמנם
לבסוף מתברר כשבאמת מדובר

 אמר מתברר אם אבל אמח, היה זכות שהכף

 ראיה שום לגו אין ע״ז אמת, חוב שהכף כך

 שאם וכגון הרע, לשון משום נזה יש שבאמת

 שראה כגון לדבר, מותר היה אמת חוב הכף

 לאנשים להגיד ורוצה משמעון. שחטף ראובן

 יחזיר שראובן הדבר תיקון מזה שיבא כדי
 י׳ כלל ע״ס המותר ובאופן לשמעון, גזילתו

 זכות לכף לדון מקום יש אמנם במ״ת,

 לו אסור ולכן שלו, את חטף באמת שראובן

 ודיבר, והלך חוב לכף דן אחד ואם לדבר,

 י״ל אמת, היה שוב שהכף נתברר ואמ״כ

 אמנם לשה״ר, על למפרע עובר דאינו

 זכות, לכף לדון דינו היה שבשעתו מאמר

 בחר הרי דסו״ס י״ל וסיפר הלך והוא

 לשה״ר משום בזה ויש חבירו, להרשיע

 עובר דאינו נאמר אם אפילו אמנם גמורה,

 גרע דלא עון. כאן יש מ״מ לשה״ר משום

טלה בשר בידו ועלה מזיר לבשר נחכוין מאם

כפרה. דצריך

 חבירו אצל מגונה מעשה ראה אחד ואם

בדבר, מסופק אמנם זכוח, צד ויש
 שיברר עד כלל לספר לו שאסור נותן שהדין

 לו קשה אם דינו מה לדון יש הדבר,

 שרוצה תלמידו או בנו אצל ונזדמן הבירור,

אמח הוא חובה הכף שאם ממנו. להזהירו
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ישראל קודשקיזז

 ואס ממנו, להשמר להזהירו מחריב הרי

 רע שם מוציא הרי אמח הוא זנוח הכף
 שדינו לצדיק ידוע הוא דאם נראה עליו.

 לו יאמר לא אז זכרת, לכף לדונו עצמו מצד

 לדון חיוב שיש כחב ז״ל שהר״י אחרי כלום,

 וכמו האמת" דרך "על זכות לכף אוחו

 דינו שזה שליט״א חיים זרע בעל שהעיר

 דבר כאן שיש משפטו להטות אמת ע״ס

 דינים שאין בינוני, הוא אם אבל זכות,

 הדן באדם דינים יש ורק הנידון, בגברא

 עצם מצד אבל לזכות, לדונו שמצותו אוחו,

 להחמיר דיש נראה ספק, כאן יש הגברא

 זכות לכף לדון שיש והיינו ולכאן, לכאן

 להציל כדי לחובה למשוש יש ומ״מ בדעתו,

 דראיתי לתלמידו או לבנו י״ל ולפ״ז אחרים,

 אמנם לזכות, להכריע ונצטוינו פלוני, מעשה

 וכל להזהר, צריטם ולכן חובה, כאן יש אולי

 וגם אחר, בענין לפעול אפשר אי אם זה

 כסי רק הדבר יקבלו התלמיד או שהבן

 ידונו אס אבל חוב, לכף ידונו ולא שאמר

לכאורה נלע״ד זה כל צע״כ חוב לכף

הכרעה. צריך ולדינא

----------------------׳־־--------------------
 לחקור דיש ורשע בינוני צדיק מהו לדון יש 1

או דבר, בכל צדיק להיות צריך האס

 באדם וכגון צדיק, הוא דבר להאי דילמא

 מחילול מאוד שנזהר ישראל בית מהמוני

 לא עוד אבל וכדומה אסורות ומאכלות שבח

 אדם בין במצות הזהירים למעלת הגיע

דרטו, בכל אלקים ירא שאינו ונמצא לחבירו,

 אם מכטע, חוב והכף שבח, מחלל וראהו

 יש אז כצטק דינו שבת חילול שמצד נאמר

כבינוני נידון אם אמנם זכות, לכף לדון חיוב

 ה׳ דתורת דמאחר זכות, לכף לדונו חייב אין

 להיות בעצמו שלט לא עוד והוא תמימה,

 מכל בודאות מוחזק אינו בכל, אלקים ירא

 זרע שבעל דמאחר נראה אמנם העבירות,

 לכף דן דדין טעם בטוב יסד שליט״א חיים

 מי דכל נראה המשפט, בשכל דין הוא זכות

 וכן ימללו, שלא בכן מוחזק שבת ששומר

 ואם אסורות, מאכלות לאכול שלא מוחזק

 שהוא לכל הידוע בדבר שבח מחלל ראהו

 חיוב יש אז מכונית, נהג כגון שבת חילול

 צטק ענינא דבהאי מטנא, זכות לכף לדונו

 שעלולים הדעת מקלי הוא אא״כ הוא,

ליכשל.

 שמקילים בעוה״ר כתות דיש להיסן, וכן
וכגון ענינים, בכמה הדעת קלי להם

 ראה ואם ראש, טסוי בלי נשים שהולכות

 א״צ ראש טסוי בלי הולכת כזה מכת אשה

 לובשת אולי או ששכחה ולומר לזכות לדון

 דבשאר דמאחר לי, ניכר שלא אלא פיאה

 המקילים מאלו להיות מוחזקים דעותיהם

 לשאר אבל זה, לענין כבינונים טנם אין באלו

 ענינים יש ואולי כטנונים דינם דבטהם

 לפום נראה כן וכנ״ל. כצטקים שטנם

לטנא. והכרעה עיון צטן ואכתי טהטא

 גארעליק הגר״י ממו״ר שמעשי והנח
הגרח״ע רשכבה״ג שמרן זצללה״ה

 לאיזה עקום" "שכל אודות נשאל זצללה״ה
 זכות ^דוןלכף וענה השי״ח, בראו סיבה

 במעשים )קכז:( בשבת הגמ׳ על והצביע

 בשם למש״כ סותר זה ואין שם, הידועים

צדק, משפט שהוא שליט״&נ חיים זרע בעל
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קיט ישראל קודש

 שנגיעות שמאחר והטעם שכלי, דבר דהיינו

 להשממש לו יש לחובה, דעותיו מטים אדם

 יש שהרי לאמת, לבא כדי עקום" "שכל בכח

 כשר יהודי סחם שהרי לזכות גדולה סברא

)וכמש״כ לטובה וכוונותיו מחשבומיו רוב

 בזה הובא ׳(5י )כא׳ במשלי ז״ל יונה רבינו
 לכף לדון הסיבה שזהו ריח/ אוח שם השער

 "עקום" להיוח שכלו ירשה אם ורק זכות(

 קרוב יהיה לזכות אמחלאוח מיני כל לחשוב

ודו״ק. לאמח,

שקר חילוקי ,ט ובביאור תרחק שקר מדבר הקרא בביאור ־ כד

 ויש תרחק, שקר מדבר במורה כתוב א.
יש ועוד "שקר", מהו להתבונן

 חורה שאמרה המצוה מהו להחבונן

"תרחק".

 מהלטם. שני יש שקר מהו בעלן והנה
היינו דשקר ז״ל היראים דעת

 עושה או אומר שכשאדם חבירו, שמרמה
 והאמת ענין, איזה למבירו שמראה מנועה

 שרמהו, נמצא אמר, באופן הוא שהענין הוא

 שפסוק וראייתו מורה. שאמרה "שקר" חהו

 בין של עלן בתוך נאמרה מרחק שקר מדבר

 דמדבר מוכרע הוא וממקומו לחבירו, אדם

 לומר יש אמנם למבירו. אדם שנין בעלנים

 שאומר דבר כל הוא דשקר אחרת דרך

 באופן מדבר אם ואפילו אמיתי, שאינו

 הוצאת עצם מ״מ אחד, לאף נוגע שאינו

 הוא אמיתיים שאינם יודע שהאדם המלים

 בספרים ועיין חורה. עליו שדברה שקר הוא

 שקר ו״מדבר שפמים" "ניב היקרים
 מקורות הרבה להביא דהרנו מרחק"

זה. לצד ז״ל ואחרונים מראשולם

 "תרחק", חורה שאמרה זה לגבי והנה ב.

מדבר מצאנו דהנה להקדים יש

 האחד פעמים, כמה בגמרא מרחק שקר

 לאסור זה מקרא שלמדו )לא( שבועות במס׳

 ובמס׳ דין, בית בעלני לשקר דדמי כל

 ב״ד דבשטרוח למ״ד איכא )ל.( סנהדרין

 דמחזי חייב או זכאי פלול סתם כוחטן אין

 מדבר משוס דאיכא ז״ל ופר״ח כשיקרא

 בגמרא. מפורש אינו זה אמנם תרחק. שקר
 אין דלב״ש איתא ח)יז.( כתובות במס׳ אמנם

 משום הכלות לכל וחסודה נאה כלה אומרים

תרחק. שקר מדבר

 בכח ג׳ שער בשע״ח ז״ל יונה רבינו והנה

השכינה פני מקבלים שאין שקרנים

 וכתב זה, פסוק הביא ולא שקר בעלן האריך

 ל׳ סימן כותים במס׳ שליט״א הגר״ח מרן

 בעלני אלא נאמרה לא זה דקרא דס״ל די״ל

 הסוגיא מכל נראה כן ולכאורה בלבד, נ״ד

 בפה אחד דדיבור שם דמשמע )מט.( בנ״מ
 יפלא אשר צדק, דהן מקרא נלמד בלב ואחד

מדבר לי׳ נפקא הא קרא, ל״ל דלכאורה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס364 מס עמוד (71} (71) חיים משה בן יוסף אברהם אהרמן, :עולם הליכות



תשובה בהר,דמה( עיי׳ כלל זו הוראה על (לסמוך י התעוררותזמב . (זובה בהקדמה( עיי׳ כלל זו הוראה על לסמוך )אין התעוררות
 כן עשת ר״מ אמת ליישב רש מאז משמו הלכת

 שהוא מרב ללמוד מר״מ ילמדו אדם בני מ*מ
 ממנו לקח תוכו שרק ירעו צא והמה אחר כמו

 שכיון שיאמרו ר״מ ע״י בדבר רבים מכשיל ויהא
 שרק יבינו ולא ילמדו סם גם מאחר למד שהוא
 יתפרקס כן אמרו שלמעה כיו! אבל אכל הוכו
 מרב ילמדו תוכו שרק כולם וידעו בעולם זת דבר
 הקב״ה חמר לכן מזח מכשול יבוא לא וממילא כזה

ר״מ. של משמו הלכת

 על רבה רות במייש דאימא מס לפרש יש ובזה
יגאל עוג יגאלך אם והי׳ חליצת ציני פקוק

 מאיר רבי שקרא אנכי וגאלתיך יגאלך לא ואם

 "עוב" יגאלך אם והיינו אחר על עליו זס מקרא
 עונה לו מזה ובא ממנו לקח עוב שרק מה היינו

לעובת. יגאל עי״ז

,0׳

ז ר״ט סי׳ח
 אם חשדא משוס דאמרינן תיכא שאלה

גברא לתאי מכירין אם דווקא שייך
 אפילו או זס דבר עשה שפלוני ויאמרו קחשדו

 יהיה סתם שחושבין רק הוא מי מכירין אין אס
 כהוגן. שלא עושת שישראל שיהיה מי

 המקומות בכל לחפש אוכל אינני כעת תשובה
 אבל חשדא של ענין שנמצא נש״ס

 מהא ע״א כ״ג דן< שנת מגמרא ראית להניא יש
 צריכת פתחים שני לו שיש חצר הונא רב דאמר

 דאורחים חשדא משוס הש״ק כאמר נרות סתי
 הבית הוא למי יודעים אינם והאורחים יעוי״ש

 שס שמסיק הגם אותן שאושדין הול( מי שידעו
 הוא למי יודעין והמת מתא דבבי חשדא מפני
 מי יודעין שאין מפני זה מעעס צא מ״מ הבית

 מקיק שם דמקשי אחרת קושיא משים אלא הוא

 מהברייתא שם מוכח וכן מתא דנני חשדא משום
 להניח תורה אמרה מה מפני שמעון י׳ ואמי

 רובא ותנה חשד מפני וכו׳ שדהו בקוף פאה
 וכי תדרך על צעיר מחוץ הס השדות דרובא

 אופן על דגם מוכח הוא למי דרך העוברי יודעין
 הלא להקשות ואין חשדא משוס יש כן גם זה

 ר׳ אמר הא הוא יהודי של שהשדה יודעין אינם

 אין התורה ומן מורה אמרה מה מפני שמעון
 ישראל של שדות ורוב נא״י אלא בפאת חייב

 מהעוברים מיעוע אוצי ולומר לדחוק ויש המה
 השדה בעל שם שדר מהעיר סנאים היינו ושנים

במי המיעוע צחקדא וגם הוא שלו שחשדה מכיריו

ק?׳

 בית לבנות אקור שבחוה״מ לזה וראייה חיישינן
 העוברים מפני עיר לתחום מחוץ אפילו בקבלנות

 צתחוס חוץ נחוה״מ לילך שמותי כיון ושבים

 יום ששכיר שיאמרו העץ מראית משום ואקור
 אותו בני מן רק שייך העין מראית ופשיעא הוא

 מקתם דאי הבית הבונה האיש בו שדר העיר
 יודעים אינם הס הלא דעלמא ושבים עוברים

 נשו״ע מבואר וכן סוא יהודי של חנבנה הבית כי
 צחשדא גם דחיישינן נרמ״א רמ״ד סי׳ ארח

 רמ״ג ובסימן סעק״ו במג״א יערש דאורחיס
 ניס אמורי לעבור דאקור מהא והנס קעק״ד

 דהחס ראייה אין בו שמתפללים בשעה הכנסת
 ובפרע העובר הוא מי אותו מכירי] העיר בני

 מפני איננו שסעעס תרע״א בקי׳ המג״א לדברי
 אי לכן עול כפורק שנראה מפני אצא חשדא

מנח אי או שני הכנקת בנית אחרינא פסחא איכא

 משם. ראייה אינו בלאו״ת א״כ תפילין

חכמז״ל דחששו הא עעם לימן צי נראה ודגדן
 על אפילו העין מראית לחשדא כ״כ

 ונפרעלמפוקקים דרבנן שנות על או דרבנן עשת איסור
 ייח .ככייל ,יהאמ הוי א״כ דרבנן בחה*מ דמלאכה

 שכיר שיאמרו העין מראית משום חששו זאת ובכל דרבנן
 חששו עפי תאיקור דקיל היכא כל ]וי״ל הוא יום

 יחשדו העולח כי העין מראית מפני יומר חכמז״ל
 משא״כ הוא קל שאיקור מפני נזהר שאינו אומו

 וי׳ל מהי[ אומו חושדים אינם החמורים בעבירות

 אדם מבני נחשד יהא שלא מענין ש־עמא היינו

 נקיים והייתם דכתיב משוס דאורייתא חיוב הוא
 שקלים מק׳ נממניתין הוא וכן ומישראל מת׳

 הבריות ידי לצאת צריך שאדם צפי מ״ב ג׳ פ׳

 והייתם שנאמר המקום ידי לצאת שצריך בדרך
נווב ושכל חן ומצא ואומר ומישראל מה׳ נקיים

ואדם. אלקים בעיני

 פעמים כמה מצינו וכן ואומר מאי להקשות רועי
די״ל לפרש ויש ואומר מאי שהקשו נגמרא““*

 שלא לזהר צליך חשובים אדם בבי צפני דווקא

 קשה אשר עם המון מפני אבל מתם נחשד יהא

 והמועב תעוב לפניהם עושת אם כי מהם ליזהר
 כשורה שלא שעשה לומר מקום תמיד מוצאים
 צריך אין מפניהם לעונה אין כוונתו ולפחות

 בלאו״ת המה כי חשדא לידי יבא שלא ליזהר
 ניקא לאידך גם. ח״ל תועה ומדברים חושדים

 אדם מפני אבל ליזהר צריך מפניהם שדווקא

תמה כי מפניהם ליזהר צריך אינו וחשובים הגובים

 נראה יהא אם אפילו אדרבה אומו יחשדו צא
 זכות לכף אותו ידונו איסור דבר שעישת בעיניהם

 לכף לדון ופירש״י עמיתך תשפיע בצדק כדכהיב
לכן( אדם כל את דן הוי מנן ועוד זכות

זכות.

 והמון החשובים אנשים נקראים ישראל והנד,
שפלות לשין שמורה אדם נקראים עם

 וזה מרח דם אפר ר״ת אדם חכמז״ל בו ורמזו
 הכוונת הבריות ידי לצאת אדם שחייב ממני׳ שאמר

 "ומישראל* מת' נקיים והייתם שנאמר הבריות כל

בעיני עוב ושכל חן ומצא ואומר החשובים היינו

אדם. בני סתש היינו "ואדם" אלקים

 עמיתך משפיע בצדק בחומש פרש״י לפי לומר ויש
הוי א״כ זכות לכף אחד לכל לדין הכוונה

 הוא ואס התורה מן עשה מצות זכות לכף דן

 אדם הבכי תועה עליו ידברו שעי״ז דבר עושה
 ועובר עשת מצום על לעבור מכשילן הוא א״ס

 עובר דרבנן באיקור להכשיל אפילו עור צפני על

 סי׳ ידים נעילות בתל׳ כדאיתא עור לפני על
 שאוכל למי פרוקה ציתן שאקור ב׳בחג״ה( קע׳ )קק״ג

על לעבור מכשילו אם מכש״כ ידים כעילית בלי

דאורייתא. העש _______11

ר״י סי׳

 בכרים או בשמיכה לעשות מחויב אם שאל״דק
בשעת בהם גופו שמכקת ובקתות

כנפות. ארבע להם יש אס ציצית שיכה

 י״ח סימן במג״א זה דבר סובא כנר תשובד־!
המרדכי וסברת שיעת מביא קעק״א

 רבוותא הני נגד מקפרי ראי" ומביא להקל

 וראיי׳ בהם ציצית לעשות והצריכו דמחמיריס

 אס ומקיק המרדכי קברת נגד צחיפך ממוקפות
 ע״כ. עגול אחד כנף לעשות יחמיר צמר של סוא

 יעשה צמר בשל דווקא כתב צמת לדקדק יש ותנה

 כיון לומר ויש בגדים בשאר ולא עגול אחד כנף

 יעשה אם דרבוומא פלוגחא נצאו״ה דבפשמים
 י״א בקימן במחבר ע׳ סימן כמבואר ציצית בהם

 אלא תמיר לא רמ״א וגם העעם שם עו״ז ועיין
 דמשום ציצית, ממצות לבעל שלא אפשר דאי סיכא
 של שאינן נגדים ובשאר בת נגעו ציצה כקות

 א׳ קעיף ע׳ בסימן המחבר פסק ופשתים צמר

 סמרדכי סברת שיש וכיון ממוינים מדרבנן שרק
שמחויב צמר בשל דווקא לכן לגמרי להקל נלאו׳ח

 החמיר חמורה מן עלמא לכולי ומחויב בציצית

 גס כי יען לתקל קומכים בגדים באינך משא״ב

 גם ממש ללבישס נחשב הוא גם אס הדבר בעיקר
 מחויב ללילה המיוחד כקות אם פלוגתא הוא בזת

 ורמנ״ם היא״ש פלוגתת והוא ביום בו מכקה אס

 המג״א בכוונת כי״ל ח׳ סימן ריש שם כמבואר
 כל ידי דצצאת מזה ומוכח נשמע מקום מכל

 המה אס גס עגול אחר כנף יעשה השיעית
 עכשיו כמנהג ובפרע מינים משאר או מפשתים

 כמה וישנים שינתם ג מאריכין אדם בני שהרבה
 לאומן בלילה כמו שעות כך כל כמעע ביום שעות

 לרמב״ם והכה ולילה, ליום מיוחד הוא אדם בכי

 ולרא״ש ללילה שמיוחד הגם ביום בה ישן אס חייב
 מ״מ ביום לובשו אס ללילה במיוחד שפוער הגס

 קובר הרח״ש גם ולילה ליום לשניהה במיוחד

 ביום מכש״ב שם כראימא בלילה אפילו דחייב

 להחמיר ים חזה בזמן א״ס בציצית בו שמחייב

 שישן אירע באס אלא הקיל לא דהמג״א בוודאי

 אעפ״י וקדינין וז״ל העו״ר לשון כדמוכח ביום גס

 דעיקר מיקרי לילה כקוה בבקר בתם שישן

 משא״ב צרמב״ם רק חייב ואינו בלילה תשמישן
בשמיכה ובפרע מודה העור שגם י״ל תאידיא

 דרובא שרובא )דעקקע( כך כל עבה איכה שהיא 1
 השינה רוב ובקיץ בקיץ אלא לכקוח נעשה לא

 קצרה הלילה כי הבוקר באשמורת ביום היא

כידוע. מאוד
 שאימא הא על המג״א ממיתת ליישב קצת נראה והנך,

ציצית להעיל שלא פשוע שהמנהג בב״י
 וממה פשתים של ובין צמר של נין בסדינים

 במחבר שהובא מה פי על ליישב ויש למת המג״א

 שאין כיון ח״ל שם וברמ״א י״ב- ,סעיף יו״ד קימן

 לפניהם נ׳ שיהא מכוונים כנפות ב׳ שיתי׳ עשוים
 בקדינים ה״ה צפ״ז פעורים לאחריהם ושנים

 לפניו כנפות ב׳ שכיבה בשעת אין בחם ששוכב
 אותו ומכקים עליו מוכחים המה אם לאחריו וב׳

 חב״י ניישב צסכא כחית לא דהמג״א לומר ויש

 ח״ל י״ג בק״ק המג״א שמביא מח לפי בזה

 ,וא״א לפניו כנפות ד׳ שכל שלנו במלבושים
 לכן בציצית חייבים אין אחר" במכין לתלבישן

 לפניו ב׳ אין אפילו משמע מכ״ל לתקל כתגו

 ב" שיה" הבגד כן להלביש שיכול רק לאחריו וב׳
 מלשון בצ״ס כן ודקדק חייב לאחריו וב׳ לפניו
 ",שים •עשוים* כנפיהם ואין הואיל ח״ל שם רמ״א

זה כנגד זת מכוונים לאחריהם וב׳ לפניהם. ב׳

פעורים י., ׳ . <

׳'*?׳ריס/ ג׳?'/

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס210 מס עמוד בנימין שמואל אברהם בן שמעון סופר, א - תשובה התעוררותהחכמה אוצר תבנה ע״י הודפס209 מס עמוד בנימין שמואל אברהם בן שמעון סופר, א - תשובה התעוררות



נהתשובהסט סח סימןהתעוררות
 הנבנה הבית כי יודעים אינם הם הלא דעלמא, ושבים עוברים

המיעוט[ של בחשדא גם שייך עין דמראית ]ומוכח הוא יהודי של
 לחשדא גם דחיישינן ס״א( רמ״ד )סי׳ או״ח ברמ״א מבואר וכן

סק״ד(. רמ״ג )סי׳ ושם )סק״ו( במג״א ויעוי״ש דאורחים,
 שמתפללים בשעה הכנסת בית אחורי לעבור דאסור מהא והנה

 העיר בני דהתם ראיה, אין ס״ח(, צ׳ )סי׳ בשו״ע כדאיתא בו
 )סי׳ המג״א לדברי ובפרט <,א העובר הוא מי אותו מכירין
 שנראה מפני אלא חשדא מפני איננו שהטעם סקי״ב( תרע״א
 פתחא איכא דאי שם( צ׳ ,)סי בשו״ע איתא ולכן עול, כפורק

 בלא״ה א״כ שרי, תפילין מנח אי או הכנסת, בבית אחרינא
משם. ראיה אינו

 לחשדא כ״כ חכמז״ל דחששו להא טעם ליתן לי נראה הנה (3^״
 על או דרבנן עשה איסור על אפילו עין, מראית

 מדרבנן אסור בחוה״מ דמלאכה להפוסקים ובפרט דרבנן, שבות
 דרבנן תרי לנכרי אמירה הוי א״כ תק״ל(, )סי׳ הטור וכדפסק

 עין מראית משום ס״ב( תקמ״ג )סי׳ בשו״ע חששו זאת ובכל
 טפי, האיסור דקיל היכא דכל )וי״ל הוא. יום שכיר שיאמרו

 אותו יחשדו העולם כי עין, מראית מפני יותר חכמז״ל חששו
 החמורים בעבירות משא״כ הוא, קל שאיסור מפני נזהר שאינו
 שלא דהענין טעמא, דהיינו י״ל מהר(. אותו חושדים אינם
 דכהיב משום ב(, דאורייתא חיוב הוא אדם מבני נחשד יהא

 הוא וכן ומישראל, מה׳ נקיים והייתם כ״ב( ל״ב )במדבר
 הבריות ידי לצאת צריך שאדם מ״ב( )פ״ג שקלים מם׳ במתניתין

 מה׳ נקיים והייתם שנאמר המקום ידי לצאת צריך שהוא בדרך
ואדם. אלקים בעיני טוב ושבל חן ומצא ואומר ומישראל,

 בגמרא פעמים כמה מצינו וכן ואומר, מאי להקשות ויש
אדם בני לפני דווקא די״ל לפרש ויש ואומר, מאי שהקשו

 עם המון מפני אבל מהם, נחשד יהא שלא לזהר צריך משובים
 והמוטב, הטוב לפניהם עושה אם אך כי מהם, ליזהר קשה אשר

 שאין ולפחות כשורה, שלא שעשה לומר מקום תמיד מוצאים
 יבא פלא ליזהר צריך אין דמפניהם ס״ד והוי לטובה, כוונתו

 קמ״ל תועה, ומדברים חושדים בלא״ה המה כי חשדא, לידי
 צריך מפניהם שדווקא גיסא, לאידך גם וי״ל ליזהר. צריך דאפ״ה
ליזהר, צריך אינו וחשובים הגונים אנשים מפני אבל ליזהר,

 בעיניהם נראה יהא אס אפילו אדרבה אותו, יחשדו לא המה כי
 י״ט )ויקרא כדכתיב זכות, לכך אותו ידונו איסור דבר שעושה

 הוא ]וכן זכות, לכך לדון ופירש״י עמיתך, תשפוט בצדק ט״ו(
 הוי מ״ו( פ״א )אבות תנן ועוד ע״א([, )ל׳ שבועות במסכת

זכות. לכך האדם כל את דן
 נקראים עם והמון החשובים, אנשים נקראים ישראל והנה

ה׳ )סוטה חכמז״ל בו ורמזו שפלות לשון שמורה אדם,
אדם שחייב מתני׳ דקאמר וזהו מרה, דם אפר ר״ת אדם ע״א(

 בנוים, הגזוזטראות וגם בנויה היתה הלשכה אם דאפילו
 מביאים דהיו )שם( לולב הלכות ברמב״ם איתא שבגזוזטראות

 חזקים שיהיו עדי הדפים גם בנוים היו ואולי מעיו״ט וטושים
 דעזרת משום שרי מ״מ הרבה, שם שהיו הנשים מהם יפלו ולא

 דומה הוא דהרי לעקרו שיכול משום הותר ולא שרי. נשים
 התורה, מן אטור ואעפ״ב ירצה אם לעקרו יכול אילן וגם לאילן

הוא. ופשוט

סט סימן
 הוא האם העץ ומראית חשד משום שאסור דבר

,אותו כשמכירין דוקא

 האם חשדא משוט דבר לעשות חז״ל דאסרו היכא שאלה:
האי את הרואים כשמכירין דווקא זה איסור שייך

 מכירין אין אם אפילו או זה, דבר עשה שפלוני ויאמרו גברא
 עושה שיהיה מי יהיה מישראל שאחד סתם שהושבין רק הוא, מי

כהוגן. שלא

 בש״ס המקומות בכל לחפש יכול אינני כעת תשובה: א(
ראיה להביא יש אבל חשדא, של ענין שנמצא

 לה שיש חצר הונח רב דאמר מהא ע״א(, )כ״ג שבת מגמרא
 חשדא משום איל׳מא הש״ס ואמר נרות, שתי צריכה פתחים שני

 הוא למי יודעים אינם האורחים והרי יעוי״ש. וכו׳ דאורחים
 שמסיק והגם אוהו, שחושדין אותו הוא מי שידעו הבית, שייך
 למי-^ יודעין והמה מתא, דבגי חשדא מפני הוא דהמשדא שם

 אותו הוא מי יודעין שאין מפני זה מטעם לא מ״מ הבית, שייך
 אחרת קושיא משום אלא אחריתא, שינויא משני אותו שחושדין

 מה מפני שמעון ר׳ דאמר מהברייתא שם מוכח וכן שם. דמקשי
 והנה חשד, מפני וכו׳ שדהו בסוף פאה להניח תורה אמרה
 העוברי יודעין וכי הדרך, על לעיר מחוץ הם השדות דרובא רובא
 חשדא. משום יש !ה אופן על דגם ומוכח שייך, הוא למי דרך
 הא הוא, יהודי של שהשדה יודעין אינם הלא להקשות ואין

 חייב אין התורה ומן תורה, אמרה מה מפני אמר שמעון ר׳
 לדחוק ויש המה. ישראל של שדות רוב ושם בא״י, אלא בפאה
 שדר מהעיר הבאים אותם של עין למראית בהא דחיישינן ולומר

 מועטים שהמה הגם הוא, שלו שהשדה ומכירין השדה בעל שם
 שבחוה״מ לזה וראיה חיישינן. נמי המיעוט של לחשדא גם מ״מ

 כדאיתא העיר לתחום מחץ אפילו בקבלנות בית לבנות אסור
 כיון ושבים, העוברים מפני והיינו ס״ב( תקמ״ג )סי׳ בשו״ע
 עין מראית מצום ואסור לתחום, חוץ בחוה״מ לילך שמותר
 מן רק שייך העין דמראית ופשיטא הוא. יום ששכיר שיאמרו

מסתם דאי הבית, י אח הבונה האיש בו שדר העיר אותו בני

י כ ה! ע

 אבל העיר. מבני באחד דאיירי לדחוק אפשר דהיה ר״ל א(

הכי. הדין אותו מכירים שאין באורח גם לקושטא

והביא ס״ב( אות בהגב״י י״ח )סי׳ יו״ד בכנה״ג ג״ב כ״כ ב(

סופר

 פנ״י בשו״ת ברם מ״א(, )סי׳ ת״ב הראנ״ח דשו״ת משמיה כן

 בשד״ח וע״ע עיי״ש. מדרבנן אלא שאינו משמע ב׳( )סי' ח״ב

נ״ג(. כלל ח׳ )מערכת
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תשובה סט-עב1סימ התעוררות - נו
 נקיים והייתם שנאמר הבריות, כל הכוונה הבריות, ידי לצאת
 טוב ושכל חן ומצא ואומר החשובים, והיינו "ומישראל" מה׳

אדם. בני סתם היינו "ואדם", אלקים בעיני

הכוונה עמיתך תשפוט דבצדק הנ״ל פרש״י לפי .ענד לומר ויש
1 1 |12345_67|אה״ח

 זכות לכף לדון החיוב הוי א״כ זכות, לכף אחד כל לדון
 עליו ידברו שעי״ז דבר עושה הוא ואם התורה, מן עשה מצות
 ועובר עשה, מצות על לעבור מכשילן הוא א״כ תועה אדם הבני

 עור לפני על עובר דרבנן, באיסור להכשיל ואפילו עור, לפני על
 למי פרוסה ליחן שאסור ס״ב( קס״ג )סי׳ ברמ״א כדאיתא

 ע״א( )כ״ב ע״ז בתום׳ להדיא ]וכ״כ ידים נטילת בלי שאוכל
דאורייתא. עשה על לעבור מכשילו אם מכש״כ תיפוק[, ד״ה

ע סימן
שם מזכירים כשאין הרע לשון הוה אי

 שמו להזכיר בלי בסתם, הרע לשון מדברים שאם לי נראה
(.אלה״ר בכלל הוי כן אעפ״י עליו, שמדברים האיש של

 שיאמרו חשדא משום העין, מראית על חז״ל שחששו בהא וכמו

 מצוה, מקיימין אינן או איסור, עושין כך שהעושים הרואים
 איכא ג״כ שמותיהם, ומה הם מי הרואים יודעין אין אם דאף

 שים בחצר ע״א( )כ״ג שבת במס׳ שאיתא כמו חשדא. משום
 ח״א )מהדו״ק תשובה בהתעוררות מ״ש ויעויין פתחים. שני לו

הקודם[. ]בסימן ר״ע( סי׳

עא סימן
וברכותיהן דרבנן מצוות

 כל ה״ב( )פ״ו ברכות בה׳ הרמב״ם למש״כ טעם ליתן יש
וצונו במצוותיו קדשנו אשר תחלה מברך ידיו הנוטל

י כ לן ע

 דאל״ב נתכוין, למי ידעו לא העניו סיפור מתוך אם גם ור״ל א(

 חיים חפץ בס׳ וכדכתב הרע לשון משום בזה איכא הכי בלאו

 דאיתא ממה לזה ראיה והביא ס״ד( ג׳ )כלל הרע לשון הל׳

ח״א(. )פ״א פאה בירושלמי

 שטבלה לאחר סוכר החתיכה את מוציא שאינו באופן הנה א(

 יש אם שם, ונמס המשקה בתוך משאירה אלא משם במשקה

 דינו המשקה בתוך דנמס כיון או למשקה, הבא כאוכל לדונו

 )שם עשו״ע מרדכי המאמר בזה. האחרונים נחלקו כמשקה,

 שטובלין קנדיל דבצוקקער בנימין עמק מספר הביא סק״ט(

 או״ח בשו״ע דנפסק ממה לזה ראיה והביא נט״י, צריך בקאוו״י

 נוטלין מים שיעשו עד ריסקן אם והברד דהשלג סי״ב( ק״ס )סי׳

סופו בתר להו דיינינן דלא מזה ומשמע בהם, וטובלין מהם

 לשמוע התורה מן שנצטוינו חכמים מצות שזו ידים, נטילת על
 מזה דמשמע עכ״ד. יורוך אשר התורה פי על שנאמר מהן

 בה׳ הרמב״ם דהנה להנ״ל. לכוין יש דרבנן אמצות דכשמברך
 ובי״ד חכמים ביד כח יש האיך הקשה ט׳( הל׳ )פ״ב ממרים
 הא האסור, דבר שעה לפי ולהתיר המותר, דבר לאסור הגדול

 )ויעויין ממנו, תגרעו ולא עליו תוסיף לא כתבה התורה
 שאסר דהפה עוד לת׳ ולענ״ד שתי׳. מה הראב״ד בהשגות

 התורה פי על חכמים דברי לשמוע שצוה הוא תוסיף, לא וצוה
 הוספה לאו חכמים שאמרו מה ולפי״ז הוא, אחד והכל יורוך אשר
 לשעה הצורך כפי ויגדרו שיתקנו זה על נצטוו מעיקרא אלא הוא,

 היינו להוסיף, התורה שאסרה דמה הרמב״ם ותי׳ ולדורות(.
 הדבר ולקבוע מהן לגרוע ולא תורה דברי על להוסיף שלא

 שבע״פ, בתורה בין שבכתב בתורה בין התורה מן שהוא לעולם
 עוף בשר יאסור ואם וגו׳, גדי תבשל לא בתורה כתוב הרי כיצד

 עכ״ל, מוסיף זה הרי מה״ת אסור והוא הגדי בכלל שהוא ויאמר
 לכוין צריך זה מטעם א״כ סק״ד(, פ״ז סי׳ יו״ד בש״ך )וכ״ה

 וכו׳ אביך שאל או תסור לא מן שצונו דרבנן, מצות וכל בברכות
הנ״ל. ברכות בה׳ הרמב״ם מלשון קצת וכדמשמע

עב סימן
במשקה שטובלו לצוקער ידיו ליטול צריך אם

 שטיבולו דבר אוכל דאם איתא ס״ד( קנ״ח )סי׳ או״ח בשו״ע
במי ונסתפקתי — נטילה. צריך משקין משבעה באחד

 או בטה״ע ]כגון משקין משבעה באחד צוקקער חתיכת שטובל
 ונעשה בפיו נמס שהצוקקער כיון די״ל נטילה, צריך אם קאפפע[
 דבשעה כיון נאמר או נט״י, צריך ואין כמשקה דינו כמשקה

א(. ידיו ליטול צריך אוכל הוי עדיין אוחו שטובל
פחות פת אוכל דאם כתב ס״ג( )שם בשו״ע דהנה ת״ל

 פחות דצ״ל מגיה )סק״ד( ובמג״א נטילה, אי״צ מכזית
 מקבל מכביצה פחות אוכל דאין השיטות לדעת והוא מכביצה,
נמי, בכביצה סוד״ה ע״ב( )ל״ג פסחים רש״י ]עיין טומאה,

סופר

 הוי נגיעתו דבשעת כיון הכא וה״ה ריסוק, צריך אמאי דאל״ב

 תמה והמאמ״ר להתפשר, שעומד סופו בתר אזלינן לא אוכל

 מים שאינו אעפ״י דבשלג דכיון להיפך מבואר משם דאדרבא

 תחלתו בתר אזלינן ולא בו טובלין מים שנעשה עד שריסקו כל

 אזלינן ולא כמים ליה דיינינן נפשר כבר אכילה דבשעת כיון ה״נ

 וטובלו בעין אותו אוכל אם דבשלמא אוכל, שהיה תחלתו בתר

 בתר אלא סופו בתר אזלינן דלא לשם דומה הוי אז במשקה

 סופו בתר אזלינן לא אוכל הוי אכילה דבשעת כיון ה״נ השתא
 בנידון אבל המשקה, בתוך עומד היה אילו להתפשר שעומד

 הוי למים והוי שמתפשר עד המשקה בתוך שמניחו שלפנינו

עכ״ד. ריסוק אחר דשלג דומיא ממש

ודאי שנמס, עד הצוקקע״ר שם מניח דאינו בני״ד והנה
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כרחם אמרושם ס׳ויר,רא

הוזרמו 1|אוצ

 דברי נמו דכריו נדחים לע'ד תהדר לא כחלוקת
י־־- * נניאית —

 שטעות י עמיתך תשפיט כצדק ף פסחא
כמשמעו רש״י וח״ש ע״א רנ״ט י

 ולא אלא לאוין כל עליו לעכור תככי׳ל כל פי׳
 ג*כ והוכא ית'כ חכי־ייתא "ייש נייר אמאי ידעני
 • ור״י ק ת" דברי היבא ישם כשכיעית שש כגמ׳
 עמר כל פירש כ! בד״א משכי*ל כל שפי' ימה
 יצי ראם כר״י פשקו אמאי הק' כחי׳ והי״ן נקה

 עולא ומ״ש רר״ס דרכיי,הו דעיכדא יתי' להושיב
 כספר וכמ״ש למב׳ע ועיין כר׳י מורים הן ור״ה
 ראם רנו!כ להכ״ח היית וחיי . שם ליהושע נחלה

 וכספר הש״ך הכיא וכן לו וקוק אין מעצמו ישב
 ,להושיב אלא כן מהנין ואין יע״ש קרישין מאמר

 סלד בכנה'ג התעודה אכי תוה״ר וכ״כ ג"נ לשני
 חתתיספית יאיח הכיא נ' אות שלמה חשק יהרב

 והי׳ל יע׳ש המלך כינאי ע״א י״ט רף כסנהדרין
 לרחית מקום הנה אלא גופיה מהלס להכיאהיאיה

מעתה א״כ השואה רעשו התו׳ אך שאני רד״נ
• הראיה שיין

 כתן ר׳ דרשת רכיל;!הי תלך לא דה פפמא
שהוא ומ״ש ע״א רמ״ו ככתובות י

 פי׳ והק״א לכע״ר רקאי רפי׳ זר״ע עיין מטעים
 המדכר אדה לנל דקאי פי" גרליא והרב לדיין רקאי

 סי' והש״ע ח״א פלא רהרמכ״ם רצ״ל אלא רכילות
 לפי והרי עמיתך תשפיע חנל־ק לתו נפקא י״ז
 והבאר רכיל חל״ת להביאו ראוי היה הק״א פי׳

הזר״ע ועל רנתוכית לההיא טיכ נכי ציין הגולה
עיין אחריני מקראי מפורש היי לכע״ר ראי ק׳

• ס"ז סי' אכרהם שמע כסה״ק

וכו׳ מנהג; היא כך נחמיא א״ר ן
וכברייתא רכ״ט כסנהדרין מתני׳

 קרא או הכי לא ע״כ רצ״ט וככ״ק ע״א דל״א שס
 וכן וכנריתא במ' רחוכא רכיל ל'ת .דאורייתא
 השמיט סנהדרין מהל׳ וכפכ״ב כפיס״ת הרמכ״ם

 וכספר ע״ו שעמד כתוי״ט ושו״ר רכיל ל׳ת נחי
 קראי לתרי צריכות רעשו תראה ושם שם מכין פני

 חרמכ״סחכיא יע׳שוחנה השכחה עומר כל ועיין
 לא מחייב רנקט מאי אך וה״ט ה״ז בפכ״כ כ״ו

 ונש״מ מיכה רצ״ל לשונו לתקן שניגש חי י־איתי
 קפירא אין מס־יב חומר ראם המאיר׳ משם הכיא
 ליה אית חשיא חכרן משום כיח דאין וצל יע״ש

 ירבר לא פה אל רפה מוזהר הדיין טפיה דאיתי
 אם אך שליח ע״י ולא עצמו ע״י לא ה:ע״ר עם
לה*"] לו יש מה ורצונו מרעתו שלא לו טלה אחר

׳ >ל
 חשיב אימר שכרייניס רהגדול בטעם הנה1

התי״ט של רטעמו ה״מו קול על השו״ל
 ועיין דבריו רחחויק נמי שלחה חשק ועיין נכין

 החשק קשת שח מה תמצא ושם כר׳י וכס׳ מט׳ש
 והפרישס רהב״ח אלא יע״ש חסמ״ע על שלמה

 קאי הטור שכתב כרי דלשון הכריחו וכסמ״ע
 למי״ה ועיין מט״ש צפיונס׳ עטית כס' וכ״כ להגמל

 ולא יהפרישה הכ״ח קו' שהק׳ יעקב חלק כס׳
 פ׳ לאיש רקאי יעקב חלק כס' שפי' ומה־ הינירם

אמיתות זה אץ אחיהמת׳ר לע״ר כיע״ש זכאי אתה

 ככתיבה כזאת השמיענו רכבר מאחר דהרי ■הנינה
 נמי כאמייח לאומרו צורך מה הריין כשיוצא וגם

 השו״ל כמ״ש אי תקשי לא לגדיל רקאי ילהמפ׳
 להשו״ל ראה לא הכית פני והרכ החט׳ש כמ״ש או

 מוח״ר דג׳ יה כפי׳ ראיתי והכר יתומים וחט״ש
 יוסף ראש י מיה זאת לרקתה מאיש יפקכ חלק

• יריד של חלקו כס׳ יחהו ונכי
 מה ש״י חלקי לתיב ראיתי ביה היותי כ1

 סימן רדיש יההיא הכ״ח לקו' שדחה
 לחון מיצאיס יהיו לבע״ר דהוא מיכח לא ח״י

 להכ״ח ריאה היה ראלי גיאה הפעוט לי * כיע״ש
 נחמיא מדי ע״א ר״ל מסנהדרין מהגמ׳ ץמכיא־

 כס' יעיי״ן כזאת דוחה היה לא שם ר-ש״י וכפי'
 גם הפרישה־ וכ״כ כן רפשיט׳ל חהסמ״ע אורים

 תוכח רהיני הב״ת על חלקיש"י ה׳־כ שהקשה מה
 הכע״ר יציאת על י׳ז^י חהטיי־ טפי חהרמב״ם

 החה״ש הישיכה מתלמידי א' הזיכ יפה כיע״ש
 נקט והי־מכ״ס חי׳ו תלמי שט איים כמה'י
 לא יאת כהלכה אחק כבת והכנסה היציאה
 כלבד הכנסה והכא היציאה נקט דלעיל נהטוי■
חוזרי׳ איו שטענו יאחד להפ״יש׳ שדחה מה נם יפשיט

י " י , " /יו החכמה
 דיכול ר לפיה לה ומשכחת תמיהא זו אין ש יע-

 רמ'כ )־סנהדרין מההיא שהכיא ומה ולטעון לתיור
 יסנה׳ הא דהביאו שלמת חשק וכס׳ מהי־יק״ש עיין
 רר״ל לההיא יוסף ראש מוה״ר לקו' שתיין ותה

 לחכ״ח מזכיר והוא שם הכ״ח רבי־י הס דהן ראה לא
. מקים כאותו

 עלהסמ״ע כחיכייו שנרין לחס־׳י עיני תכט1
אסור הדיינים מן ראינו דאפי׳ ינקב

 ובאורים לכי ועטית הכיח יה״ר יכיל ל־ת משים
 אין כיאר ולא מוכיחת אינה רראייתו כתב והש״ך
 חילוקים כ׳ כתב שלמה חשק והרב מוכ״חת אינה

 היכא כ' שם רכמצאו היכא אחד הראיה לוחית
 כחילוק יחה ש״י חלקו וכס' הרין לתיור תקוה דיש

 ויחיקהו ה׳־איה ים ק ושוב ח״ש הרכ של הראשון
 משום כתכ שם פ״מ כס׳ ומוה״ר יע״ש כמסמרים

 הגמ' רכינת תלמידו משם ה:יא ועור יסתיי חיתי
 ועיין איכא מיהא איקורא אכל רליכא רלאו הוא

 סק״ב אורים וכס׳ תלמי לענין ליח דוגמא כסה״ת
 כחילוק הכריע ישוב חח״ש של השני כחילוק כתכ.

 עצמו תוקע שהדיין לא אם הכי׳ שלמוה׳ר תלמידי
 יהוא מכח היא והחזרה לומד יהיסיף אלא יע״ש

 מבין פני עליוכק' הק' ועז משנה כרכר טועה
 רחרא״ש נר׳ ולע״ר יע״ש מציה הוא ראדרכא .שם

 יכחישו לא לאורועי רמצוה רסוכרים ודעמייהו
 והכע״ר רסב"רו־חוק יכא ה או להכ״ר תחילה ייאמר

 ראיתי וככר מקומו שער ואל עירו אל אצלו קי־וב
להאריך צורך היה ולא כה״ג שם רחילק ול להיב

 נשאל ראם רנקב שם כנה״ג למוה״ר ראו
מ״ש דבריו ולעי יע״ש איסורא ליכא עליו

 לא מעצתם דהיינו צ״ל ליה ואמרו פגעי כנת'
 היה על שערער מה ח״ש בס' ועיין שאלה כדרך
 תיקון ושיש נשאל שיחא תרתי בעינן רלא ג כנה"
 שרי שאלה בלא אפי׳ חקיס דיש היכא אלא בן אחיי
 שם מכין פני הס' טוב ככי רציין כסר״ר ועיין

ארא כנן׳ זל רכ״א תנא המד״ל צרור לקרב וראיתי
משפט

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס216 מס עמוד חיים בן אברהם פאלאג׳י, אברהם ויקרא



( בה תשו שערירפו

 תורה דבר, .יעל חברו עבר כי איש יראה אם כי ודע, רמו
אשום רבים, בת שער על חטאותיו על גלה והוא בסתר

 ויגוגיו הרעה, מדרכו שב ההוא החוטא אולי כי זה, על אשם
 זולתי לגלותם גבון ולא נפשו, מרת יודע ולב ברעיוניו,

 ירחיק הרחק רק ההמון, ליתר יספר לא אשר צנוע לחכם
 ואם הרעה. מדרכו שב כי אליו יודע אשר עד ,מחברתו

 כי עליו לחשוב ראוי הטא, ירא ואיש חכם תלמיד ־החוטא
 מרה נפשו אחת פעם יצרו יתקפו ואם תשובה, עשה באמת

כן. אחרי לו

השער ןז_ה
 לחכם ורק לגלות אין ליחיד אסילו באמת אבל ע״ז" אשם "אשם אח״כ כמ״ש כן

 נראד. היה ולענ״ד אח״ב". בעצמו ר״י שכתב וכמו מחברתו שירחק כדי צנוע
 איסור לעצם שנוגע מה דנהי הח״חן בכוונת זאת להעמיס אפשר ]ואולי בזה לומר

 מקבלי מכת כאן מיירי דרכינו כיון אבל לבזותו נתכוון שלא אפילו הוא לד,"ר

וצ״ע. לבזותו התכוון אם דדוקא כתב לפי׳ השכינה פני מקבלות שאינם לה״ר

 מפורסמת עבירה בין דרבנן, או דאוריתא איסור שזה בין — תורת דבר על .1רט

לפרסמו ואסור עמיתך בפלל הוא עדיין אופן. בכל מפורסמת, אינה או
 באולתו בשונה ]דדוקא עול׳ מפורקי ואינו הרעה מדרכו שב החוטא דאולי

 המפורסמת בעבירה אלא עמיתך מכלל יוצא אינו דוקא אז רי״ט באות הגתבאר

 ר׳ "אמר :דאמרי ב׳ קי״ג דף מפסחים נובע זאת — צנוע לחכם שם[. כמבואר

 ידע אי ליה אמר ל,משנייה לרביד. ליה למימרא מהו אשי לר׳ דרבא בריר. אחא

 דמה : מפרש ורבינו ליה״. לימא לא לא ואי■ ליה לימא תרי כבי לרביד. דמהימן

 — מחברתו ירחיק הרחק רק ההמון. ליתר יספר ולא הוא וצנוע לפי ״לרביד.״ דגקס

 למשנייה" לרביד. ליה למימרא "מהו :שאמרי כמו ״למשנייה״ רבינו כתב דלא הא

 נראה לשנאותו" דמצוה עבירה שעשה בחבירו שרואה "מי : שם אמרי ועוד

 יצא תשנא דלא הלאו דלעגין כלומר בשנאה מיוחד דין זה דאין רבינו, בשיסת
 מוזהר היא דבאמת אלא בפריקה, הכתוב משונאך דילפינן משום אחיך מכלל

 על הגמרא של הכוונה אלא "אחיך", בכלל עדיין שהוא כיון תשנא דלא הלאו על

 חטא הוי הרשעים שהתחברות כיון דהא מסברא, יידעיגן וזאת מחברתו, התרחקות
 אמרינן בגנותו לספר דלענין לחומרא, והבא לחומרא הכא אזלינן לפי׳ גדול,

 ]והא תשובה. עשה לא דאולי אמרינן בחברתו ולהתחבר תשובה׳ עשה דאולי

 לפי התום׳ כתבו בבר יצרו" את לכוף כדי בשונא :-"מצוד. ל״ב דף בב״מ ואמרי
— תשובה עשר. באמת כי התוס׳. כשי׳ רביגו ושי' גמורה״ שנאה לידי באין ולבסוף



רפד שלישי שער

 והבושרן הנזק :קוראות? הנה שתים ,הרע לשון והמספר רמז
את ולהרשיע לחייב ובחירתו לחבירו יגרום אשר

 לשון המספר עון יגדל אחד צד ועל .לאידם. ושמחתו חביריו
 יאמין כי שקר,. דבר על המספר מן אמת דבר על הרע
 לפניהם, באשו ויעלה כנים, דברים חברו על בספרו העם

 לו ונסלח רעתו על נחם אשר אחר בעיניהם, לבוז ויהיה
מחטאותיו.

השעד זה

ויך

 ורבינו תשובה*. עשה ודאי אלא דעתך סלקא "שמא :א׳ י״ט בברכות זאת מבואר

 אבל צנוע, לחכם להגיד מותר היד. ספק רק היד. דאם לדינא, נוגע דזה : מפרש

 !והת״ח צנוע, לחכם להגיד אסור תשובה, עשה דבהחלט אומרים שאנחנו כיון

 אפילו דאטור דכתב הקטנה היד על בצע״ג הגיח בבמ״ח י״ח ס״ק ד׳ בכלל

 לפטור ולא זכות לימוד לענין רק הוא הגמרא דדין מסברא וכתב להוכיחו

 ואיני לעדות, להכשירו דאין ס״ב סימן החו״י דברי מביא תוכחה, ממצות
 ובאות כאן רבינו מדברי נראה הקטנהוכן כהיד פשוטה הסברא מבין,.דלענ״ד

 על סמך דעיקר משמע ומהחו״י זכות, לימוד מטעם ולא ממש ודאי דהוי י״ח,

 מן הוא דאם רי״ח באות המבואר בדין ואפילו ת״ח. דין לגו דאין הסברא

 דפמוך לכאורה נראה היה זכות׳ לכף ולהכריע הספק להטות עליך יש הבינונים

 ובזאת ממש כדין הוי •וגו׳ בצדק אמרה התורה שהרי לעדות, וכשר התוכחה מן

הינא האי דעיקר משום תו*, כבי לי׳ דמהימן כאן רבינו כתב דלא והא צ״ע.

ק

השלילה[. צד את רק כתב ובאן ר״כ, באות כתב

 כפולה. רעתו ור״ל י״ט, נ״א, ישעי׳ הכתוב מל׳ — קוראותיו הנה שתים רטז.

והזה המספר. מצד ב׳ שסיפרו. מי על מצד א׳ מקרה[ מלשון ]"קוראותיו"

 על מצד אבל אמת. ע״ד מהמספר חמור יותר שקר דרך על המספר המספר. מצד

 העם יאמין כי שקר, ע״ד מהמספר אמת ע״ד המספר עון יגדל עליו שסיפרו מי

 שקר. דבר בספרו שא״כ מה אמת דברי ניכרים יען כנים, דברים חבירו על בספרו

 כלומר דה. או זה או כוונתי קוראותיו" הנה "שתים רבינו שכתב מה והנה
 קבלו שלא כגון ההוא להאיש רעה שום שלו הלה״ר ע״י בא לא אם דאפילו

 ברע בחר הוא דעכ״ם אסור עי״ז׳נמי נתגנה לא וחבירו דבריו, את השומעין

 יליץ ׳אוילים רי״ז באות בד״ר מבואר וכן חבירז־, את ולהרשיע לחייב והתכוון

 כתב זאת וכעין בזה׳ פלל יזיקו לא אם אפי׳ אסור לבד זה דגם משמע חובה"

 לגנותו בסיפורו התכוון לא אם אפילו וכן דדש. ד״ה ב׳ נ״ח דף בב״ם רש״י
 מש״כ יעיין ופוסקים[. מש״ם ג׳ בכלל הח״ח הוכיח ]כן אסור. נמי נזק לו ולגרום

רי״ד. באות



ה ב ו ש ת י ר ע ש רפח
 יליץ "אוילים ם(: יד, )משלי השלום עליו שלטה ואטר ריז

ובשמחתו נפשו טרת יודע לב רצון ישרים ובין אשם
 מוטי יחפש כי חובה, יליץ האויל :פירוש זר״, יתערב לא
 בשבח לעולם ידבר ולא דופי בהם ויתן ואשמתם אדם בני

 לעולם הזבובים כי זה, על והמשל בם. הנמצא טוב ודבר
 יליץ" "אוילים ואטר הלכלוך, מקומות על כולם ונחו באו

 :כב( מט, )בראשית כמו האוילים, מן ואחר אחד כל על יחיד לשון

 כל (:א ע, )קידושין רבותינו ואמרו שור״, עלי צעדה "בנות
 לפסול ודרכו עולם, של בשבחו מדבר ואינו פוסל הפסול

 הישרים דרך כי — רצון״ ישרים ״ובין במומו, אדם בני
 טוב. דבר בו נמצא כי האדם ולשבח פשעים כל על לכסות
 אמר הנבלה, על עברו וחכם אחד אדם כי במוסר, וזכרו

 לבנות כמה החכם: אמר זו! נבלה טוסרחת כמה האדם:
 יודע חכם וכל נפשו", מרת יודע "לב זה אחרי ואמר !שניה

 אין דברים הנבחרים המוסרים בתוך שלמה הביא לא כי
 להניד הראשון הפסוק דבר על הענין בא אבל מועיל, בם

 מדרכו שב שהחוטא יתכן כי אשם, המליץ האויל רעת
 שמחתו ולא האדם נפש מרת יודע ואין לו, מרה ונפשו
 הלב. מרירות לפי התשובה עיקר כי עון, נשוא והוא זולתו,

עונו. המזכיר האויל ואשם יחטא כן על

 זולתי איננו אשם המליץ האויל עונש כי לדעת, ועליך ריח
יצרו יתקפו אשר חטא ירא באיש דופי יתן כי

השער זה

 מקום על כולם נחו המר. לכן מהלכלוך שנבראו דכיון — וכו־ הזבובים כ■ ריז.

אדם בגי מומי מחפש תמיד הוא “"אויל בעצמו שהוא מי כמו״ב הלכלוך.

 וזכרו צעדו*. "בנות אמר ולא — צעדה בנות כמו דופי. בהם ויתן ואשמתם

 ולא ודבר דבר בכל הטובה הנקודה מחפש החכם כי בזה הוסיף — וכד במוסר

וכד. נפשו מרת יודע לב הפסוק סי׳ זה — וכו׳ נפש מרת יודע ואינו באדם. רק



רפטשלישי שער

 וכל חטאיו, על להתחרט ודרכו מנהגו כי ואשם, ויעבור
 אשר האיש אבל ! בתשובה הזר כי הדבר נודע אם שכן
 עיניו לנגד אלהים פחד אין בי דרכו את ובחנת תדע

 ולגלות בגנותו לספר טצוה טוב, לא דרך יתיצב.על ותמיד
 ולמען אדם, בני בעיני עבירות בעלי ולהבאיש חטאותיו על

 כס, )משלי ונאמר הרעים. המעשים את השומעים נפש תגעל

 "יראת :יג( ח, )משלי ונאמר עול״, איש צדיקים תועבת :>ד(
 — צדיק בן רשע :א( נב, )סנהדרין ואמרו רע״. שנאת ה׳

 מותר — רשע בן צדיק רשע, בן רשע לקרותו •מותר
צדיק. בן צדיק ־לקרותו

 ויש מעשה, יעשה או דבר ידבר אשר אדם תראה כי .והנה
אם הזכות. ולצד טובה לצד ומעשהו דברו לשפוט

 זכות לכף אותו לדון נתהייבת — אלהים ירא ההוא האיש
 אצל יותר ונוטה קרוב הדבר יהיה כי גם אמת, דרך על

 מן יזהרו אשר הבינונים מן הוא ואם חובה, לכף הדעת
ולהכריעו הספק להטות עליך יש — בו יכשלו ופעמים החטא

השער זה

 סק״ד ד׳ כלל בח״ח שביאר כמו להחליט, ימהר שלא כלומר ובחנת. תדע אשר

 הוסכם ידן שעל שהעולות א( : הראשונים פרטים השני פרטים, ה׳ לזה דצריך

 שנתחזק לא אם מאחרים שמיעה ע״י ולא בעצמו אותו יראה רשע שהוא בעיניו

 אינן הם אם ב( תמיד על״ו שיוצא־ת הרעות השמועות עבור רשע לאיש בעיר

 צריך אותו שהוכיח מצד רק וכיו״ב אמורים דברים כאכילת כ״כ פשוטים דברים

 הענין את תיכף יחלים ולא עון באמת הוא אם התורה דרכי ע״ם היטב שיתבונן
 שיכוון דהיינו שם. שכתב הד׳ הפרט זהו — ונו׳ עבירות בעלי ולהבאיש בדעתי.

 און. פועלי מגנות הבריות כשישמעו רשע מדרך אדם בני שיתרחקו כדי לתועלת

 ידבר אשר אדם רשע, לו ולקרוא לגנותו דמותר ראי׳ מביא — וכו׳ רשע ואמרו

 ג׳, בכלל )ח״ח לחבירו אדם שבין ממה או למקום אדם שבין ממה בין — וכו׳
 הוא בזה לזכות אותו לדון החיוב — וכו׳ אלקים ירא ההוא הא״ש וםשוט(.ןאם

 ע״א י״ם מברכות נובע הדין זה אלא עמתיך. תשפוט בצדק של עשה ממצות לא

 דרך "על רביגו שכתב מה וזה תשובה" עשה בודאי •כי וכו׳ ת״ח ראית :אם
 אלקים. ירא הוא דעיקד משום ת״ח במקום אלקים" "ירא רבינו שכתב ומה אמת"

לכא־רה — זכות לכף ולהכריע חטא[. ירא ואיש ת״ח רבינו כתב רט״ו ת באו ו ן



ז

תשובה! שערירצ

 קכז, )שבת לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו הזכות, לכף

 והוא זכות, לכף ידינהו המקום זכות לכף חברו את הדן :ב(
 תשפוט "בצדק :פו( ים, )וייקרא שנאמר התורה, מן עשה מצות

 כמו אצלך הדבר יהיה חובה לכף נוטה הדבר ואם עמיתך",
 מעשיו רוב ההוא האיש ואם חובה, לכף תכריעהו ואל ספק
 מעשיו תכריע בלבבו, אלהים יראת אין כי בחנתו או לרוע

 לבית צדיק "משכיל :יב( כא, )משלי שנאמר חובה, לכף ודבריו
פירושו. לך הקדמנו וכבר לרע", רשעים מסלף רשע

השער זה

 להכריעו דמצוה רק כתב וכאן אמת" דדיך "על כתב דשם ת״ח מוין זה דין דחלוק

מ! עשר. מצות והיא בהסוגריים. רט״ו באות כתבנו בזד, והנסק״ט זכות, לכף
 חבירך את דן הוי וכו׳ בצדק ד״א א׳ ל׳ בשבועות להדיא מבואר כן — התורה

הדבר ^וואסקע״ז מצוד■ בסד,"מ והרמג״ם והסמ״ק הסמ-׳ג כתב וכן זכות. לכף
למדה רק ואינו מותר, הדין דע״ם ראיות מביא שם הח׳־ח — וכו׳ חונה לכף נוסה 1
בהם, לדון ויש מפורשות אינם ראיותיו והנה הדין, מצד ולא בעלמא טובה \

 שהתורה ואף סובה, מדר, רק ולא הדין, מצד נמי שזאת נראה רביבו דברי ופשטות
שצריכין משמע "בצדק" מדאמרד, מכריע חובה הכף אשר מהאיש מדבר לא \ ץ £>

מכריע, חובה הכף שאין באיש דוקא חזה וע׳־כ ספק ישאל ולא אותו להצדיק \ רז>ן-\

 אח״כ שישאר לזכות לדובי מצור. מכריע חובה הכף דאם משם ללמוד אפשר מ׳׳מ

 חבית ברואה ■ב/ קי״ג מפסחים דנלמד נראה רבינו דברי ויסוד השקול, ספק

 עשה דאולי לבלותו אסור ואעפ״ב מכריע חובה דכף נקרא וזה עבירה. עובר
משום מחברתו ולהתרחק לשנאותו נמי וצריך עול פורק בכלל הוי •ולא תשובה

באות היסב ונתבאר חטא הוי לרשעים דהתחברות לחומרא. והולכין ספק דהוי______
מדות'הרשע יבין לא כ־י׳־הצדיק יחשבו רבים רשע לבית צדיק משכיל רפו.____,,

 משכיל אבל הדבר כן ולא הצדיק מטבע בהפך שהם מפני וטבעיו ותואנותיו

 שמא ואז-ל כוונתו וסוף לבו ומזמוז־ תרמיתן בדרכי ומתבונן רשע לבית צדיק

לרע" רשעים "מסלף פ״ט( )ב״ב ידינו במעשה בקיאין ת״ח אין הו־מאין יאמרו
 ■ומטה מסלף טבעם את ומכיר הרשעים כוונת לסוף משכיל שהצדיק מפני ר״ל

 האדם את לדון אין כי ודבריהם במעשיהם חובה לכף אותם ודן ומכריעם אותם
 רבינו לשון הטוב. דרך על טונותיו ושרש מעשיו רוב בהיות רק זכית לכף

משלי. על בפירושו



צ* ר שלישי שער

 עד חתי "אל :כח( כד, )משלי השלום עליו שלמה ואמר ריט
עשת כאשר תאמר אל בשפתיך והפתיח ברעך חנם

 הוצרך לא פירוש: כפעלו", לאיש אשיב לו אעשה כן לי
 עד תהי- "אל אמר אבל שקר" עד תהי "אל לאמר להזהיר

 תגלה ואל ■עליו תעה־ אל בהטא רעך נוקש אם כי חנם",
 עשק או האדם גזל אם האמנם כי תוכחת, ללא הנם חטאו על
 גזל אשר הגזלה שישיב כדי זה על להעיד חייב עמיתו את
 שבועה — אהד עד זולתי ••מם אין ואם ים,;עד שנים פי על

 בדבר חברו נכשל כי ראה אם אכל שניהם בין תהיה
 חנם, זה על שיעיד ראוי אין העבירות מן באחת או ערוה
 להקים שני עד אתו יש כי גם תוכחת, ללא לומר רצוני
 באמת כי לבו, על לדבר לו ראוי הטא ירא החוטא אם דבר.
 אחרי בלבו: ויאמר לנפשו שיירא ראוי גם תשובה, עשה

 ואמרו !מעונותיו מרובות זכיותיו אולי •שמים ירא האיש כי
מרובות זכיותיו אשר האיש כי :לח( )קידושין רבותינו

השער זה

 הלא כי — וכו׳ ,-רלהור הוצרן לא פתים. אותה פתוה מלשין — והפתית ריט.
עבירה על להעיד חנם" עד תהי .אל — אמר אבל החמורות. מעביר־ת זה

 נפסל שאינו יחידי עליו להעיד בא• שאתה כגון ?׳צורך. שלא חנם בו. שראית
 גזובי׳ כזה ענין על ואז״ל רע, שם להוציא זולתי כודנתך שאין ונמצא לעדות בכך
 אמרינו בן — להעיד חייב כשלי, רבינו לשון קיג.^ ;פסחים מינגד וזיגוד הסא

 ואם שניהם. בין תהי׳ ד׳ שבועת כדכתיב להעיד חייב התורה דמן א׳ נ״ו בב״ק
 תהית ד־ שבועת מעיד. אינו אם שמים בדיני רחייב שם אמרינן צ״א אלא שם איו

 מחייבו ע״א וכו־ כ״מ לשבועה הוא קם "אבל א׳. מ׳ שבועות — שניהם כין
 ע״פ רק נתגלה החיוב עיקר דאפילו מזה נלמד פוסקים הרבה ולדעת שבועה"

 סכ״וז ועח״מ להעיד. חייב בכה״ג א״ב דאוריתא, שבועה מחייב־ הוא אפ״ה העד
 מאמר־ מעין זה — דבר להקים שי.־.. עד אתו יש כי כס ואו״ח(. שסק״ד. יבפ״ת

 ע״א, דוקא ירש8מ שהרי מהכתוב, נלמד שזה דבינו כתנת אין אבל המוסגר.
 שכתב וכמו עדותם ידי על לעדית אותו דפסלו משום לא. עדים ב׳ אבל

 לדייני דגם רבינו מדברי משמע והדי הנ״ל. משלי על בפי־ בעצמו רבינו
 שב דלמא אמרינן ולא לעדות. עי״ז נפסל הוא והרי י ולמד. לגלות׳ אין העיד
ודעתו־ סקט״ז. ד׳ בכלל הח״ח בזה הרגיש וכבד נתברר. שלא ימן כל זד, לענין



מצאתי רבה ארץ דרד מסכת ,זה מד

 קושית מתורץ יהיה ובזה בזה. תורתו תלמוד
 שנים י״ד דבאותן המהרש״א על יעקב העיון
 עליו הגינה הת״ת זכות עבר בבית שלמד

 אחרים, ע״י ואם אב כבוד המצוה שנעשה
צריכה היתה אולי התורה זכות בלי אבל

 לענ״ד ברור זהו אבל מקודם גם אחריו לשלוח
 כבוד של המצוה את לקיים אפשר אי דאם

 אפילו לבטל צריכים בודאי אחרים ע״י ואם אב
 ובפרט התורה מצוות את לקיים כדי מת״ת

מאד. הגדול ואם אב כבוד מצות

רבה ארץ ׳/דרך מסכת
 לא אדם יפטר אל לעולם חמישי פרק

כן אם אלא וכו׳ רבו מאצל
 לעולם וכו׳ רשות הימנו ונוטל ממנו נפטר
והוי כלסטים לפניך חשובין אדם בני כל יהיו

 יהושע ברבי ומעשה גמליאל כרבן מכבדן •

 ושתיה אכילה לו ונתן אדם אצלו שהשכים
 יהיו לעולם לוי( )בן יהושע רבי אמר מכאן וכו׳
 כר״ג. מכבדן והוי כלסטים בעיניך אדם בגי כל

איך זה את להבין וצריך מאד קשה ולכאורה
 אותו מכיר שאיננו אדם לחשוד מותר

 במסכת לקיש ריש אמר והא אותו יודע ואיננו
 לוקה בכשרים החושד ע״א צ״ז דף שבת

 אותו במכיר דוקא שזהו תאמר ואם בגופו,
 אינו אם אבל בגופו לוקה אז כשר, שהוא
 בגופו לוקה אינו אז כשר שהוא אותו מכיר
אותו לחשוד מותר היאך מקום מכל אבל

הוא? כשר דלמא מספק
כך הוא דהפירוש בע״ד לבאר לענ״ד ונראה

 בזה מהחשד יוציאהו שיחשדנו דבזה
 שיהיה לטובתו דזהו הגמרא את לבאר ויכולים

 היה יהושע דר׳ במעשה )אך החשד מן נקי
 הוא בזה והביאור לגנוב( שרצה חשוד באמת

 מכירין שאין אחד אדם נכנס אם למשל כך,
 השולחן ועל השולחן ידי על וישב בבית אותו

 כסף כלי כגון ערך יקרי חפצים מונחים היו
 כסף של יקרה ומנורה ותכשיטים זהב וכלי

 ישר איננו הוא שמא אותו חושד הבית והבעל
 שום יקח שלא אותו ושמר הזמן כל אצלו וישב
 מהבית יצא וכשכבר מהבית שהלך עד דבר
 החפצים שכל הבית בעל ראה לדרכו והלך

 שום חסר ולא השולחן על מונחים היקרים
 בעל ראה שעות איזה כשעברו כך ואחר דבר

על ואינם היקרים החפצים שחסרים הבית

 חו״ש לחשוד יכול האם שנגנבו, וחשב השולחן
 מכירים שאין אף בבית מקודם שהיה האיש את

 הבית הבעל אצלו ישב הזמן כל הלא אותו?
 השולחן על מונח הכל את וראה אותו ושמר

 החפצים כל היו הבית מן שיצא בשעה ואפילו
 שום חסר ולא השולחן על מונחים היקרים

 הזה שהחשד מזה רואים אנחנו כן אם דבר
 החשד מן הוציאהו אותו ושמר אותו שחשד

 האיש כשנכנס מתחלה אם אבל מזה, נקי והוא
 והיו אותו שמר ולא אותו חשד לא הבית אל

 לבדו ישב והוא השולחן על יקרים חפצים
 הבית מן האיש יצא כך ואחר השולחן יד על

 וראה הבית אל הבית בעל ובא לדרכו והלך
 יכול אז בבית ואינם חסרים היקרים שהחפצים

 לקחם הוא שמא הנכנס האיש את לחשוד
 חשובין אדם בני כל יהיו לעולם הפירוש וזהו

 חלילה, רע עליהם שידבר לא כלסטים לפניך
 גמליאל כרבן גדול בכבוד מכבדן יהא ואדרבה

 שישמרם ובזה עליהם עינו וישים שישמרם רק
 מן נקי ויהיו החשד מן יוציאם אותם ויחשוד
 ולפרש לבאר יכולים הזה ובהביאור החשד,

 ומאי ע״ב י״ג דף במגילה הגמרא את גם
 יעקב ויגד דכתיב ברחל בה היתה צניעות

 הוא אביה אחי וכי הוא אביה אחי כי לרחל
 מינסבית לה אמר אלא הוא אביה אחות בן והלא

 ולא הוא רמאד. אבא מיהו אין, ליה אמרה לי
 אמרה ברמאות אנא אחיו לה אמר ליה יכלת

 לה אמר ברמיותא לסגויי לצדיקי שרי ומי ליה
 ושם וכו׳ תתפל עקש ועם תתבר בבר עם אין,

 מה להבין וצריך מאד קשה לכאורה כן גם
 וכי ברמאות אני אחיו אבינו יעקב שאמר
 מותר חברו את ורמה רמאי הוא שאחד בשביל

לרמות, וחס חלילה אותו? לרמות חברו גם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס44 מס עמוד {0} (4) זכריה ברכות, :ב ־ מצאתי זה



מהמצאתירבה ארץ דרי מסכתזה

 תקיפו הונא רב ע״ב ה׳ דף ברכות בגמרא עיין
 רב לגביה על דחמרא דני מאה ארבע ליה

 אמר וכו׳ ורבנן חסידא סלא דרב אחוה יהודה
 גגיב קא הא מיניה מידי לי שביק קא מי להו
 בתר אינשי דאמרי היינו ליה אמרו כוליה ליה

 לבאר לעג״ד ונ״ל וכו׳. טעם וטעמא גנוב גנבי
 ז״ל הקדושים רבותינו דברי פי על בע״ד

 כולן על ע״ב פ״ט דף בתרא בבא במסכת
 אומר אם לי אוי זכאי בן יוחנן רבן אמר
 הרמאין יאמרו שמא וכו׳ אומר לא אם לי אוי
 בפירש״י וע״ש ידינו במעשה בקיאין ת״ח אין

 וזהו יותר. לרמות יבואו כך ומתוך שפירש
 ברמאות, אני אחיו אבינו יעקב שאמר הפירוש

 רמאי שהיה אף לבן את לרמות חו״ש לא
את והחליף אבינו יעקב שאמר כמו ורמהו

הארמי ללבן אבינו יעקב שאמר כמו ל״/^מאות פרק ויצא )פרשה מנים עשרת משכורתי
 כמו באמונה יעקב עבד זאת ובכל ז׳( פסוק

 ידעתן ואתנה ו׳ פסוק פרק באותו שם שכתוב
 שם כתוב וגם אביכן את עבדתי כחי בכל חי

חרב אכלני ביום יהיית מ׳ פסוק פרק באותו
71254567 ז ׳

 גם כתוב מ״א בפסוק ושם וכו׳ בלילה וקרח
 אלא מנים עשרת משכורתי את ותחלף כן

 שאני ברמאות אני אחיו הוא הכי הפירוש
 הרמאות ענין כל את מקודם עוד ומבין יודע

 והוא אותי לרמות שחושב מה הארמי לבן של
 היטב באר הכל את ויבאר ויפרש מזה יזהר
 וכמו רמאות בשום אותו לרמות יוכל שלא

 כל יהיו לעולם המאמר את מקודם שבארנו
 מכבדן והוי כלסטים לפניך חשובין אדם בני

 אותם ויחשוד שישמרם דר״ל גמליאל כרבן
 יעקב אמר כאן גם כן החשד מן יוציאם ובזה

 לבן של הרמאות ענין כל יודע שהוא אבינו
 לרמות יוכל שלא ממנו יזהר והוא הארמי
 בתך ברחל בפירוש לו אמר ולפיכך אותו,

י״ח( פסוק כ״ט פרק ויצא )פרשה הקטנה

 לפי למה הללו הסימנים כל בפירש״י וע״ש
 אעבדך לו אמר רמאי שהוא בו יודע שהוא
 תלמוד השוק מן אחרת רחל תאמר ושמא ברחל
 שמה ללאה אחליף תאמר ושמא בתך, לומר

 כן פי על ואף הקטנה ת״ל רחל שמה ואקרא
 ומי לו שאמרה ומה רמהו. שהרי הועיל לא

 הפירוש אין ברמיותא לסגויי לצדיקי שרי
 ומי פירושא הכי אלא ברמאות חלילה לרמות

 לחשוב ורמאות רעה חברו על לחשוב שרי
 רמהו לא אם אפילו רמאי שהוא חברו על

 חברו על חושב שאין כלומר, אין. לה אמר
 ורמאות רעה לו לעשות רמאי הוא אם אפילו

 שהוא מה הרמאי חברו על תושב אלא חלילה,
 ויפרש מזה יזהר והוא ברמאות לו לעשות יכול
שום לו לעשות יוכל שלא היטב באר הכל את

 לפרש נוכל תתפל עקש ועם הקטנה. בתך ברחל
 שמהעקש מה ומבין יודע שאתה הכי לענ״ד

 העקשות את ממנו תסיר ואתה לעשות רוצה
 הוא לפעמים תשרש המלה כמו והתפלות

 הבאים שכתוב כמו שרשים שתעשה הפירוש
 ופירש״י ו( פסוק כ״ז פרק )ישעיה יעקב ישרש

 הבאים בראשונה עשיתי מה ידעתם הלא
 שם ופרחו צצו יעקב השריש אשר למצרים

 ולפעמים תנובה תבל פני מלאו )אשר( עד
 שכתוב כמו השרשים שתעקר הפירוש הוא

 ג״ב פרק )תהלים סלה חיים מארץ ושרשך
 לעקור אחריך ישרש ושרשך ופירש״י ז׳( פסוק

 הזה מהביאור קצת ב״ד ומצאתי השרשים. כל
 בבא במסכת יעקב עין על הריטב״א בפירוש

 שם לשונו וזה ק״ח( סימן קכ״ג )דף בתרא
 דשרי פי׳ תתפל עקש ועם תתבר נבר עם אין
 לחו דאפשר טצדקי למעבד לצדיקים להו

 לרומייגהו אבל דרמאי מרמאותא לאזדהורי
ע״כ. אסור אחריגי במידי

יבמות מסכת
 חכמי רבי לו אמרה גמרא ע״א ט! דף

לה אמר אצלך באין ישראל
על והושיבהו יהושע לר׳ תפסו ונכנסו יכנסו

 לפרש אפשר אולי לענ״ד וכו׳ זהב של מטה
 מטה על ר״ל זהב של מטה על שאמר דמה

שאמר ומה עליה יושבים חכמים שתלמידי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס45 מס עמוד (0(}4) זכריה ברכות, ב: ־ מצאתי זה
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דכררךד נ פרק ו־,אשת הדין בדבי ׳כיין ספר
 וכל הקדושים מרבותינו, בידינו אשר האשת־ הכלל תוקף בבל טיב ימצא ':ע אש־ ובל יגיעה

 הזה הפרק נשלם ובבן שלישה, משכורתו ותה• פעלו ה׳ ישלם שזבה ויהא יזכה ד,קידם
:אלקים ברוך לעש ותעצומות עיו נותן הוא ישראל אל בעזרת

היום: כל קויתי אותך ישעי אתהאלהי כי ■־למדני באמתך הדריכנו
;האמת בדבר פ״ד

תי .נובלע־ה .א׳ שעה אפיי לקתק־ים יקול העולם אין אשת אין שאם מודים דבל
 •שאין ובל כדהז״ל עיני לנגד •בון לא שקרים דובר נאסר עליו כי בעד,*ב צ״ל ואץ בעה־ז

 הוא: ואיזה זה סי כי ממני, בדלין והכל הישגו גוחד, הבריות רוח אץ נו הי: נוחה השקים רוח
 כדחדל שחיים׳ טית לו נבחר וא״ב עולם של עשודו ועוקר נבונה בפיו אין כי לרשע יתחבר אשר

.מ־תותא או חברותא או
 תנאיי שהוא הכשף ובשל ההכשה בשל אדם שבני ושתן משא כל בטל נעדרת האשת זיים

כיי• ובסנהדרין, בשבת כדאיתא דינו בתחילת נשאל אדש כל ועליו ולזה, לוה עיקר
בשדותיו השלם החכם שטבשיסי היא ז״ל'והוא שפרשו כמו דעלמא בשילי בין תורה בדב־י
אשת ספיא כרב כברו ותיכו עליו חלוק לנו שאין שלם איש יקרא לזה האשת על וסודה
 זה בלבבו אשת ודובר קדשך בהר ישכון שי באהלך יגור שי ה׳ מכות בשלהי ?ליו קראו

 אשת חותמו אשת אדקים ה׳ דבר סוף לידו, שבא הידוע מעשה ההוא בשביל ספרא רב
 עליה שציותיו תרי־ג ובל אמת תורת לנו ונתן בלו העולם כל את חתם בו אשר כדחזל

 צדיק, •אחו יחיד, שינתו וצ־יקכא שנאמר א׳ על והעמידם חבקוק בא התם נשי כדאיתא דת עו
עליו־ תם־ד הנושא נאם; ועבדו ה׳ ירא כל זה כ־ בה לדהזיק אומץ "ם יד יוסיף יטדור דרכה

ש •ש.יבסתרוג עילם׳ שלרבי;חית
שדה היא זו קדש אמת באות

 וחתומיסו מתוקנים יהיו עניניו וכל .ובמעשיו, בדבורו בלבי
את וללמד ל־נך עליו וחובה מאד אדם * ??••ה״ר מר-ה ו בה דבק

 כחוט־ ואפילו חמור א• קל בדבר דבורם את יחליפו שלא עליה אליו הנלוים כל ואת בניו
 הטובים שיפר ישל ובספריהם במאמריהם ואחרונים ראשונים רז״ל שהזהירונו כסו השערה

 את שהסך על־ בנו ח״א על שהקפיד יבשתו על הבא בפי דרב מעשה ובד,הוא והמפורסמים
 לשונם לשדו שנאם־ כן תעשה לא ואיל התם בדא־תב נתכווץ לטיבה כי נש אשי מפני דבורו

 שיסתלק לו היא מובט׳ כשורה עמה ומתנהג כ־אוי זו במרה האוחז וכל בלאו, העים שיקר דב,׳
 לעילת הבאות ורעיית קשות שחלוקול ומכמה׳ שקר ועדות שיא ושבועת ואונאה מנול עצייו

 ולא אמנה אנשי משנה שפסקו עד ירושלש ח־בה לא ז״ל ש״ש ידוע ושבר האשת, העדר כעבור
 בעל החשיד שכתב כעין עבירה מין מכל אלא. בה האוחז וינצל ימלט בלבד הללו מהעבירות

 בתשובה לשיב שרוצה לשי תקזין וכן ז״ל ב י־ פרק בסוף הקדושה בשע־ זלד,"ה חכמה די.שית
 •דבי־ אם ובך כך עשית לו יאמרו אם ב־אוי שאיני דבר לעשות ירצח שאם אמת .שידבר הוא

 אתה מקום לאיזה לו יאש־ו או יעשה לא אחרת ופעם ויתבייש עשית־ כך לומר מוברח אשת
 עצת והיא ע־ב הבושה מפני מעשותה ימנע אשת יאשר אם עבירה לעשות הולך הוא אם הולך
 אשרי גקויה ומולת אשת כיל; דה בעני[ דברים כמה שם ועוד ז״ל אליו ראויה אלה,ים ירא חכב

 נשלם, ובזה בתענית, כדחויל נשקף ששמים וצדק תצמח מארץ אשת ־צי; יהי בהם. הזהיר
:תש־ד יום בבל לרחמיו מקוד, ואביון דל שעש ואמתו חם־ז עזב לא אשר ברוך הזה הפי

• בשלום עמו את יברך הי יתן לעמו עוז ה׳
. השלום בדבר פ״ה

 ואחוות אהבה נתיבותיו יכל נועם דרכי לדרכיו שוך ואין לטעלות־ו קץ אי[ אשר שיזום יבא
בגודל חידוש בלא מדרש ואין ה,קידש ספרי בבל בו מדובר נכבדו׳ יתירה והבה וריעות

 פשיט בדבר לקצר שאמרו במקום וא־כ רזיל ממאמרו ושפורסם ידוע שהוא וכמו ותפארתו כחי
 נב •בקצרה ורכן א׳א חלק ולהוציאה באה לא בלום בלא זו ברכה לפטור אלא האריך נ לני הי׳ לא

אהי£ סתלשידיגשל להיות .לבבינו כאמור-למנע־ חדל מדברי השבחים מן שבחיו. לפיט-מקצת
.לתורה ומקרבן הבריות את אוהב אז . שלום ורודף שלם אוהב

בעליונים בראשית במעשה ב־יותיו את והשוה עולמו את הקכ״ה ברא שבו השלום גדול
יבתחתונים



כד זכרול י יי יקש דגר= זכי־ק ספר
 באפיו ויפה הא־סה פן עפר -אדם את אלד,־ם ה׳ וייצר בהם קנאה להטיל שלא ובתחת־נים

 זכינו בו .בארץ שלום ונתתי בם־ומיו שלום עושה ע־מד היא ועליו דל י בהפרש חיים נשמת
 לאיהביה וניתן שלום, נתיכיתיה וכל הה", ננד ישראל שם דחן הקרושה, תורת־נו לפתן
 ונ בניך שלום ורב ה׳ לפירי בניך ובל וללומדיה מכשול, לפו ואי; תורתך לאי־ב רב שלום
 המחלוקות ובשסיל אוהביך, ׳שליו ׳רושלם שלום שאלו ישראל •רץ שיל מישיבתה נהג־ן היינו
 נם ׳ שלום, בריתי את לו נותן ד.נ.׳ הצדיקים שב־ היה אדמתנו, פעל ונתרחקנו מארצנו נלינו

 חותם הוא וסיבתם, שלומם תדרוש לא לרשעים ד׳ אפר שלום אין הישע עונש העדרו
 ולא . בשלום ישראל עפו את המברך שלום, סבת הפורס שלום לך וישם ותפילתנו ברכותנו

 בשלום עמו את יברך ח׳ יתן לעמו עוז ה׳ השלום אלא לישראל ברכה מהדק בלי הקביה פצא
 לאשתו איש בין שלום ולהטיל חסידיו ואל .ו ע אל שלום ידב־ כי ה׳ האל ידבר פה אשמעה

 שמי המים על שיפחה ואמר זקנתי ואני אלד אמנם האף האמת, בעמוד ונגע בדבר שינה
 ה׳ לו ויקרא הקדושים, משמותיו א׳ הוא נם המרים, פי אל ומחה בקדושה, שנכתב הגדול
 מה. שלום כנהר אליה נוטה הנני ננאלין שיהיו ירושלם את ולבשר להנחם עתיד ובי שלום

 אלהיך מלך לציון אומר ישועה משמיע טוב מבשר שלום משמיע מבשר רגלי ההרים על נאוו
 וללם־ד במדוחיו לדבקה אלקינו ה׳ אחרי נלך כי גורלנו נעים ופה חלקנו טוב מה כי הנה

 באו אשר דל עליון חסיד• בפה בזה נשתבחו וכבר בריותיו, עם מתנהג בה אשר סענותנותו
 בשמחת עליהם קבלום שלום דרכי ומשים שבקלים לקל אפי׳ יעשו לא אשר מעשים לידיהם

 ישראל.ור׳ נשיא ורשביג •הודה מר׳ מנדרים •ט פ בשלהי כדא־תא כלל במחלוקת החזיקו ולא
 ראשו על א׳ אשה לו ששברה בוטא בן בבא ר׳ דבתרא בהדא שם ועיד יום׳ ברבי שמעין

 פמנה כששאל אדרבא רע דבר לה אמר ולא ועדה, קהל בפני הדין את דן בהיותו נרות שני
 ממך יוצא המקום. בעליך רצון עשית את לה אמר בעלי ציווני כן לו ואפרה שעשית זה פה
 ונתאחרה דרושו שומעות א׳ אשד, לה 'שישבה ע״ח מאיר ר׳ נם בוטה, בן כבבא בנים שני
 זכיד !•.ליד,ו ע־י ל,׳ הדבר ונתגלה בפניו ותרוק שתלך עד לקבלה רצה לא ובעלה לביתה לבא

 רקקת הרי לו ואמרי לבעליך תתרצו לכי לה :אשר בפניו שירקה באופן מאיר ר׳ ועשה לטוב
 אדם בני שני אותם תענית ובמסכת שופטים ם׳ פוף רבא במד־ש כדאיתא מאיר ר' של בפניו
 ומעשיהם שאומנותם על הבא העולם בני שהיו הוזואה ברוקה לרב דל אליהו להם שאמר

 טורחין היו ביניהם ושנאה מחלוקת שהיתה שנים רואים וכשהיו ואומללים הדואגים לב לשקוה
 1? והביאו לופר שהגיעו עד חשלום במעלות דל והפליגו ביניהם, שלום שבטילין עד ועמלי[

 בדם נוגע השט; אין ה רקב אפר כביכול ביניהם ושלום יעיז עובדי; שאפי׳ התורה סן פקרא
 זול אפרים עוללות בעל הרב אותו פירוש ויפה דן ויפה לו, הנח אפרים עצבים חבור שנאמר

 אחיהם את •חדר,׳ ומיד שתכף מעשה ואנשי חסידים הרבה ישראל בעדת ימצא שלא איא כי
 אודן •תנו כולם שבינידם והשלום אהבה ובשביל טובה ולדרך לסמור בשלוה אתם היושבים

 ישובו ובכן דרכו יורה והאמת דבירי דבר לבטל שנאה לא קנאה לא שים שאין מאחר לשפוע
 ה׳ ירא נבר יבורך מעתה בהם, זלנניע להשטין מקום לשטן ׳שאר ולא עליהם וירחם ה׳ אל

 למשפחה משפד,ה בין לאשתו איש ובין לחבירו איש בין להביאו אח־יו ורודף שלום המבקש
 לעבד די כי לכבודו חושש ואינו בזיינו על מקפיד ואינו בו שעמלו מי ואשרי לעיר עיר ובין

 את השליכו אשיר ועבדיו חסידיו ל בכי היא והר־ ליוצרו רוח נחת עישיה ובכן כרבו להיות
 השלו׳ במ*ת ותופס אחריו ההולך ששכר וכשם רציני. לעשות יוצרם כבוד בעבור סננה כבודם

 בין רעה דיבה והוצאת ריבות וגורם בישראל מחלוקות הפרבר■ עונש חיו כך ומכופל כפול
 וקטנים נדול־ם משונה במיתה שמתו לעדה תחיה ק־ח ועדת מאד, עד קשה אחיו ובין איש

 יוצאים ותולעים טבירם עד לשינם שנשתרבב משינה ממיתה ל־ס אירע כך המרגלים ■עדת נם
במגפה אצל בדקדוקו, זיל ■ישיי והזכירו כדחז״ל טצורס לתוך ובאין מדת כגני־ סדה סלשונם

_________.כל בפי יסורגל הכל בעיני פשוט רדב הואו ובאק כיוצא וה־ב־׳ ה■ לפני__
 את ו־,וי"?ץ "שציוונו~חזיק פח עינינו ננד תמיד להיות הוא בו גדול ועיקר שלום דרכי

 על הניכרת החימה רתיחת לנוח מקים יתן הזה בדבר ייר הז כי זכות לכף האדם כל
 חובה לכף דבירו את לדון האדם את מביאים לכאירה אשר דברים בי&פעו או :ראותו

 היה איך שיהיה ומעשה הדבר טעם ב-אשונה ישפע אלא מזה להתרחק וראוי כך -ך,
 ולא שבים׳ לכבוד דין יעשה מתחילה כיעורו לו לודאי הריב שהיה אז מכוער הוא

יתמהמה



זכירןה פרד, השלום בדברזכרק ספר
 בין מאד עד זרים מעשים מוקרבה לזה יש מוכיחים וכמה אני, נבור יאמר והחלש ■יתמהמה

 וכאשר זו במרה ודביקותם אהבתם מרוב זכות לכף נידונו וכולם בממונו. בין אדם של בגופו
 מרובה תועלתם כי כולם להעתיקם הם ויים^ורא מפגין ם׳ בריש הדברים ועיקר היה, כן דנו

 באדם ומעשה לזכות אותז ן דני זכות לכף חבית את ת־רהדן הם ואלו מאד עד גדולה !הנאתם
 שכרי לי תן א״ל "ה1׳ עיב שנים נ׳ בדרום א׳ הבית בעל אצל נשכר העליון מגליל שירד א׳

 אין קי־הע לי תן לי, אין א״ל פירות לי תן א״ל מעות לי אין א״ל ובני אשתי את ואזון ואלך
 לביתו והלך לאהיריו כליו דפשיל לי אין וכסהאות כרים לי תן לי, אין בהמה ליי תן לי,

 של םא־.ל.וא׳ של א׳ חמורים נ׳ משאוי ועמו בידו שכרו ב״ה נטל הרגל לאחר נפש בפחי
 שאמרת בשעה איל שכרו לו נתן ושתו שאכלו אחר לביתו לו והלך מנדיב, מיני של וא׳ משקה

 לך נזדמנה בזול . פרקסטיא שמא אמרתי חשדתני במה מעת לי אין ואמרתי שכרי לי תן ני
 שמא אמרתי חשדתני במה בהמה לי אין ואמרתי בהמה לי תן לי שאמרת ובשעה בהן, !לקחת

 חשדתני במה קרקע ל• אין לך ואמרתי קרקע לי תן לי שאמרת ובשעה אחרים, ביד מושכרת
 אמרתי חשדתני, בם־ סירות לי אין לך שאמרתי ובשעה היא, אחרים ביד מושכרת שמא אמרתי

 שמא אמרתי חשדתני במה !כסתות כרים לי אין לך שאמרתי ובשעה □עישרין, אינן שמא
 שלא בני הורקנוס בשביל נכסי כל ר,דרתי היה כך העבודה א״ל לשמים, נכסיו כל הקדיש

 המקום לזכות שדנתי כשם ואתה נדרי כל לי התירו בדרום ד,בירי א$ל וכשבאתי בתורה עסק
 כיבה .־ ה ולמלון יש־־אל בת א' .ריבה שפדה א׳ בחסיד מעשה ת״ר. שם עוד .לזכות אותך דין

 במה מרנדותי ההת שהשכבת־ה בשעה א״ל לתלמידיו ושנה וטבל ירד לטח־ מרנליותיו תחת
 במהחשדתוני וטבלתי שירדתי בשעה לרבי, בדוק שאינו תלמיד בנו יש שמא אמרנו חשדת־ני

 לכף שדנתוני כשיש ואתם היה כך העבודה א״ל לרבי קרי אירע הדרך טורח מפני שמא אמרנו
 מטרוניתא אצל לת״ח א׳ י־בר הוצרך א־ פעם ר ת שם עוד זכות, לכף אתכם ידין המקים זכות,

 ותלמידיו יהושע ר■ הלך אלך אני יהושע ר׳ א״ל ילך מי ו אמי אצלה מצויין רומי נד,־לי שכל א׳
 שיצא אחר בפניהם, הדלת ונעל ונכנס אמות עד׳ ברחוק תפילין חלץ ביתה, לפתח שהניע כיון
 אל רבי כסבור אסרני השדתיני. במה תפילין שיחלצתי בשעה א״ל לתלמידיו ושנא !טבל ירד

 יש מלכות דבר שמא אמרנו חשדתוני במה שנעלתי בשעה טומאה בשקים קדושה דברי •כנסו
 בגדיו על טפיה צירורא ניתזה שמא אמרנו השדתוני במה וטבלתי שירדתי בשעה לבינה, בינו
 גם ע־כ^ן לזכות אתכם ידון המקום לזכית שדנתול כשם ואתם היה, כך העבודה א״ל .ר׳ של

 בעדז:ז נתלים מעשיו לכסית אביי כששלח דל אוסנא אבא עם דתענית בפ״ג זר מעשה ההיא
 איתה למבדקיה דרבנן זונא אביי שלח הד יומא התם אותא דהכי פה להביאו ראוי ח ת של א׳

 ונפקו וקמו •ושקלינהו כרכינהו לצפדא בלילה ביסתרקי להו ומך ואשקינהו ואכלינהו כינהו
 ,כיבר איל טפי שיו ודילמא א״ל ודכי הכי א״ל שוו ד,יכי לישיימיהמר איל ואשכחינהו, לשנקא

 פדיון אמינא השדתינן במאי מינך במטיתא א׳ל מינך ושקלינהו ניהו דידך א״ל שקילינהו
היינו שלא דל ופרש״י מר נשקלה השתא א״ל ־י למימר ואכסיפו לרבנן לד,י איקלע שבויים

מזו:הפרה באותו ע-כ^נם לצדקה דעתיה אסחתינהו שעתא מההוא א״ללנסות אלא רוצים
 לכאורה מעשים כמה לו וראו גשמים ין ע: על !הלקיה אבא את לבקש כשהלב• דרבנן אח־
 לאבא אתכם הצריך שלא המקום ברוך• וא״ל עמהש לדבר וירד שהיתפ^ל לאח־ .זרים כולם

 היו שיודעים לו אמרו הם בגמרא התש כדאיתא לעצמו טובה להחזיק שלא כדי חלקי־,
 שש^ומכל שנזכר כמו ודבר דבר כל טעם בענוה .ממנו ושאלו באו זכותו בשביל שהגשמים

 על להשיב נבהל יהיה שלא אדם כל לסוד י ותלמידיהם הם רבים, וכן שלמים הללו החכמים.
 כך ומתוך בנו יש ,דברים אולי כי טעמו ישמע בטרם ורחוק זר .לכאורה אה .נ־ אפ־-׳ דבר בל

 שאם אתך לבטח יושבי והוא רעה ריעך על תח־וש אל בו ,-מקיים בכש־ים החושד מעין י:צ'
 מחזיק היה לא הגירות שני !־היא האשד, ראש: על- כששכרה דל בוטא_הנ״ל בן בבא רבי

 ושוב אותה מנדה הוה לפחות לפחות ככה. עשית מדוע לד, לשאול בה, ומשתמש זו במרה
 יי-בות דברי המסלק דבר לך ואין ברבים, ופניו פניה מלבין למפרע לשעתו-.ונמצא מתחרט, היח

 ההפסד, ן נ ורחוק לשכר קריב היא בו והנוהג כזה רב שלום ונורסלירי מישראל ומחלוקות
 לעינים נראה שהוא ,.כמו רע הדבר 'יתברר הרבים בחטאתנו ואם הס "כשתם. בחזקת שישראל

 נאמר ועליו הימנו נחה המקוש ורוח לו תחשב צדקה . אדרבא חשדו שלא הטא׳בשק, עליי אין
 ימים .פשע על שעובר 'לסי עוון נושא למי פשע על ועובר עוון נושא חדל שאמרו מה נ־כ
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גה דפררץ ט ד, פ־ק השלום כרכר .זיה• ספר

1־״
שני שבע אחר פרעה לשב ויש אדם, בני מן בש־נט־ד נבוכ׳־נאצר

 .הי והזייו 'אלהינו כבוד קנאת מצוק את לרחשיץ אי; לו קרוב 1א ברור רבדב כ• ו מר; א כמד
 אשר• רמה מדה אל מספר לאין וק״ו כ״ש בדרך בקדש לעלות עתיד כך והנוהג .משובח זה

 ולברך מיושבת ובנפש שלש בלב תבא שלא צרה בל על שמיש דין לקבל כשורה לה הזוכה
 בכלי אלקיך ה׳ את ואהב־ לבייש הדין כפי הטובה על מברך שהיא כשש בשמחה הרעה על

 לו מודה הוי לך מודד הוי לך מודד שהוא ומדד. מדה בכל מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך
 אדם הכירו את שהדן הרואה, בש״ם במשנתינו בדתנן נפשך את נוטל הוא ואפי׳ מאד במאד
 הא־ץ בל פט ש בי בעצמו משליהון ואפש דמיון באין זבות לכף כמוהו ודש' ובשר דמה להבל
 נ: דינו את יצדק בלבו ולבן ואמת השר ה׳ ארחות יבל עולה, לפניו אין .לבד והמטיב הטוב
 ואין אמינה אל משפט דרכיו בד בי פעלו תמים הצור הכתוב כשאש־ צדקתו תהגה לשונו

 עצמנו נמנע לא ונחמד אהוב מאד הוא מאהבה היסורין קבלת דרוש ויען הוא, וישר צדיק עול
 נש המפריש על הכתובים ונכוחים טובים לכמה סניף יהיו אולי שניב, או א׳ דבר בו ומר1*

 הימורים הן שהן העוון לפתרון ■יקרה בן החלוש פתרון שבמקרה והוא כשדים, מאנשים שמענו
 משפר את כששמע מדין במחנה נדעון בנון לשעתו פתרהו רואה שאדם חלוש יש התוכחות,

 ה׳ וית! התיכונה האשמורת בראש עליהם בא . ומיד ותכף וישיתהו שבר ואת החלום
 מועטים לימים ויש נהי־נ, בלילה שבו בלימצאר כנין לו קרוב או ביום לבו ויש בידו, אותם

כ הדש לי״ב ויש יוסף להם פת* כאשו השלישי ליום האופים ושר המשקים שר כגון
•מראה רעב בשני שנים ע

 ועל הדבר את ׳ממר ואביו נאמר עליהם אשר יוסף כחלומות ורחוק מרובד, לזמן ויש שבע,'
 ואמרו ימנה ביב לאחר זה והיה להם ה^ב אשר החלומות את יוסף ויזכור אומר דכתוב עצמו

 ־בר והנה .וכו׳ מיושף מגלן שנה ב״ב עד טוב להדום אדם יצפה לעולם הרואה בפי ל הז
 לזמן היא שאם אליו ד,הלום וביוון הפתרון הרגשת יהיה י כן הזמן וקרוב רהו,־ •טלפי הוא ידוע
 נשבה בבר מעט יתרחק ואם נבון, על ,׳פותרו הולך חלומו, פ־ט׳ בד עדין זוכר אדם קרו:
 הפתרון ית־הק אשר וכל יפה מדוקדק הפתרון להביא בידו ואין דקדוק או פ־ט איוח סמנו
 והוא בו נו,תר לא ההוא החלום רושש שאפי׳ עד בלבו ומתמעטים הולכים החלום פרטי לבא,
 הוא .יובן נרמזו הדברים להיכן למפ־ע ע יו! ואינו בלום זוכה ואינו ממש פתרונו בעיניו רואה

 לשעתו פורעו שהוא יש א׳ חטא חוטא אדם הימורי; הש הפתרון העוין הוא דחלום בנמשל
 האלקים איש את שיתפשו ואמר ידו את •ששלח בעת וירבעם ואביהו ונדב הראשון כאדם

 אחר ויש . רבים וכן בדרך אייה שכחיתו עצמו ההוא והנביא אחי להשיבה יבול ולא שיבשה
 המרגלים עדת עדתו ובל קרה ומצריים הפלגה ודור המבול ודוד כקין הרבה ואם מעט אם ימים
 העוון שהוא טה לפי הבל ברד״יק או 'בקרוב ל־בים או ליחיד ודור דור בכל וכן מדבר ומתי
 שהוכה מ נתרחקו ^א העיון תשלומי אם והנה .לה־ משפט ומאזני פלש כי הנאמן הדיין לפני

 בטלה לא שמעולם מדד, בנגד מדד, לכוון במעשיו ומפשפש .סובב הולך הולך במכאוב
 טובה מדר, בעל בהם ושש לק־־את. מאד שמה ואז עוונו אל מכוונים ■יסורין ומוצא כדחז״ל

 נתנה אשד דאלקים אל תשוב והרוח הע״ז" ובנגעי ביסודי עוונותיו שיתפרקו לגבר לו שטוב
 שהם גד,׳נש של בדינה לשש ,־תתלבן העונת מום׳ מלאת שתשוב מסה אורה ובתוספת טהורה

 כו• ה■ הוא צדיק ולומר טוב כ׳ לה׳ להודות שוין יהיו ולבו פיו ובבן ומריש, קשים דינים
 כי ישובו אם לראות בריותיו על ה׳ רחמי מרוב העוון תשלום יתרחק אשד בל אבל מריתי פיהו

 הרי תמיד ננדי וחטאתי בו המקיים החשיד וחי, מדרכיו בשובו אם בי רשע במות יחפוץ לא
 אבל אחיו אל איש ויאמרי עליון אהובי יעקב בני על הכתוב שהעיד כמו ושעתו, כיומו לו

 אלינו באה כן על שמענו ולא אלינו בהתחננו נפשו צרת ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים
 חטאו יראת לפי איש איש אדם, בני שאד וכל כמ״ש שנה כ״ב לאחד זה והיה הזאת הצרה

 ועיני. שהיו כשית ודקדוקיו פרטיו ממנו נשתכח כבר כי הנש הדבר בעיקר נוגע מזה יותר זד.
 העוון זכרון נמחק כבר ואם האמת על ומודה להשיב פה לו ואין מכוונת הדין מדת רואות

 לבו יזעף ה׳ ,על הדבר על ותמה •ושב זה הרי אזי ממנו רושש בו נשאר ולא החוטא מלב
 בבא עונו זוכר היה שאש עלי הבאות עוון על התוכחות האדם על יקשה הצד ומזה כדחז״ל,

 הריעות־ ואנבי חטאתי אנכי לומר אלא לדבר פה י,ו היה ולא חובו ממנו ליש,־ע הדין מדת
 אדם בל ילמוד וממנו החשיד ומים הרשעתי, ואני עשית אמת בי עלי הבא כל על צדיק ואתה

זנחקורה דרכינו נחפשה הנביא מדברי כדחז״ל במעשיו ומפשפש עליו באים שיסורין כש־ואה



חבצלת
^224567^ה״ח

 י״ל וא״כ טומאה, המקבל דבר אינו הנכרי של
 ]פט״ו לקמן ויעוין כתמים. טומאת מקבל דאין

בלבד, הזב מרכב בטומאת הנטמא דבר לענין פ״ט[

 האם לדון והארכתי כתמים, טומאת מקבל האם

 או מגופו היוצאת טומאה היא מרכב טומאת
טומאה. קבלת בתורת דעיקרה

בגופו לוקה בבשרים החושד
אדזוזחכם. אחץ יח3^1 ןלו־עת וגחוזל

פל״ד[ ]פי״ד

 הקב״ה להם אמר וז״ל, ד׳[ ]סי׳ בתנחומא איתא
האומות, לבין ביניכם מה ראו לישראל,

 ואח״ב תחלה נוגע אני בגופן חוטאין, כשהן

 כן ואחרי פרעה, את ומגעהה׳ שנאמר בבתיהם,
 אני בבתיכם חוטאים, אם אתם אבל ביתו,'ל ואת!

נגע ונתתי בענין שקראו ממה מנין, תחלה, מלקה
אחוזתכם. ארץ בבית צרעת

 דברים י״א על איתא בתנחומא דהנה להעיר, רש
בחבירו דבר האומר על וכר, באים הנגעים

 לא והן שאמר במשה, מוצא את שכן בו, שאין
 הקב״ה, א״ל בקולי, ישמעו ולא לי יאמינו

 ]דכתיב מאמינים בני העם[ ויאמן ]דכתיב מאמינים
 ללקות אתה צריך אלא בה׳[, והאמין באברהם

 ]ויעוין בגופו, לוקה בכשרים החושד שכל בנגע,
מהא שהעיר ה״א( תשובה )פ״ד המלך עבודת בספר

^וצר '1
כליסטים[. בעיניך יהא אדם שכל דכלהיץפ״ב(

 שהחושד הוא המאמר זה כוונת בפשוטו והנה
נגעים דהנה דוקא, בגופו לוקה בכשרים

 ונגעי בגדים נגעי בתים נגעי פנים, בכמה באים
 למי עונש תורה שיעדה מה זהו ואשר אדם,

 שהוא דווקא, בגופו לוקה שהוא בכשרים שחושד

 בגדים, ונגעי בתים מנגעי יותר חמור בודאי
 שהנגעים שם שמנו דברים י״א דבשאר ]והיינו

בגופו, דוקא לוקה שאין מהם יש עליהם באין
בגופו[. לוקה בכשרים חושד ואילו

 וביה, מיניה התנחומא על להעיר יש ומעתה
בעצמו החטא שעל מוכרח שם דהנה

 נח בני שהרי בגופו, נגעים של עונש מגיע היה
 ועכ״ז במדרש, כמבואר תחילה בגופן נענשים
שאינו ישראל. בני את לטובה מפלה הקב״ה

 תחילה אלא הגוף, בצרעת בתחילה מענישם
 להבין יש וא״כ ובגדים, בתים בנגעי מענישם

 בגופו ללקות בכשרים החושד דין נשתנה למה
 שילקה הדין מן היה הטעם מאותו הלא מיד,

וצ״ע. ובבגדיו, בביתו תחילה
 הר״מ כתב דהנה בחלקו[, ]והעירוני בזה והנראה

את מעכבין דברים כ״ד ה״א( תשובה )פ״ד
 חזקתו אין אותן . העושה דברים ה׳ וכו׳, התשובה

האדם רוב בעיני קלים דברים שהם לפי מהן, לשוב
 והחושד וכו׳, חטא זה שאין ידמה והוא חוטא ונמצא
 מה אומר שהוא לפי חטא שאינו בלבו אומר כשרים
לא או עשה שמא חשד אלא שם יש וכי לו, עשיתי
 כשר אדם שמשים עון שזה יודע אינו והוא עשה,

עבירה. כבעל בדעתו
 בכשרים דהחושד מה מאד מיושב מעתה הלא

שם בתנחומא איתא דהנה בגופו, לוקה
 ואם בתים, נגעי הקב״ה מביא דבתחילה אתר על
 בגדים, נגעי עליו מביא הקב״ה ליבו שת לא

 נגעים, גופו על מביא הקב״ה ליבו, שת לא ואם
 דעתו על מעלה שאין בכשרים החושד זה וא״כ

 ללקות צריך הדין מן א״כ חטא, שום שעשה
 או בתים נגעי עליו יבואו אם שהרי מיד, בגופו

 תשובה. לעשות כך על ליבו ישית לא בגדים נגעי

התנחומא דברי עיקר מבואר גם בזה ואשר
 לעונשי העולם אומות עונש בין לחלק

 האריך ]דרושים[ הכהן ושב בספר דהנה ישראל,
 שעונשי אוה״ע, מעונשי ישראל עונשי דחלוקים

 ולעשות לשוב לבו אל שישית כדי באים ישראל
 באים העולם אומות עונשי ואילו ה׳, בעיני הטוב

 מה״ט ואשר מעשיהם, על ונקמה עונש בתורת
 שמא קל בעונש קודם לענשו הדין מן בישראל

העולם באומות אכן תשובה, לעשות ליבו ישית
לו. הראוי בעונש תחילה מעניש
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חוט
 זכות לכף ולשפוט לדון

 בצדק נב! כתורה כתוכ הטוב. לצד

 שכועות וכמס׳ עמיתך. תשפוט

 את דן הוי עמיתך תשפוט כצדק מ״ר, נג:

זכות. לכף חכירך

 תכירו הרואה ופרש״י,

ל1שאתה_ע דכר עושה
^0*12345670!

 עכירה לצד להכריעו

 לזכות הכריעו זכות ולצד

 כעכירה. תחשדהו ואל )/?('

תכן, נד[ אכות ,וכמם
כל את דן והוי *

 ופירש זכות. לכף האדם

 זה וז״ל, יונה רכינו

 שאין אדם על מדכר

 צדיק הוא אס כו יודעין

 ואס רשע, הוא ואס

 איש והוא אותו מכירין

 רע עושה פעמים כינוני

וכו׳ טוכ עושה ופעמים
 לטוכה לומר לו יש

עיי״ש. וכו/ נתכוון

 דיש דתנן דמה מבואר
 כל את לדון

אדם אפילו היינו האדם,

 אכל רשע, או צדיק הוא אס אותו מכירין שאין

 מחויכ כינוני או צדיק שהוא כו שמכירין אדס

 עמיתך תשפוט דכצדק מקרא הדין מעיקר
לזכות. דהיינו כצדק לשופטו

 כצדק של החיוכ דהרי צ״ע ולכאורה
 את לשפוט הוא עמיתך תשפוט

 מכירו אינו אס ולכן המעשה, את ולא האדס

 שצריך הענין מה א״כ כצדק, לשופטו שייך לא

 אין הרי מכירו, שאינו מי את זכות לכף לדון
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 הרי מעשיו, על ידיעה כחוסר שישאר אז לכאן,

לו. נוגע לא זה

 זצוק״ל דיסקין מהמהרי״ל מוכא

 שו״ת בסוף ]ומודפס
ני[[ דיסקין מהרי״ל

 דן הוי מאמרם, וז״ל:

זכות. לכף האדם כל את

 רואות עינינו לכאורה א(

ואס - ההיפוך,
 איך כעלמא, למצוה

כנפשינו. שקר נעשה

 שכתכ מה ידוע ב(
הלככות המוכות

 הכושת על טוכה להחזיק

 לא כן לא שאס שהוטכע,

 אף מקיימין אדם כני היו

ואם. אכ כיכוד

 כוונת זה ולדעתי ג(

שהוא מי נו[ אמרם
 נכשל לסוף פנים עז

 שעל והיינו כעכירה,

גמור, צדיק אינו כרחך
 פנים עז היה לא כן שאס

 ממצות היא זו והלא

 אכתי כינוניס, מכלל נפיק דלא ואס חכמים,

כעדו. יעצור מי הכושת גדר דפרץ כיון
שהוא לאדם טוכ סימן אמרם: ומפורש ד(

חוטא. הוא כמהרה לא כיישן,

 וא׳ יהודים, עשרה שיש עיר נכחין, כזה ה(
הכושת גדר פרץ כרחך על ר״ל, חטא

 צריך אינו כן, כמו שיחטא השני כן לא לגמרי,

 רק מתכייש שאינו לכד לא כי כך, כל לעזות

וחלילה מסייע, לו יש הרי גס אף ה׳, כפני

והנה

ב׳ פרק
 אם נא[ חיים חפץ כספר כתב א.

 עשה או דכר שדיכר אדם דואה
 אדם שכין ממה כין מעשה,

 שבין ממה או
 לשפוט ויש

 הטוב לצד )א(
 ההוא האיש אם

 לכף אותו לדון נתחייב
 קרוב הדבר אם אפילו זכות

 לכף יותר הדעת אצל ונוטה
 אשד הבינונים מן הוא ואם חובה.
 יכשלו ופעמים החטא מן יזהרו

 להטות צריך שקול הספק אם בו,
 במ״ש זכות לכף ולהכריעו הספק

 המקום זכות לכף חבירו את הדן
 נכנם והוא זכות, לכף ידינהו
תשפוט בצדק ית׳ מאמרו בכלל

למקום
לחבידו,
ומעשהו
הזכות,
אלוקים

אדם
דברו
ולצד
ירא
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שניב פרהחוטשמב

 נוטה הדבר אם ואפילו עמיתך,
 מאד נכון חונה, לכך יותר

 ספק כמו אצלו הדבר שיהיה
 הוכה: לכך יכריעהו ואל

 וכל כתב, ני[ חיים מים ובבאר
 מרה מצד אכל הדין, מצד זה

 הרכה הוא חוב הכך אפילו טובה
 לכך לדון צריך זכות מכך יותר

זכות:

 }!,ס י/ 7
דג/׳

 של כללו כך. כל פנים עז אינו שיחטא השלישי

 כי כלל לעזות צריך אין שיחטא החמישי דבר

שמיס. מלכות עול לפרוק אס

 בפרהסיא שהחוטא השס, חילול ענין וזהו ו(

הפחד עוצם מחליש

 מעון והבושת והחרדה,

 והוא באדס, הוטבע אשר
רבים. מכשיל ע״כ

 דמז״ל א/ אות ומובן ו(

 זכות, לכף לדון יעצונו

 פתח לנו ימצא לא למען

 גדר לפרוץ בלבבינו

 נחקוק וכאשר הבושה,
 צדיקים שכולם לבבינו על

אח״כ יערב איככה
 אחד בכל ימצא כאשר כן לא תבשילו, להקדיח

 באין ח״ו ליכשל עלול הוא אז כי דופי, שמץ

עכ״ל. ברוחו. מושל

 זה "הרי עבירה מעשה שרואה אדם דהיינו
קלה נעשית שהעבירה עליו משפיע

 את פעס ועוד עוד שרואה כמה וכל בעיניו,

 וכמו בעיניו קלה נעשית העבירה אזי העבירה

 פעס אמר וכבר דיסקין. המהרי״ל כאן שביאר

 יש בשבת, נוסעות מכוניות החזו״אדכשרואיס

 שנוסעות מכוניות אותם שאלו ולתלות לחשוב

 מכוניות, הרבה שנוסעים ולא וחזור, הלוך

 קל נעשה שאז רבים, שבת מחללי ישנס וכאילו

 ומה״ט עכת״ד. בעיניו, שבת האיסור יותר
 את אף זכות לכף האדם כל את לדון חז״ל יעצונו

 ישפיע שלא עצמו כלפי דהוא מכירו, שאינו מי

אבל טוב, עשה שההוא להחליט צריך לכן עליו.

שההוא שאפשר והיינו ידיעה בחוסר ישאר אס
 הוו יהוצדק בן שמעון ור׳ זרנוקי בר חייא קרירות עליו להשפיע יכול זה אזי עבירה עבר

לקיש ריש בהו פגע בעסיא, שנה לעבר קאזלי זכות, לכף שדן בזה מרויח הוא וזה בעבירה,

לומר יכול לו אמרו וחורש, כהן להו אמר וכו׳ עבירה. כאן שנעשית מרגיש לא עצמו שהוא
< ג /;[ן6^׳/ר׳ —11* ? י

הציון שער
י׳: ס״ה ני[ ע״א: כ״ו נט[ י׳: ס״ה נח[ ז׳: הלכה ז׳ פרק התורה יסודי הל׳ רמב״ס עיין ש

 אינה עמיתך תשפוט בצדק של עשה מצות

אלא הרע, מן עין העלמת של מצוה

 היינו המצוה דבלא אלא משפט, של מצוה היא

 הדן, לעיני הנראה כפי לדון דיכול אומרים

 דצורת נאמר ועכשיו
 להיות צריכה המשפט

 וכמו הזכות, לצד

 נאמנות נתנה שהתורה
 עכשיו עדים, לשני רק

 אע״ג עדים שני דליכא

 לודאי מוחזק אחד דהעד

 אנו אין מ״מ שקרן אינו

המעשה, על לו מאמינים

 בעדותו מתחשבים ואנו
נז[, שקרן היה כאילו

 צריך אדם דכשדניס מצוה התורה נמי והכא
 מעשה עשה אס אף כן ועל רשע, שאינו לדונו

 צורת אלוקים ירא הוא אס רע, שנראה

 אף כן ועל זכות, למצוא יותר מחייבת המשפט

 זכות צד למצוא צריך לרע מוכרע יותר הוא אס

 בינוני הוא ואס הזכות, כצד עשה דבודאי ולדון

 עכ״פ לזכות להכריעו מחייב המשפט אז

שקול. כשהספק

 כתב חובה, לכף יותר נוטה הדבר אס וכענין

 הדבר שיהיה מאוד דנכון חיים החפץ
חובה. לכף יכריעהו ואל ספק כמו אצלו

 יונה מרבינו הביא נח[ חייס מיס וכבאר

ספק כמו אצלך הדבר יהיה שכתב,

 שכוונתו לי ונראה חוב, לכף תכריעהו ואל

 והוסיף, הדין, מצד ולא בעלמא טובה למדה

 שס, והוסיף עיי״ש. עניניס, כמה יתורצו ובזה

ר׳ נט[ בסנהדרין דאמרינן הא בזה נמי וניחא
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שמגי3ש הלשון שמירת הלכות חוט*

 אמר וכר חזייה תו בתוכו אני ]שכיר[ אגיסטון
 א״ל יוחנן דר׳ לקמיה אתא וכו׳ לומר יכול ליה

 ולכאורה וכר. השביעית על החשודין אדם בני

 זכות לכף לכתחילה האנשים את דן שלא די לא

 יהוצדק בן שמעון ור׳ זרנוקי בן חייא ר' כמו
 את קרא גס אלא לומר, יכול שאמרו

 השביעית על חשודין בשם האלו האמוראים

 היה לקיש ריש דדעת ניחא, הנ״ל ולפי וכו׳,

 יותר הרבה מכריעה חוב הכף היה זה שבענין
 היה ולכך ,.,"מצוי שאינו דבר דהוא משוס

 בעושי מלמחות מתרשלים שהם מחזיקם
 עליו שאומרים אלא עוד ולא בשביעית, מלאכתן ~

 זה[. הוא נקנתרן דין הוא טרודא זה עבור •

 כן על לחוב יותר נוטה שהמעשה כיון והיינו
 אלא זה דאין דכיון לקיש ריש סבר

 אין כן על בספק, הדבר להשאיר חסידות מידת

ממחאה. פטורין
 היו דלא משמע בלא״ה התם דהא הריע

דכהן מהא כדמשמע אותו מכירין

 בראשונים מבואר בכה״ג הרי וא״כ וחורש,

 חסידות מידת אלא לזכות לדונו חיוב זה דאין

ו׳. הל׳ וע״ע אותו. מכירין שאין כיון

עגינים: עוד
 נשמר הוא כלל שבדרך מיקרי, בינוני א. * ׳

נכשל. ולפעמים מעבירות

 להחשיב דהאפשרות דאף מסתברא ב.
ולא זכות הוא ראה שהוא שהמעשה )

 בזה נצטווינו מ׳׳מ מאוד, רחוקה היא חובה,
זכוהדו/^׳^ו/ לכ׳ף“לשפוט

בצדק, לשפוט המצוה פירוש דאין ודע ג.

שהוא אף זכות, שהוא האופן מהו לחשוב

 לא שהוא לחשוב סגי אלא זכות, שום רואה לא

 השתלשלות כל את או הפרטים כל את ראה

 הענין להשתנות יכול אלו ובסרטים הענין,
הכונה אין "תשפוט", דכתיב ומה לזכות,

 אלא צדק, כאן שיש לגמרי ולהחליט לשפוט

 - ותשפוט צדק, כאן שיש שיתכן להחליט
 "'•־ הוא שהמעשה להחליט דאסור הוא הכונה

- רע. מעשה

 שלא לחשוב א. פרטים: ב׳ כאן דכולל והיינו
 דסגי ב. הפרטים. כל את ראה

צדק. כאן שיש שיתכן להחליט

 לכף לדון במקום חוב לכף ודן טעה אס ד.

חוב היה שהמעשה התברר ולבסוף זכות,

 שעבר פשיטא בתחילה, שחשב וכמו זכות ולא

 הוא זכות, לכף לדון שנתחייב מה דכל איסור,

החוב. של בצדדים להתחשב לא

̂ 9/ 0 לספר אסור זכות לכף לדון שצריך באופן ה.
יי? אסור כך ומשוס זה, משוס עליו הרע לשון

 ןר'\־ זכות, עליו ללמד ואח״כ המעשה לספר נמי

 ט? הרע לשון לספר להתחיל היתר שאין •כיון

המעשה. סיפור ע״י
 )׳׳ג־ ר את לדון החיוב עמיתך, תשפוט בצדק כתיב ו.

שאינו אדם כן על המעשה, את ולא עמיתך,

 על רק אלא האדם על הנידון אין כלל, מוכר

 אינו אס אדם לשפוט שייך ומה המעשה,

 לדון מצוה אין הדין מעיקר ובזה מכירו,

חסידות. מדת מצד רק אלא לזכות,

 או אדם, בני בין מחלוקת יש אס ז.

במוחזק מדובר אם ציבוריים, בנושאים
 כוונתו דמסתמא לזכות לדונו יש בכשרות,

לטובה.

 לכף דן ואס כתב, ז יא נ חיים בחפץ שאלה:
לכף לדון צריך שהיה ]במקום חובה

 בזה שעבר לבד וגינהו, הלך זה ובשביל זכות[,

 על בזה עבר עוד עמיתך, תשפוט בצדק על

ע״כ. הרע, לשון איסור

 שדן בגלל גנאי עליו שמדבר דבזמן מבואר

בצדק על עובר חובה, לכף אותו
כבר הוא הרי שאלו, וכבר עמיתך. תשפוט

הציון שער
:ב׳ העיף ג/ כלל הרע לשון ובהל׳ ג, עשין פתיחה ]יא[
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שניב פרהחוטדשמ
 אה אצלו מחדש זה אז לפועל, ומוציא חובה, לכף אותו שדן בזמן תשפוט בצדק על עבר

דע״י ועוד מחדש. שמחליט וחשיב הגנאי, איסור. עוד כעת נתווסף ומה חובה,

 לכף ההחלטה אצלו מתחזקת מעשה שעושה פי על מעשה עושה שהוא בזמן תשובה:
חוב. לכף אותו והחליט שדן מה

חוקת[ ,פ עה״ת חיים ]חפץ

החוטא את להעניש וצועק שעומד קיטרוג
 איננו הזה והקטגור אחד, קטגור מזה נברא אחת עבירה העושה כי ידוע הנה

 המלאך מופיע הדין, יום וכשמגיע קטרוגו, זהו מציאותו אלא בפרוש, לקטרג צריך
העבירה. על מעידה ונוכחותו והופעתו המשפט, כם לפני

 ולשון, פה בעל הוא הזאת מהעבירה הנברא הקטגור הרע. לשון בחטא כן לא
 גוף על בפרוש ומכריז פיו, במו מקטרג כבר הוא הדיבור, ע״י שנברא מכיון

העבירה.
 הרע לשון בעל עם כלל להשתתף רוצה הקב״ה שאין במדרשים, מצינו והנה

מרע. לשונו שינצור רק לאדם עצה שום ואין מצרותיו אותו להציל
 הבאות צרות מכל הקב״ה אמר תצא( ׳בפ הילקוט )הביאו זוטא הספרי וז״ל
 נפסד. אתה ואין עצמך הטמן הרע בלשון אבל אתכם, להציל יכול אני עליכם

 כלב שם והיה בשלומו לשאול הלך כפר, בן אחד אוהב לו שהיה לעשיר משל
 אתה אם בני, לאוהבו, עשיר אותו אמר הבריות, את וממית נושך והיה שוטה

 ממנו שוטה כלב אותו ראיתה אם אבל ממנו, תתחבא ואל פורע אני לאדם חייב
 בשש ה׳( )איוב אמרחקב״ה כך לך. לעשות מה יודע איני נושך שאם תתחבא,

 רבי אמר שלח, ,פ בזוה״ק הוא וכן ע״כ, תחבא לשון בשוט וגו׳ יצילך צרות
בישא". לשנא מן בר קוב״ה מחל כולא "על שמעון

 ברחמיו ד׳ אזי המשפט, כם לפני עבירה מאיזו קטגור יופיע אם כי היא, והכונה
 כונת היא וזו משפטו, לאור ומוציא מאחריו, או מלפניו השטן את מסיר המרובים
ומאחרינו. מלפנינו שטן להסר ובקשתנו, תפלתנו
 ע״י הנברא המקטרג אבל עבירות, משאר שנברא סתם במקטרג רק זהו אבל

 ומקטרג הוא מדבר דבור ע״י שנברא מכיון כי להסיר, אפשר אי אותו רע, דבור
 אבל הנאשם, את לזכות שרוצה למלך דומה הדבר למה שלו. את ותובע בפה

 יעמיד במשפט מלך אזי החוטא, את להעניש ככרוכיא וצועק קטגור שעומד מכיון
ק לעשות. יוכל לא ואחרת ארץ,

ץן^,ו ׳ףג0א ■/
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• ד־ע״ב ל״אחפץמו
 אלא אסור, היה בישובה ציון שהיתה דבזמן

.ה הללו בימים דדוקא ודאי

 אסור, מצוה של שחוק אפילו יזיינו ונראה
בשוב אז אפילו ראש קלות של דאי

 דמותר, מקרא נראה אין ציון שיבת את ה׳
 אז וכו׳ ציון שיבת את ה׳ ׳בשוב מדקאמר

 שיבת של שמחה מצד והיינו שחוק׳, ימלא
 מצוה ושמחת מצוה, שמחת דהיינו ציון

בע״הי. ה׳ בשוב אז אלא ליתה עצמה

 דאינו והגם פסוקה. הלכה מתוך גמרא
קודם הפסק ליגרוס זה כל עם בהי,

 מהקודם דעתו יסלק וממילא להתפלל עומדו
 וכדומה עיון בו שצריך דבר בו לו שיש

וק״ל. בה, ויכוין בתפילה מלכוון דמטרדיה

ע״ב ל׳א דף

 מדקא פירוש, וכו׳. ישראל ואלהי גמרא
ומעצמו מאליו עלי עליה מתפלל

 נדרשתי ]ממנו! )ממנה( היא בקשה שלא מה
 שחשדה דמצד מינה שמע שאלו", ללא

ופשוט. עליה, התפלל בה שאין בדבר

 פירוש, וכו׳. הללו אמתות שלשה גמרא
אמתך, הייתי מיתה דבקי ג׳ שבכל

 ואמרה אמתך, בהם והייתי רצונך שעשיתי
 ומדאפקה מהם, ואחד אחד כל כנגד ׳אמתך׳

 ׳שפחתך׳ ולא ׳אמתך׳ ]בלשון[ )מלשון(
 כל שומרת שהיתה מיתה, לשון דריש
 לתת לי״י מתפללת זה ובכת מיתה דבקי

וק״לט. שאלתה,

 )ענין האדם תורת בספר הרמבץ דעת ובן ה. והריטב״א. הרא׳־ה הרי־ף( מדפי ב )כא,
 בשם דבריו בריש יונה רביגו שם הביא וכן הגלות, בזמן רק הוא שהאיסור ישנה( אבילות

 כלומר ז. ז(. ס״ק תקס )סימן הט־ז וב״ב ו. תקס(. סימן )סוף הטור דעת וכן מפרשים יש
 אמתות( שלש )ד״ה בו־ש״י ט. א(. )סה, ישעיה ע״פ ח. פסוקה. בהלכה כעת עוסק שאינו
 ורבינו בדבריו, יעויין ושפחה אמה מלשון פירש ומהרש״א מיתה, לשון להו דדריש פירש

יחד. הפירושים שני את מקיים
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נד ה׳ עשר אחד פרק הזורק שבת מסכת— חפץ
 דקלו׳ וצדדיה מגלהו ואמה כיקתו ההורה גמרא. ש□

וכו׳ שיקמו התורה למימר שייך לא מהמעפילים
 עצים 'מקושש צלפחד וימצאו לומר יכול דהיה הפא דשאני

 שא״כ מה לכקומו הכתוב כחית קתס איש ומדקאמר וכו׳
מציאות אין בחעאו קרא דקאמ׳ דאע״ג מהמעפילים באומרך

ודוק. :לגלותו
 לאו דאי וכו׳־ דבזריקה וי״ל. וכו׳ תככקה ד״ה תוספות

דגם להו מגא להוי דהוקשה וכו׳.פירוש שברא
 והוכיחו יקפיק לחוד ממשכן דילמא קברא איכא בזריקה

 והשתא דהוצאה. מולדה לזריקה חקבינן הכי שברא לאו דאי
 בה כיוצא תיוצז מבלי הקברא תקפיק להו הוקשה זה כפי

 גמי דדן בנדון זה וכפי וכו׳ במשכן הוה דאילו במשכן
 :ופקוע :קברא שהיא מלבד במשכן התכנקה היות בעינן'

וכו׳ צמימר ואיכא וכו׳ דמחייב ולר״א ד״ה תוספות
 מהכא הוכיחו צנ״ג דף גדול כלל פרק ולעיל

 להמרות צריך דאין המראה לעמן מיכה דנפקא משני מדלא
ז״ל •המוקפות בפקקי ועיין ליישב יש אב משוס אתולדה

:בצ״ע הדבר והעלו־ בזה שנקהפקו
איה וכו׳ במשכן דתווה תך דגרקי אי׳ ד״ה תוספות

וכו׳ גרקי אי וכן וכו׳ זה ולפי וכו׳ דגרקי
 דלגירקא הגירקאות שתי בין הפרש איכא פכי׳ כל צל0

 והוא חשיבה להיותה אלא במשכן שתהיה בעינן לא קמא
 וכן לעיכובא. תרמי דגרקי ולאית במשכן. איכה אס הדין

 שפקקו וממה קמא מקכת בריש שכתבו ממה ג״כ כראה
דהוו מיהא מילמא להא אלא קמא דמקכת התוקפות בפקקי

 וק״ל. :תגירקאות שויס הס באבות לתו מכו ולא במשכן
היו לאי התולדות זה לפי וכו׳. גרקי אי אבל בא״ד שם

 וחשיב במשכן דהויא ההכנקה הרי וא״ת במשכן.
 כלע״ד באמת וכו׳ הקרשים העלו הס כדאי׳ תולדת לה
 אבות במשכן דהוו מה דכל הנכונה הגירק׳ היא זו כי

 תש״ק פריך דקא )נמה והראייה תולדות. מקריין וצא מכהו
 ומשני זורה. היינו מרקד היינו בורר. היינו גדול כלל פרק

 חשיב. קא לה דדמיא דהויא אע״ג במשכן דהויא מילתא כל
 אבות להו קרי תכי אפילי במשכן תולדות דהוו אע״ג א״כ

 אבות בכלל לה חשיב דלא ההככקה וקוקית במשכן להיותם
 זו דמלאכת לשנויי דאיכא מלבד במשכן דהויא ע״ג אף

 מקרא אלא דדיכא׳ אעיקרא ממשכן לה גמריכן ולא גרועה
 עוב איכא זה דמצבד אלא ממשכן אומה למידין אין •*-ה

 אב לההולדה ליה ■דחשיב דאמרינן .מילי דהכי והוא עעס
 ובורר זורה כגון לה דדמיא דוקא היינו במשכן תויא אי

 המלאכה הויא אי מקא״ב תרתי צהו חשיב דדמיין אע״ג
 עיולי לי מה אפוקי לי ידמה והככקה דהוצאה כהאי עצמת
 הויא ולא אב לה חשביכן .לא במשכן אע״גדהויא כתאי

 דהוו דאע׳יג ומדקדק לשובע דמיא, והא תולדה אס כי
 ובורר לזורה דמו ולא אבות בכלל לתו חשיב קא לא במשכן
 לזה להדדי דדמו אלא חדא ממש הוו דלא התם דשאכי

 שפירק ומדקדק שובע משא״ש להו השיב במשכן דהוי כיון
 חועי שמקדר היי מיקך ממש מקך היינו שובע ז״ל רש״י

 ׳ דאי ר״ל ממש ז״ל רק״י דייק. דקא וראה הבע עכ״ל השמי
 תאבות בכלל לתרו״הו חשבי׳ דדמיין אע״ג ממש הוי לא

 ובורר מזורה קשה לא ובזה חדא־ ממש דהוו הכא שאני אלא
 הויא פי׳ הוצאה בכלל .כמי הויא דהככקה כמי הכי וא״כ
 הוקרה ובזה עיולי. לי מה אפוקי לי דמה הוצאה ממש

 מה וא״ת מנלן בד״הלהכנקה שהקשו ■ז״ל התוקפות קושית
 חשיב במשכן דתוה מה דכל וכו׳־דהשתא קברא לתאי צריך
 .דהוות ׳משוס. הש״ק אמר הוה איי דדמיין. אע״ג אב ליה

:אבות בהד לה קתני לא למה• ליה. מיקשה עדין במשכן

 ליי מה הוצאת לי מה וכו׳ מכדי הש״ק אמר לזה מלאכות
שפיר אמי ובזה הויא וחדא הוצאה ממש ,דהויא הכנקה

ודוק. :מלאכות באבות תוצאה אס כי מני דלא
ן לאותו כשרים פי׳ וכו׳ בכשרים החושד גמרא. צ״ז דת

 דבר 'לאותו אלא בעינן מיל• לכל וצאו ,קאמר דבר *
 דישראל כהא בגופו. לוקה דאז דבעינן הוא עליו הנחשדים
 כשרים היו •לא אז דישראל ואשכחן וכו׳ ונחשד (שהאמינו

 ועריה ערום דאת אקרא רז׳ל בדברי כדאיתא עניניס 'בשאר
 ופשוע. : הדבר נודע דאכן ואקרא — י,

-־וכו׳ '?וקורה בר״הי וכן דאמרי ושמואל רב שםגמראו
 קחני ולא באמצע ור״הי צדה מר״ה מדקהני פי׳

התוקפות בפי׳ ועיין עקיבא דרבי בפלוגתא בממנימין כדנקיכו
:פירקא בריש ז״ל

 היה מחייב וכו׳ יהודה רב אמ׳ חנא רב אמר גמרא. שם
למימ׳ אמוראי להני להו מנא וקשה וכו' ב׳ רבי

 בכל רווחה דהצכה ובפרק אב במקום אתוצדה רבי דמח״ב
 להוציא להו ומנא אב במקום אתולדה מחייבינן דלא תש״׳ק

 ולא ממנו לא בדבריו נרמז לא אשר רבי בקברת זה דין
 מהאי משמע רבי היה מחייב מאומרו ליישב ויש מקצהו.

 ליה שמיע בעלמא בעצמו רבי לי׳..מדברי דברירא לישנא
 דאין לומר יש ועוד אב.. במקום אמולדה דמחייב מיניה

 קושייה שפיר דפריך אלא ליה מכא. דפרכיכן נמי תכי
יהודה אדרבי אלא אדרבי מימרא האי מימוקמה דצא תקמירה

.וק״ל; : מברייתא לה דדייק . ,
נמי דייקינן לא למת קשה וכו׳ רבי הי׳ מחייב. גמרא שם

 עקיבא דלרבי ורבנן עקיבא דרבי בפלוגתייהו במתכיתין
 אהכנ״קה אהוצאת וחייב אב. במקום תרמיאתולדה מחייב
 לא ולמה שהונחה כמי קלועה ולעולם מיחייבי לא ולרבנן
 דבעי לעיל המבעי תבעיא .מצדדי אחד .בצד אפי׳ נקתפק

 רבי דקבר למימר♦ מצי לא דתא וי״ל מיפלגי. קא במאי
 במקכת אימא דהכי אב במקום אתולדה דמחייבינן עקיבא

 במקום אהולדה עקיבא רבי מחייב דלא. בהדא כריתות
 והוצאה בהענקה לעיל שכתבתי למה מתכא הקשה ולא אב.

 הכנקה אב במקום. אמולדה דמחייב למאי ואף היא חדא
 ומדקדק כשובנו והוי תרמי מחייב ולא כינהו חדא והוצאת

 דקאמר הפא .ותא .דעתך קלקא בד״הצא התוק׳ שכתבו וכמו
 מתוקמי דלא דלתיות הוצאת במקום אהכלקה דמחייב שמואל

 שיניא ס יהודה דרבי- אהתיא אלא דרבי אהא שמואל דברי
 דידה .תולדה דהוי אע״ג למעביר מוציא .בין הפרש דיש
 שכתבו :ז״ל התוקפות בעלי רבותינו ולדעת ממק. הוי לא

 מ״ל׳ היא קברא העברה, דגם לן מנא. הכנקה בד״ה לעיל
 ודו״ק. וכו׳ עמס אחיה דעת זריקת ע״י מ״ל הוצאת ע״י

דהלא וקשת ע״כ. בעירובין י אוקימנא 'מי לאו ד״ה רש״י
 לאו גווכא כתאי■ משני עירובין במק׳ דגם תמצא . ■

 אמינא הוה ז״ל רש"־ דברי לאו דאי חמת הן אוקימנא. מי
 שלא וקנוייא פירכא איזה על אוקימכא לא )ני קאמר דהכי

 שא״ש. מת זה י יודעים היו 'הש״ק ובעלי הש״ק בקדר עלתה
 לרק״י •הכריחו. מיי■ לדעה צריך ובאמת .קשה ז״ל לפירש״י

 בריש העלוך כבר והנה בעירובין. ולומר הכי לפרש יי ז״ל
 הניחא הש״ק דקאמר בהתיא קפירש ז״ל מפיךש״י מקכתין

 העומאות לכל למ״ד אלא וכו׳ אמרו היעומאות .לכל לא למ״ד
 ערוכה ■משכה והיא היכח ידעכא לא, למ״ד ז״יל ופירש״י וכו׳

 במקום שפי׳ למה לקמוך ידרכו כן' ל דהכ״ק שם וסירקתי
 הכא וג״כ דההס כההיא הניהא לומר י עצמו שיק 3 אחר
 .עצמו בש״ק אחר במקום הוא דהמכוון׳ יוקימנא מי לאו

 אין■ כי כלל הש״ק עליה .קאי לא עצמו כש״ק שאינו ודבר
הניחא דקאמר דההס ההיא כן וגם כש״ק שכתוב מה זולת

משמע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס113 מס עמוד משה בן חיים אבן־עטר, ה׳ חפץ



מז סופר קדושים חתם

 לא יל״ד גם לי, המיוחד משמע בשמי שהרי דוחק
 והיל״ל להשבע תבוא לא משמע השין בקמ״ץ תשבעו
 ונשבע בה וכחש בפקדון כתיב לעיל כי וי״ל בשו״א,

 הרוצה וע״כ שקר, שבועת לידי בא עי״ז נמצא שקר על
 יטל שבועה לידי עי״כ יביאנו ולא בפקדון להכחיש

 יכולים אינם והבעלים אחר, ביד להפקידו הוא
 השני שומר עפ״י רק מאומה ידע לא הוא כי להשביעו

 השומר ואת משבועה הפוער המסייע עד לו יהי׳ והוא
 ולהם לו מה כי להשביע הבעלים יטלים לא השומר
 דברי ועפ״י ע״ב ל״ה בב׳׳מ יוסי דר׳ לרבנן והיינו

 עמ״ש פוער המסייע דעד הא גבי ״מ3ד רפ״ק הרא״ש
ועיי׳ הנ״ל, ע״ד פקדק א׳ כל יכחיש נמצא זה בענק
 מ״ב ע״ש דקרעליתא עובדא גבי המפקיד ס״פ ב״מ
יותר אשבועה שמתירא במה והנה וע״ב. ע״א

 מ שנזדעזעה משום היינו ממון ולהפסיד מנהכחש ^. *־־
 המיוחד בשם שפוגם משוס תשא לא כשנאמר העולם

 טפי מתיראיס לכן הכל היוה שבו ית״ש הוי׳ שם ר״ל
 ממון הגוזל והלא סכנות זהו ובאמת שבועה, מחעא

 בעצמו איננו וכי ית״ש דיין אלקים בשם פוגם חברו
 וזהו לפרכב, דיין והוא הוא הוא הלא ח״ו השי״ת
 עתה יזהיר שקר על ונשבע בה וכחש נאמר וכבר הואיל

 שחשקרו בעמיתו איש תשקרו ולא בפקדון תכחשו לא
 וכנ״ל לאחר הפקדון שתמסרו עמיתו ע״י הזה איש
 שנא לשקר המיוחד בשמי תשבש שלא כדי תעשו וזה

ית״ש, המיוחד בשם הפוגם בשבועה למעול תצטרכו
 בלא שתכחש עתה גם והלא בזה יתרונך מה ואמר

 בשם פוגם אתה דייקא אלקי״ך שם וחללת שבועה
]תקס״א[. הוא. אני אני זה גם הלא ה׳ אני אלקים,

 בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו ולא תגנבו לא
אלקיך שם את וחללת לשקר בשמי תשבעו ולא *־׳׳

 שאין יאמר אס היינו הנאמן השליש כי ר״ל ה׳, אני
 ואז לפלוני ליתנו בידו שניתן רק דבר שוס בזה לי

קנוני׳ ויעשה יכחיש ואם הימני׳, דהא נאמן הוא
 שלישות בתורת בידי ניתן הזה הפקדון לומר א׳ עם

 יכול שלא בזה וירוויח הלז, אלמוני לפלוני למוסרו
 אמנם שבועה, בלא נאמן השליש כי להשביע אידך

 ועכ״פ לשקר, שישבע מבלי שמכחש בזה הרוויח מה
 משום אלא האמינו לא שהאמינו זה כי ה׳ שם מחלל

יכחש, שלא בצדקתו בטוח והי׳ עליו שנקרא ה׳ שם
 המדרש בשם תפילין בהלכות הרא״ש שהביא וכמו
 ראשך שמל לתפילין כ״א האמנתי לך לא שאמר במי

 אחר הכתוב שרמז וזה מ״ט.[, שבת בתום׳ ]מובא
 לא אולי עוד הוסיף תכחשו, ולא תגנובו לא שאמר
 לידי תטא שלא כדי הפקדון לגמרי להכחיש תרצה

 שחחלף ר״ל בעמיתו איש לשקר תרצה אלא שבועה,
פלוני של הוא אבל שלך אינו ותאמר בעמיתו האיש

 תשבעו .נא ועי״ז אצלי, הופקד כן מנת שמל חבירך
 זה נגד אך משבועה, פטור השליש כי לשקר בשמי

 כ״א חבירך לך האמק לא שהרי אלקיך שם וחללח
 ואיך עליך נקרא ה׳ ושם לצדיק עצמך והחזיק הואיל

]תקס״ח[. וק״ל. כזאת, עתה תעשה

יש לשקר, בשמי תשבש ולא וגף תשקרו ולא
 כנסת גוזל אדם יהא שלא תגנובו לא לפרש

 משחית לאיש הוא חבר פשע אק ואומר ישראל
 בשמי תשבעו ולא תשקרו ולא ל״ה:[, ]ברכות

 צדיק לך אומרים אפי׳ לאדם משביעים כי לשקר
 עולם ורוב :[ ל׳ ]נדה כרשע בעיניך היה אתה

 האומרים ויש שבועתם, מל ועוברים בשקר נשבעים
 צדקותינו, מה חיינו מה אנו מה לשונם על ורגיל
 במחשבתם למעלה עד רמו ובלבם לפנים אלא ואינו

 מה בפיהם לומר תשקרו ולא תכחשו ולא והיינו
 סדרו התפלות ומסדרי — מחשבותס נגד שהוא
 כל נכנע האדם שלב בשעה יה׳׳כ בנעילת כן לומר
 אפשר מרב לעתותי שוב ותשובה בתענית היום
 והיינו — חיינו מה אנו מה באומרו שלם לבבו שיהי׳

 שמים ירא אדם יהא לעולם השחר בברכת דאמרינן
 כן כשיהי׳ ואז בלבבו אמת דובר ויהי׳ וכר בסתר
 כיון מפילים אנחנו צדקותינו על לא ויאמר וישכם
בתפלת ערב מד להמתין צריך אינו בלבבו אמת שדובר

]תקי״ף[. כן. ויאמר בהשכמה םxוי כי נעילה

 מיירי מכשול, תתן לא עיור ולפני חרש תקלל לא
בסתר כן יעשה שלא נידוי שחייב מי במנדה

 שיהי׳ באופן בחוץ יראה ולא ישמע שלא
 מפני ירא כי ידע ולא בדבר חרש

 ושמתא קברי לבי דאזיל יוסף דר׳ וכעובדא אלמותו
 אבל י״ז.[, ]מו״ק כדא דפקע עד שיפורי מאה בד׳
 והיינו לאחרים מכשול יחן כי כן לעשות רגיל יהיה לא
]תקפ״ט[. מכשול. חתן לא עיור ולפני חרש תקלל לא

 יתיר לפעמים לומר ירצה במשפט, עול תעשו לא
משפט שלפי ואומר של לעשות עצמו אדם

 שלא הזה עול לעשות ראוי הזמן ולפי השכלי ונימוס
 היושר שלפי אעפ״י לומר דל פני לשאת כמו הדין מן

 משפע הרי דל, להיותו מ״מ שכנגדו עם שהדין נראה
 מהראוי ההיפוך ולהורות עול לעשות הוא ונמום

 במשפט ועושהו טולה עושה ה״ז נמצא וכדומה,
וק״ל. במשפט עול תעשו לא הזהיר ט״כ צדק,

 חברו שידון תשפוט בצדק חז״ל דרשו עמיתך
 דהנה י״ל דקרא. לרישא זה מנין מה וצ״ע זכות לכף

 ע״׳ג רוכבים שנים או בטלית אוחזים שנים מצינו
משוס דדייני שודא בהו אמרי׳ ולא יחלוקו בהמה

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס78 מס עמוד שמואל בן משה סופר, ויקרא ג ־ התורה< >על סופר חתם
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 וא״כ ע״ש פילגשו עליו ותזנה גבי ]ף:[ פ״ק בגטין
 לסמוך ולא לבקר וצריך שפרות לה יש חרופה בשפחה
 בקורת דקאמר והיינו לברורי, דאיכא כיון אחזקה
 שפחה דהיא כיון לברר ויש חופשה לא כי מ״ט תהיה

 כן שאין מה תהיה בקורת כן על שפרות לה יהי׳
 ב׳ חלק פה״ת בח״ס ופי׳ ]תקפ״ו; התורה. בכל

ב׳[. טור קי״ג עמ׳

 ר״ל תעוננו ולא תנחשו לא הדס פל תאכלו לא
תחת שיהי׳ הוא בדין העה״ז מאכלי האוכל כי

 הזמן תחת נתון ויהי׳ ס״ס של חלקו נמש ממשלת
 למעלה הוא לש״ש . מאכליו כל האוכל אמנם ומקריו,

 לא וזהו נחש, של מחלקו א״ע ומוציא הזמן מן
 בשר להרבות כדי מאכליו יאכל שלא הדם סל תאכלו

 ולא דנחש מסטרא תהי׳ לא תנחשו לא ועי״ז ודם,
 בהיפוך. או יפה זו שפה טונה בכלל תהא לא תפוננו

]חקס״ב[.

 יקרע לא כי יאמר בבשרכם, תתנו לא לנפש ושרט
העולם אנשי כדרך בשרו, לתקן נפשו

 ]אמר[ פ״כ מאכלם, וציד גופם לתקן נפש שפוגמים
]תקס״ב[. השכליות. לנפשו שרט בבשרו יעשה שלא

 כי הארץ, תזנה ולא להזנותה בתך את תחלל אל
מן לממס ומוציא יראיו, מזון מכין הקב״ה

 לא אם אבל ., זכה, עבודתם שישאר באופן הארץ,
 תורתק ע״י מאכלס ציד לעצמם ויכינו בו יבטחו
 ראוו שהי׳ קלקו:מה יפסיד אזי בעה״ז ממנה להנות

 היא ;בתו יחלל שלא הזהיר ע״כ הארץ לו ^שתוציא
 מזונותיו.,,ופרנסתו בשביל, יחלל לא ושכלו נשמתו

 ,תז?ק .לא אז כי יעשה,,כן אל מזונות לשון להזנותה
]תקס״ב[.י״א מזונותיו. לו תוציא לא הארץ

 האח תזנה ולא" ־”להזנותה בתך את תחלל אל
ורמב״ן אחר, במקום פירותיה לפשות פירש״י

 ואמנם כריתות, מחייבי אלא זנות אין הא הקשה
 ומלאה קרא דמפרש רמב״ן ק׳ לק״מ נ״ל לראב״י

 להזנותה ושייך אחותו נושא אח נמצא זמה הארץ
 מאיסורי ט״ו פ׳ ורמב״ם וא״ש. דפריות 'זנות שתגרום

 מן מותר דספיקא מזה מוכיח כ״ט הלכה ביאה
 אסורה הלא אחותו נושא אח איך דאלת״ה התורה

 וכ׳ שרי׳ ספיקא אע״כ היא מי שיתברר פד לישא
 חתיכות, מב׳ א׳ בחתיכה היינו תלוי ואשם המפרשים

 ולא כוי של חלבו על תלוי אשם דמחייב לר״א ולפ״ז
 אח איך הנ״ל הרמב״ס ראי׳ תיקשי חתיכות ב׳ בעי

 אלא כראב״י מפרש אינו דהוא וצ״ל אחותו נושא
 וקשה פירותיה, הארץ תזנה ולא וכפירש״י כחכמים

 אלא כריתות, מחייבי אלא זונה אין הא רמב״ן ק׳
לשם שלא הפנוי׳ על הבא פנוי דס״ל לטטמי׳ ר״א■

מוז

 אי והנה — אגבהוה בהדדי תרווייהו דאפשר
 כך, אמרי׳ הוה שודא בהו אמרי׳ הי׳

 דרכוב סוגי׳ פוסקי׳ שאנו בהלו״ת הרא״ש לפמ״ש
 דרך. כן דה״א אשמועי׳' רוכבין דשנים ומנהיג*(

 שיושב למי שייך והבהמה אדוניהם אחרי לנוח מבדים
 דדייני שודא סברת לפי נמצא קמ״ל, דוקא לפניו
 הי׳ אם כי הפני מן יותר הפשיר את מזכים היינו

 הרוכב הבהמה לבפל פבד שהי׳ אמרי׳ פני האחרון
 וא׳ רכוב בא׳ וכן הרא״ש, כסברת הבהמה פל לפניו

 חשוב אדם הרכוב הוי אי יחלוקו, דאמרינן מנהיג
 אבל שיחלוקו א״ש לרכוב שדרכו זילא איניש או
 פ״ש בפיר לרכוב אורחי׳ דלאו לא הכי נר לאו אי

 כח מיפים היינו שלפעמי׳ באופן באריכות בש״ס
 משוס הכי אמרי׳ דלא והא המשיר כח ולפפמיס הפני

 דקאמר והיינו ויחלוקו, אגבהו בהדדי חרווייהו דאמרי׳
 באופן גדול פני תשא ולא דל פני תהדר נא קרא■

 לכף אותם דן שתהי׳ פמיתך תשפוט בצדק אלא הנ״ל
אגבהו. בהדדי דתרווייהו זכות

 ירמז רמך, דם פל תפמוד לא בפמך רכיל תלך לא
דאמר נואף בההוא נדרים שלהי למשאחז״ל

 רבא ואמר חוי׳ דטפמי׳ מינהון תיכול לא לבפה״ב
 ניחא הוה איסורא דפביד איתיה דאי שריא איתתא

 לבית הנכנס דנואף ש״מ פ״ש ולימות דליכול לי׳
 קורא דיבמות ובפ״ב רמו דם מל מומד האשה פס

 ]כ״ד:[ ע״ש מהכילה למפלה •ורוק נכנס רוכל לנואף
 ביניכם ימצא שלא בפמיך רכיל תלך ־לא אמר פ״כ

 רעך., .על.דם תעמוד לא וממילא כואףשורוכל
. ;אג.נון ]תקס״ט[. שערות נר; והי׳ הי•

 וידרשו יבקרו שהב״ד פירש״י תהיה בקורת
ויחקרו, דהב״די-מזרשו וערמב״ן״׳דפשיטא •-
 ]סנהדרין ד-בפכה״ג טפי ביקור •במי הכא ולפפ״ד
 הי׳ שלא ביפיך בגוים שם לך ויצא אמרינן כ״א.[

 מהרש״ל והקשה הפרוה ובית השחי בית שפר :להם
 גדלות סימני ידמו איך א״כ ר״ן חי׳ הקשה וכן שם

 כיון דאוריתא דרבא חזקה למ״ד ולכאורה פ״ש
 דמ״מ ואע״ג גדולה היא שנים'בודאי לכלל שהגיע

 דאיכא היכי החזקה על סמכינן דלא לברורי בפי
 מ״מ מתנגדתה קטנות דחזקת כיון לברורי
 אפשר היה לא שערות להם הי׳ שלא זמן •באותו
 זה כל אך החזקות, פל וסוקלין והורגין לברירי
 להם הי׳ וכדומה גרים בנות אבל ישראל •בבנות

 תואר יפת בת תמר דקאמר בש״ס שם כמבואר שפרות
תוס׳ וכ״כ לאמנון נימא וקשרה שערות לה והי׳ הי׳

סופר

 נחי׳ ונדפסו למב״י בכ-ו חי׳ ורשם תקנ-ב בשנת סרן לפד■ אץ
תרפ״ם(. )מיזזאלעודיטץ ב״מ ׳0ם על סוגיות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס79 מס עמוד שמואל בן משה סופר, ויקרא ג ־ התורה< >על סופר חתם



פרקים בשלשה שלישי פרק שקלים תלמוד יד

 למיעבר מהו ליה אמר עמדו. קמו וישישים ונחבאו
 קמוהי עבר יקר ליה פליג את מה א״ל דאלילים קמי

 דלא עביר אליעזר רבי יאות ליה אמר עינויי וסמי
 שמעתא אמר דלא בבלאה הא עביד ועוד קמך. עבר

 כך רבי א״ל יוסי ור׳ אמי רבי לפניו נכנסו משמי.
 שיש בנגר היה טרסיים של כנסת בית מעשה היה

 שקרעו עד יוסי ורבי ר״א שנחלקו גלוסטר׳ בראשה
 שם והיה ס״ת שנקרע אלא ס״ד קרעו בחמתץ. ס״ת
 אם תמוהני אמר שמו קיסמא בן יוסי ורבי אחד זקן
 נכנס מחבריה הכדין ואמר וחזר ע״א. ב״ה הוה לא

 צוה אשר כל כתיב לו אמר אידי בר יעקב רבי לפניו
 דיבור כל וכי וגו׳ יהושע צוה כן עבדו משה את ה׳

 אמר כך אומר היה ודורש יושב יהושע שהיה ודיבור
 של שהתורה ויודעין ודורש יושב יהושע אלא משה
 יודעין הכל ודורש יושב אלעזר אתה אף היא משה

יודעין אתם אי מה מפני להן אמר היא שלך שהתורה
• י י החכמת צר1ץ

 האי כולי מאי יוחנן ורבי חבירינו. אידי כבן לרצות
 עליה בקש דוד דאף משמיה שמעתא דיימרון דבעי

א׳: סי׳ דברכות בפ״ב כדלעיל וכו׳: רחמים

ירושלמי

פרקים בשלשה פרק

 ולא חפות בפרגוד לא נכנס התורם אין משנה. א.
 שמא בקמיע ולא בתפילין ולא בסנדל ולא במנעל

 יעשיר שמא או העני הלשכה מעון ויאמרו יעני
 לצאת צריך שאדם העשיר הלשכה מתרומת ויאמרו

 שנאמר המקום ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי
 ואומר ומישראל מה׳ נקיים והייתם ל״ב( )במדבר

:ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא ג׳( )משלי
 דרבי טעמא הונה רבי בשם בון רבי בי יוסה רבי ב.

 הבכירות אלו הצאן כרים לבשו שמעון ורבי אלעזר
ישירו אף יתרועעו האפילות אילו בר יעטפו ועמקים

להתעשר: לדיר נכנסין ואלו אלו
 לא קיוץ ישמעאל ר׳ תני וכו׳ ויאמרו יעני שמא ג.

 מפספסין היו הגזברין תני החשד. מפני יתרום
 נכנס שהוא משעה עמו היו מדברין תני בקילקין.

רבי אמר מוי פומיה וימלא יוצא. שהוא שעה עד
הברכה. מפני תנחומא

בנביאים בתורה יונתן בש״ר נחמן בר שמואל רבי ד.

מראה יפה
 שהרי סתם שאמר מה ואפילו עשה משה מפי שעשה

 משה אמר כך יהושע שאמר ודבר דבר בכל איפשר אי
:הוה משה דמפי קרא אסהיד הכי ואפילו

 ראש בתשרי בא׳ דאמרי ור״ש אלעזר דר׳ טעמא כ
עד בתשרי מא׳ הנולדים וכל בהמה למעשר השנה

 מאיר כרבי דלא יחד להתעשר מצטרפין באלול כ״ט
 ולדידיה בהמה למעשר השנה ראש באלול באחד דאמר

 לכן מקודם הנולדים עם מצטרפין אין באלול הנולדים
 לבשו דבכורות: אחרון בפרק וכדתנן וישן חדש דהוה
 שמתעברות הכבשים מתלבשות פי׳ הצאן כרים

 לבשו כדמתרגמי׳ נמי אי השנה דראש בפ״ק כדפרשי׳
 התוספות שם כדפיר׳ נקיה לשון והיא ענא דוכריא

 באב ויולדות באדר שמתעברות הבכירות אלו ומסתמא
 יעטפו ועמקים :חדשים ה׳ דקה בהמה עיבור דזמן

 ופי׳ ללבן. העטופים מלשון דיעטפו האפילות אלו בר
 העבור והוא בר לקבל יתאחדו שבעמקים הצאן

 לשון יתרועעו באלול. ויולדות בניסן שמתעברות
 ואלו אלו כלומר שורה לשון ישירו אף ורעות: חבור

יחד: להתעשר אחת בשורה מתחברות
 יכנס לא קווצות בעל שהוא מי יתרום לא קווץ ג

שהטמין יחשד שלא הלשכה תרומת לתרום ללשכה
 כדתנן יעשיר או שיעני יראו אם שערותיו בתוך מעות
 השערות מפרידין מפספסין חפות: בפרגוד בנכנס

וכשהיה נימין לו שיש צמר של חלוק והוא שבקילקין

 שלא ,"אותךהנימין' מפרידין היו זה חלוק לבוש התורם

 היו מדברין הלשכה: ממעות בתוכן שהטמין יחשד
 עמו בדבורם סגי ולא פיו בתוך להטמין יוכל שלא כדי

 מוי פומיה וימלא המעות: בלע דאיפשר כשיצא
 שהוא נכנס שהוא משעה עמו לדבר צריכין היו למה

 בפיו המים ועדיין וכשיצא מים פיו ימלא יתירה טירחא
 שמא פי׳ הברכה מפני ומשני פיהו. פתח לא כי ידעו
 וצ״ע ברכה. בלא שנהנה שמעל ונמצא מהמים ,"",ןךלע
 בפ״ב כדתנן לדבר צריך היה התורם שהרי פריך מאי
 אומרים והן אתרום להן שיאמר עד תורם התורם אין
 הראשונה את תרום התם דתנן ועוד פעמים ג׳ תרום לו

 לה המוקפין כרכין לשום ושניה ישראל ארץ לשם
 היה איך מים פיו ממלא היה ואם בבל לשם שלישית

 בעלמא בסימן רק בפי׳ אתרום צ״ל היה לא ושמא מדבר
 ולשם כרכין ולשום ישראל ארץ ולשם קול השמעת כגון

סגי: בעלמא במחשבה נמי בבל

 תנן במתני׳ וכו׳ מצאנו ובכתובים ובנביאים בתורה ד
 בסנדל ולא במנעל לא חפות בפרגוד נכנס התורם אין

 הלשכה מעון ויאמרו יעני שמא בקמיע ולא בתפלה לא
 העשיר הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר ושמא העני

 ידי לצאת שצריך כשם הבריות ידי לצאת צריך שאדם
 ומצא ואומר ומישראל מה׳ נקיים והייתם שנאמר המקום

 למידק^יון ואיכא ואדם. אלהים בעיני טוב ושכל חן

למה א׳ רק רשב״ן חדש ולא קראי ב׳ תנא מייתי דהא

** 1 1*1 1הכותב

כי דבה מוציאי מנוח אחר תועלת עוד למדחי ו׳וכ הבריוח אוחו כופל ארוך כשהמלבוש חפות פרגוד משנה פ״ג
דבה הפכיים"מוציאים פעולות משני כי הרע לשונם כח גדול בחפילין ולא בתוכו: ליתן ויכול וחופרו מלמטה

דברים הס והעושר שהעוני בכאן כמו בעצמה אחח רעה ומלבד מעוח. בחוכו ונתן התפר התיר יאמרו שלא בקמיע ולא
שאס הפכיים דבריס ג״כ עליהם לומר ראוי והיה הפכיים ידי לצאת שצריך וו ממשנה שלמדנו מעולה ומדה התועלת
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טוירושלמי פרקים בשלשה שלישי פרק שקלים תלמוד

 מנין בנביאים ומישראל מה׳ נקיים והייתם דכתי׳ הבריות ידי לצאת צריך שאדם מצאנו ובכתובים
וישראל יודע הוא ה׳ אלהים אל ה׳ אלהים אל דכתי׳ מנין בתורה המקום ידי לצאת צריך שהוא כדרך

תכמוד

י/\.1טראהג׳^ יפה
 ילמדו שלא כדי בדבר)אם ליזהר מספקת לבדיה אחת כל אלהים אל מדכתיב אף אלא היה^צ״ל לא להאריך לו

 בחשבם ירדפוהו שלא כדי ואם להרע הרואים ממנו
 ולפחות ותפסוהו רדפו עזבו אלהים ע״ד רשע שהוא
 שרי אז״ל ולכן צדקתו יכירו כשלא ממנו הטוב ימנעו

ידעין דלא באתרא נפשיה לאודועי מרבנן לצורבא ליה

 קרא האי נקט לא אמאי תנא ועוד ראיה איכא וכו׳ ה׳
 איצטריך אמאי רשב״ן בתרי ליה דסגי משום ואי נמי

 בהיותו וכ״ש בחך דסגי ליבעי לא נמי קראי ב׳ ליה^עוד

 דנביאים ליתי תרי דמייתי נמי והשתא שבכלן המחוור
 יענ^משמע שמא במתני׳)דמתני דכתובים?עי״ל ולישבוק

 דומיא מהחשד ליזהר יש לחשדא רגלים דליכא דאפילו
יעני שמא התם דליכא קראי ושאר מה׳ נקיים דוהייתם

 שאחרי פי על ואף לצבא עליהם עולין היו זה לולי ברצותם כי לחשדא לדבר רגלים נמי וכ״תדהתם וכו׳
 שאפרש כמו מהחשד לימלט הוצרכו הבנין סבת ^הודעתם1 רצונם מפני לא כי יראה ב״ה במקום ח״לשלא לשבת

 הביא הג׳ וכנגד בהם יאמינו לא שמא יפוחד עדיין מ״מ עממין בז׳ מלהלחם להמלט אלא בה בחרו ההיא רץבא
 בדברי רמז להם מצאתי אלו וג׳ טוב ושכל חן ומצא גד ובני ראובן בני במזבח וכן הטורח או היראה מפני
מזבח שבנו אדעתייהו אסיק דלא לחשדא רגלים היו
 דמצא וקרא בעלמא לעדות רק לובה ולא לעולה לא
פליג דרשב״ן קשה א״כ בכה״ג נמי לאוקומי מצי׳ חן

 אלא לדבר רגלים דאיכא היכא הזכיר דמדלא אמתני׳
 גוונא דבכל משמע וכו׳ לצאת צריך שאדם קאמר סתמא
 לאשמעינן רשב״ן אתא דהא מהחשד.|וי״ל ליזהר צריך

 וקראי ליזהר יש לחשדא רגלים דליכא היכא דאפילו
 ישראל חזו דהא דכיון מיירו לדבר רגלים בדליכא אפילו
 מקנה וגד ראובן ולבני היא מקנה ועוגארץ סיחין דארץ

 אף בה 'בחרו זה שבעבור ולומר זכות לכף לדונם יש
 לדונם רגלים מב״היוליכא ורחוקים ח״ל שישבו פי על

 להנקות הוצרכו זה כל ועם זכות מלכף חובה לכף
 שהוריעום מה דמלבד מכיון נמי מזבח וגבי מהחשד

 הוצרכו ישראל 'בני אדעתיהו אסיקו דלא בנינו סבת
 בדליכא אפילו אלמא ב״ה כדאפרש החשד מספק להנצל
 .יעני'היינו ^מ(} ברישא דנקט ותנא הוא לדבר רגלים
 בה׳ אדם שימעול היא רחוקה חששא דבתורם משום
 בתוך שאתו יוכל אשר מועט דבר מההקדש י לגנוב

 יחפשו פן לפחד לו שיש וכ״ש קמיעהו או תפיליו
 מפספסים שהיו לעיל כדאמ׳ בצאתו הגזברים' אחריו

 גדולה בסכנה יסתכן ואיך ולחרפה לבוז ויהיה בקילקי
 מהאנשים מסתמא התורם היות מלבד מועטת להנאה

 לולי הכא למיחש לן הוה לא ולהכי באמונה המוחזקים
 יאמרו כי יעשיר או יעני אם לדבר רגלים הוו דזימנין

 העני בעונו או ברכה בו היתה ההקדש מעות שמסגולות
 רגלים דליכא דאפילו בעלמא ס״ל נמי דתנא אה״נ אבל

 ג׳ להביא שהאריך ניחא והשתא ליזהר, צריך לדבר
 מיירו לדבר רגלים בדליכא דאף לאשמעינן המקראות

 קרא דאף ס״ל דרשב״ן ורשב״ן תנא פליגי בהא ומיהו
 שאפרש וכדרך איתיה לדבר רגלים בדליכא דנביאים

 ואין לחשדא רגלים הוו ודאי דהתם כמשמעו ס״ל ותנא
 על האמורא שיחלוק קושיא ואין משם ראיה להביא
 דינא לענין מינה נפקא דלא כיון דקרא בדרשא התנא

 המקראות ג׳ זכירת טעם יתכן רבים.|גם כאלה ומצינו
סבות ג׳ הבריות ידי לצאת אדם שצריך שמה שמפני

החכמת איער

 הביא הא׳ לבד\על שפתים מלזות להינצל ואם ליה
 את מניאין היו זה לולי כי ומישראל מה׳ נקיים והייתם

כי ידע הוא וישראל הביא הב׳ ישראל^זכנגד בני לב

 ע״ש. מטות פ׳ ח״ב עינים ביפה כדכתיבנא המקונן
 מפני אחת לסבה רק לרמוז האריך לא דמתני׳ ותנא
 שפתים לזות דהיינו האדם מפני ואחת המקום כבוד

 מג׳ יחטא שהאדם שלפי נזקו.|ועי״ל מפני אתי ומכ״ש
 או מה דבר טורח מפני לאנוס קרוב שיהיה אם פנים

 לסכלותו ואם ואמונתו תכונתו לרוע ואם וכיוצא נזק
 כשיחשד כי נקיים והייתם הביא הא׳ כנגד ואשם יחטא כי

 ב׳ שנחשדו כמו יחשד שלא התנצלות צריך זה במין
 הביא הב׳ וכנגד עוברים היו לא הטורח שמפני השבטים
 הביא הג׳ וכנגד ע״א בחטא שנחשדו ידע הוא וישראל

 אלה לג׳ וגם והתבונה הדעת שהוא טוב ושכל חן "^ומצא
 הנז׳. במקום כדכתיבנא המשורר בדברי רמז מצאתי

 בני בתוך שכיחא דלא הב׳ אל רמז לא דמתני׳ ותנא
 בדיבור ואם במעשה אם שהחשד לומר יתכן גם1ישראל

 המעש(ה על אם כלן ידי לצאת וצריך במחשבה ואם
 ואם התנצלו הירדן עברם ידי שעל וגד ראובן בבני

 במחשבה ואם גו׳ יודע הוא אלהים אל באמרם בדבור
 היות בהן אשר'יראה הפנים הסברת והיינו גו׳ חן ומצא
 דנביאים הביא לא דמתני׳ ותנא מיושרת. ומחשבתו דעתו

 וק״ל: לדבורא אייתיה'נמי טוב ושכל חן ומצא דבכלל
 יציאה דלשון קשה המקום ידי לצאת צריך שהוא כשם

 בלתי •בעצמו המעשה היות שעם לפי בבריות •שייך זו
 ידי לצאת צריך לרעה הראות פני בו בהיות מ״מ רע

 הוא כי כן אינו הקב״ה לגבי אבל יחשד שלא הבריות
 כשהמעשה אלא ממנו ליזהר ואין ולב כליות חוקר

 ידי לצאת לשון גם זה לענין דומה אינו ווה רע בעצמו
 ידי לצאת דמאי רע המעשה אם יפה עולה אינו המקום
 וי״ל כרחו בעל מהרע ליזהר ודאי צריך הלא המקום
 המקום ידי לצאת יש בעצמו הגון שבמעשה דכשם דה״ק

 צדקה כעושה רעה כוונה כל ממנו להרחיק לב החוקר
 בזה כי טוב בעצמו המעשה בהיות יספק ולא להתיהר

 בשלמות להוסיף לו כשאפשר או המקום ידי יצא לא
 חקו השלים שכבר לאנשים שיראה במה לו יספיק שלא
 לצאת ג״כ צריך ה׳ בעיני טוב שהוא במעשה כן ודיו
יודע הוא אא״ה ה׳ אלהים אל דכתיב הבריות: ידי
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ירושלמי הממתין הם אלו חמישי פרק שקלים תלמוד טז

 טוב ושכל חן ומצא מ׳ שנא מנין בכתובים ידע הוא
 בי יוסי לד׳ שאל זוגא גמליאל ואדם אלהים בעיני

 נקיים והייתם א״ל שבכלן המחוור איזהו בון רבי
ומישראל: מה׳

מראה יפה
 לצאת שצריך מכאן ראיה מה וא״ת ידע הוא וישראל

 בכאן והלא בעלמא חשדא משום דהיינו הבריות ידי
 לולי כי מישראל נקיים להיות הוצרכו נפש פקוח משום

 וי״ל בה׳ שמרדו בחשבם לצבא עליהם עולים היו זה
 אם זה אחר מ״ש רק לומר צריכין היו לא להכי דאי
 יאמרו מחר לאמר זאת את עשינו מדבר מדאגה לא

 יספיק זה כי גו׳ בה׳ למרוד לנו חלילה עד גו׳ בניכם
 ימינם אחור שישובו פשיטא דמאז מעליהם ההזק לסלק

 עליו ויזבחו יחזרו שוב שמא יפחדו ולא בם מלהלחם
 לצבא עליהם יעלו ואז היא לגלויי דעבידא דמילתא

 גו׳ ידע הוא וישראל יודע הוא ה׳ אלהים אל מ״ש אבל
 בלתי בעצמם שהדברים אלא עוד ולא לזה צורך היה לא

 הוא ה׳ אלהים אל אמרם היא התנצלות מה כי מובנים
 מידיעה להם תועלת מה ישראל אבל דיודע דאה״ג יודע

 הוא וישראל אמרם ענין ומה ה׳ בסוד עמד מי כי זו
 אינו. בעתיד שידע המפרשים ומ״ש ידעי דמנא ידע

 זבח או עולה יעלו לא כי יראו שמעתה אף כי מספיק
 ובמעל במרד מתחלה עשו שלא מזה נודע אינו במזבח

 היראה מפני ישובו ועתה נתכוונו למרד מתחלה שמא כי
 היום תושיענו אל בה׳ במעל ואם במרד אם אומרו גם

 דפתח ידע הוא וישראל אומרו עם יפה נקשר אינו הזה
שכמו שר״ל יראה ולכן בקללה וסיים ישראל בידיעת

הכותב
 מי על שיאמרו ראוי היה בעוגו שהיה שהעני מי על יאמרו

 ושלא הלשכה במרומש עבודתו חלף לו הוא שבר כי שהעשיר
 לכנוס הביאם דבה מוציאי מזג רוע אמנם אך ממנה. נהנה
 לדבריהם אמתלא ונותנין הפכיות פעולות שתי על א׳ שם לגנאי

 לזה וראיה התרומה מן נהנה שבודאי שהעני מי על ואומרים
 חטא. אשר חטאתו על עונשו ומיד תיכף השם מאת לו שבא
 שנהנה ר״ל עצמו הגנות אותו אומרים שהעשיר מי על וגס
 ט מיד להענישו ה׳ רצה ולא ממנה והעשיר התרומה מן

בניס: על אבות עון פוקד אפים ארך הוא
יודעין רב דבי דרדקי שבכולן. חמור זהו אי ד אות

 וכתובים נביאים על תורה בפסוקי מעלות כמה שיש
 ואס קבלה דברי נקראים ואלו תורה דברי נקראים אלו ט

 מבוארת התשובה חמור איזה באמרו השואל שאלת היתה זאת
 שאע״פ והיא עמוקה יומר היא שאלתו שכונת נ״ל לכן ונגלית

 יט לצאת שצטך אחת כונה על מזהיטן פסוקים ג׳ שכל
 מהם, אחד כל יסוד אל בערך מזה זה חלוקים שלשתם הבטות

 רבינו משה כתנאי שבממון דבר על הוא תורה של פסוק ט
 הוא נביאים ופסוק ארצם ירושת על ראובן ובני גד בגי עם
 המזבח על ראובן ובני גד בני שנחשדו זרה עבודה יסוד על

 אשר למקום חון ולזבח לעולה כונתם היתה ח״ו אולי שעשו
 מדבט הפסוקים יורו וכן לע״ז דומה ענין או ה׳ יבחר

 מזהיר כתובים ופסוק ראובן, ובני גד בני ומשובת הנשיאים
על קשרם אמר כולן שעל ובמצות ובתורה בחכמה העיון על

הממונין הן אלו פרק

 במקדש עושין שהיו הממונים הם ואלו משנה. א.
הסלתות על אחיה החותמות על פינחס בן יוחנן

 שישראל מבקשים כן חשד שום בלי האמת יודע שה׳
 בכוונתם חשד שום בלבם ישאר ולא האמת ידע

 באלה עליהם ומקבלים מבקשים הם ולזה הראשונה
 לעלות כיוונו ואם ה׳ יושיעם לא ובמעל במרד שאם
 ידי ועל חטאתם וידרוש יבקש ה׳ ומנחה עולה עליו

 כלל נתכוונו לא כי ישראל יאמינו זו ושבועתם אלתם
 והקללה האלה עליהם מקבלים היו לא כן דאם לרעה

 לא אם אח״כ במ״ש סגי הוה דלהתנצלותם מכיון הזו
 אי שבכלן המחוור איזהו כדכתיבנא: גו׳ מדאגה

 נקיים והייתם לו ואמר נכונה היותר הראיה היא זהו
 הבריות ידי לצאת שצריך בהדיא דקאמר ומישראל מה׳
 קאמרי היראה דמפני למדחי איכא ידע הוא מישראל דאי

 דעתו בהיות לאוקומי איכא טוב ושכל חן ומצא כדלעיל
 אל תורתי כאשר שפירושו או הבריות עם מעורבת

 דהא ק״ק אך גו׳. טוב ושכל חן תמצא אז גו׳ תשכח
 גמליאל,ועוד כעז ומאי נקייםוהיזחס, שהמחוור פשיטא.

 משום ושמא זה., או המחוור .,זה אם מינה נפקא מאי
 היותר ראיה והיא התורה מן דמייתי דבתר מכיון דק״ל

 להכי וכתובים נביאים להביא צורך מה בעצמה מחוורת
 או מנביאים הראיה תהיה טעם זה מאי שמא נסתפק

 נקיים דוהייתם דאה״נ ר״י והשיבו מחוורת יותר כתובים
טעם יש וכתובים נביאים עוד הביא ואם מחוור יותר

 יומר הנושא איזהו השואל ושאל לבך, לוח על כתבם גרגרותיך
 מיט לצאת ביותר בו להזהר שצטך כלומר השלשה מאלו חמור
 וחומרא גדול צורך יש שבממון שבדבר המשיב והשיב אדם
 מה׳ נקיים והייתם פסוק נאמר שע״ז אדם יט לצאת יומר

 למקום אדם בין הס אחטס דבטס הב׳ עיקר אבל ומישראל.
מיט בהם לצאת צטן וגס המקום מידי לצאת בהם "והעיקר

אדם:
 תמיד שהם מעלות ט״ו מנויין זאת במשנה א אות פ״ה

מדרגה כל על ממונה למנות וראוי במקדש
 ומנה ודור דור בכל מוקדמים ספק בלי עליהם והיו מהם
 החסיד וזכר מדרגה מכל אחד חכר הידועים החסיטם בכאן
 והוא אחד בזמן היו שלא אפילו הממונין באומן שהיה יותר

 זה בענין הרא״ש וז״ל למנות. בא ודור דור כל כשט אומרם
 במשנה הנזכטס אלו היו זו משנה שנשנית שבשעה לפרש יש

 הראשונים הממונים נמי אי עבודתו על איש איש ממונים
 על אחטהס הבאים ונקראו כך שמותם היו כך על שנתמנו

 הקרבנום נסט בענין במתניתין מפרש וסלתות חותמות שמס:
 ומי זו בעבודה חכה מי גורל מטילין שהיו הפייסות על וכו׳:

 להם להורות ממונה היה והוא ובתמיד ביומא כמפורש בזו
 עליהם וכתוב תיבות ר״ל שופרות הקינין על הגורל: סדר

 מעותיהם נותנין קינין שמביא מי וכל עולה וגוזלי קינים
 הקינין בהם ומביאין לוקחין השופרות על והממונים לשופרות

יחפים הולטם שהכהניס לפי מעיס חולי על אחיה בן וכו׳:
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יז ירושלמי הממונין הם אלו חמישי פרק שקלים תלמוד

"!סי?

1

 הקינין על פתחיה הפייסות על שמואל בן מתיא
 שפותח פתחיה שמו נקרא ולמה מרדכי זה פתחיה

על אחיה בן לשון. בשבעים ויודע ודורשן בדברים

 וכו׳ כרוז גביני שיחין. חופר נחוניא מעים. חולי
וכד: הפקיע על בבי בן

עצומים ואת ברבים לו אחלק לכן כתיב יונה א"ר ב.

 גרים יעקב עין ובעל בזה. האריך ולא כדלעיל לדבר
 לא מי כי בעי מאי ז״ל לו והוקשה שבכלן חמור איזהו

 והשיב וכתובים מנביאים חמור דאורייתא דקרא ידע
 ובני ראובן בני שחשד לדרכו שקשה אלא ערבים דברים

 אחוזת היתה ששאלתם פי על אף בממון היה לא גד
 מפני במלחמה לעבור רצו שלא היה החשד אבל קרקע

 סבות לג׳ שרמז שכתבתי מה ולפי והיראה. הטורח
 מג׳ זה אי ששאל י״ל מהחשד ליזהר יש שבעבורן
 עיקר זו כי נקיים והייתם ואמר יותר מחמיר הכתובים

 שלא לחוש' יש וכבודו לנזקו יחוש שלא שאף הסבות
שהחטא שרמז שכת׳ מה ולפי להרע. ממנו ילמדו

מראה יפה
 המחמיר הוא הא׳ שהמקרא באומרו יראה פנים משלשה
 ולפי החוטאים. לרוב הנמצאת היא הראשונה שהסבה

 שהגדולה יראה ומחשבה ודבור במעשה שהחשד מ״ש
 הדרך זה על וגם במעשה שהיא הראשונה היא שבכלן

וק״ל: גרסתנו לפי לפרש יש
שלהוציא יעקב עין בעל כתב כו׳ לו אחלק לכן כתיב ב

 בר׳ הזה שהם׳ לנו גלו זו בם׳ המנגדים מפירוש
 אבל לכך יצטרכו שחז״ל רואה ואיני וכו׳ מדבר עקיבא
 וזכה כאלו יסורין שסבל האיש זה מי להודיענו כונתם
 מרע״ה על פירשוה דסוטה ובפ״ק ברבים לו לחלק

המשיח מלך על דרשוה שמואל ובאגדת ובתנחומא

הכותב ' . *•' י • •י- • ■ ■ >
 לובשין היו ולא במים משתמשין והיו היום כל הרצפה על

אלא לעבוד להם אסור ט הכתונת שהוא אחד בגד אלא
 ולא פתוח לא ואבנט מצנפת ומכנסים כתונת בגדים בארבעה—

 ההנהגה זאת ומפני מים ושוחין הרבה בשר ואוכלים יותר
 חלושים הפנימיס איבריהם כתות והיו טבעם מתרפה היה
 באמרס נתכוונו ולזה רפואתם על ממונה היה הנזכר אחיה ובן
 מיס להמציא היתה כונתו שיחין חופר נחוניא מעיס: חולי על

 והמעינות הבורות חפירות על ממונה והיה ובמדבר בישוב לעס
 עמדו הקרבנות בשעת מכריז כרוז גביני המיס: וכנוסי ,•והגבים
לפירוש ירושלמי למעמד־. וישראל לדוכן ולרים לעבודה כהנים

אי ■ ■ - זו: מזנה ־ים . ה
 מנגדנא ׳מפרש ביומא הרא״ש ז<׳ל הפקיע. על א אות

 שומרים היו ולויס שהכהניס מדות במסכת ■־";ידמנן. יח
 מוצאין שהיו ומי המשמרות על מחזרים והיו בלילה ממקדש

 ממונה היה זה ועל כסותו ושורפין אותו חובטין היו ישן אותו
 על שמצוה נתבאר׳ מדות שבמס׳ הרמב״ם כתב וכן בבי. בן

 שאין ואע״ם ׳המקדש סביבות שומרים להיות והלויס הכהניס
 בית כמו אחרים ממונים זו במשנה נזכרו ועוד פחד. שם

 אחרים ועוד ביומא אצלנו כתובים והס אבטינס ובית גרמו
זה ספר כוכח על מחיחסיס בלתי אחרים עניניס על ממונים

: כחבתיס לא לכן
 לכן פסוק שפירש המדרש זה מדבש מחוק מה ב אות

אחרון פסוק שהוא עקיבא ר׳ על ברבים לו אחלק
 בפרשה המזייפים פי׳ נתפרסם וכבר עבדי ישכיל תנה בפרשת

 שיהיו המוניים יחידים או יחיד שימצא אפשר ואולי זאת.
 מכאובות הכרח לזה ויביאם מזויף פירוש אוחו לשמוע נפתים

מיוחד. איש שיסבול פרשה באותה הנזכרים משונים ויתורים
 ועוד עבדי בשם יכונה הפרשה בתחלת איך בראותם ועוד
 וגם הללו תארים על חז״ל מדרש עם מאד וגבה ונשא ירום
 ימשך ואולי וגו׳. ברבים לו אחלק לכן עליו אמר הפרשה בסוף

 הסכלים אל וישמע דבר לכל יאמין פתי ט הללו מהדומקיס
 ובשאר ז״ל קמחי דוד רבי בדברי ועי׳ הפרשה. המפרשים

 אחרון פסוק על יונה לרבי הזה ומהמדרש דוחקים. מפרשים
הפשט ע״ד מתיישב ונכון אמיתי פי׳ בכולה נלמוד שבפרשה

אפילו האמת לפי ט דמילתא לרוומא זה וכל אבאר. "כאשר ׳-'זסם^

 זו פרשה עניני ליישב ידענו לא הקצרה השגתנו כפי אס
 מפני לא לנמנע קרובים בעיטנו יהיו בה הנזכרים והדברים

 נבונים בלחי פירושים בפירושה להאמין הרצועה הותרה זה
 אצלנו והמחויב והראוי האמת אל מסטמיס ובלתי ונכונים

 שמע שלא מה שעל החכם במדת להחזיק בזה ובטוצא בזה
 הספר כדברי זו פרשה חזות לנו ותהי שמעתי לא אומר

 שהוא דניאל סתרי בפירוש שגא׳ לנו שראוי כמו וגו׳ החתום
 סאומיכווחחוננים ט הדברים סתום דניאל ואחה נצטווה עצמו

 של רוחן תפח מחז״ל רבים אמרי ולזה קן עת עד הדברים
 בחזיוניו. דניאל שנצטוה מה על עוברים היותם על קיצין מחשבי

 בעין עין ובנינו אנחנו בוודאי ט כשנאמר בחרנו אמונה ודרך
 אחר באופן ט סודותיה לכשיחחדשו פרשה אותה פי: נחזה
קרה וכן בשלמות כונתה הבנת על לעמוד אצלנו נימנע הוא

 סתומים עניניס שס שנכתבו לדניאל הקודמים בחזיונות
 ואז המציאות אל שיצאו עד אצלנו הבנתם נמנעת 'שהיתה

 אלכסנדר עניני כמו קודם ולא ההם הפסוקים סי׳ ידענו
 בלתי אחרים ופרטים עצר יורש בן יניח ולא ימיו בחצי .ושימות
 המאוחרים החזיונות על גמורה ראיה ומכאן היותם. עד מובנים

 הדברים וחתומים סתומים ט עליהם אמר עצמו הוא אשר
 וכן הפרשה כל וגו׳ רבים ויצרפו ויתלבנו יתבררו קן עת עד

 הבנתה שתהיה שאע״ס עבט ישטל הנה בפרשת לעשות ראוי
 ולהשקיט בביאורה. נמנעות נאמין זה מפני לא אצלנו קשה

 הפרשה פירוש עתה ולהבין לידע לבבו יחס כי המעיין המיית
 נלמוד וממנו יונה לרבי הזה במדרש יעויין מתכונתה על

 שלא טון כונתה כלל על נעמוד איך וארוכה קצרה בדרך
 שאין יורה אחרון הפסוק זה רק במדרשו יונה רבי הזמר
 אלא לבדו עקיבא ר׳ על נבואה היא הפרשה שכל לומר כונסו

 וכבר נפשו. למות הערה אשר בו שכתוב לבדו הפסוק זה
 השם קדושת על למיתה עצמו מסר שהוא אצלנו נתאמת
 והרגוהו למלכות שנתפש ברכות מסכת בסוף כמחבר יתברך
 בחל של במסרקות בשרו את סורקין שהיו משונה במיתה
 רבי על הזה הפסוק כל שיתיישב וכדי באחד. נשמתו ויצאתה
 אחלק לכן הפסוק תחלח בפי׳ עצמו יונה רבי דחק עקיבא

 פירוש והוא רבים לפני תורה דברי מחלק שהיה על ברבים לו
 אומרו זאת כונתו לסי להמשיך וראוי אופניו על דבור אמתי

לחכמים עצומים שקרא ואחשוב שלל יחלק עצומים ואח

ת ר־ ־

מחכמה
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 המקרה שהביאו כמי המעשה וענין ובמעשה, בדבור חלקים לשני בחלק

 ויחליץ מעלתו ערך לפי אצלו מכובד בלתי מעשה איזה לעשות ההכרח או

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

 והלבישו ההוא הקלון מעדי התנצל שהוא אחר קלונו את האתר יחוש ולא כן, גם

 זה התבאר חברו, בקלון מתכבד בענין שגור הפירוש זה שאין ואעפ״י אליו,

 במה הקנה בן נחוניא ר׳ את תלמידיו שאלו א, מגלה במסכת שאמרו ממה

 הונא דרב הא כי חברי, בקלון גתכבדתי לא מימי להם אמר ימים הארכת

 מיניה לה שקיל והוד. חיגנא בר הונא רב אתא אכתפיה מרא ודרי אזיל הוה

 בזילותא אנא איתיקורי לא ואי דרי במתא לה דדרית רגילת אי ליה אמר

לי. ניחא לא דידך

 כנגד וחכמתו מעשיו זה שיעריך והוא בדבור, השני, והדרך
 או לחברו, גנות מהם יגיע בשבחים עצמו ישבח או וחכמתו חברו מעשה

 בחברו, המגונה הדבר היות ההוא בדבור יודע מגונה דבר זה אי מנפשו ישלול

 כמה אחריה נגררות מדה היא מקום מכל עברה גוף שאיננה אע״פ זה וכל

 להשפיל ירגילהו הענין וזה תחבולה, ידי על הבאה עברה והיא מגונות, מדות

 עצמו ולנשוא ובוהו, לתוהו העולם כל את ולהחזיר אדם בני מעלת בלבו

 ראש פורה שורש לו זה יהיה ראויות, בלתי שררות ולבקש עב במתי עד

 ותומכיה בה למחזיקים היא מות עץ אשר הרעה הגאוד, מדת ולענת

שהקדמנו. כמו לגמרי התשובה מונעת היא בשגם יכרתו,

 אע״ם דעתי, לפי ממנו התשובה התעכב סבת בכשרים החושד ן כ ו

 בישו, ולא חמסו שלא אחר אותו בחשדו עברה, גוף בעגין שאין

 ומצדיקים אצלו כרשעים הצדיקים להיות תביאהו מדה היא מקום מכל

 כרשע כצדיק אצלו שוים אדם בני כל ויהיו בו, זכו לא הרבים

 רשע, אדם בפעל לחשוד שראוי כמו הצדיק בפעלת חושד שהוא אחר

 חכמים למצות שומע להיותו טבעו יכריח לא המחשבה זאת ועם

 חושדם שהוא אחר לתוכחתם ישמע לא וכן בדבריהם, כן גם יחשדם כי

המחשבה זאת הביאה וכבר האדם, בני שמוכיחים במה בהם יבשלו שהם

אחרח. גי׳ שלגו ובגנו׳ א. כח׳ א(
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 תוכחת, וקבל עצה שמוע ולבלתי העברות אחר להמשך הקדמונים לדורות

 אומרין שופטיו את ששופט דור ב השופטים שפוט בימי ויהי ז״ל כאמרסא

 בקיסם והמשל עיניך, מבין קורה טול לו אומר והוא שניך מבין קיסם טול לו

 וכשהיו חמורות, עברות דמיון על בקורה והמשל קלות עברות דמיון על

 תועבות בידם אשר להם תשובתם היתה העברות על אותם מיסרים המוכיחים

 קשט ג כמאמר עצמם, את ביסרם להם ודי בידם אשר מאלה וגדולות רבות

 התוכחת את לשנוא מביאם היה וזה אחרים, את קשט כך ואחר עצמך את

 האדם את דן להיות תמיד בהזהירם הסבה היא וזאת במעשיהם. ולהדבק

 חסידותם חזקת אחר ולהרהר לדון שאין החכמים בענין שכן וכל זכות, לכף

 קרוב אפשר מפעלותיהם באחת יראה אם ואף נטרפה, במה בברור שיודע עד

 שראוי רחוק, באפשר רק לטוב נטיתו בה הנראה מן ואין לרע נוטה להיותה

 בשאר המדה בזאת התחייבנו שלא מה רחוק, הוא ואם הטוב הצד על לדונו

 לכף האדם כל את דן והוי ה באמרו ז״ל ד ם " ר ה שבאר כמו אדם בני

 רשע, אם צדיק אם אצלנו ההיא הפעלה בעל נודע כשלא רק נאמר שלא זכות,

 קצה אל נוטה מהיותו יותר רע קצה אל נוטה מאתו היוצא המעשה ואין

 הנוטה הצד בפעלו ולחשוב זכות לכף לדונו החסידות מדרך ראוי אז כי הטוב,

 אחר לדון ראוי הקצוות מן לאחד מכריע המעשה כשהיה אבל הטוב, אל

 בו שהתפרסם הענין אחר לדונו ראוי ענינו התפרסם שכבר ובמי ההכרע,

 מעשיו והתפרסמו רשע האיש זה היה שאם בזה רצוני הפעלה, הכרע אחר לא
 אפשרות צד בו ויש לטוב מכריעים צדדיה שכל פעלה מגו ויצאה ברשע

 אחר טוב להיותו בו יאמן ושלא ממנו להשמר ראוי לרע מעשיו אחר לנטות

 וחכמי וגר, בו תאמן אל קולו יחנן כי ו אמרו והוא אפשרות, ברעתו שיש

 הנבלים לשון הכנעת תשיאכט אל הם! במשלי כתבו הערב

ואמרו ח, אנושה יותר מכתו להכנע שיוסיף עוד כל הקשת כי דבריהם וחלקת

 הרמב״ם ד( א. יה, סנהדרין ג( א. א, רות ב( ב. סו, בתרא כבא א(
שם• לאבות בספרו רבינו ועמ״ש והרחיבם, הרבה בדבריו הוסיף ורבינו המשנה, בסי׳

 בסגנון ל שער והנזיר המלך בן בם׳ ע׳ ז( כה. כו, משלי ו( מ״ו. ס״א אבות ד.(
 מחלקת "הזהר :וז״ל אחר בסגנון זה פתגם רבינו כ׳ לאבות בספרו ח( לגמרי. אחר

להכות". יוסיף להכנע שיוסיף עוד כל אשר הקשת מן כנזהר הנבלים לשון
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 יוסף אחי באו כבר עיניהם ודמעת הגבלים תחנוני אתכם ישיאו אל א כן ־".בם

 והיותו לטוב הפעולה בעל ענין בהתפרסם זה בהפך וכן שמכרוהו׳ אחרי בוכים

 לטוב להכריעו ואין רע פעל יורו עגיניה שכל פעלה מאתו בצאת וחכם צדיק

 ואין אפשרות בו שיש אחר הטוב לדון ראוי רחוק ובאפשר גדול בדוחק רק

 אלו ולדמיון בגופו׳ לוקה בכשרים החושד ב אמרו זה ועל לחשדו׳ ראוי

 עם ואם מתנין* על חגרהו ד הוא נחש חכם תלמיד אם ז״ל ג אמרו הענינים

 מהרהר לנטות אין אשר במעשה וגס בשכנותו, תדור אל הוא חסיד הארץ

 תהרהר אל בלילה עברה שעבר חכם תלמיד ראיה אם ז״ל אמרוה בו הרע

 המפורסמים המוכיחים בחכמים שכן כל תשובה׳ עשה שודאי ביום אחריו

 ישעיהו שאמר מה ביאור אצלי וזה תוכחתם ולבזות בענינם לחשוד שאין

 שידוע כמו וגו׳" ויטו יקושון בשער ולמוכיח בדבר אדם מחטיאי ע״ה הנביא

 ואין ההיא הפעלה יעשו שהם בעגינה ידמה פעלה בדקדוק לעברים שיש

 למתוארים ההיא הפעלה מקרה יסוב ובהתגלותו הענין׳ יגלו שהם רק הענין

 הנוסף׳ בבנין ימצא הרוב ועל היוצאים, לפעלים יארע אמנם הענין וזה ההם,

 ז׳ הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו כענין הדגוש, בבגין יקרה ופעם
 הראויה במדרגה מהם אחד כל שיושיבו אבל יצדיקו ולא ירשיעו לא שהם

 יי אני ע״ה ח ה י ד ע ם ו נ י ב ר פירש זה דרך ועל ענינו, ויגלו לו
 ענינו בהתגלות והעמדתיו הפתאים בכת היותו גליתי ס, הנביא את פתיתי

 י, מדרכיך יי תתענו למה בן גם הוא פירשו וכן והמודחים, המפותים בחברת

 ארחותיך, וכעוזבים מדרכיך כתועים רואנו בלב תחזיקנו אותנו שבעזבך כלומר

 במדרגה שיושיבם בו רוצה יליץיא׳ הוא ללצים אם כן גם הוא פירש ובן

 והיותם הלצים עם התחברם שיתגלה ר״ל הלצים, בכת ויחבירם להם הראויה

 ולענוים בזה שאמר והוא להם, הראוי הגמול מאתו להם בחנתן מהם נמנים

מוכרח וכן בפעלתם, הלצים ויעזור האדם בני יטעה ית׳ שהוא לא חן יתן

א. מג, שם ג( א. צז, שבת ב( אחר. בסגנון ל שער והנזיר המלך בן בם׳ א(
 דברים ז( כא. כס, ו( א. יט, ברכות ד.( כנחש". ונוטר ,נוקם :שלנו בגט׳ ד(

 ברד״ק. עיי״ש ט יד, יחזקאל ט( ד. מאמר סוף והדעות האמונות בס׳ ח( א. בר"
לד. ג, משלי יא( יז. סג, ישעיה י(
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 וירעו שאמרו כמו בהגדה שהביאו מה לפי א המצרים אותנו וירעו לפרש

 עד ברעים החזיקוגו כלומר לו, נתחכמה הבה ב שנאמר כמה המצרים אותנו

 ג׳ לנו וירעו אמר ולא אותנו, וירעו ענין וזהו ב, ירבה פז וזהו ממנו, שפחדו

 בדבר בזה רוצים כותיים, ספרי זייפתי זה בדבר ד אמרו ע״ה ורבותינו
 הנראה לפי הנה אמר זה דרך ועל מזוייפים, בחזקת ספריהם העמדתי זה

 את שופטים שהם ואמר המוכיחה, על הנה אדם ובא בדבר, אדם מחטיאי

 כדי חטא אליו ליחס דבר איזה לו ויסבבו כחוטא המוכיח ומחזיקים שופטיהם

 כל עם אם כלומר יקושון, ברבים, ר״ל בשער, ולמוכיח תוכחתו, להשניא

 ובעניניו, במדותיו מומיו ויחפשו ילקטו חטא, אשר עון לו ימצא לא יגיעם

 החכם הפירוש זה אל הסכים כבר ו, קש לקושש דרך על הנה יקושון ובא

 ויטו כן גם ואמר יקושון, בשער ולמוכיח בעניו ז״ל יד קמח דוד ,ר

 האמת מדרך כנוטות ויחסום בטלים כדברים דבריו החזיקו כלומר צדיק, בתהו

 ומכוין בדבריהם, דופי לתת בדי אליו ליחס מחזרים שהיו והבל תהו בדברי

 בו שפרשו מה לפי לי, שוה ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר ח אמר זה אל

 הישר שהאדם ואמר הישר, האדם אל תואר ישר מלת ויהיה ם, מפרשים קצת

 באורו לי, שוה ולא ואמר בפעלותיו, שחשדתיו ונעוה כנעקש בלבי שמתיו

 לי הועיל לא ונעקש נעוה בלבבי שהיה שאתר כלומר זה, אל נמשך אצלי

 במלת שפירש ויש אמריו, לי נמרצו שלא אחר מוסרו לקחתי לא כי ענינו,

 ו נ י ב ר ביאר וכן לי, שוה נתיבה ולא אמר כאלו המתואר, חסר תואר שוה

 הטובים וממשפטיך ממצותיך סרנו הודוי בנוסח באמרגו ע״ה הי י ד ע ם
 הדבור מטכסים זה שאין לנו הועיל ולא בו לפרש אפשר שאי לנו, שוה ולא

 להמיתנו. שראוי מה יועילנו ולמה התורה, את עזבנו הועילנו ולא שיאמר
 חסרון ר״ל שבארנו, מה אל ]ומכרן לנו, שוה נתיבה ולא שפרושו אלא

 חן חכם פי דברי ע״ה יא שלמה אמר לטוב, ענינו שהתפרסם מי החושדים
נכללים היות מספרו שנודע מה מפני אצלי באורו תבלענו, כסיל ושפתות

בפי׳ והאברבנאל בו הכל כ׳ זד, סי׳ ג( י. א, שמות ב( ו. כו, דברים א(
 רד״ק ז( ב. ה, שמות ו( הרר״ק. סי׳ כן ה( ב. צ, סנהדרין ד( ההגדה. על

יב י, קהלת יא( איסה. א״י י( נתכוון. למי א״י ס( כד. לג, איוב ה( כא. כט, ישעיה
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 כונתו והיתד, אליהן. המתנגדות העיוניות הדעות וקצת התוריות ענין בו
 יחשדוהו מעיינים ממקצת ומיראתו התורה. על החולקים טעות להודיע בזה

 סיג, בדבריו ואין חן החכם שדברי אמר. הנכריות הדעות אחר נמשך היותו
 בכלל ותשימם ובנפסדות בנשחתות דבריו שתחזיק היא הכסיל שפת אבל

 בזה להתנצל וכדי החכם. אל שב תבלענו כנוי ויהיה מאמינים. הבלתי דברי

 כן גם שראוי ממה וזה וגו׳. נשמע הכל דבר סוף א דבריו בחתימת אמר

 יביא שלא כן גם הוא צריך בפעלתיו רע מחשוב הכל שנזהרו שכמו חכם לכל

 עצמו יביא שאם יוכל. אשר ככל ממנו עצמו שיוציא אכל החשד אל עצמו

 בחטאיו חכמתו תתלכלך עונותיו בפח רגליו ובהלכד מדותיו גנות בסבת לכך

 קונה, ואין ולשפחות לעבדים דבריו יתמכרו אשר עד בידיעתו, דופי ויתן

 לה אוי בושה לאותה לה ואוי לתוכחתו, הנוכחים יקוצו בזויים דבריו ובהיות

 העברות בסבך נאחזים החכמים אל להוכיח הראוים בהיות כלימה לאותה

 באמרסב ז״ל כונו זה ואל לדבריהם, עוד יאזין מי העונות בפח ויוקשים

 אפשר הורתם, הובישה אמם זנתה כי דכתיבג מאי בצלאל לר׳ שאל ר׳

אימתי אלא ושלום חם לו אמר אמם זנתה כי אמר דאת היתד, זונה אמנו שרה
 שאין ר״ל אותם, מבזין שבעליהם בשעה הארץ עם בפני מתבזים חורה ־׳דברי3

 הכא מן לה מיתי יוחנן ר׳ שם, שאמר מה כן לפרש שיכריח כמו אותם, מקיימין

 עקיבא ר׳ של חכמתו וכי ד, נשמעים אינם ודבריו בזויה המסכן וחכמת

 זקן כיצד בדבריו, מסכן שהוא מי מסכן מאי אלא היתד" בזויה מסבן שהוא
 תקח לא מכיר, והוא פנים, תכיר לא מטה, והוא משפט תטה לא ודורש יושב

 החכם ודמה אותם, מענה והוא תענון, לא ויתום אלמנה כל לוקח, והוא שוחד,

 ולזה בנה, את האם כהנהגת אותם, והמחיה העם את המנהיג שהוא לאם

 את תשא לא זה על אמרוה הצחות דרך ועל האם, לזנות החכם חטא דמה

 תהא שלא הבריות את לרמות כדי מצות עליך עומס תהא שלא ו, אליך יי שם

 כונת היא וזו ומטעד" והולך תפילין מניח ומרמה והולך בטליתך מתעטף

מיתה חייב בבגדו רבב שנמצא חכם תלמיד כל באמרמז ז״ל רבותינו

 קהלת ד( ז. ב, הושע ג( כ. א, פרשה רבה רות ב( יג יה שם א(
א. קיו, שבח ז( ז. כ, שמוח ו( לגמרי. אחר בסגנון כב ם׳ ובתי פסיקתא ה( טז. ם,
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 קדם וכבר משגיא? אלא משנאי תקרי אל מות אהבו ומשנאי א שנאמר
 ההוא הגנות המשיל מדוחיו ובגגותו לבגדים. האדם מדות המשל באור ב לנו

 השם. למשניאי זה על ומיחסו ומלכלכו, הבגד על הנופל החלב ר״ל לרבב.

 לעולם. יאמינו לא בו וגם תוכחתם לקול בו יקוצו ענינו האדם בגי בראות כי
 עד ג בדרש שאמרו מה כענין להוכיח ובוש לבבו צפוני לדעתו הוא כי אף

 חוטא שהוא כיון ממנו מתפחדות והבריות יראה לו נותנין אדם יחטא שלא

 בזה רצה הבריות, מן מתפחד שהוא אלא יראה עליו נותנין שאין דיו לא

 שלם ובדבור חזק בקול יוכיח מעון מנוקה עצמו שירגיש זמן שכל החכם על

 וידריכם מעון רבים ישיב ובזה מחריד, ואין לבטח לבבו ברצון שפתיו ויביעו

 שונאי על הוא גם ונוסף נמנה פושעים את הוא גם בהיות אבל אמת, בנתיב

ממנו. הוכח יוכיח ומה הרעה מדרכם האחרים את להשיב פה לו העוד השם

 זה ביאר ד, שאת תטיב אם הלא אמרו ה שפירש מי ראיתי ן כ ו

 תטיב שאם כלומר ממוםו, פניך תשא אז כי מלשון שאת מלת החכמה

 מה הוא אצלו הפירוש זה שיחזק וממה דבריך, ויקבלו ותכבד תנשא דרכיך
 הזה, הגדול הבשת לך קרה מדוע כלומד פניך, נפלו למה שאמר למה שסמכו

 פניך נושא היית דרכיך הטיבות אם הלא פניך, נפלו לאמרו הדמיון והוא

 שאתה ואחר נשמעים, דבריך שיהיו מזה הנמשך והיה ובשת יראה באין
 המפרש זה ביאר לא ואמנם נשמע, בלתי היותך לעצמך גרמת אתה הרעות

 הנמשך, לפי בו לפרש ואצלי ד, רובץ חטאת לפתח תטיב לא ואם באמרו דבר

 שיהיה אבל דבריך יתקבלו ולא תכובד שלא די לא דרכיך תטיב לא שאם

 תזכור ולהוכיח לדבר ברצותך אשר לשונך וחוסם פיך פתחי על רובץ חטאת

 ומחריש פיך פתחי על רובץ החטא ונמצא לפניך, אותו יגלו פן ותפחד עונד

 שאין כלומר בו, תמשל ואתה תשוקתו ואליך כן אחר ואמר אותך, ומשתיק

 הרע׳ היצר בזה הטביעך אשר זאת היתה השם מאת כי באמרך בזה התנצלות

שנבאר, כמו במעשיך, הבחירה ובידך בו המושל אתה להדיחך תשוקתו אם כי

בראשית ד( איפה. א-י ג( ג. פרק לעיל ב( לו. ח, משלי א(
 רביגו. נתכוון לו שלא ברור אבל זה, פי׳ כעין ,שב ותראה שם עזרא אבן ע׳ ר.( ז, ד,
טו. א, איוב ח
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 דברים שמנה ז״ל ב אמרו דבר, ערות בו יראה ולא מגונה דבר בו ימצא לבל

 ואל בלילה, יחידי יצא ואל לשוק, מבושם כשהוא יצא אל חכם לתלמיד גנאי

 של בחבורה ג יצא ואל בשוק, אשה עם יספר ואל המטולאים, במנעלים יצא

 הנה גסה, פסיעה יפסיע ואל המדרש, לבית באחרונה יכנס ואל הארץ, עמי

הצד זה ועל לו, יבוזו לא למען החשד מן לד,שמרו הם הענינים אלו שרוב

 שתיקתך מסבב הוא זה ומפני הגדול בחטאך התנצלות לך שאין כן אם ונמצא

 ביראת מושל צדיק באדם מושל א אמרו והוא בו, למחות בידך שהוא למי אף

 אלים, ביראת מושל שהוא מי בעם מנהיג שיהיה ראוי מי כלומר אלים,

 לב על דברו יפול ואז ממנו שיראו לעמו ראוי השם את ירא שהוא אחר כי

ומסולסל קדוש מחנהו להיות החכם בטכסיסי הזהירו הכונה ולזאת שומעיו,

י\

1

 נקיים שהיו במה אף הבריות מחשד עצמם להוציא תמיד החכמים בונת היתה

 חכמתם תהיה הבריות בעיני יתנקו לא אם מהשם נקיים היותם עם כי מחשןש,

 ולא דורשים נאים הבריות בעיני בהיותם נשמעים, אינם ודבריהם בזויה

 מוכית, לקול יקוצו כי בעיניו הישר איש לעשות סבה זה ויהיה מקיימים נאים

 הוא וישראל יודע הוא יי אלים אל ד אמר במנהיגים, קדומה מדה היא וזו

 סיעת על ו חכמים העידו וכן ומישראל, מיי נקיים והייתם אמרה וכן ידע,

 מבושמת כלה יצאתה לא שמעולם הקטרת במעשה בקיאין שהיו אבטינס בית

 ממעשה יאמרו שלא תתבשם, שלא עמה מתנין היו אשה וכשנושאין מבתיהם

 ו העידו וכן ומישראל, מיי נקיים והייתם בעצמם לקיים מתבשמין הם הקטרת

 נמצא לא שמעולם הפנים, לחם במעשה בקיאין שהיו גרמו בית סיעת על

 בעצמם לקיים נזונים הם הפנים מלחם יאמרו שלא מבניהם אחד ביד נקיה פת

 צדיק זכר עליהם אומרים החכמים היו זה ומפני ומישראל מיי נקיים והייתם

 היותם עם גם הבריות מחשד עצמם להוציא משתדלים היו איך ראה לברכה,

 אחת שפעם ז״ל ז ואמרו עליו העידו ע*ה יהושע ר׳ תמצא ובן מיי,, נקיים

 אצלה, מצויין רומי גדולי שכל אחת מטרוניתא אצל לתלמידים דבר הוצרך

ותלמידיו, יהושע ר׳ הלך אלך, אני יהושע ר׳ להם אמר ילך, מי ביניהם אמרו

 יהושע ד( "יסב". שלגו בגם׳ ג( ב. מג, ברכות ב( ג. כג, ב, שמואל א(
בשינויים. ב קבז, שבת ז( א. לח, יומא ו( כב. לב, במדבר ד.( כב. כב,
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 לתלמידיו ונתנם אמות ארבע ברחוק תפליו חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון

 בשעה להם אמר לתלמידיו, ושנה וטבל ירד שיצא אחר הדלת, את ונעל

 למקום קדשה דברי יכנסו לא ר׳ כסבור לו אמרו דנתוני, במה תפלי שחלצתי

 מלכות דבר שמא לו אמרו דנתוגי, במה לפניכם דלת שנעלתי בשעה טומאה,
 שמא לו אמרו דנתוני, במה וטבלתי שירדתי בשעה לבינה, בינו

 ואתם היה כך העבודה להם אמר ר׳, של בגדו על מפיה צנורא נתזה

 האמת אל הגעתם כלומר לזכות, אתכם ידין המקום לזכות שדנתוני

 אל המביאים דברים בפעלה הראות עם רע עלי מחשוב שנחלצתם ואתם בזה

 לכם, הראוי כפי הגומל יגמלכם האפשר כפי זכות לכף אותי ודנתם החשד

 יתכן לא כי זכות, לכף אמר ולא לזכות, אתכם ידין המקום אמרו והוא

 גם העניו זה בו הורה דבר אמר מהם אחד תמצא וכן ית׳, אצלו ענין העלמות

 שכל בתלמוד החכמים אצל שידוע והוא הדינין, מן בדין לו שארע בדבר כן,

 הוא משותף שהוא ענין אותו אם בשותפות דבר איזה להם שיש שותפין שני

 ואם חברו מדעת שלא לחלוק מהם לאחד אין בחלוקתו שומא שצריך ענין

 צריך שיהא ענין אינו המשותף עגין אותו אם אבל חלוקה, חלוקתו אין חלק

 צריכין אין שהמעות מהם אחד ביד המעות והיו שמכרו שותפין כענין שומא
 אמרו הדין זה ועל חברו, מדעת שלא לחלוק האחד רשאי לזה בדומה שומא,

 הדדי בהדי עסקא דעבדי כותאי תרי הנהו ענינן, נסחב זה דבר, א בגמרא
 לדינא אזמניה אידך אתא דחבריה דעתא בלא לזוזי פלגינהו מיניהו חד אזל

 זבון האחרת לשנה פלג, דפלג מאי מינה לך נפקא מאי אמר פפא דרב קמיה

 קמיה אתו הדור דחבריה דעתא בלא חמרא פלג אידך אתא הדדי בהדי חמרא

 מר, אתי קא דבתראי דכל חזינא ליה אמר לך, פליג מאן ליה אמר פפא, דרב
 דמו דפליגי כמאן זוזי לאודועיה, צריך ודאי גונא האי כי כל פפא רב אמר

 כעדו דן היותו חושדו זה כשהיה הנה בסים, דלא ואיכא דבסים איכא חמרא
 שיצא מינה, לך נפקא מאי ראשונה בשנה לו שאמר במה טועה שהיה מצד

 שניה בשנה ועכשיו חברו, מדעת שלא לחלוק רשאי שהשותף מדבריו לו
שלא חשדו לך, פלג מאן לו אמר הראשונה ההוראה על ונשען היין את כשחלק

רבים. מינויים שלנו בגט׳ אבל ב( ב. א, סם, מציעא בבא א(
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 כלומר מר, אתי קא דבתראי דבל חזינא לו ואמר הדין, פי על דבריו יהו

 הנה א, הטעם והודיעו אליו פפא רב והתנצל כרודף, עלי עצמך הראית

 בו, עצמם יביאו שלא שכן כל חשד, מכל עצמם להוציא החכמים שממדות

 זכות לכף חברו את דן אדם שיהא אלא בכשרים לחשוד שלא הכלל וממדות

 דופי, שום במעלתם לתת שלא והוא זכות לכוגת נמשך והכל שבארנו, הצד על

 לבעבור אליהם נשמעים החכם דברי והיות העם כל בעיני נערכים ולהיותם

 על יי יראת תהיה לבעבור לעולם יאמינו בו וגם אליהם בדברו העם ישמע

י יחטאו. לבלתי פניהם

 סר שאיננו מצד התשובה התעכב סבת ר״ל הסבות, מן המין ה ז מ ו

 העון בהיות ירגיש ולא עברה גוף שאיננה מפני ההיא המדה אחר מהמשך

 מזה לשוב ירגיש לא הוא כי הגנב, עם החולק ההיא, המדה בעבותות נמשך

 הפלא ומן בדמים, הדבר שלוקח אלא גונב שאיננו מצד עברה, גוף שאינו אחר

 מצד הגנבה טעם טועם מהגונב הלוקח כי עברה, של גופה עד יביאהו לא אם

 שאם מעט, מעט ההיא החמדה אחר וימשך ממנו שלוקח מה בזול שלוקח
 ולחזר לחפש במקחיו זה על שישתדל סוף ההזדמן פי על ממנו לקחת התמיד

 זה בענין וכשישתקע הזול, מפני מהם לקחת לו ימתק כי הגונבים, אחר

 שהם באותם זה שכלל כ ויש בעצמו, הוא שיגנוב עד החמדה במדות ישתקע

 ההיא, העברה סבת שהוא מפני הרבים, את מחטיא בדין ונכלל עברה, גוף

 תמיד האריכם דרך ועל גנב, חורא אלא גנב עכברא לא ג אמרם דרך על

 אותו מסית שאיננו אחר בחטאו ירגיש לא והוא עברה, עוברי ידי במסיע

 העור, לפני מכשול בנתינת עונו ונכלל השנית, הסבה ממין ויהיה בפרוש,

 השלישית, הסבה במין כן גם כללה ע״ה שהוא אלא כן, כתב ז״ל ב ם " ר ה ו

 למי ידע לא לתשובה כשיתעורר כי בהם, התשובה תמצא שלא אותם ר״ל

 ומביא רבים משל גונב שהגנב אלא היא, מי של זו גנבה יודע שאינו יחזיר

לוקח. והוא לו

ד ם " ר ה ש אע*ם השנית, הסבה במין להחזיר אצלי שראוי מה אבל

:וז״ל השני בטעם כ״ ה״ג ם״ד תשובה הל׳ הרמב״ם ב( כי. ד״ה חום׳ עיי״ש א(
ה״ד" ם״ד חשובה הל׳ ד( ב. נו, קידושין ג( ומחטיאו". הגנב יד מחזיק שהוא "ועוד
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החיים מקור

 אותו לדון הזו עשה במצות מהתורה נתחייבנו
.15זכות לכף

 עצם על גם שייך זכות, לכף השני את לדון והאופן (15
 רש״י שכתב וכמו עבירה, מעשה שאינו לומר - המעשה

 האדם את לחשוד שלא היא זו שמצוה א(, )ל, בשבועות
 שלא לדונו - האדם על גם ושייך עבירה. מעשה שעשה
 עשה בודאי אם שגם מכך, ויתירה עבירה, למעשה התכוין
 ששב לדונו יש אלוקים ירא הוא אם עבירה, מעשה

 באר ג כלל הרע )לשון לקמן שכתב ממה מוכח וכן בתשובה.

 זכות לכף אלוקים ירא איש לדון שהמקור ח(, ס״ק חיי□ מים
 הגמרא מדברי הוא לחובה, נוטה שהכף במקום אפילו

 אל עבירה שעבר חכם תלמיד ראית שאם א(, )יט, בברכות
 לדון שיש ומוכח תשובה, עשה שמא ביום אחריו תהרהר

 ]והקשה תשובה עשה שמא עבירה שעשה שאף האדם את
 ׳בצדק הדין ממקור קפא( עט׳ חפצתי )ברצונך זקם הגרייה

 עצם את להצדיק הוא שהענין שמשמע עמיתך׳, תשפוט
 שם מהגמרא עיון וצריך עבירה, מעשה שאינו המעשה
 תשובה[. עשה שודאי האדם את לדון שצריך

 ביסוד כתב עמיתך׳, תשפוט ׳בצדק של זה עשה על גם
 שיכול מעלתו שגדולה פ״ז( א )שער העבודה ושורש
 שאינו במקום ואף מקום ובכל עת, בכל במחשבתו לקיימה

כמוך. לרעך ׳ואהבת של בעשה וכמו נקי,

החיים מקור

 לדון נתחייבנו 16אלוקים ירא ההוא האיש ואם
.17זכות לכף אותו

 נלמד זה שדין אף לבינוני, צדיק בין החילוק ובטעם (16
 בכלל הוא אהד וכל עמיתך׳, תשפוט ׳בצדק מהפסוק
ביאר רשע? או בינוני צדיק, הוא אם הבדל ללא ׳עמיתך׳

 זה שפסוק יא(, אות ג עשין חפצתי )ברצונך זקס הגרייה
 דין נלמד ומזה צדק, דין לשפוט שחייבים בדיינים נאמר

 שייך הרי ובדיינים זכות, לכף לדון שחייב אדם לכל גם זה
את ולברר לדעת כלי שזהו ורשע, לבינוני צדיק בין הבדל

ומוספים

 נלמד ומזה לרע, או לטוב היתה כוונתו האם האדם, מעשה
אדם. לכל גם

 מים בבאר הה״ח דברי היטב מתבארים שבזה והוסיף,
 המצוות, בספר שכתב הרמב״ם דברי את שביאר חיים,

 ומאידך, במכירו, דוקא מדובר זכות לכף לדון עשה שמצות
 המשנה שדברי מ״ס, )פ״א הרמב׳ים כתב לאבות בפירושו

 ממידת אלא זה אין זכותי לכף אדם כל את דן שיהוי
 היטב, מבוארים והדברים מכירו, באינו מדובר חסידות,

 את במכירים רק שייך צדק לשפוט הדיינים משפט שהרי
 מצות שזו כשכתב ולכן ישפטוהו, כיצד לא שאם הנדון
 היינו חסידות מידת שזו כשכתב אבל במכירו, היינו עשה,
 צדק מצד זכות לכף לדונו שייך לא שאז מכירו, באינו

חסידות. מידת מצד אלא ומשפט,
 ובין צדיק אדם זכות לכף לדון החיוב בין ובחילוק (17

 ראש יצחק, )פחד הוטנר הגר״י ביאר בינוני, באדם זה חיוב

 מהנהגת זה דין נובע הצדיק שאצל יא( אות יד מאמר השנה
 ויצר במעשיו זכויות רוב לו יש שהצדיק מדה, כנגד מדה

 במשקיו בו שננהג הדין ומן הטוב, לצד הכרעה בנפשו
 של ודאות בו שאין הבינוני אבל הזכות. צד של הכרעה

 רק הוא זכות לכף לדונו החיוב כן אם במעשיו, זכויות רוב

 הצד את תמיד לראות שיש יפה, עין של הסתכלות מצד
 יונה רבינו שהוסיף מה בזה וביאר הרע. מהצד יותר הטוב
 לכף לדונו שיש צדיק לגבי ריח( אות ג שער תשובה )שערי
 היא שכך הכרעה של הנהגה זו כי האמת׳, דרך יעל זכות

 זכויות רוב של ודאות בו שאין הבינוני אבל האמת,
 של הסתכלות מצד רק זכות לכף לדונו יש כן אם במעשיו,

 השערי על חלקו )מתנת סלומון הגר״ט ביאר וכן יפה. עין

 דרך יעל הצדיק בדין שכתב במה יונה רבינו בכוונת תשובה(
 הצדיק שדין שכתב כן, משמע לא יונה ברכינו ]אכן האמת׳

 ביום נכשל אם גם חכם שתלמיד חז״ל שאמרו ממה נלמד
בלילה[. תשובה עשה ודאי

 בינוני ומי צדיק נחשב טי זה, עשה של הדינים ובפרטי
ס״ז(. ג כלל הרע )לשון לקמן שכתבנו נזה ראה וכדו׳,
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החיים מקור

.18עשה במצות עובר זכות, לכף אותו דן ולא

 על גנות שמספר בעת זה עשה על שעובר כאן כתב (18
 על עובר שהרי ג(, כלל הלשון )תורת שהקשו ויש הבירו,
 לא אם ואף בדעתו, חובה לכף הכרעתו בעצם זה עשה
 בספר לדון שכתב מה לפי לבאר ויש כלום. הבירו על סיפר

 משפט קונטרס בשם ד, ס״ק פ״ד תשובה )הל׳ השנה לתשובת

 היא העבירה מעשה האם חובה, לכף ודן עבר באם וצדק(
 פעם אלא עובר אינו כן ואם חובה, לכף ההכרעה עצם

 בעל שחבירו בדעתו שמשים במה היא שהעבירה או אחת,
 שעולה שעה בכל עובר הוא הרי כן ואם מספק, עבירה

 כצד משמע לכאורה כאן הח״ח ומדברי בליבו. זו מחשבה
 כן ואם במחשבתו, הדבר שעולה פעם בכל שעובר השני,

 זה, בעשה עובר הסיפור שבמעשה כוונתו שאין לומר יש
 פעם עוד הדבר עולה כרחך על שמספר שבשעה אלא

זכות. לכף לדון ומחויב במחשבתו

ד ק ס׳ ח״ם מי□ באר

 לחוד צדקה מצות לשתים זה חילק והרמב״ן
.19לחוד זו ומצוה

שכתב מה ראה והרמב״ן, ם”הרמב מחלוקת בביאור (19

ומוספים

 ה״א עניים מתנות מהל׳ פ״ז אמונה )דרך קניבסקי הגר״ח

 ג )עשין הפצתי ברצונך בספר וכן ונאמר(, ד״ה הלכה ביאור

ד(. אות

שם ח״ם מים באר

.20לבד המרגל ורק

 את מלקחת ימנע הרע, הלשון שמיעת ידי על ואם (20
 שכתב שמכך באר( )עלי שכתבו יש אצלו, לעבודה האומן

 משמע זה, בעשה עובר לא האומן על הרע לשון שהשומע
 בעל וישמע יתכן סיפורו ידי על כי עובר, המספר שדוקא

 אבל פרנסתו, את בכך ויאבד האומן עובד שאצלו הבית
 עובר. לא לעבודה, מלקחתו ימנע רק כך ידי שעל השומע

 כגון הרע, הלשון שמיעת ידי על פרנסתו מאבד אם אכן,
 האומן על הרע הלשון שמיעת ואחר אצלו עבד שכבר
 לבד. בשמיעה גם עובר ודאי זה באופן מעבודתו, יפטרו

 לאחר אצלו העובד האומן של משכורתו מעכב רק אם ואף
 שכתבו יש זה[, בסעיף ]המבואר הרע לשון עליו ששמע

 שמלבד מב(, עט׳ ח״ב לשון מרפא קובץ ולדנברג, )הגרש״ב
 תתן •ביומו של עשה ועל ,תלין יבל של לאו על שעובר
 מים באר ו כלל הרע )לשון לקמן דבריו כמשמעות שכרו׳

עמך. אחיך ׳וחי של לאו על גם יעבור לב(, ס״ק חיים
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ומוספים ביאורים

החיים מקור

.30דבורו ידי על רעה שום לנדון יבא שלא

 לחשוש סיבה לו אין וגם בגנותו, סיפר לא אם אכן (30
 כתב לחבירו, רעה ותבוא לגנאי הדברים השומעים שיבינו
 במדור לז, עט׳ ח״א לשון מרפא )קובץ הומינר הגר״ש

 תורה ניתנה לא לחבירו היזק נגרם שבסוף שאף השו״ת(,
 צריך אין דין, פי על עשה שבדיבורו וכיון השרת, למלאכי
 שאחד יום בכל מעשים וכן כך, אחר שקרה במה לחשוש

 באופן ומבינו ששומע מי ויש הלכה, אפילו או סיפור מספר
 וכתב זה, דבר לאסור ואין המספר, ומכוונת מהאמת שונה

אויערבך. הגרש״ז כך על שהסכים

החיים מקור

.31בגנותו לספר לו אסור כן פי על אף

 ניזוק שלא ]אף חבירו בגנות הדיבור שעצם מבואר, (31
 שדייק וכמו הרע, לשון באיסור נכלל הוא בסופו[, מכך

 ׳שהתורה והסמי׳ג הרמב״ם מדברי ז( >ס״ק חיים מים בבאר
 כמה בזה ויש חבירר. את יגנה אחד שישראל רוצה אינה

למעשה: מינא נפקא
 ב )כלל לעיל התבאר תלתא׳, ביאפי שהתפרסם דבר א.

 ומכל כך, אחר לספרו איסור אין הרמב״ם שלשיטת ס״ג(
 הקול להעביר מתכוין המספר אין אם דוקא זה מקום

 לספר שרוצה מי לענין וכן שהתגלה, ממה יותר ולגלותו
 ז כלל הרע )לשון לקמן כתב ברבים, שהתפרסם הרע לשון

 הקול להעביר מתכוין אינו אם רק הדבר שמותר "ד( ס
 חיים מים באר ב )כלל לעיל התבאר והטעם יותר, ולגלותו

 מחמת אלא לחבירו, שמוסיף הנזק מחמת זה שאין ג( ס״ק
 התורה הקפידה זה שעל המספר, של הרעה ומידתו כוונתו

כאן. כמבואר
 וידע שמע שכבר למי אפילו הרע לשון לספר אסור ב.

 יא(, ס״ק חיים מים באר ה כלל הרע )לשון לקמן כמבואר

 כמבואר חבירו, לגנות הרעה מידתו מחמת הטעמים ואחד
כאן.

 שידברו רשות שנתן מי על גם גנאי דברי לספר אסור ג.
 ולהשפילו, לביישו כוונתו אם ברבים, זאת סיפר ואף עליו

 )כלל לעיל ]וראה כאן כמבואר רעה מידה משום והטעם

רשות[. נתינת בנדון ס״ט( א
 כלל הרע )לשון לקמן שכתב לתועלת, הרע לשון המספר ד.

 לתועלת, שזה לכוין שחייב ס״ב( ט כלל ורכילות ס״ב, י
 שהטעם י-יב(, עט׳ ח״א לשון )מענה זקס הגר״ה וביאר
הרעה. המידה את כאן יש כן לא שאם

החיים מקור

.32זכות לכף אותו לדון נתחיב
 שפלוני לחלוטין כשברור גם זכות לכף לדון והעצה (32

 ס״ק חיים מים באר ג )עשין לעיל כתב אסור, מעשה עשה

 בשעת לאדם יש הרבה שפעמים לחשוב לו שיש ג(
 בשעת זה כעס לו ונזדמן אחר, ענין על כעס המעשה
 אדם ואין שעשה, מה לו נתהווה צערו ומרוב המעשה

 גם זכות, לימוד בלבו להכניס עצה וזו כעסו, בשעת נתפס
רע. מעשה בעשיית ראה אם

החיים מקור

 יותר הדעת אצל ונוטה קרוב הדבר אם אפילו
.33חובה לכף

 שנוטה פי על אף זכות לכף לדונו שיש זה ובאופן (33
 בו מלקיים כך משום פטורים האם חובה, לכף יותר הדבר
 ס״ק חיים מים באר ד כלל הרע )לשון לקמן תוכחה, מצות

 הכ״ו( דעות מהל׳ )פ״ט קטנה היד דברי את הביא יח(

 עשה שבודאי אומרים שבצדיק מפני להוכיחו, שאסור
 לדין המקור ]שהוא א( יט, )ברכות בגמי שכתוב כמו תשובה

 עליו וחלק ח[, ס״ק חיים מים בבאר שציין כמו כאן הח״ח
 לימוד לגבי רק הוא הגמרא דין שכל לומר שיש הח׳יח,

 ונשאר תוכחה, ממצות בכך נפטר לא אבל זכות, לכף
עיון. בצריך למעשה

 הגר״נ דעת ודאי, באופן זכות לכף לדונו שיש באופן אכן,
 אין ואף תוכחה, ממצות שפטור כת״י( שני )חוט קרליץ

 הרע )לשון לקמן ]המבואר מיבעי׳ ׳למיחש של לדין צריך

 לחוש אבל הרע לשון לקבל שאסור שאף ס״ב(, ו כלל
 אחריו תהרהר יאל חז״ל שאמרו כיון ומותר[, צריך לדברים

 לדברים. לחוש כלל צריך שאין משמע ביום׳
 רק לזכות לשופטו שצריך מוחלט הדבר שאין ובאופן
 כל על הענין את להקיף בידו שאין וכגון חסידות ממידת

 שבזה )שם( קרליץ הגר״ג דעת ולהכריע, לשפוט כדי צדדיו
 הדין הוא ]ולכאורה לדברים למיחש דין יהיה הספק מחמת
תוכחה[. למצות

החיים מקור

 החטא מן יזהרו אשר הגינונים, מן הוא ואם
.34בו יכשלו ופעמים

 מפורסמת, אחת עבירה במזיד לעשות שהוחזק ואדם (34
 חוב לצד לשופטו שצריך ס״ס ד כלל הרע )לשון לקמן כתב

 ואם עניניו, בכל גמור לרשע בכך התחזק שהוא אחרי
שיש מעשה אירע מכן ולאחר לחובה, אחד במעשה הוחזק

239 בעמוד המשך
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ביאורים

 כושמע הראשון, ממעשהו יותר חמור שהוא להסתפק
 בהגה״ה( כח ס״ק חיים מים באר ו כלל הרע )לשון לקמן

 לדונו יש לחובה, עדיין התחזק לא השני שבמעשה שביון
זכות. לכף זה במעשה

החיים מקור

.35זכות לכף ולהכריעו הספק להטות צריך

 מעשהו וגם ומעשיו, האדם את כלל מכיר אינו ואם (35
 כאר ג )עשין לעיל כתב רע, או טוב הוא האם מוכיח אינו

 חסידות כזירת מצד שרק הרמב״ם בשם ג( ס״ק חיים מים
 בדרך ו אות )ה״ה הלבבות ובמצוות זכות, לכף לדונו יש

 עמיתך תשפוט ׳בצדק שכתוב טעמו, ביאר מצוותיך(
 זה. דין יש במכירו שדוקא משמע ׳עמיתך ומלשון
 כתב בינוני, או צדיק הוא האם מסתפק אך שמכירו ובאופן
 שלכאורה ויגש( רבנו-פר׳ משולחן )פירורים גניחובסקי הגר״א

 בדבר אף כצדיק זכות לכף לדונו ויש דאורייתא, כספק דינו
 בדבר שדן שם ראה ]אמנם זכות שהוא מלומר הרחוק
 צדיק, הזה האדם נעשה שלא חזקה שיש א. צדדים, מכמה
 אם בו להסתפק שיש באדם ששאלוהו החזו״א בשם ומביא

 שהרי רוב דין כאן שיש וענה בפניו, לקום יש האם זקן הוא
 אנשים רוב ב. זקן. שאינו דמעיקרא וחזקה זקנים, אינם רובם
 קמן[. דליתא רוב וזה בינונים, אלא צדיקים אינם

 מסוימת במצוה אולם המצוות, ברוב בינוני שהוא ?אדם

 זו מצוה במעשה ספק ויש כצדיק, מאד ומדקדק נזהר
 כיון כצדיק אותו נדון האם חובה, לכף לדונו האם שעשה
 יש כללי, באופן שנוהג כפי כבינוני או זו, במצוה שנזהר
 (145 עט׳ ח״ז לשון מרפא קובץ ,ליטוואק )הגרה״ד שכתבו

 כפי מצוה בכל ולא הכללי מצבו כפי לדונו יש שתמיד
 שכתבו הראשונים מלשונות כן להוכיח והביא )שהיא,
עניניו. בכל שצדיק היינו שצדיק

ועוד לבינוני, צדיק אדם של זכות לכף לדון הדין בין ?בחילוק

ומוספים

 כל לדון והחובה עמיתך תשפוט ׳בצדק של זה עשה בגדרי
ג(. )עשין בפתיחה לעיל שכתבנו מה ראה זכות, לכף אחד

החיים מקור

 לכף ידינהו המקום זכות, לכף חברו את ׳הדן
.36זכות׳

 כתב זכות, לכף שדן במה שטעה התגלה אם ואף (36
 שלפי שכיון פ״ח( הראשון )שער העבודה ושורש ביסוד

 קיים ודאי זכות, לכף לדונו ראוי היה לפניו שהיו הנתונים
 בזה ועשה עמיתך׳, תשפוט ׳בצדק של עשה מצות בזה
יתברך. לפניו רוח נחת

 ושורש ביסוד כתב זו, עשה מצות מעלת ובגדולת
 במחשבתו לקיימה שיכול פ״ז( הראשון )שער העבודה

 לדונו בלבו חבירו טובת שיעלה ומקום זמן ובכל עת, בכל
 יכול המרחץ כבית נקי שאינו במקום ואף זכות, לכף

 עשה מצוות ברוב שייך שלא מה זו, עשה מצות לקיים
תעשה. ולא

י ק ס" ח״ם מים באר

 מקללין הכל ולכן בחינם, לעז עליו מוציא וזה
.37אותו

 שוב זה כן ואם אתו, שהאמת רבינא ידע שכאן ואף (37
 שכיון יגן אות י )סי׳ מישרים האורח ביאר חינם, קללת

 בו, שיחשדו האחרים את שמכשיל עיור׳ ׳לפני על שעובר
 חינם. קללת נקרא לא כבר חשד, לידי עצמו שהביא וגם

 לחובה הכף שנוטה מחמת מקללתם רבינא שחשש ומה
 גם זכות לכף לדונו יש חכם שתלמיד אף זה, בענין

 בשם דבש הנחלי ביאר חובה, לכף נוטים כשהדברים
 לכף אחרים לדון שיצטרכו שבמקום יחיאל, המטה
 נאמר לא בזה זכות, לכף אותו שידונו כדי חובה

זכות. לכף תמיד ידונוהו חכם שבתלמיד
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החיים מקור

 תשפוט דבצדק עשה מצות יותר שייך שעליו
.55עמיתך

 ס״ז( ג )כלל לעיל התבאר אלוקים, ירא שבאיש (55

 ונוטה קרוב הדבר אם אפילו זכות, לכף לדונו שנתחייבנו
 רק בינוני באיש כן שאין מה חובה, לכף יותר הדעת אצל
 לכף לדונו חיוב ישנו שקולים, ולחובה לזכות הצדדים אם

חובה. לכף נוטה אם לא אבל זכות,
 צדיק אדם של זכות לכף לדון הדין בין החילוק ובטעם
 יד מאמר השנה ראש יצחק )פחד הוטנר הגר״י ביאר לבינוני,

מדה, כנגד מדה מהנהגת זה דין נובע הצדיק שאצל יא( אות

ומוספים

 בו שננהג הדין ומן במעשיו, זכויות רוב לו יש שהצדיק
 שהוסיף מה בזה וביאר הזכות, צד של הכרעה במשקל

 זכות לכף לדונו שיש צדיק לגבי ריח( אות ג )שער יונה רבינו
 האמת, היא שכך הכרעה של הנהגה זו כי האמת׳, דרך •על

 אם במעשיו, זכויות רוב של ודאות בו שאין הבינוני אבל
 שיש יפה, עין של הסתכלות מצד רק זכות לכף לדונו יש כן

 ביאר וכן הרע. מהצד יותר הטוב הצד את תמיד לראות
 שכתב במה תשובה( השערי על חלקו )מתנת סלומון הגר״ט

 האמת׳, דרך ■על זכות לכף הצדיק לדון שיש יונה רבינו
 אלא האדם, על זכות צד שיש שיחשוב רק שלא שכוונתו

טובה. אלא רעה עשה לא שבודאי לחשוב צריך
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ומוספים ביאורים

החיים מקור

.1שם עיין למעלה, הכל שבארנו וכמו
 הוא הכחיש שלא שהסיבה שיתכן כתב )ס״ב( שם (1

 או ריב, על לענות שלא והחליט טבעו על שהתגבר משום
 מהנעלבין להיות והחליט להכחשתו יאמינו שלא שראה
)ס״ג(. להלן כתב וכן עולבין, ואינם

 אלו מטעמים אינה ששתק שהסיבה יודע השומע ואם
 לו שהיתה כגון נכונים, הדברים שבאמת משום אלא

 חיים מים בבאר כתב ביאר, ולא מעשיו את לבאר אפשרות
לקבלם. לו שמותר יח< ס״ק )שם לעיל

החיים מקור

.2בעצמו ספורו לפי גמור רשע הוא
 שאם הוסיף, פי״ב< הזכירה )שער הלשון שמירת ובספרו (2

 בודאי וזקנו, ראשו פאת ומקיף שעטנז לובש המספר היה
 שכשם שמספר, הרע הלשון לדברי מאמין השומע היה לא

 אצלו הופקר בודאי כך תורה איסורי שאר אצלו שהופקר
 הרע, לשון שמספר במי הדין הוא כן ואם שקר, איסור

 רכיל׳, תלך ■לא של מאד עד גדול איסור אצלו שהופקר
אמת. שסיפורו להאמין אין בודאי

 תועלת[, לשם לו סיפרו ]כשלא אמת הדבר אם ולחקור
 מותר. אם גנחובסקי הגר״א הסתפק

החיים מקור

.3בעמיך׳ רכיל תלך ד׳לא לאו על שעבר
 בסיפורו, עבירה כל עבר שלא גוי הוא המספר אם ואף (3

 מפני דבריו, את לקבל שאסור בהגה״ה( )ס״ג להלן מבואר
רכילות. הוא שהסיפור

 ולצרפו בעצמותו רכילות שאינו סיפור לקבל אמנם
 שראובן וכגון רכילות, דבר שיצא באופן אחר לסיפור

 להצטרף או למבחן אתו ללמוד לבוא משמעון ביקש
 להישאר צריך שהוא משום סירב ושמעון לטיול, עמו

 לוי לו סיפר לוי עם ראובן כשדיבר מכן ולאחר בבית,
 כמוך )לרעך שכתב יש איתו, היה ששמעון תומו לפי

 לוי דברי את לקבל לשמעון שמותר (198 עמ׳ הרע לשון
 בעצם, רכילות דברי אינם שדבריו כיון להם, ולהאמין

 לסיפור דומה זה ואין כשסיפרם, לאו על עבר ולא
 עצם מקום מכל בלאו עבר שלא שאף מגוי רכילות
את לדון שמעון על מוטל אכן רכילות, של הוא הסיפור

וכדר. יותר אותו שיכנע שלוי זכות, לכף ראובן

החיים מקור

.4מישראל לאחד לחשד לו אסור

 הדמב׳ים כתב וצורך, הכרח לכך כשיש באדם ולחשוד (4
 מחשבה ולחשוב לחשוד שמותר מ״ה( פ״א יומא )פיה״מ

 ]וכמבואר בכך הכרח יש אם מסופק שענינו אדם על רעה
 ביום גדול הכהן את שחשדו ב( לח, שם ובגמרא במשנה

 שהחושד בכו, כך ומשום הוא, צדוקי שמא הכפורים
בגופו[. לוקה בכשרים

 )סי׳ חסידים הספר כתב באדם, לחשוד שאסור זה ודין
 בליבו לחשוש מותר אך ובמעשה, בפה שהיינו תתרפח(

 )פ״ה( רבה ארץ דרך במסכת שמבואר וכפי גנב, הוא שמא

 ולפיכך גנב, הוא שמא שבביתו באורח חשד יהושע שרבי
 שכיבדו ]אף מתחתיו הסולם ושמט בגג לישון העלהו

 ומכאן מהגג, ונפל לגנוב האורח רצה ואכן ושתיה[, באכילה
 כליסטים בעיניך אדם בני כל יהיו לעולם יהושע רבי אמר
 שאמרו ב( >קכז, שבת ]וראה גמליאל. כרבן מכבדן והוי

 היו שבודאי למרות חשדתוני׳, יבמה לתלמידיהם התנאים
 בהם. לחשוד ולא זכות לכף לדונם חובה והיה צדיקים

 לדון שיש כך על זו לגמרא ציין ד( ס״ק קנו )סי׳ ובמשנ״ב
זכות[. לכף

 ממנו גנב שלפניו מהאנשים שאחד בודאות שיודע ומי
 אויערבך הגרש״ז כתב כולם, אצל לחפש ורוצה חפץ,

 שמסתבר ח( אות קלג סי׳ תנינא שלמה מנחת )שו״ת
 אבדה, השבת מדין אצלם לבדוק לו לתת כולם שמחויבים

 שלא לכך והעיצה עושקו, מיד עשוק להציל לסייע וכדי
 רק הוא שהחשד שיאמר היא, בהם שחושד מכך יפגעו

 אלא להיבדק מוכן אינו אחד שאותו אלא מהם, אחד על
נבדקים. כולם כן אם

החיים מקור

.5,עמיתך תשפט ׳בצדק נאמר זה ועל

 ששמע בשעה רק עובר האם זכות לכף דן ולא והעובר (5
 דינים בעיקרי מבואר מכן, לאחר אף או וקיבלו הסיפור את

 את ומספר שכשחוזר (1 הע׳ סי״ט ג כלל הומינר, )לגר״ש
 כשאינו כן ואם חבירו, על הגנאי אצלו מתעורר הסיפור
שוב. עובר זכות לצד שופטו



חפץ קו

בגנותו, *ספר

מעשה, עשה או הבר שריבה ארם רואה הוא >ח(אם אלו, בענינים ועיקר גרול כלל עוד 'ודע ז,
 ולצד הטוב לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש לחבירו, אדם שבין ממה או למקום ארם שבין ממה בין

 ונוטה קרוב הדבר אם אפילו זכות לכף אותו לדון נתחייביב אלהים ירא ההוא האיש אםאי הזכות,
 אם בו, יכשלו ופעמים החטא מן יזהרו אשר הבינונים מן הוא ואםיג חובה. לכף יותר הדעת אצל

 זכות לכף חבירו את הדן רז״ל שאמרו כמו זכות, לכף ולהכריעו הספק להטות צריך שקול, הספק
 אם ייואפילו עמיתך. תשפוט בצדק יתברך מאמרו בכלל נכנם )ט<והוא זכות, לכף ידינהו המקום
חובה. לכף יכריעהו ואל ספק כמו אצלו הדבר שיהיה מאד סנכון חובה לכף יותר נוטה הדבר

חיים מים באר
 תשובה בשערי יונה רבינו אדם. רואה הוא אם )ח(

 וכו׳ אלהים ירא ההוא האיש אם >טו<ומ״ש רי״ח במאמר

וכו׳. ראית אם ע״א( )י״ט מברכות הוא דמקורו פשוט
 בשערי יונה ר׳ יתברך. מאמרו בכלל נכנס והוא )ט(

 שנאמר התורה מן עשה מצות והוא לשונו וזה כתב תשובה

 שכתבו והסמ״ק מהסמ״ג הם ודברינו עמיתך. תשפוט בצרק
 וכן עמיתך. תשפוט דבצדק עשה במצות נכלל זה שדבר

 לשונו וזה קע״ז עשה מצות המצות בם׳ הרמב״ם כתב

 יפרש לא זכות לכף חבירו את שידין שיתחייב כן נם ובכללה

 חיוב עלמא לכולי פנים כל ועל לטוב. אלא ודבריו מעשיו

בעלמא. מרה ולא הוא גמור

 ספק כמו אצלך הדבר יהיה יונה, רבינו ז״ל מאד. נכון )י(
 טובה למדה שכוונתו לי ונראה חוב. לכף תכריעהו ואל

ענינים. כמה יתורצו ובזה הדין, מצד ולא בעלמא

 שלא לחבירו המלוה ע״ב( ע״ה >דף מציעא בבבא א(

 שנאמר לעצמו קללה גורם אמר לקיש וריש וכו׳ בעדים

 ופירש״י עתק צדיק על הדוברות שקר שפתי תאלמנה

 דובר שהוא ואומרים אותו מקללין הכל כופר וזה כשתובעו

 לא דרבינא כן נם הגמרא מייתי כך ואחר וכו׳ עתק צדיק על

 לעצמו, קללה דנורם טעמא האי משום אשי לרב לחלות רצה

 דעלמא לאנשים מותר יהיה דלמה מאד יפלא ולכאורה

הוא והלוה אתו האמת פן המלוה, את ספק מטעם לקלל

החיים( מקור )על בנימין חלקת
 ולהלן דבריו, בסוף בבמ״ח רבנו ממש״ב מוכח נראה וכן גווני בהנך שייך הלא נראה עצמו מצד איסור הוא גנות סיפור

מקומו: שם כי זה ענין יתבאר סק״ב בנימין בחלקת ד׳ כלל בח״ב

 דברים יש דאם ל״ח סימן ברונא מהר״י בשו״ת כתב וכו׳. רואה הוא אם אלו, בענינים ועיקר גדול כלל עוד ודע י,
 נראה מיהו סק״א[ בסוף בבמ״ח לעיל זו מתשובה אחר דין רבנו ]והביא עכ״ד לחושדו מותר חוב לכף המורים הניכרים

 בעינן אלא סתם באיש מועילים שהיו הניכרים דברים בי׳ סגי לא חטא וירא ת״ח הוא שאם בהנידון תלוי הכל בזה דגם

 בנימין בחלקת ז׳ בכלל להלן כתבנו וכן הענין לפי והכל מהותו כפי הענין את לשער יש בבינוני וה״נ טפי ניכרים

 כהרי בת״ח הניכרים דברים הרי דלא א׳, נ״ו בשבת וכדאיתא הניכרים, דברים ע״י דשרי לשה״ר קבלת לענין סקי״ח

אינשי: בשאר הניכרים דברים

 למינקט דחייב דהא אמרינן א׳ י״ט ברכות בגמרא הנה וכר. לכ״ז אותו לדון נתחייב אלקים ירא ההוא האיש אם יא.
 אדם שבין עבירות בשאר להסתפק ויש למרי׳ ממונא דמהדר עד בממונא אבל באיסורא מילי הני תשובה עשה שודאי

 הו״ל דילמא או חבירו את שירצה דבעינן ומשום כממונא הו״ל מי חבירו בייש או ציער שהת״ח וכגון לחבירו

מהמאירי: שם שהבאנו ובמה סק״ב בביאורים י׳ בכלל להלן בזה שכתבנו במה ועיין כאיסורא

 גם הוא זכות כף של דענין ד׳ פרק התבונה בשער הלשון שמירת בספרו רבנו כתב זכות. לכף אותו לדון נתחייב יב.
 את ידע שלא או לידו בא שבשגגה או עמו שהדין לומר שדיבר או שעשה עליו שנשמע הענין בעצם לצדד יש אם

בסופו: בבמ״ח ג׳ עשין ובפתיחה ס״ג ד׳ בכלל להלן וע״ע עוד וע״ש איסורו חומר

 וכ״כ חובה לכף לדונו דמצוה רי״ח אות בסוף תשובה בשערי מבואר רשע הוא ואם וכו׳. הבינונים מן הוא ואם יג.
 בו להסתפק שיש מעשה אירע ושוב לרוע אחד בענין נתחזק אם מיהו מ״ו דאבות בפ״א להרמב״ם המשנה בפירוש

 הזה חומר לענין דהא חובה לכף לדונו שיש אומרים אין אז מכבר בה שנתחזק הראשונה מן חמורה יותר עבירה שעבר
 לקמן שהבאנו במה ועיין בהג״ה, סקכ״ח בבמ״ח ו׳ בכלל לקמן מוכח כן בינוני, כאדם בזה דינו וא״ב נתחזק לא עדיין

רבנו: כדברי דלא שנראה מהשאילתות סקי״ח בנימין בחלקת שם

 ופירש חובה. לכף יכריעהו ואל ספק כמו אצלו הדבר י׳שיה מאד נכון לכ״ח יותר נוטה הדבר אם ואפילו יד.

 ונראה בעלמא טובה מדה משום אלא הדין מצד הוי לא ספק כמו אצלך הדבר שיהי׳ שכתב יונה רבנו דכוונת בבמ״ח
מדאו׳ הוא שקול היכא־שהספק לכ״ז לדון שכתב דמה ולומר דבריו את לחלק יונה, רבנו בכוונת כן לומר שלמד רמה
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קז חיים ג כלל הרע לשון הלכות חפץ
החיים( מקור )על בנימין חלקת

 בגוונא הדין שכתב דלאחר דבריו את אמנם חילק יונה שרבנו מפני הוא בעלמא, טובה מהה אם כי הוי לא ובכה״ג

 לכ״ח יותר נוטה הדבר שאם כתב ואח״ב התורה מן עשה מצות היא שזו כתב הזכות לצד להכריע שיש שקול שהספק

רבנו. בכוונת כ״נ מדאו׳, הוי לא השני דין אבל מדאו׳ הוא בלחוד הראשון דדין מזה ומשמע ספק כמו אצלך הדבר יהי׳

 עני מנחת בהגהותיו שכתב ]וכמו יונה רבנו לשון מייתי שלו דעות מהלכות כ״א דין פ״ט הקטנה יד בספר אמנם

 כתב ושוב לחוב להכריע שאסור לכ״ח יותר שנוטה הציור כתב שמתחילה הדברים את ששינה אלא לשונו[ שהוא שם

 ומשמע ע״ש עמיתך תשפוט דבצדק עשה במצות נכנס שזה כתב ואח״ב לכ״ז לדונו שחייב שקול שהדבר גוונא אידך

 לדונו נתחייב שבזה אלא נינהו מדאו׳ דתרווייהו שקול, שהדבר אהיכא בין לכ״ח שנוטה אהיכא בין קאי, דאתרווייהו

 מדה הוי דלא מילתא בהך רבנו כשיטת הקטנה להיד ס״ל דלא מזה ומבואר בספק הדבר את להניח נתחייב ובזה לכ״ז

הגמרא[. מן זה לדין מקור נציע ]ולהלן היא עשה מצות אלא בעלמא טובה

 חבירו דהמלוה דב״מ מההיא הראשונה בעלמא טובה מדה אלא הוי דלא זה לדבר הוכחות שתי כתב בבמ״ח והנה

 יותר נוטה שהדבר מפני אע״כ לכ״ז לדונו להו הוו דאדרבה אותו יקללו דאמאי והקשה לעצמו קללה גורם עדים בלא

 שלא שיקללוהו למימר דליכא שם בבמ״ח כתב דהרי קשה ולכא׳ לכ״ז לדונו הדין מצד חייבים אינם משו״ה לכ״ח

 מלדונו שפטורים פירושו לפי דאף תיקשי והשתא תבא ולא חנם קללת דהו״ל לקללתם למיחש לי׳ למה דא״כ כדין

 אינו המלוה דהא היא בחנם שקללתם נמצא בתביעתו האמת מגיד המלוה אם דהרי חנם קללת הו״ל אכתי הא לכ״ז

 להו שרינן דאינהו דאע״ג רשע, לעשותו לכ״ח, לדונו ההיתר מהני והיכי אמת דברי אלא עתק )הלוה( צדיק על מדבר

 לחובה לדונו שמותרים מפני דוכי ועוד תבא לא חנם דקללת לדוכתי׳ קושיא והדרא הוא רשע לאו אכתי לכ״ח לדונו

 בח״ב להלן רבנו כתב ואפ״ה לגנותו להאמין מותר דאף הניכרים דדברים מגוונא עדיף יהא לא דלכא׳ לקללו גם מותר

 דלאו רבנו כתב וכבר טעמי מכמה טפי דגרע הכא שכן וכל להונותו מותר אם להסתפק סק״כ סוף בבמ״ח ו׳ בכלל

עסקינן. ברשיעי
 יותר נוטה דאם הדין שבהם בבינונים דמיירי י״ל וכו׳ עדים בלא דהמלוה הדין בעיקר דבשלמא לעיין יש עוד

 בכלל אלא הוו בינונים בכלל לאו ודאי דאינהו אשי ורב דרבינא בעובדא תיקשי אכתי מיהו לכ״ח לדונם מותר לכ״ח

 מדינא לכ״ז לדונו חייבים כמותו באיש דהא לעצמו קללה לגרום שלא רבינא חש אמאי וא״כ אלקים ויראי ת״ח

 אשי, רב דהיינו כמותו, אלקים ירא ג״כ הי׳ שהלוה התם דשאני לומר ואין בכאן המובאים יונה רבנו בדברי וכמבואר

 בספק הדבר להניח יכולים היו דאכתי דז״א לכ״ח אשי רב דנים נמצאו דא״כ לכ״ז רבינא לדון יכולים היו לא וממילא

 דמכיון בהג״ה בבמ״ח שכתב כמו צ״ל אע״כ רבינא לקלל מותר דהיכי תיקשי והדר לכ״ח מהם אחד אף לדון ושלא

 במהרש״א פירש זה וכעין הלוה על לעז שמוציא הוא שהמלוה נמצא כשרותו בחזקת הנתבע את להעמיד שצריכים

 הדין מן דפטור הסוגיא מתוך לאוכוחי ליכא תו מיהו כרבינא אלקים ויראי בת״ח אף א״ש ולפ״ז אגדות בחידושי שם

לכ״ח. יותר שנוטה בגוונא בספק הדבר מלהניח

היא בחנם אפילו חכם דקללת א׳ נ״ו בברכות דקיי״ל מאי עפ״י י״ל תבא ולא חנם קללת דהוי רבנו שהקשה ומה

חיים( מים באר )על ביאורים

 על גנות של הדיבור שעצם עוד כתב ובהג״ה וכו׳. רוצה

 שכבר היכא מיהו ע״ש עצמו בפני עון הוא חבירו
 ענין שייך לא דתו אמרינן דבזה הגנות דברי נתפרסם

 סקי״ב בבמ״ח להלן רבנו וכמש״כ בסיפורו לשה״ר

 תורה אסרה גנות של הסיפור שעצם אמרינן לא בכה״ג

 הוא בסיפורו רכיל הליכת ענין שיש היכא דדוקא

 אבל לאו אם דבריו נתקבלו אם לן איכפת דלא דאמרינן

 כתבנו שנתפרסם בגנות הנ״ל דין ]ובעיקר שרי בכה״ג

 וסק״ין: סק״ד בנימין בחלקת ב׳ בכלל לעיל מזה

 פשוט וכו׳ אלקים ירא ההוא האיש אם ומ״ש )טו(

 נקטי שם בש״ס הנה וכו׳. ראית אם מברכות הוא דמקורו
 יונה שרבנו ומבואר וכו׳, ת״ח ראית אם דת״ח, לישנא

 אלקים ירא הוא ואם שכתב שמים יראת לענין לה פריש

 בדבריו יותר מבואר וכן ת״ח גם להיות שא״צ משמע

 כי אחרי וכו׳ חטא ירא החוטא ואם שכתב רי״ט באות
 ואמרו מעונותיו מרובין זכיותיו ואולי שמים ירא האיש

 הוא הנה מעונותיו מרובין זכיותיו אשר האיש כי חכמים
עכ״ד. צדיקים מעדת

 סימן יאיר חות בתשובות ממש״ב בזה להעיר ויש

 דינא לענין ת״ח לנו שאין דבזה״ז לומר שמצדד ס״ב

 לומר זכות לכף לדונו לענין י״ל ה״נ דדהבא דליטרא

 בבמ״ח אלו דבריו ]והוזכרו ע״ש תשובה עשה שודאי

 ת״ח בדין תלוי שהוא מזה ומשמע סקי״ח[ ד׳ בכלל לקמן

 בשער תשובה בשערי גם משמע וכן אלקים ירא בשם ולא

 זולתי התשובה איחור ימצא שלא שכתב ג׳ באות ראשון

 וכו׳ עבירה שעבר ת״ח ראית אם וארז״ל וכו׳ הארץ בעמי

 ת״ח, גם נקט ופעם אלקים יראי נקט פעם ורבנו עכ״ד

 דהכל דס״ל מזה ומשמע ד׳, סעיף ד׳ בכלל להלן עיין

וצ״ע. אחד,
 לכ״ז ת״ח לדון דחייב זה דין בעיקר לעיין ויש

 בחות ולכא׳ כן הדין בזה״ז דאף רבנו מדברי דמבואר

 דאין משום בזה מיהת להסתפק שיש מבואר הנ״ל יאיר

 אוצר בספר מצאתי וכן עכשיו, זה לענין ת״ח דין לנו
 ת״ח יש אם זה בענין שחקר פ״ז בסוף הרמב״ם על המלך

הנ״ל. החו״י לדברי ומייתי מילתא הך לגבי בזה״ז

שבת שחילל בת״ח שם המלך באוצר לחקור כתב עוד



חיים ג כלל הרע לשוך הלכות חפץ קח
חיים מים באר

 מן שלא היא הקללה רבאמת לומר ואין בחנם שכופר הרשע

 חנם דקללת כלל לזה לחוש לרכינא ליה היה לא כן אם הדין

 הנ״ל דברינו לפי אבל עסקינן. ברשיעי אטו ועוד הבא, לא

 לדונו חיוב אין יותר מכריע חוב דכף היכא הדין דמצד ניחא

 ילוה שאחד כלל מצוי הדבר היה לא ובזמנם זכות, לכף

 אלעזר דר׳ ע״ב( )ט׳ ביומא כדמשמע בעדים שלא להכירו

 לקיש ריש דמישתעי רמאן בהדיה לקיש ריש משתעי הוי לא

 בבבא ואמרינן סהדי בלא עיפקא ליה יהבין בשוק בהדיה

 לחבירו המלוח מהם ואחד נענין ואינם צועקין שלשה מציעא

 שהלוהו לחבירו ותובע אחד בא אם כן ואם בעדים, שלא

 הדעת מעולם דברים היו לא משיבו והוא סהדי בלא מעות

 עליו מוציא וזה הנתבע עם הוא והצדק שהאמת מאד נוטה

אותו*. מקללין הכל ולכן בחנם לעז

ר׳ ע״א( >כ״ו בסנהדרין דאמרינן הא בזה נמי וניחא ב<
שנה לעבר קאזלי הוו יהוצדק בן שמעון ור׳ זרנוקי בר חייא

 לו אמרו וחורש כהן להו אמר וכו׳ לקיש ריש בהו פגע בעסיא

 לומר יכול א״ל וכו׳ חזייה תו בתוכו אני אגיסטון לומר יכול

 על החשודין אדם בני א״ל יוחנן דר׳ לקמיה אתא וכו׳

 זכות לכף לכתחלה דן שלא די לא ולכאורה וכו׳ השביעית

 יהוצדק בן שמעון ור׳ זרנוקי בר חייא ר׳ כמו האנשים את
 האלו האמוראים את קרא נם אבל וכו׳ לומר יכול שאמרו

 ריש דדעת ניחא, הנ״ל ולפי השביעית, על השורץ בשם

 יותר מכריעה הרבה חוב הכף היה זה שבענין היה לקיש
 מחזיקם היה ולכך בזה וכיוצא מצוי שאינו דבר דהוא משום

 עוד ולא בשביעית מלאכתן בעושי מלמחות מתרשלים שהם

בגמרא. עי״ש דין הוא טרודא זה עבור עליו שאומרים אלא

 טובה מרה מצד אבל הדין מצד הוא שכתבנו זה וכל

 לכף לדון צריך זכות מכף יותר הרבה הוא חוב הכף אפילו

 שם שהביא המעשיות בכל ע״ב< >קכ״ז משבת וראיה זכות,

ואפילו זכות מהכף יותר והרבה הרבה חוב הכף היה הגמרא

 ונכון עליו לעז שמוציא הוא וממילא כשרותו בחזקת להנתבע להעמידו דצריך משום דהטעם לומר יש הגה״ה.עוד *

ע״ב. הראשון כתירוץ יותר

החיים( מקור )על בנימין חלקת
 בכוונת כן לפרש יש ושמא חנם על היא שבאמת מה לו יועיל לא שבזו חכם לקללת לחוש להמלוה לו יש ולפ״ז באה

באות. חנם על אף וקללותיהם החכמים, גם שר״ל אותו, מקללין שהכל שכתב שם בב״מ רש״י

 עבורה שנתקלל העולה מן משהו אף בהמקולל שנמצא דכל א׳ י״א במכות דמבואר מאי עפ״י די״ל נראה ויותר

 בכלל הוי ולא מועלת היתה גדול הכהן שימות בשוגג הרוצחים שתפילת התם דאמרינן חנם קללת מכלל נפיק כבר

 עובדא שם ואיתא לחול מקומה את הקללה מצאה כבר ביקש ולא דורו על לבקש גדול לכהן שהי׳ דמתוך חנם קללת

 אתו שהאמת שיודע אף לקללה לחוש המלוה על יש שעדיין י״ל ולפ״ז ע״ש גדול כהן דלאו במאן אף גוונא בכהאי

 מקום נמצא כבר וא״ב וכדומה כדין שלא מאדם תבע אחרת פעם שמא או כראוי בתביעתו נזהר לא אחר מצד דשמא

 וכמו לזה לחוש לו שיש י״ל אלקים ביראי דגם דרבינא בההיא אף וא״ש חנם קללת הוי לא ותו הקללה עליו שתחול

 הדבר ]ובעיקר זה באופן דב״מ ההיא שיישב סקי״ג י׳ סימן מישרים אורח בספר מצאתי וכן וכנ״ל גדול בכהן שמצינו

 פאה הפריש שבאמת דאע״ג הרי וכו׳ לאדם מארה תבא יאמרו שלא חשד מפני דאמרינן ב׳ כ״ג בשבת גם משמע הכי

בשלימותה[. המצוה קיים לא דשמא ה״ט וע״ב הקללה תועיל שאמנם ומשמע אותו יקללו מכ״מ

 שלא וגם לכ״ז אותם ר״ל דן הי׳ שלא יהוצדק בן ור״ש ב״ז דר״ח דסנהדרין מההיא שני׳ הוכחה בבמ״ח כתב עוד

 א״צ הדין דמן וש״מ טפי מכריע הכ״ח שהי׳ מפני דה״ט פירש ולזה לכ״ז ארעי׳ כריב קא דהוה גברא לההוא דן הי׳

 דאיהו לכ״ז אותו דן ר״ל הי׳ שלא גברא ההוא מצד דבשלמא לעיין יש זו בהוכחה וגם בכה״ג בספק הדבר את להניח

 לדוכתי׳ קושיא הדרא וא״ב הוו אלקים ויראי ת״ח ודאי יהוצדק בן ור״ש ב״ז ר״ח חביריו מיהו בינוני דהוה לתלות יש

 שהקשינו טפי,וכעין מכריע חוב שהכף היכא אף לכ״ז לדון חייב בודאי אלקים דביראי לכ״ח אותם דן הי׳ דאמאי

דב״מ. בההיא רבינא לגבי למעלה

 ולברר בדבר לעיין להו דהוו משום י״ל וכנ״ל הדין מצד בזה מחוייב הי׳ דלכא׳ אע״ג לכ״ז אותם דן הי׳ שלא ומה

 ס״ל לברר בדבר חשו שלא וכיון עכו״ם בשדה עובד באמת הי׳ דילמא או בשביעית שדהו עובד האיש אותו הי׳ אם

 שם רש״י שפירש השביעית על חשודין עליהם קראו ולזה השביעית חילול על כראוי קפדו שלא מזה דמוכח לר״ל

הדבר. לברר חשו שלא מפני דר״ל לפרש ויש לרשעים סניגורין שנעשו מפני

 בבמ״ח ג׳ עשין בפתיחה שכתב מה לפי בה לעיין יש לכ״ז החורש את דן ר״ל הי׳ שלא ממה רבנו שהוכיח ומה

 חייב אז בינוני או צדיק שהוא מכירו דאם מכירו שאינו זר לאיש מכבר שמכירו איש בין לכ״ז דיון בחובת לחלק

 שכתב וכמו הדין מצד לכ״ז מלדונו פטור אז רשע או צדיק הוא אם יודע ואינו מכירו אינו אם אבל לכ״ז לדונו

 מסתמא באורחא ר״ל לי׳ דחזא חורש ההוא הא והשתא בבמ״ח, שם עיין מ״ו, פ״א באבות המשניות בפירוש הרמב״ם
 רבנו מייתי קא ראי׳ מאי וא״כ הרמב״ם בשם וכנ״ל לכ״ז אותו לדון חיובא בי׳ לית מעיקרא וא״כ מכבר הכירו לא

 הי' שלא היכא מיידי דהא בינוני שהי׳ משום דהוא מזה שהוכיח לכ״ז החורש את דן ר״ל הי׳ שלא ממה עובדא מההוא

 נראים לכא׳ מזה ראי׳ שהביא רבנו ודברי עמיתך תשפוט דבצדק חיובא כאן לית בצדיק אף ובכה״ג כלל מכירו

ועיין. בפתיחה, הנ״ל דבריו את כסותרים



קט חיים ג כלל הרע לשון הלכות חפץ
החיים( מקור )על בנימין חלקת

 בבמ״ח כתב זה דבר ומקור טובה מדה מצד שהוא לכ״ח להכריעו שלא שכתב יונה רבנו בכוונת פירש רבנו והנה

 לעיין ויש יותר הרבה מכריע הכ״ח שהי׳ היכא אף לכ״ז שם שדנו ב׳ קכ״ז בשבת המובאים עובדות מהנהו שהוא

 וודאי יהושע בר׳ והשני אחד בחסיד אירע שאחד איתמר מפורש שם המובאים האחרונים מעשים בשני שהרי
 לכ״ז לדון לבינוני להביא נוכל ראי׳ ומה לכ״ז לדונם מחוייבים היו הדין מן התם וא״כ אלקים יראי בכלל דתרווייהו

 מדה מצד אף ראי׳ לנו אין אכתי הדין מן ולא בעלמא טובה מדה מצד שהי׳ מוכח דהתם את״ל ואף טובה מדה מצד

 הוזכר לא דבש״ס אף דהתם הראשון מעשה וגם זו טובה למדה ישנה אלקים ויראי בת״ח דוקא דדילמא בבינוני טובה

 ]והובא הורקנוס בן ר״א הי׳ שהוא מפורש מ׳ סימן בשאילתות מיהו ע״ש( לכ״ז נידון )שהי׳ הבעה״ב של שמו את

וכנ״ל. בבינוני טובה למדה להוכיח אין לכא׳ מזה אף וא״כ שם[ חיות במהר״ץ

 הנ״ל דשבת מההיא היא טפי מכריע שהכ״ח ואף בבינוני אף לכ״ז שנדון זה דבר דמקור נימא דאי לעיין יש ועוד

 לההיא לדמותו באת אם נפשך דממה בספק הדבר את שנניח ולא לכ״ז גם אותו לדון שיש למינקט לרבנו לי׳ הוה א״כ

 זה בגדר צ״ב ובלא״ה בספק הדבר את להניח לן מנא א״כ ביניהם לחלק יש ואם דהתם וכההיא לכ״ז נדונו א״כ דשבת

זה. גדר לחדש יונה לרבנו לי׳ דמנא בספק הדבר את שנניח

 הדין מצד בספק הדבר את להניח לחייב הוא כוונתו לםודלע רולמימ אחר באופן יונה רבנו דברי לפרש נראה והי׳

 מהש״ס הוא ומקורו בדעתו[ הקטנה ביד לדקדק יללע שכתבנו וכמו] עמיתך תשפוט בצדק בכלל הוא זה ושגם

 לכ״ז לדונו חייב דבינוני שם שכתב מ״ו פ״א לאבות בפירושו שכתב מה ובהקדם וכו׳ ת״ח ראית אם א׳ י״ט דברכות

 מדאו׳ שהוא התם בהדיא ומשמע יותר מכריע שהכ״ח היכא אף תשובה( בשערי וכדבריו בספק הדבר את להניח )ולא

 וכמבואר לכ״ז לדונו מדאו׳ שהוא פשיטא דהתם הכ״ז כנגד שקול שהכ״ח גוונא אידך בהדי זה דין שכלל ממה

 באנו ועכשיו עבירה על עבר שבודאי היכא והוא אחר באופן לבינוני צדיק בין לחלק אתא דבאבות אלא תשובה בשערי

 מההיא הוא הדבר ומקור הכי אמרינן לא ובבינוני תשובה עשה ודאי אמרינן שבצדיק לאו אם תשובה עשה אס לדון

 שמא הש״ס ופריך תשובה עשה שמא ביום אחריו תהרהר אל בלילה עבירה שעבר ת״ח ראית אם דאמרינן דברכות

 ועד ת׳׳ח שהוא דכיון ס״ד דשמא הש׳׳ס בפירכת שם באבות יונה רבנו בזה ופי׳ תשובה עשה דבודאי ופרקינן ס״ד
 לא ובבינוני תשובה עשה שודאי אמרינן בת״ח ולזה עכ״ל תשובה עשה מיד עכ״פ בידו קלקלה דבר אירע לא עתה

הכי. אמרינן
 דבשערי אלא ובינוני צדיק בין לכ״ז דיון בחובת חילוק כתב אבות על בפירושו ובין תשובה בשערי שבין ונמצא

 כתב ובאבות הספק על מניחו ובבינוני לכ״ז לדונו חייב דבצדיק טפי מכריע שהכ״ח בגוונא ביניהם חילק תשובה

 עשה שודאי לדונו חייב דבצדיק לאו אם תשובה עשה אם הוא דהנידון אלא עבירה על עבר שודאי היכא החילוק

 כלל לחלק יונה לרבנו לי׳ דמנא החילוקים בשני וצ״ב תשובה עשה שמא בספק לדונו יש שבבינוני ומשמע תשובה

 זו במצוה גדר הך למימר לי׳ דמנא צ״ב וגם עמיתך תשפוט בצדק במצות מחמרינן אלקים דבירא ולמימר ביניהם

 זו פשרה להטיל ומנ״ל לגמרי יפטר או לכ״ז לדונו יתחייב או נפשך דממה הספק על הדבר להניח יש שבבינוני

הספק. על שיניחנו

 הספק, על להניחו שכתב זה גדר וגם ובינוני, אלקים ירא שבין החילוק דיליף הוא דברכות דמההיא נראה ולזה

 במי שהוא אלא במסקנא קיימא דלעולם נראה תשובה עשה שמא ביום אחריו תהרהר דאל התם אדעתין דסלק דמאי

 ועד ת״ח שהוא דמכיון הנ״ל יונה רבנו פירשו ס״ד שמא דפרכינן מאי עיקר כל דהא ות״ח אלקים ירא בגדר שאינו

 לפעמים אצלו אירע שאמנם מי פי׳ ת״ח שאינו דבמי ומשמע תשובה עשה מיד עכ״פ בידו קלקלה דבר אירע לא עתה

 תשובה עשה שמא מעיקרא דאמרינן במאי לן ניחא דהוה אלא ס״ד שמא פרכינן הוה לא כזה באיש קלקלה דבר

 עשה דודאי אמרינן דבת״ח לבינוני ות״ח אלקים יראי בין לחלק זו מסוגיא באבות יונה רבנו יליף שפיר וממילא

דהש״ס. ס״ד קיימא דבבינוני תשובה עשה דשמא דנקטינן מדבריו משמע ובבינוני תשובה
 עשה שמא עליו לומר יש אלקים וירא ת״ח בגדר שאינו דבאדם שכתב רט״ו באות בשע״ת כן מבואר ובאמת

 והיינו תשובה עשה דשמא בבינוני כן לחשוב הוא שחיוב בהדיא ומשמע ע״ש תשובה עשה שודאי י״ל ובת״ח תשובה

דהש״ס. ס״ד קיימא דבבינוני שנתבאר כמו
 לי׳ דיליף הוא סוגיא דמהך נראה טפי מכריע שהכ״ח היכא ביניהם שמחלק תשובה בשערי לפירושו נמי והכי

 ה״נ תשובה עשה שמא אמרינן ובבינוני תשובה עשה שוודאי דנים דבת״ח עבירה שנעשתה לאחר שאמרינן דכשם
 גרע דלא לכ״ז לדונו חייב שבת״ח אמרינן טפי מכריע שהכ״ח אלא עבירה נעשתה שודאי נתברר שלא עד מעיקרא

 תשובה ספק דאין תשובה עשה שלא טפי מכריע הכ״ח שודאי אף תשובה שעשה לדונו שחייב עבר שודאי מהיכא

 לדון נתחייבת דבכה״ג תשובה בשערי שכתב יזהו מעיקרא וה״נ שב ודאי אמרינן ואפ״ה עבירה ודאי מידי מוציא

 לההיא שכוונתו פשוט לכא׳ אמת דרך על דמש״ב לכ״ח יותר ונוטה קרוב הדבר יהי׳ כי גם אמת דרך על לכ״ז אותו

 בודאי פי׳ אמת, דרך על עיקר, כל עבירה עבר שלא לדונו חייב וה״נ תשובה עשה דודאי לישנא דאמרינן דברכות

 דאמרינן דהש״ס ס״ד קיימא דבבינוני הספק על יניחנו יותר מכריע והכ״ח עבר אם לן דמספקא היכא בבינוני משא״ב

אתי והשתא שנתבאר וכמו דברכות מההיא דידן לנידון למילף יונה לרבנו דס״ל למאי בכה״ג וה״נ תשובה עשה שמא



חיים ג כלל הרע לשון הלכות חפץ קי
החיים מקור

 לכף אותו דן והוא חובה, לכף לדונו הדין על־פי אסור דבוראי זכות לכף נוטה שהדבר ־•במקום
 על בזה עבר עורן)יא(ט עמיתך, תשפוט בצדק על בזה שעבר לבד וגינהו, הלך זה ובשביל ־.*בד"

הרע, לשון שיפור אישור

 לכף יכריעהו אם כל־כך אישורא ליכא הדין דמצד יותר, מכריע חוב שהכף במקום ואפילוה ח.
 עבור ולבזותו לילך למהר אין אבל כדין, שלא שעשה עליו עצמו בעיני )יב<שיוםכם לענין היינו הוכה,

 הרבה יש כי י׳, ובכלל ודד ד׳ בכלל לקמן המבוארים הפרטים כל שישלמו לא אם אחרים, אצל זה
אלו, בכללים להמעיין כמבואר זה עבור לבזותו אשור נם־כן עמו הדין אין אם שאפילו -ביים

חיים מים באר
 היה כך העבודה שם שאמר כמו זכות לכף לדונו צריך הכי

וכר. וכשם
 לקנא רק כוונתו אם )ט״אפילו וכר. בזה עבר עוד )יא(

 למשה דנתה שלא ידי רעל ממרים לזה )יזווראיה לאמת,

 שפירש מה עשה כדין דמסתמא לומר זכות לכף ע״ה רבינו

 ונענשה ממש הרע לשון למדברת הכתוב חשבה מאשתו

 עיקר עליה היתה זה מרים אצל דבודאי בצרעת, על־זה

 וכר. לדבר יראתם לא ומדוע הקב״ה השיב ולכך העולה,

 לדבר למרים מותר היה בודאי בזה זכאי משה היה לא האלו

 של לגנותו ודו ולא לאמת לקנא רק כוונה ההא זה, בענין

 פרשת בספרי כדאיתא עולם של לבנינו ורק ע״ה רבינו משה

 שמבואר וכמו הדין מצד הרע לשון איננו זה ודבר בהעלותך,

 לא אם ורכ״ת רכ״א במאמר יונה לרבינו תשובה בשערי

 וכמו זה על לפלוני תחלה להוכיח לו שיש הוכחה מצות מצד

לא ובודאי םק״ז, חיים מים בבאר י׳ בכלל לקמן שיבואר

 שכתבנו. כמו ודאי אלא זה, עבור בצרעת נענשת היתד,

 את זכור כדכתיב מינה ילפינן במרים שנאמר מה הכל וידוע

 בבאר ר בכלל לקמן ועיין וכר למרים אלהיך ה׳ עשה אשר

 דואג. מענין לזה ברורה ראיה עוד שהבאנו כ׳ ס״ק חיים מים

 בתורה שנאמרו הסיפורים כל כמעט תמצא תדייק וכאשר

 בשל״ה עיין דיופף ועוד בחומש ברמב״ן עי״ש דמרגלים כגון

 לקמן שכתבנו מה ועיין זה. מענין הכל הוא וישב פרש׳

 מה תבין ובזה םק״ח חיים מים בבאר ה׳ בכלל ב׳ בחלק

זכות. לכף נוטה שהדבר בפנים שכתבנו

 יונה רבינו שכונת לומר אין דבודאי וכר. שיוסכם )יב(
 לאחרים, הדבר לפרסם לענין הנ״ל במאמר תשובה בשערי

 אם כי ודע כתב רט״ו במאמר דהלא אהדדי, דבריו היקשו

 חוב הכף אם רק כתב והכא זד" על אשם אשם וכו׳ יראה

 הדבר אם אבל משמע ספק, כמו הדבר יהיה יותר מכריע

שכתבנו כמו ודאי אלא לחובה, ידינהו לחובה ודאי

החיים( מקור )על בנימין חלקת
 על שיניחנו לכ״ז בדיון גדר דמחדש מאי וגם לי׳ דיליף הוא דברכות דמההיא ובינוני ת״ח בין דמחלק מאי שפיר

שנתבאר. וכמו דברכות מההיא ילפינן זה דגם הספק

 גוונא לאידך דומיא מדאו׳ הוא לכ״ח בבינוני יכריע דשלא דינא דהך מוכח לכא׳ בדבריו זה פירוש לפי מיהו

 להניחו בבינוני ה״נ וא״כ בבינוני, אלא נסתפק לא רבנו דאף בכה״ג, לכ״ז לדונו חייב מדאו׳ ודאי דהתם אלקים דיראי

 לרבנו כדס״ל שלא וזה בינייהו לחלק תיתי ומהיכי דברכות מההיא ילפינן דתרווייהו מדאו׳ שהוא נימא הספק על

הוא: בעלמא טובה מדה מצד דבינוני דההיא

 יותר שנוטה דהיכא ומבואר הרע. לשון סיפור איסור על בזה עבר עוד וכו׳ זכות לכף נוטה שהדבר ובמקום טו,
 לאשר לעזור לאמת שמקנא וכגון בסיפורו תועלת שיש היכא דמיירי ובע״ב לשה״ר סיפור איסור בו אין חוב לכף

 הי׳ דאם הבא רבנו קאמר ולזה סיפורו ע״י וכה״ג בעליו ליד גזילה להחזיר שמכוין ס״א י׳ בכלל וכמבואר לו אשם

 תשפוט בצדק מצות על שעובר מה דמלבד הנ״ל לתועלת אפילו גנותו לספר אסור תו לזכות הנידון את לדון חייב

 מיירי קא דבזה ר״ל לאמת לקנא רק כוונתו אם אפילו בבמ״ח שכתב ומה לשה״ר סיפור איסור על קעבר עוד עמיתך

 לתועלת ורק ד׳ בכלל להלן וכמבואר בגנותו לספר אסור המצוה על עבר בודאי אם דאף פשיטא דאל״ב במקוה״ח

 שכוונתו סק״ג ובבמ״ח בס״א ח׳ בכלל להלן בהדיא מבואר וכן בכה״ג מיידי דרבנו וע״כ דשרינן הוא ודכוותי׳ הנ״ל

ע״ש. שכתבנו כמו הוא
טפי מכריע חוב שהכף דהיכא ר לשה׳ קבלת איסור לענין ס״ו ה׳ כלל ובח״ב ס״ז ו׳ בכלל להלן שכתב מה וכן

שם. שכתבנו וכמו בקבלתו תועלת בשיש מיידי ה״נ והרכילות הגנות לקבל מותר
 הכף אם לספר מותר לאמת דלקנא תועלת שיש דהיכא מבואר מיהת הא דהנה רבנו בדברי לעיין יש אכתי מיהו

 עליהם שציין וכמו האמת לקנאת דלספר זה בהיתר תנאים כמה כתב ס״ב י׳ בכלל לקמן דהא וקשה יותר מכריע ־וב

 אח״כ הדבר שנתברר לא אם מאחרים שמיעה ע״י ולא בעצמו הדבר שיראה הוא שם הראשון ותנאי בס״ח בסמוך

 והרי מעצמו הענין ראה וכאילו הדבר כנתברר חשיב כה״ג אטו טפי מכריע חוב שהכף היכא והשתא ע״כ אמת שהוא
את יודע שאינו דכל כתב סק״ה שם בבמ״ח והרי בירור לכלל הגיע לא ועדיין שעבר לומר צדדים רוב אלא כאן אין



חיים ר, כלל רכילות איסורי הלכות חפץ ר

החיים מקור

 מה להם שמגלים עד הרבה בהם מפצירים להם, לגלות רוצים אינם וכשהם להבא.
 הדבר את ומקבלים עליהם, גנאי ענין הדברים באלו ויש אודותם, פלוני שדיבר
 גודל את למנות נבוא אם והנה גמורים. שונאים נעשו זה ידי ועל גמורה, לאמת

 הזאת המגונה במדה שמוטבע מי לעבור שרגיל והעשין הלאוין וחשבון הקלקולין
 איסור באמת כי דברינו, את ותבין בפתיחה לעיל ועיין מהכילם, היריעה קצרה
 על לו שנוגע דבר מעצמו להם סיפר אחד אם אפילו הוא ורכילות הרע לשון קבלת
 אסורה להבא על נוגע וכשאין לחוש, רק בזה להאמין שלא התורה צוותה להבא,
 'ולהפצירו חבירו על לעמוד וכמה כמה אחת ועל ב׳, בסעיף וכנ״ל לבד השמיעה אפילו

 דאסור, רכילות, קבלת לאיסור והשומע רכילות, סיפור לכלל המספר שיבוא עד
 מלדרוש להתרחק מאוד מאוד האדם צריך על־כן חבירו. את ומחטיא חוטא והוא
 את לשמור האיך לידע להבא על הזה הדבר לו שנוגע לו שברור לא אם כזה, ענין

מפלוני. עצמו
 נתברר אם שאפילו שאבאר, וכמו רכילות קבלת באיסור חלק עוד דיש ודע ו.

 אך )ת< רצונו, נגד מעשה עשה או עליו דיבר שאחד לו שסיפרו מה אמת שהוא לו
 בזה, להקניטו כוונתו היתה שלא הזכות, ולצד הטוב לצד לשופטו' הזה בדבר יש
 לדון הדין מן דמצוה וידוע עליו, עולה תו יהיה לא ההוא הענין שלפי אחר, ענין רק
 עליו נשתרבב ממילא זכות לכף אותו לדון רצה שלא ידי על והוא זכות, כףל ותוא

זה, עבור עליו בלבו ליה ונקט נגדו, מעשה עשה או עליו שדיבר מה לעולה זה ענין

חיים מים כאר
 לו להלוות כגון הטובות, בכל עמו להיטיב

 דאל״ה ישראל, לשאר כמו וכי״ב מעות
 שרינן דלא תטור, ולא תקום בלא יעבור
 וגנות דגופא, בצערא רק כ״ב( )דף ביומא

 דגופא, צערא מיקרי לא לכאורה בפניו שלא
 אח״כ קשה יהיה אשר איש שהוא לא )אם

 טבעו מחמת ידו מתחת ההלואה להוציא
 דפטור ודיינא בדינא עמו למיקם וצריך הרע

 שיש התרעומות אם שכן וכל לו(. מלהלוות
 עמו להיטיב רצה שלא מחמת הוא עליו לו

 ולא תקום לא על עובר בודאי ממון, בענין
 עושה ואינו ממנו אח״כ נוקם כשהוא תטור

 הזה בלאו בפתיחה לעיל וכמ״ש טובה, לו
 נקימה שייך לממון דמממון יראים הספר בשם

ונטירה.
 אלו לדברים מקור וכו׳. בדבר יש אך )ח(
 בבמ״ח כ׳ בס״ק ו׳ בכלל א׳ בחלק תמצא
אין חוב צאן_שהכף דאיירינן ודע עי״ש.

 דבצדק_ עשה המצות קאי זה מכריעיותו/שעל
 בש״ת יונה הר׳ כמ״ש עמיתך, את תשפוט
 דמצוה אף )דאל״ה עי״ש, רי״ח במאמר

 יונה הר׳ וכמ״ש חוב לכף להכריעו שלא
 בכלל איננו זה על עבר אם מקום מכל שם

ג׳(. בכלל וכנ״ל לשה״ר
 הראיות לדחות יוכל דהמתעקש ואף

 הני דכל ויאמר א׳ בחלק לעיל שהבאתי
 או המספר ולכך יותר, מכריע היה זכות הכף

 מקבל בשם נקרא זה עבור לגנוח המקבל
 אולי שוים, הם אם כן שאין מה לשה״ר,

 לו, אשיב אני אף בעלמא. מצוד. דק הוא
 לכף לדונו התורה דרצון דחזינן כיון א׳(,

 היפך עושה והוא זכאי, בגדר ולהחשיבו זכות
 ולבזיון לגנאי ברעיוגיו שמחליטו מזה

 הוא דמי ועוד פלילי. עון הוא ממילא עי״ז,
 בעניננו להכריע משפט, ומאזני פלס לו שיש

<)ולי הובד, הצף עם שוד. היא זכות שהכף



רא חיים ה כלל רכילות איסורי הלכות חפץ

החיים מקור

 שציירנו טה בהערה ו׳ בכלל לקטן )ועיין רכילות, מקבל בשם זה משום נקרא לכן
זכות(. לכף אותם דן שלא זה ידי על בא והכל רכילות, קבלת לענין ציורים שני

 שלא טלבו הדבר להוציא שיתחזק תיקונו (0) רכילות, וקיבל עבר כבר ואם ז.
 מלבו, הדברים כל את בדה שהמספר לחשוב הדבר לו קשה אם ואפילו להאטינם.

 מהדיבור תיבות איזה או מהמעשה, פרט איזה גרע או המספר, הוסיף אולי יחשוב
 ויקבל לרע, מטוב הענין נשתנה זה ידי שעל אחר בניגון אמר או עליו, פלוני שאמר

 ויתודה מישראל. אדם על ורכילות הרע לשון עוד לקבל שלא להבא על עצמו על
לאחרים. עדיין הדבר סיפר לא אם שעבר, האיסור יתקן ובזה זה. על

כללו

 ודין בפניו. או שלושה בפני נאמר אם רכילות קבלת איסור יבואר זה בכלל
 סיפר שאחד או הזה.. היזק לו גרם שהוא בעיר יוצא וקול היזק, לו היה אם
סעיפים. י׳ ובו רכילות. דיני פרטי ושארי תרי. כבי מהימן או בזד- תומו לפי לו

 לפני )א( בפרסום הדבר את סיפר המספר אם אפילו רכילות לקבל אסור א.
 אחר לחוש יש רק אמת, שהדבר זה מחמת להחליט אין כן פי על אף אנשים, כמה

להבא. על זה לו נוגע אם ()ב הדבר, את ולחקור זה
 הדין מן לקבל אסור הרע דלשון ז׳ בכלל א׳ בחלק לעיל שביארנו כשם כ.
 אתה בפניו, לו שאמר דהיינו, ברכילות. הדין כן בפניו, >ב< עליו סיפר אם אפילו

 בפניו, הרכילות עליו שסיפר בשעה עתה שותק אם ואפילו ובך, כך עליו דיברת
 זה של טבעו אם ואפילו אמת, שהדבר ראיה שום מזה ליקה ואין לקבל, אסור גם־כן
להחליט ראיה זו אין כן פי על אף שותק, הוא ובזה דברים בשאר לשתוק שלא האיש

חיים מים כאר

 ברשת נלכד ממילא ואם-כן יותר, מעט היא
 נפשו השומר כן על ומקבל, לה״ר מספר של

מאוד. מזה ירחק

 א׳ בחלק לעיל עיין מקורו תיקונו. )ט(
שם. ובבמ״ח בסי״ב ו׳ בכלל

כללו

 בהלכות לעיל עיין אנשים. כמה לפני )א(
 על שהבאנו סק״ב בבמ״ח ב׳ כלל לשה״ר

מפורשים. כתובים כמה לה

 כגון פירוש, וכר. זה לו נוגע אם )ב(
שסיפר או היזק, פלוני לו שיעשה לו שסיפר

 לידע צריך פלוני, בפני אותו גינה שהוא לו
 את לשמור איך לידע כדי האמת, לפעמים

ממנו. ואילך מכאן עצמו
 אין להבא, על הדבר לו נוגע אין אם אבל

 פלוני דיבר מה מאנשים כלל לדרוש לו
 זה ידי על נכשל יהיה בודאי כי אודותי,

 עור, לפני באיסור ובפרט איסורים, בכמה
 ועיין זה, על רכיל הולך יקרא לו המשיב כי

ה׳. בסעיף לזה הסמוך בכלל לעיל
 עתה שותק אם ואפילו וכד בפניו )ג(
 שכל הנ״ל בכלל בח״א לעיל עיין וכר.

 סובב הוא לשם שהובאו המפורשות הראיות
שניהן. על והולך



קכאסופרראשון פרק אבותחתם

 כי נס ע״ד ממש היה ומוריה בסיני שקבלוהו דמה
 האמיתית הקבלה נגמרה בבבל אמנם הקב״ה, כפאוס
 התורה דת ר״ל בשושן נתנה והדת ז״ל השצ״ה כמ״ש
 זאת גם ואף כ״ו[ ]ויקרא נתיב ולזה שם, •נתנה

 בריתי להפר וגו׳ מאסתים לא אויביהם בארן ■בהיותם
 אויביהם לארץ להגלותם התוכחה של האף זאת ר״ל

 שעי״ז בריתי להקם אדרבא אלא בריתי להפר איננו
 עליו כי מסיני קבלה משה כן ומשום התורה, יקיימו

 ודור דור לכל וכן ברצון שקבלו יאמר תלמידיו ועל
 לכל היה אז מן בבבל שהיו כה״ג אנשי בסוף עד

שקבלו, זוגות קחשיב אח״כ שגם אעפ״י בשוה ישראל
דרשות ]מתוך הלז. ראשונה במשנה נתכוין לזה מ״מ

ג׳[. טור רפ״ו דף לפ״ק, תקס״ב ח״ס
קיבל במרע״ה שכ׳ עתי״ט מסיני תורה קבל משה

ומשם הזוגות עד מסרוה, הנביאים ובכל
היינו קבלה נ״ל וכר, הצדיק .משמעון קיבל" ■מתחיל,

המוסר מרצון הוא מסירה משא": המקבל ברצון
רש״י ]כני׳ ע״כ,3ו באונס שמקבל אפשר המקבל אבל

מאונס תורה קבלו ישראל והנ^:^א'־^[,.. ■במדבר
בעצמו משה אבל בע״כ, 'משה אואם:•^תיל׳זיוצא

לבעלי לדור מדור נמסרה והדר מסיני, ברצון קבלה
עד מסירה אלא קבלה בהו תנן לא לכן אונסין

 בימי קבלוהו הדר כי ואילך י ומשם כנה״ג אנשי
•י. רי ■י י • י ור&ורצ -יזי״ה“ ,והמרו. ... קי״ט[. עמ׳ ועי׳ ]תקצ״ג; אחשורוש,וק״ל. ;ק

יהא לעולם משאחז״ל ע״ד וכו׳ בדין משונים הוו
 ]כלה גמליאל כרבן ומכבדן כלסטים בעיניך אדם כל

 כלהאדס את דן הוי הזהירונו אס כי פי׳ פ״ט[, ירבתי—־
הכלל ומזה עמיתך תשפוט בצדק ע״ז ודרשו זכות לכף

 "זה" כל 'כשרנתנ_ו^ךמ״מ בחזקת שראלי כל אקרו•
 מישראל אדם כל בזכות להפך וחייב עבר שכבר במה
 דאבא כעובדא וכהלכה כדין שהיה שעשה במה

 ממנו גנבו דרבנן שזוגא ]כ״א:[ ,תענית במס׳ יאומנא
מן שאינו ספק בלי ומ״מ שעשו, במה זכות לכף, יודגם■

 אולי כי כך, לידי יבואו שלא כלי את שאשמור ׳׳־׳־הגנאי
 שמים שלשם נאמר מעשה נעשה אם אך באמת, יגנבו
 וכן אביי ששלחם לש״ש שעשו תלמידים כהנהו •עשו

 וחשו וסייגים גדרים כמה חז״ל עשו ולכן לעולם
 ויצאו בעיניהם ישראל שיחשדו וח״ו רחוקות לחששות
 ככל להזהר ראוי שלכתחילה אלא אצלם, כשרות ■מחזקת

י״א[ ]קהלת שהע״ה שאמר מה הסוג ומזה האפשרי,
 יודע אינך כי ידך תנח אל ולערב זרעך את זרע בבקר

 תלמידים העמדת והכונה זה או הזה יכשר זה אי
 ידעת לא כי בזקנותיך גם להעמיד השתדל בילדותיך

 דן זה ואין כאחד שניהם או אלו או אלו יצליחו איזה
 לראות צריך .לעולם כי שבבחרותו התלמידים לחוב

 מתונים הוו מרםא פי׳ וזהו האפשרי, ככל להזהר
ולא זכות לכף לדונו היינו בצדק חברך את לשפוט בדין
בכל במחשבתם ידונו אלא הדיין לפני ממש אדין קאי

־" ~ ... י* י ■ י •. ־ . $ >;־? ־■ •■׳

 הרשע משפט עליו מלשפוט מתון ויהי׳ לזכות מעשיו
 בכל נזהרים תהיו להעשות שעתיד במה ומ״מ ח״ו,

 ידעת לא כי הרבה תלמידים והעמידו וזהו האפשרי
 ולא לתורה סייג עשו וגם זה, או זה יכשר איזה

 אלא זה, בדבר יחטאו ולא הס כשרים ישראל תאמרו
 ]תקנ״ח[. ודו״ק. כנ״ל האפשרי ככל סייג עשו

על עומד העולם דברים שלשה על ב[ ]משנה
 גמילות ועל העבודה ועל התורה

 ולא בפ״ע לפורטו דג״ח אולמי׳ מאי וקשה חסדים,
 השיבנו תקנו כנה״ג אנשי והרי ועבודה, בחורה נכלל

 תורה הרי לעבודת״ך מלכנו וקרבנו לתורתי״ך אבינו
 אדם בין גמ״ח בוודאי עכנ״ל לגמ״ח. ושבקו ועבודה

 כולה תורה בכלל ונכלל רבה מצוה שהוא אם לחברו
 עני ע״ד היינו אך — באו״ה אפי׳ מדיניות היא עוד

 יחלה ואם לפרנסו מחויבים למקום ממקום עובר
 ברפואתו, לעסוק צריכים מה, .אולי הליכתו בדרך
 מסייעים לפרנסתם לעשות יכולים שאינם עיר י ועניי

 שהיא אעפ״י מדיניות הכל וזה הצורך כפי אותם
 ולעשות להשתכר שיכול עני יש אס אמנם גדולה, מצוה

 הצבור, על עצמו ומשליך כפו מיגיע . וליהנות לעצמו
 שיחנה ולבסוף פה ומתעכב אחר ממקום הבא ומכ״ש

 מדיניות, ולא מצוה זה אין הצבור על מוטל עוד ייהי׳
 אבות ונחלת והון בית לו יהי׳ לביתו ישוב שאם ואפשר
 אנו והנה גמ״ח. מחק זה אין בעירנו מתעכב ואפ״ה
 ולעסוק הישיבה בני לפרנס ה׳ עם י מדרך רואים

 לעיל שכתבתי החסרונות וכל ובמהייתם ברפואתם
 והרבה ידם ממעשי לפרנס יכולים שרובם בהם, ימצא
 ומתעכבים אבות נחלת והון בית בעירם להם יש מהם

 אך — אחרים למקומות לילך ויכולים שנים כמה פה
 לא הם כי אנושיות גמ״ח זה שאין יבינו אלו ה׳ עם

 ה׳, תורת ללמוד רוצים באשר רק כלל, לכך צריכים
 ומכ״ש ככה, ימצאו לא אחר במקום וגס ובעירם

 גומלים כן על כפם, מיגיע ולהנות להתבטל להם שא״א
 לעבודת פנויים שיהיו כדי עוה״ז בצרכי חסד עמהם

 ועבודה תורה של גמ״ח הוא הלז גמ״ח נמצא ה׳,
 — ועבודה תורה והיינו וכלל, כלל גופיי גמ״ח לא

העולם זה על ועבודה לתורה השייך חסדים וגמילות
, ]תקי״ף[. עומד. ;
הגדולה כנסת אנשי משירי היה הצדיק שמעון

 ליושנה עטרה שהחזירו על כנה״ג נקראו וכו׳
 הדברים ס״ט.[, ]יומא והנורא הגבור הגדול ותקנו
 שישראל עליהם, עומד שהעולם אמר בעצמם האלו

 ונגד ומורא, וגבורה הגדולה הי״ת בדרכי יתנהגו
 הוא וגבורה בחסד, הוא שגדול גמ״ח הוא גדולה

 גבורתינו היא היא ועוד בגבורה, שניתנה בחורה
 ישראל שבאומות עזין אומות ע׳ בין תורה לקיים

 וגילוי מקדש מורא עבודה היינו ונורא כ״ה:[, ]ביצה
]תקצ״ד[. שכינה. גילוי זה הגדול, המורא ולכל שכינה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס152 מס עמוד שמואל בן משה סופר, ויקרא ג - התורה< >על
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שלזדק^אא׳ שמואלטעמא

 די שהי׳ ומנחה עולה מידינו לקח לא להמיתנו
 הראנו ולא ב׳ מיד, וילך שנראהו המלאך שיבא

 אליהם המלאך שיראה די שהי׳ אלה "כל" את
 איך ושיראו מהסלע האש שיוציא ולא לו וילך

 שבשביל צורך ללא שכ״ז המובח בלהב עולה
 השמיענו לא וכעת ג׳ אחת, בראי׳ די להמיתם

 ישראל את יושיע ושהוא נדר יהי׳ שהילד כזאת
 מה בעינינו זה נראה שלא מאחר פלשתים מיד

 לא שהאשה לנו שיאמר די זה לדעת לנו צורך
 לבשרינו שרצה אע״כ תטמא ולא יין תשתה
בעינינו. נראה שכ״ז

 כאשר לצמח ראשו שער ויחל כב. פט״ז.
 תפלתו הועילה עי״ז כי זה מספר הפסוק גלח.

 כמש״ב בשערותיו הי׳ כחו כי שנתחזק אח״כ
כחי. ממני וסר גולחתי אם כי י״ז( פסוק )לעיל

 א׳ צ״א בב״ב אביהו. בית וכל אחיו לא.
 אגב רשב״ם פי׳ נשיין שמשון[ ]של ואחתי׳

 דקאמר זה פסוק לפרש דבא וי״ל נסבי׳. גררא
 כמ״ש אחיותיו והיינו אביהו בית וכל אחיו וירדו
 יוצאי הוא אביו דבית א׳ ה׳ בקדושין תוס׳

 אבי ובית אחי דויגש קרא לפרש יש וכן חלציו.
אחותו. דינה שהיא

 עומד אהרן בן אלעזר בן ופנחס כח. פ״כ.
משום ההם בימים מש״כ ההם. בימים לפניו

שמוא

 בני שני ושם ג. פ״א. דר״ה( א׳ )הפטרת
 הקדים למה יל״ע לה׳. כהנים ופנחס חפני עלי

 כלל הוזכרו לא עלי בני והלא כאן זה הפסוק
 שזה יושב הכהן עלי ושם לומר והו״ל זו בפרשה

 שהי׳ אי׳ ברכות סוף דבירו׳ וי״ל להפרשה. נוגע
 ובמדרש רגלים לפעמי ישראל את מדריך אלקנה
 מעיר בדרך מסבב הי׳ איך באריכות אי׳ שמואל

 לרגל, שיעלו ישראל ואסף משפחתו כל עם לעיר
 לרגל ישראל עלו לא איך תתמה שלא וכדי

 לתרץ הכתוב בא לזה דאורייתא מ״ע שהוא
התנהגו לא שהם וכיון עלי בני שלטו ששם

 הכהונה שניטלה פי״א( )בתדא״ר אמרו שחז״ל
 קאמר ולכן ע״ש, בגבעה דפלגש במעשה מפנחס
 ממנו ניטלה ולא כה״ג הי׳ עדיין ההם דבימים
עדיין.

 לנשים לנותרים להם נעשה מה ז. פכ״א.
 התירו לא למה לכאו׳ וגו׳. נשבענו ואנחנו

 רמ״א למ״ש ראי׳ מכאן דיש ונראה השבועה,
 להתיר אין צרה בעת דנדר סמ״ה רכ״ח סי׳ ביו״ד
שם. בש״ך עי׳ מותר אין דיעבד דאף וי״א

 פי׳ רש״י אשתו. איש לכם וחטפתם כא.
 בני כשחטפו ממדרש( )כנראה ל׳ כ׳ בש״א
 הי׳ בכרמים לחול שיצאו שילה מבנות בנימין
 היא שבאת עד לחטוף רצה ולא ביישן שאול
 לא ולכאו׳ אחריו. ורדפה פני׳ והעיזה עצמה

 פי״א בתדא״ר אמרו שהרי החשבון לפי יתכן
 לידי והגיעו דורו את חינך לא שפנחס שמשום

 וניתנה מפנחס הכהונה ניטלה בגבעה פלגש
 שנה נ״ב בן ומת עלי מברכת נולד ושמואל לעלי

 כמ׳יש שאול לפני ומת א׳ כ״ח במו״ק כמ״ש
 כמ״ש כ״ט בן הי׳ שאול וכשמלך כ״ח בש״א
 ומלך כ״ה( בן גריס קרא )ומהר״י פי״ג בס״ע

 יתכן לא וא״כ רפי״ג בש״א כמ״ש שנים ב׳ רק
 צ״ל וע״כ בגבעה, פלגש בימי שהי׳ כלל

בזה. חלוקים דמדרשים

א׳ ל

 לזה ההמון על לרגל העלי׳ את השניאו כראוי
להעלותן. אלקנה הוצרך

 ובמדרש וגו׳. אלקנה ויזבח היום ויהי ד.
 שזה נהי וקשה עצרת. יום זה היום ויהי שמואל

 ובמדרש ברכות סוף בירו׳ כמ״ש רגלים בג׳ הי׳
 לרגל לעלות ישראל מדריך שהי׳ באורך שמואל

 או פסח של א׳ הי׳ אולי עצרת שהי׳ מנ״ל אבל
 )בפסוק מדכתיב למדוה דחז״ל וי״ל סוכות. של

 ואם ביתם אל ויבואו וגו׳ בבקר וישכימו י״ט(
 וע״כ ימים ז׳ לינה צריך הי׳ סוכות או פסח הי׳

דכל אי׳ בא ריש דבזוה״ק אע״ג עצרת. שהי׳

החכמה אוצר תכנת ע״י נהודפס36 מס עמוד ישראל יעקב בן חיים יוסף שמריהו קנייבסקי, דקרא טעמא



דקרא א׳ שמואל * טעמ שלח
 לומר א״א כאן ר״ה הוא היום ויהי שנא׳ מקום

 מימים מעירו ההוא האיש ועלה כתיב דהא כן
 וע״ב לרגל לעלות חיוב אין ובר״ה וגו׳ ימימה
עצרת. שהוא

א׳( ט״ז )ב״ב בגמ׳ ותבכה. תכעיסנה כן ז.
 בפסוקים מבואר וזה נתכוונו, לש״ש ופנינה שטן

 וקשה תכעיסנה כן ה׳ בבית עלותה מדי דכתיב
 הכעיסתה ולא ה׳ בבית עלותה מדי דוקא למה

 וכנראה בביהמ״ק שתתפלל שרצתה וע״כ בביתה
 לזה חששה שלא בשביל ע״ז התפללה לא שחנה

 לו יש כבר ובעלה פו״ר על מצווה אין שאשה
 והרגישה צרתה שהכעיסתה אחר ורק בנים

ע״ז. להתפלל לבה נתנה מזה שמצטערת
 וגו׳. אמתך בעני תראה ראה אם יא.
 רבש״ע הקב״ה לפני חנה אמרה ב׳ ל״א בברכות

 ואסתתר אלך תראה לאו ואם מוטב ראה אם
 מי לי משקו דמסתתרנא וכיון בעלי אלקנה בפני

 שנאמר פלסתר תורתך עושה אתה ואי סוטה
 זרע ונזרעה ונקתה דתניא וכו׳ זרע ונזרעה ונקתה
 היאך נשאלתי נפקדת. עקרה היתה שאם מלמד
 והרמב״ם ביחוד אסור והרי ואסתתר אלך אמרה

 בלא להוציאה שיכול כתב הט״ז מאישות בפכ״ד
 נתכונה לא דודאי וי״ל התראה. וא״צ כתובה

 שחנה תפילה היתה שזו אלא להסתר לילך
 יכולה ואני הואיל הקב״ה לפני התפללה
 טהורה ואצא לי יקנא ובעלי באיסור להתייחד
 בעבור א״כ זרע ונזרעה ונקתה בתורה והבטחת

 זה בעבור להפסיד צריכה אני כן עושה שאיני
זרע. לי מגיע ולא

 לא ופני׳ ותאכל לדרכה האשה ותלך יח.
 עלי של בברכתו בטוחה שהיתה עוד. לה היו

 ב״ב בטוחה היתה אם וצ״ב המפרשים. כמש״ב
 ממנו לבקש נגשה לא בתחלה למה בברכתו

 ישראל ואלקי אמרו ב׳ ל״א בברכות והנה ברכה.
 בדבר חברו את לחושד מכאן שלתך את יתן

 שצריך מנ״ל וקשה לברכו שצריך בו שאין
 מפני ולא מעצמו ברכה עלי דילמא לברכו
 על בטחה שהיא מזה דייקו דחז״ל וי״ל שחייב
שחייבין חיוב שהוא מכלל זו ברכה

 לבקשו הלכה לא בתחלה ולכן מתקיימת לברכה
 היתה אז ובירכה לברכה עפ״ד שנתחייב "אחר רק

 זה שמטעם ]ואפשר תתקיים זו שברכה בטוחה
 שיהא כדי מטעמים לו להביא לעשו יצחק אמר
 בודאי הברכה ואז טובה הכרת מצד לברכו חייב

תועיל[. !
 בנים ורבת שבעה ילדה עקרה עד ה. פ"ב.
 בן כל שעל ממדרש( )והוא פירש״י אומללה.

 שהרי וקשה שנים. פנינה קברה ילדה שחנה
 לשם נתכוונה שפנינה אמרו א׳ ט״ז דב״ב בפ״ק
 מזה ומוכח נענשה. ולמה שתתפלל כדי שמים
 באופן אפי׳ לחברו לצער הנכונה הדרך זו דאין

 ע׳׳מ תגנוב לא שאמרו ]וכעין לטובה שמתכוין
כפל[. תשלומי לשלם

 בפרשה ה׳. מנחת את האנשים נאצו כי יז.
 שלקחו מזבח רק ממנחה כלל נזכר לא לעיל
 שגם נראה ומכאן האימורים, הקטרת לפני

 בפרשה וכן הקומץ הקטרת לפני לקחו במנחה
 מראשית להבריאכם כתיב כ״ט( )בפסוק דלהלן

 בזבח כי מנחה כאן והזכיר ישראל, מנחת כל
 אלא עובר אין האימורין הקטרת לפני אוכל אם

 ב׳ נ״ט בפסחים כמבואר עשה מכלל הבא בלאו
 הוי הקומץ הקטרת קודם ממנחה כשאוכל אבל
 כמ״ש בלאו שעובר הדם זריקת לפני בקרבן כמו

 ה״ד ממעה״ק בפי״א הרמב״ם וכ״פ די״ז במכות
 משיירי האוכל ]וגם ה״ד פי״ט סנהדרין ובהלכות

 כמבואר לוקה הקומץ הקטרת קודם המנחה
 מועל וגם קומץ[ ד״ה א׳ ..ק״י בזבחים בתום׳
 יתכן ומ״מ א׳. ט׳ במעילה כדתנן קרבן וחייב
 אין שהרי הקומץ שהקטירו עד אכלו שלא

 על ולא קדשים בזיון על אלא מוכיחם הכתוב
 והי׳ הקומץ הקטרת לפני שנטלוהו לפי רק איסור
 בזיון בזה והי׳ מיד לאכלן נוטלין כאילו נראה

ע״ז. נענשו לכן ה׳ וחילול גדול קדשים
 שמואל במדרש בנימין. איש וירץ יב. פ״ד.

 ושאול עלי בני והרג הארון את שבה גלית פי״א
 )ועיין לשילה וברח הלוחות את מידו חטף

 עד הלוחות את נתנו היכן ויל״ע כאן(. ברש״י
שנתנום וי״ל חדשים. ז׳ הארון את שהחזירו
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כל יוציאו עדותן שיקבלו ולאחר וכד אחד הביא )ס( יח הסימן בזה המבוארים המחודשים דינים רמזי פרטי יד!
)מו.( כורר וה פרק סוף דכמשנה שימה וכר. לחוץ אדם כאחד: אלא נאמנים אק ותלמידו הרב אימתי נאן

 כל העדים אס שבודקין כשעה אלא לשון אדם כל דמוציאין סנן לא מכניסין לדבריו עדים חדינין מבעלי אחד הביא א>א< )א(
כל מוציאין כן ואסר הכל כפני עליהם מאיימין דכססלה כלכד אמד יתבאר כאשר כראוי עדותם ומקבלין העדים

דיינים הלכות יח—יז משפט חשן יוסף בית
)א( יח

קמגחדש בית

 כ״ס: כסימן עדות. בהלכות

 עדותן שמקבלין ולאחר ומ״ש

 וישאו לחוץ אדם כל יוציאו

 טרר זה כפרק בדבר. ויתנו

 אומר גממיה רט מטא (3 )סנהדרין
 הדעה נקיי של מנהגן היה כך

 דילן לכעלי מכלסין שטרושליס

 העדים אס ומכלסין דבריהן ושומעין

 רשע וזה הואיל יאמר לא רשע ואחד כשר אחד7 7ימל ואומ ומוציאין דכריהס ושומעין
בדיבורו משנה שאינו בחזקת וזה משקר וחזקתו ר:5בי ונומק ונושאין

 שני יחיו לעולם אלא סגן הרשע על הדין אטה
 מה לפי וידון שקר טוען מהם אחד שכל ובחזקת כרשעים בעיניו הדינין בעלי

סק כשריםכ בעיניו יהיו מלפניו טרוסקוכשיפ הדברים מן לו שיראה
מיד הדין שיפסוק וצריך יא(~0)י ך זבות: לכף אחד בל הדין־וידון את עליהם

 אחד לצער כדי הברורים בדברים ומאריך הדין מענה שאם לו שיתברר
טס: יט )ויקרא עול תעשו לא בכלל זה הרי הדינין מבעלי

 סאן: בכבוד מתפרנס ונמצא בדין אזכנו לפרנסו
 עשיר לפניו באו שאם גדול פני להדר ולא )נח(

 ישאל ולא יכבדנו לא והדיוט עני עם גדול וחכם
 יאמר ולא דינו בעל דברי יסתתמו שלא בשלומו

 אפטרנו אלא מתבייש ונמצא בדין אחייבגו היאך
 יחתוך אלא שלו את לו שיתן לו אומר ואח״ב

לפניו באו ואם~7רויז םמ: , לאמתו מיד דיןה

אחר

יח סימן

הסימן בזה המבוארים דינים רמזי פרנוי
א(:ר״מ בסימן דדייני שודא אמרינן היכא ]ב[ יודע: איני אומר מהם אחד ואם הדיינים חלקו אס ]א[

 עדותם ומקבלין העדים מכניסין לדבריו עדים הדינין מבעלי אחד הביא א )א(
אדם כל יוציאו עדותן שיקבלו ולאחר )א(. עדות בהלכות יתבאר כאשר כראוי

 בזכות דמהפכין אהא )ס׳ס( ט״ו וכסימן )ס״ס< י״ג )כסימן לעיל שכסכסי מה
 שיעמידנו מענין מדבר וכאן זכרם לו ימצא אס דוקא דהיינו מנס הסלמיד

 דינין בעלי שני יהיו לעולם זכופו: אסר שיפשסש כלמי חזקמו על
 ר״ל שקר. טוען ןמהם[ אחד שכל ובחזקת כרשעים בעיניך
לו: שסייב מה אפילו לו מסר והנמכע לו שנמסייכ ממה יומר מוכע שהמובע

:סהן שקבלו ערון ובשלסן כצ״ל עליהם. כשקבלו
 דכן ע״א( ל׳ )דף בורר זה סרק בריימא לחוץ. אדם כל יוציאו )א( יח

שדרושליס: הדעס נקיי נוהגין היו

 אמד כל טדקין כך ואמר למק אדם

 הרמכ״ס גם להדיא שכמכ וכמו נלכדו

 מהלטס עשר שנעה פרק נססלס

 רטנו כמט לא וזה )ה״נ< עדוס

 קנלס לאמר וכאן כ״ס כסימן כמקומו

 למק אדם כל שמוציאין כמנ העדות

 ליה דסטרא משמע בדבר וימנו וישאו
 אצל אדם שום יהא שלא דקפדיק

 יש וכן לו מטן חו ומסן המשא

 סרק סוף רמנ״ס אדנרי להקשוס

 ונראה )ה״ע( סנהדרין מהלכות כ״נ

 כאן ורטנו הרמנ״ס קאמר דלא
 לומר אלא למק אדם כל דמוטאין

 למק מוציאין דיטם כעלי 1)1) דגם
 ולפי העדים אס שמוציאין כמו

 אלא דמוציאין משמע לא דממסלסין

 מוציאין אין דירס למגלי אכל לעדים

 דנריהס ששמעו לאמר אף אלא אומן

 ואמר דבריו פירש לכן קיימי המס

 דיטס נעלי אף למק אדם כל דיוציאו

 כגמרא וכדאיסא נסמיה רט כדמט
 שאר אכל מ עיי״ש ל׳.( )דף להדיא

 ואינן דינין נעלי שאינן אדם כל
 אלא למק להוציאן צריך אין עדים

 סלמיד שהוא מי להטס ראוי אדרנה

להטס אין טר מלמיד דדוקא וחיק

 מססילין נסשוס דיט הגדול מן ממחילין ממונוס דיט )לב( ממונוח דיט אמד ריש שנינו )סי״א(: ט׳ סימן סוף כדלעיל לסטו לישב

 לשם ומוספוס גן (5 ע )שמום רב על מענה לא משוס דנריו על למלוק ירצו ולא הגדול יסיימו שמא הקטנים מן רש״י ופירש הצד מן
 שאילה דרן מקום ומכל חיישיק לא ממונומ כדיט אכל רב על מענה לא משוס הצד מן ממסילין נפשוס דיני וז״ל כמט דיני( ד״ה )לו.

 דמוקי למאן ממונוס אדיט נמי קאי דלנטוס גב על אף ממונוס נדיט ולא כחיב נפשוס כדיט רב על מענה לא ואפשר לענוס יכולין

משה דרכי
 לקמן וכתבתי ]ה[ רכ״ז סימן בתשובותיו ריב״ש כ״ב תחר והדין בדין טעות הוה שתבעו ממה יותר לו פסק ואם שתבעו מה כפי רק לו

ד(: )אות כ״ה סימן
 התובע תביעת על הנתבע שהשיב לאחר אלא עדים מקבלק אק ממונות שבדיני ספק אק ]רל״ד[ )רל״ה( סימן הריב״ש כתב )א( יח

זק: עכ״ל מטרחינן לא דינא בי ואטרוחי עדים צריך יהא ולא הנתבע יודה שאולי לפי
פרישה

 נמכרר אס אף ר״ל ככשרים. בעיניך יהיו הדין את עליהם כשקבלו עיין כר. שאינו בחזקת וזה עד כר כשר אחד לפניו באו ואם )ק(
 המובע דד לו שיש ישנה מלוה משום לו שכפר י״ל נמרור לו סייב שהיה
ככשרים כרמיה: מנעו שהפוכעו נמנרר אס איפכא וק י.( )נ״מ

 לא ודל תורה הזהירה זה על סא[ סו: ס״ק וש״ך סי״ב ב״ח עיין ס[
 )רמב״ס דל פני תשא לא סו( ים )ויקרא ונאמר נ( כג )שמות בריבו תהדר
וה על סגן שם(: )י־מב״ם גדול פני תהדר לא נאמר לכך סב[ שם(:
 תטה לא במצות אביק שהוא אע״פ בריבו, אביונך משפט תטה לא נאמר
 מה״ת אפרים ובית צד סימן אה״ע חת״ס שו״ת ועיין שם(. )רמב״ם דינו

מתחלה הדיין יקבלם שאם הדבר ונועם סדן ע״ב(: >עא יז סימן אה-ע
 ויפליגו אליהם זה יחוסו ינצלו והם דבריהם, בכל יאמק הרי אז כצדיקים,

 האמת מדת תלקה כך ומתוך שהוא, כמו הדבר מדת על יתר בטענותיהם
 וע״ע הצובאות(. פראות בעל ע״ש ע״א תכא דף ס״ב פ״ה ברוך )מקור
 קטנות הלכות ושו״ת מ״ח פ״א אבות יו״ט תום׳ רב סימן הריטב״א שו״ת
אמר לאש מה ןסו[ "כשקיבלו■׳: בש׳־צ לפנינו סה[ רעד: סימן ח״ב

 נקרא דצדיק ע״א קלד חולק פי על י״ל "כרשעים", מן בהיפך "כצדיקים"
 זכאי רק נקרא כדין רק העושה אבל הדין, משורת לפנים שעושה זה

 המשנה, לשון שהוא ■כזכאים" ולא "ככשרים" דנקט והא שם(. ברוך )מקור
דפו״ר ב״י עם הנדפס בטור סז[ כד: אות הגה״ט שמעק ממה יקע

 עליהם. "שקבלו" ככשרים בעמיו יהיו "אז" מלפניו וכשיפטרו הגירסא
"שקבלו". הוא והנוסח ליתא *אז" תיבת קדמונים ובדפוסים כתה״י וברוב

_______________________פרישה; נעיק____.——— ׳'
 עיין "יוסף, השייכינרלבית ברמזים מקומו זה דרמז נראה לכאורה א[ יה

 סימן לקמן וב״ח פרישה ב״י עיין והפועם ב[ הסימן: סוף ב*י
הובאו הריב״ש דברי ת שם: ומהרש״א פהרש״ל עיין ג[ ס״א: ים

עיי״ש: כה סעיף שם ובשו״ע כו מחודש כח סימן סוף לקמן בב״י נם

ופרישה דרישה הגהות
 רבא לפני התובע רביגא אמר אי נפשך דממה דעתו סוף על עמדתי ולא משם, למדו שמוהר״ם אלא דרוניא מהא ראיה מייתי דלא בריב״ש שם עיין ]ה[

 דרבינא כיק משם ראיה אק כן אם הטוב מרצונו לו כשיתן מועט דבר ממנו ליקה נתפייס ולבסוף הרבה תחלה ממנו שתבע שם היה כאשר המעשה הדיין
 לא ואי הדיין רבא אמר איך כן אם מועט דבר טמנו תבע אלא המעשה כל לפניו רבינא אמר לא ואי מדמי׳, בפחות ונתפייס יותר לו דחייב ידע עצמו

ם[: וצ״ע להפחידו ולא כן אמר דלדינא שם כתבו ואי< >ר-ה והתוספות שתבעו ממה יותר דהוא כיק כן לדק אסור הא הונא כרב לך דאינינא
והערות הגהות
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?ינים מאירת דיינים הלכות יז משפט חשץ כחן שפתי עח

 מ״ש בכלל חהו כר. לרחם לדיין אין {נ י׳ סעיף !קש״ב[: ע״ש לומר, דאסור מודים הכל אחד עד מר,נלין דבאין ט׳! ח׳ !סעיף שושן בעיר * כמ״ש
 שמחויבים יודעים דהכל והטעם ב/ סעיף זה בסימן מור״ם וכמ״ש מ״ח לפני יעמוד ומ״מ כר. יככדנו לא כאן דל: פני משא לא ט״ו[ י״ם ]ויקרא

 הוא זכומו, אחר ראיה בלא סזקמו על שיעמדו דוי|א היינו כר. דכורו משנה שאינו בחזקת וזה כב! זה: עטר טענסו יסחמס ולא ס״ם לפר לעמוד

י״ג בסימן מזה ועמ״ש ט״ו, סימן בריש והמחבר הטור שכמט וכמו זכוס, לו ימצא אולי ויפשפש דמ״ח בזכותו להפן דמצוה נתבאר כבר אבל דאסור,

שכל ובחזקה כגן ז׳ן: !סעיף בפרישה

 זה בדבר להתיישב וצריך לאלם פיך פתח משום
הדיינים. כעורכי יהיה שלא כדי הרבה

 יאמר שלא דל על בדין לרחם לדיין אין־[ט(ג י
 לפרנסו וחייב עשיר דינו ובעל זה הוא עני

 להדר ולאנ בכבוד מתפרנס ונמצא בדין אזכגו
עם גדול וחכם עשיר לפניו באו שאם גדול פני

 ולא דינו בעל דברי יסתתמו שלא בשלומו ישאל ולא יכבדנו לא1כא והדיוט עני
 שיתן לו אומר כך ואחר אפטרנו אלא מתבייש ונמצא בדין אחייבנו היאך יאמר

 משקר וחזקתו רשע זה יאמר לא רשע ואחד כשר אחד לפניו באו יואם לאמיתו מיד הדין יחתוך אלא שלו את לו
 כרשעים '"בעיניו הדין בעלי שני יהיו לעולם הרשע^אלא על הדין אטה בדבורו, משנה שאינו בחזקת וזה־ג(

 ככשרים בעיניו יהיו מלפניו וכשיפטרו מהדברים לו שיראה מה לפי וידון שקר טוען מהם אחד שכל "ובחזקת5
זכות. לכף אחד כל י'יוידון־ הדין את עליהם שקבלו

.,ה שעין ״ז5 מימן לזה דומה <0 ומקורות ציונים

 כד. כרשעים כעיניו יג< י׳ סעיף
 להסתכל דאין חסידים כספר במב ועס״ז

 דאסור כשטועניס, דין הנעלי בפני
 דוקא ונראה ]הג״ה רשע. בפני להסתכל

 ההיא ט ביניהם כפירה שיש היכא

ופשוט[: דהכא,

 שהמובע דהיינו שקר. טוען טהם א׳
 אף כופר חה לו, שחייב ממה יוסר חובע

כל וידון (ד1 לו: שחייב שיודע במה
 הוכחש אס דאפילו זכות. לכף אחד

 הלה או מבעו, שבמזיד ויודע פניו על

 מלוה דמשום י״ל מ״מ כדין, שלא כופר

 וכמ״ש כן, עשה זה על לזה שיש ישנה

השטעה: על משוד בדין נסק״ק צ״ב בס׳

תגר״א ביאור
 א/ ל״ו כחוטס כר. וצריך כו׳ פתח משום )ליקוט( טז. ט׳ סעיף

 עיין כו׳. לדיין אין יו. י׳ סעיף )ע׳׳כ(: מקומוס ושאר א׳ מ״א נ״ב
 כר: כגדול כקטן י״ק א׳ ]דברים פסוק על בספרי הוא וכן ב׳[ ]אות בה״ג

 פל משא לא ט״ו[ ]י״ט קדושים פרשס כהלם מורס כר. לדיין אין )ליקוט(
 מחפרנס ונמצא אזכהו לפרנסו סייב עשיר וזה הואיל זה, הוא על מאמר שלא ר)

 ק זה, הוא עשיר מאמר שמא ]גדול[, פל מהדר לא דל. פני משא לא מ״ל בנקיות
 והו גדול. פל תהדר לא מ״ל אביישו, אני כמה עד בבושתו אראה זה, הוא גדולים

בריט אטונן משפט תטה לא ו׳[ כ״ג ]שמות משפטים פרשמ מטלמא כר. באו

הגולה באד
 ממורח ז־־[ די! סנהדרין מהל• ]פ־נ שם הרמב״ם וכ״כ נסס״ו[ הטור לשון ג

 והרמב־נז סנו־ז ]הטור שם ג. נדו[. ני־ט (,)כ פ׳3 קדושים פרשה כהניס
 וכ״כ ה. 4ו׳ !□־ג משפטים בפרשח מכילמא ד. ב׳!. אות דלעיל מירושלמי

משגה ו. דאבות. קמא פרק ח׳ ממשנה "! די! ]מסנהדרין בספנ״ג הרמב״ם

שם. ו׳

 ואם )ליקוט( יה. )ע״כ(: ע״ש כר, כגדול כקטן פסוק על !שם[ בספרי ג״ג 1
עליו מטה אל הרי הוא ורשע הואיל מאמר שלא בדין לפניך עומד! וכשר רשע י׳,

היטב בארתשובה פתחי
 המנ״ד נפל להסתכל דאין ספידים כספר נסנ ועפ״ז כרשעים. יב י׳ סעיף פ״ז, סי׳ ח״ב יהושע פני בתשובות ועיין ע״ז. סי׳ ח״א בתשב״ץ ועיין

 היא. ופשוט ללהם, כפירה שיש היכא דוקא ונראה רשע, כפל להסתכל יאסור כשטועלן מפשוטו המובן כפי ]והשו״ע[ הרמב״ם דברי לפרש אפשר דאי שכתב
 סכומו להפך דמצוה נתבאר ונכר ]סקכ״בן, הסמ״ע נסכ וידון. .1* נסקי״גן: ש״ך כן טען לא אם אבל עלי, נאמן אינו ע״א הזה בלשון דוקא שיטעון שצריך
 הוכחש, מהם דאסד אף זכות. טו. ט״ו: כר״ס נמי׳ש זכרת לו ימצא אולי ויפשפש דמ״ס בב״ה, ורגלינו ידינו מצאנו לא דא״ב חדא חייב. העד את שהכחיש אע״פ

 על משוד כדן צ״ב כסי׳ כמ״ש ק, עשה ע״ז לו שיש ישנה מלוה דמשום י״ל ענ״פ והב״ד לחוץ ויוצאים מכחישו וזה א׳ עד מביא שזה יום בכל דמעשים
]סקכ״ח: סמ״ע השכועה. הוא הדין גוף דא״ב ועוד פקפוק. שום בלא דאורייתא שבועה פוסקים

מכל זה מ״ש הדק, לפסוק מחוייב יהיה עצמו שהבע״ד ס״ד ואיך פלא,
 חבירו את הכחיש שהבע״ד דאע״ם והיינו בפניו, שיכחישנו אלא לישנא, האי שיאמר דוקא דלאו הוא הרמב״ם בדברי הפירוש עיקר אך כר. הטענות
 פי על דאף מכחיש, שהוא יטעון עצמו הבע״ד אלא כן, יאמר דלא קמ״ל כלום, אינו בהכחשה וע״א הכחיש כבר הרי הדיין יאמר לא העד, הביא ותכירו
 א׳ עד אומר שאינו אף מכחישו דאם ודאי אבל מכחישו. שהוא בעצמו שיאמר צריך לכן לדבריו, ויודה העד נגד יעיז לא שמא חבירו את הכחיש שכבר

 כדין לפסוק מחוייכין הדיינק ע״פ, חייב אני העיד שזה כיון אך חייב שאיני בעצמי אני יודע אומר דאפילו מזו וגדולה כדין. דפסקינן פשיטא נאמן, אינו
 ליה טענינן היא קרובה שטענה כל כלל, הבע״ד הזכיר שלא טענה האפילו מזו וגדולה כר. ]ע״אן מ״א דף הבתים חזקת פרק דגרסינן מהא מוכח וזה תורה,

 עלתה דלא ואפשר הזכיר לא דהבע״ד אע״ג ואבד, לך היה פרוזבול דילמא טען נדרש )דר״נ( ע״בן ל״ז נגיטין בהשולח כדאשבחן לאלם, פיך סתת משום אבן
 זבנא מזבן גברא האי דתימא מהו הנ״ל הבתים חזקת פרק בש״ס דקאמר וזהו אנן, ליה טענינן כו׳ התירא שביק דלא היא קרובה שטענה כיון אלא לבו, על

 קרובה טענה אבל היא, קרובה טענה דלאו קמ״ל חזקה, שני האכל כיון היא קרובה טענה זו גם דתימא מהו ר״ל בו׳, ואירכס הו״ל ושטרא ארעא להאי
 פרק תמרים כפות בס׳ ג״ב כתב ממש בזה וכיוצא ע״ש. עכ״ד, לטענתו, לנו מה פטרתו, דהתורה כלל לטענתו דא׳׳צ א׳ בעד הבא ומכ״ש דטענינן, פשיטא

אינו א׳ דעד הדק יפסוק דהדיין בעיני יראה עלי, נאמן אינו א׳ עד לטעון ידע ולא שקר מעיד העד זה השיב הבע״ד דאם וכ״ת[ ד״ה ]צ״ב ל״ד דף הגזול לולב
 פרק הש״ס דברי כאן שהביא י״בן !סעיף בב״ח עיק הדיינים. כעורכי טו. ט׳ סעיף מזה: !סק״ד[ משפט שער ובספר ]סק״ז[ כתומים ועיין עש״ב. כו׳, נאמן

 ללמוד א״נ קרובו, לזכות ראיות הדיינים לפני לערוך איסור אק חשוב אדם דבאינו שמעינן ח״ל, וכתב דר״ב, דקריבתא מעובדא צ״בן פ״ה ]כתובות הכותב
 ראם דמוכוז רש״י לשון הביא ושוב שרי, לקרובו שלא אפילו חשוב אדם כשאינו לו דנראה מ״ח, דאבות פ״ק בתוי״ט ועיין עכ״ל. אמת, טענות לקרובו

 אם למחול עצה להשיא שמותר הרי״ף! מדפי ע״א ]מ״ה הכותב פרק בש״ג וכתב ח״ל, שכתב פ״ב ס״ק ס״ו סי׳ לקמן בש״ך ועיין ע״ש. שרי, לא קרובו אינו
 שם הש״ס ממשמעות והוא ותחבולות. טענות ללמד לדיין לו שאק הדיינים, מן הזה המייעץ יהא שלא ובלבד זו, במחילה הנאה שום ליורש לו יגיע

 לא בדבר דיין אינו שהוא דאף משמע דמתני׳ דמפשטא בהכי, לחלק דמנ״ל שתמה סק״ה, זה סי׳ משפט שער בספר ועיין עכ״ל. דר״נ, דקריבתא בעובדא
 מקרוב מיירי דהש״ג ואפשר בו׳, יורשים לגבי אלא התיר לא הש״ג דאף ואפשר אסור. אחר לאיש דאף ובב״ח בתוי״ט משמע וכן הדיינק, כעורכי יעשה

 ל׳ אות ע״ה כלל יעקב המנחת על שם ותמה זה, בענק שהאריך כ״ג אות יוסף ברכי בספר ועיין ע״ש. וצ״ע, אסור, בדבר דיק היה אם ואפ״ה להבע״ד,
 עליו וכתב בו׳. לטעות חיישינן לא בזה״ז משא״ב תורה, בני שאינן במקום מחמירים ג״ב ההיו הש״ס בזמן ה״מ להחמיר, חשוב (צדם דצריך הא שכתב,
 קמ״ב, סי׳ ]בטור[ וביו״ד ל׳[, ]סעיף ובשו״ע[ ]בטור ש״ח סי׳ באו״ח עיק חשוב, אדם דין מקומות בכמה הביאו ומרן הטור שהרי ותו בו׳, דחוקים שדבריו

 טענות לקרובו אפי׳ ללמד שלא ליזהר צריך חשוב דאדם רקמן במאי יוצא האמור ומן וכתב, ומסיק בו׳. ושו״ע! ]בטור קע״ג ובס״ס ס״א[, !בשו״ע קנ״ב ובסי׳
 יונה ורבינו ע״א[ פ״ו ]כתובות רש״י מדברי מוכח וכן ב״ח. הרב וכמ״ש לא, קרובו אינו אם אבל אמת, טענות דוקא לקרובו ללמד יכול אדם כל ושאר אמת,

 קרובים לשאינם לאגמורי ממנו ילמדו שלא חשוב דאז־ם בטעמא דאמרו הרי״ף[ מדפי צ״א מ״ה ]כתובות והר״ן ע״ש נ״ב כתובות נעי״ש והריטב״א שם! ]בשטמ״ק
רק היטב בהסתכלות שלא ]ו־״ל לראות טוב אבל כתב, ]סקי״א[ צבי עטרת ובספר בו׳. להסתכל דאין ]סקי״ג[ בה״ט עיין כרשעים. טו. י׳ סעיף :ע״ש נמי,

ע״ש: בדוק, וזה שירצה, מה יטעון עליו רואק וכשאין האמת, שיטצון כדי אימה ויטיל בפניו לראות[ }

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס183 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, כז( - )א א חו״מ יז - פריעדמאן< >מהדורת השלם ערוך שלחן



רש״י הראשונים ךביעי פרק אבות ©ל^י רמב״ם £

 כמו תורה, דין וןהו שבישראל. עני אפלו ההוא
 כמו הכיהנים, מן השקל מחצית התורה שפטרה
 כבוד ו. לזה. שדומה ומה במקומו, שבארנו

 ויכבד בעשןתה, הזריזות בהוראת הוא התורה
אותה, המעמידים הסכמים

כל אומר: יוסי רבי ו. יק בח• חבת אשר והספרים

הכריות; על מכבד גופו התורה, את המכבד

 אלא מניחה שאינו התורה. את המכבד בל ו.
 בני בו שיושבים ספסל על ולא קדש, במקום

 אומתם: ]דש תורה. גבי על תורה לא גם אדם.
 בעוד מספר ואינו תורה, ספר אל אזן הנוטה

 דש בו. החזן שקורא
 מניחו שאינו מי אומתם:
נ״א: ויוצא[. פתוח כשהוא

התורה. את המככד כל

 בךקו י התורה בכבוד להנית רוצה שאינו תלמיךך־הוא, עמרם בן יונתן שמא ברבי: שמעון רבי
 בצרת, בשני אלא התורה בכבוד לפרנס אמר לא רבי ]אף הכל. יכנסו רבי: אמר כדבריו. ומצאו

 רבי רוצה הןה שלא אלא לטל, רשות ?ש־לו והצו־יך מחסורו די לו שאין מי את לפרנס שמצוה
 עמי־האו־ץ בשביל אלא לעולם בא פרענות אין דאמר: לטעמה רבי — לעם־הארץ מממונו להקנות

 מפתסין היו שלא שראה שכיון הדין, משורת לפנים עמרם בן יונתן עשה ואף־על־פי־כן )שם(,
 בכבודה. להנות רצה ]ולא[ שלא( )אלא מפרנסין! הם תורה בכבוד אם־כן אמר: לבעלי־תורה, אלא

 בכבוד עצמו מפתם הןה עם־הארץ שהוא על־קנת לפרנסו רוצץ היו לא אלו כי הדברים, ונראין
 ולא בהם", "וחי ה(: יח, )ויקרא שנאמר בתורה, האמורות המצות מכל גדול זה עוין שאין התורה,
 שמעון ברבי אלעזר דרבי מעשה ההוא וכן הידועות. השלש מן חוץ ס, פה, )יומא בהן ש;מות

 וקבל זקן שהןה ומפני יד(, לא, )משלי לחמה" תביא ממרחק סוחר כאניות "היתה דאמר: בן פד, )ב״מ
 מי אבל מזאת, גדולה צדקה לך ואין במה, לו תה ולא ולהתרפאות לזיון צתך ותה יסוו־ין עליו

 קה, )כתובות שאמרו ומה עקר. כל תורה בכבוד להנית אסור מלאכה, לעשות דכול בתא שהוא

 בדבר אלא אמרו לא בכורים, הקתב כאלו הכתוב עליו מעלה חכמים לתלמידי דורון המביא ב(:
 ומה עם־הארץ. הוא ואפלו חשוב לאדם דורון להביא בני־אדם דרך שכן בו, רגילין שההדיוטות

 מלאי המטיל כגון זהו ?אלישע, ?תה להנות הרוצה ב(: י, )ברכות לברכה זכרתם חכמים שאמרו
 ואפלו ואתונות, מסין ממיני פטרן גם־כן והכתוב ומתר, מרבה, ששכרו חכמים, תלמידי של לכיס
 וכן חכמים; לתלמידי בהם זכה שהמקום הקבלה, על־פי הידועים דברים ובכמה גולגלתא, כסף

לברכה: זכרונו הלוי, מאיר רבנו העדן סדר

 שלא התורה? כבוד אי־זהו הבריות. על מכבד גופו התורה, את המכבד בל אומר: יוסי רבי ו.
)והמדבר( בשוה. כנגדם שם עומדים שהם ובכסא בספסל .ישב ולא בקו־קע, ספתם תיח

 בךא־6והפסוקיםץ מקרבה הוא ח־וע שדבר לומדיה, ואת אותה ומכבד תורה דברי על ]והחרד[
 הדן וכל צדיק, הוא כי בו שמחזקין החכמים, ועל הטובים על טוב שמדבר מי שכל )ש(נות?ת,

 לפניו וכשמיבדין זכות, להם תאה ואינו מכונים, שאינן לומר במעשיהן וחילק בכף־חובה אותם

 הדבר בזה ?י תסתפק. לא ובזה רשעות. שמץ ש?ש־בו ב?תע מנשיהם, את מצדיק הךשעים מן
 השלום, עליו המלך, שלמה שאמר זה, על ?ש־לנו שלם ופסוק בני־אדם. לבות להבחין תוכל

 שמקלל. מה לפי כלומר, מהללו", לפי ואיש לזהב וכור לכסף "מצרף כא(: כז, )משלי שנאמר
 פיח שאין מדבר, המינות לעדן ההוא ללבב", יראה "רה׳ :0 טז, )שמואל-א שכתוב ואף־על־פי

 נו־אים בדבור אך המינים, בלבות שמצנעין דברים הם כי מין, הוא אם בחברו להבחין באדם .

הלבד" הבדיותך־אחר־׳שהוא שיכבדוהו מסיעין השמים מן הכריות. על ד~5םג גי־פו !כמאמינים

רש״י

 לו מלמדה שאינו
 אתך לזהם "ואין

 או! יוסי רבי של
 י זה מתפשרין כן

 ׳ לידי בא ואינו
 ; ישנא שלא ]נ״א:
 נ שלא יגיל ולא
 ו ענש לידי בא

 עצמו החושף
 בעי עם שמתפשר

 דין. לבית ש?בוא
 דין בבית לטעין
 זיפע גזלן: יה?ה
 טע וטען תב,
 ונמצא בה, פטור
 ו אמר ועוד וכו׳.

 בהם שנכשל עד
? שוטה נמי: אי

 ה ועושה התורה
- אלה על יותר

ישמעאל רבי ז.
ושיטתם"

 אחתו תנים שם

 עצ שמונע מ?ני
 יסיב שמא וגזל■

 כ שלא שבועה
 הדיך מן עצמו

 ג ובעיון במתון
 ?טעה ולא ברין

 לכסיל תקוה כי

 כי חושב ואינו
 לבו וגס בעיניי
 החכמה כמניח

 ועל ?רא־חטא,
ע ה?א יודע כי
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 עעוזו לשואל נועם אמרי צוף בטחק הן כלים בשאלת חן טמון בחלואח חן
 לחכאים קמות ידברו מאל ביתו בגי וירגיל חפצם. לכל בביתו מימתסמו או

 מלתם זעוטוח פנים ירי על רגלם רבים מיסגעו באופן חג׳יל באופנים כביתו
 עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יהי מאמר אחר התנא סיים ולוח לביתו, טכוא

 עצכט אח מיעמו ביתו בני אצל שימחרל היינו אחר פירומ וכפי ביתך. בגי
 ואורחים עניים הם בית תבני כאלו בבית ונכנסין חיוצאין ושאר האורחים נגר

 היא רבה מסצוה מכן וכל בית. בני הם כאלו והנכנסין היוצאים ושאר והאורחים
 חטקום להם מצר שכנים לו ויש רכות טסות וגם ידים רחבה לו שיש למי

 בכית אשר ובתולה נערה למטות חרר להם אין לפעמים או אורחיהם כל להשכיב

 לביתו יכניס לא אכן בביתו. שישכיבם בבית אחו אשר ובחור לנער או

 וגם טאומה לו יגנוב שלא אצלו שכרוק טי רק בביתו לשכב אחרים טבחים

 לאחר ראגה קצת יהיה ואם ונקבות, זכרים ליחור כלל ראנח שאין כאופן

 עביר. קא רכה איסורא זו אף אלא טצוה בירו שאין בלבר זו לא הג״ל טכל

 אצלו שברוק טי רק חנ״ל באופנים לביתו ליכגום רשות יחן לא ביום ואפילו

חשט״ל, מסיטנם מכינה פני מקבלין שאינם כתות טר׳ אחת בכלל שאינו
 קשוח להם ירבר רק נזעמים פנים להם בהראות רי לא אלו כתות ר׳ בעלי אכן

 אח גם אחריהם יטשיכו בטרם טביחו ולגרשם הרעה סררכם שיסורו כטאור

 הענוד. בטרח לחפום הבית כעל יאטר ואם בטאו־, רע שסורם ביתו, גני לב
 קשים ברברים עול סלתעוח לשבר שטחוייב מנשוא נרול עונש לו יהיה ולשחוק

 להתנהג צריך וביושר כחום חסר נטילות כסרח לתפוס שרוצה וטי כגידים.

 לשאול כאולם בריא מטנו השואל לב יהיה למען בטאר רכה בלשון עצמו

 והנורא הנכבר השם אח ליראה שנוגע בטה אכן מפניו. יבוש ולא טמנו שאלתו
 קשוח להם לרבר חשוב טעלי רלא אינשי ננר עצמו יעשה הקרושה ולתורתו

 נשטעין שרבריו נכבר איש שהוא טי שכן וכל יענה לא וטהסוגם יחח לא טקולם

 שיש במקום פיו פתחי ויסגור כחרש עצטו יעשה או ויחניף עצטו יקטק שאל
 חולקין אין השם חילול שיש במקום ז״ל חכטינו אסרו הלא חשם חלול קצת

לפרנס. או לעשיר שכן וכל לרב כבור

זכות לכף לדון דין <
חסדים■ גמילות לדין •ייך

 שטנאה אחרת בטצוה ליזהר ירקרק בתיקונן אלי בסצוח לזכות חרוצה
 ולטרה זכזח לכף ארם כל לרון והיינו דאורייתא עשה למצות הררים בספר

 שאם ארם כל על נם אלא אריין רוקא קאי רלא עמיתך תשפוט בצרק טרכתיב
 ביותר הטורנל הרע יצרו יטצא בקלות לרוע ארם טעשה לרון עצטו ארם ירניל

 בשבילו לדבר או עם בווי* עם לייע׳ן כבוד הסרק או בים הסרק שיש בטקום
 שישים שאפשר השואל רצון למלאות שלא ועלילה סקום טחעם אחר כל אל

 כל יטנע לכן מעולם, השואל רעת על עלה שלא בטח חטא אשר עון עליו
לאוניו טגיע רק הדבר אם טבעיא לא הוכח לכף לרון וו מטרה עצמו ארם
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 אלא ידוע החמור ועונשו הרע לשון קבלת ראיסור רםשיטא הלשון מבעלי

 יאשיטנו אל כן פי על אף הכירו ריבר או שעשה לו שברור בטח אפילו

 למעשה וסבה טענה למצוא טחוסש בחפש יחפש רק לבבו וזרון מרוע שעשהו

 הדברים כל לכלכל בראשו עיניו והחכם נגדו אשם שלא ההוא ריכור או

 בשגגה כגון בעיניו הרע ההוא טעשה לחלוח בטה שירע ובצדק בטשפט

 לב רוע טנלה בזה חובה לכף תטיר לרון שררכו וטי וכיוצא בשכחה או
 שעשה הענין אם ואף פוסל. בטוטו הפוסל כל חכמינוו״ל אטרו ועליו עצמו

 זה מפני לא טקום טכל צר בשום זכות עליו ללטר שאק רע כך כל הוא חבירו

 ז״ל חכמינו שאטרו וכמו כפול שכרו ואררבה ובקשתו שאלתו טסנו יטנע

 קורטח סריקה שטצוח סי על ואף בשוגאו טצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב

 טקום טכל בטעינה כן שאק טה חיים בעלי צער שייך רבפריקה טעינה לטצוח

 אם וכן קורטח. טעינה יצרו אח לכוף שכרי ז״ל חכמינו אטרו שונא לנכי

 מקיים שאינו רק בלאו עובר איננו לו שהשאיל לטי כליו משאיל האדם אין

 להשאיל רצה שלא למי משאיל אינו אם אכז כראוי. חסר רנמילות עשה מצות

 חסר שנוטל טי המצוד. גורל מוכח זה מכל תסור. רלא בלאו עובר לו

 הארס לב יצר כי זו למרה זוכה ארם כל שאין מפני אכן רעה. לו שעשה לטי

 ירון אם כי זכות לכף לרון עצמו אח האדם שירגיל טוב לכן מנעוריו רע

 וקרוב חטור ולא תקום לא תשנא לא גדולים לאוין בהרבה יכשל חובה לכף

 הגרול, זה עונש וראה נא והבט עליו, יקבלהו לפחות או הרע לשון עליו שירבר
 בשער* יונה רבינו לשון אעתיק והנה עטיחך. תשפוט רבצרק עשה טצוח וקיים

 ידבר אשר ארם תראה כי לשונו, וזה זכות לכף לרון בענין שכתב שלו תשובה

 זכות או חובה לצר ומעשהו רברו אח לשפוט ויש מעשה יעשה או רבר

 )רצונו אמת ררך על זכות לכף אוחו לרון נתחייכח אלקים ירא ההוא האיש אם

 אלא זה אין כי עטך בל לבך כי אף ארם בני נגר בפה לזכות חרינהו שלא לומר

 לטובה( חברך שכוונת באמת להאמין לבבך ותרגיל תכריח אלא לב רוע

 הבינונים מן הוא ואם חובה לכף הרעה אצל ונוטה קרוב הרבר יהיה כי גם

 לכף ולהכריעו הספק להטות עליך יש בו יכשלו וסעטים החטא מן יזהרו אשר

 הרבר ואם עמיתך, תשפוט בצרק שנאמר החורת מן עשה מצות והיא זכות
 ואם חובה, לכף תכריעהו ואל ספק כטו אצלך הרבר יהיה חובה לכף נוטה

 תכריע בלבבו אלקים יראח אין כי בחנחו או לרוע מעשיו רוב ההוא האיש

 משפטם אשר האוילים טן ההוא החוטא אם אטנם חובה. לכף ודבריו מעשיו

 עור כשיש )היינו האיסור טן להפרישו השופטים אל יגירו כי טוב באולחם לשגות

 על מעיר לברו הארם היות טוב לא אחר ער הוא אם אבל עטו אחר ער

 איש החוטא ואם יחשב(. רע שם מוציא לכן עליו סוטכין שאין לפי חכירו

 נזהר ואינו שטים טלכוח עול טעליו הסורק כמו אלקים לפני ירא איננו אשר

 ולספר להכלימו טוחר היא עבירה כי יורע עטו שאר כל אשר אחת טעבירח

החנסין אח טפרסטין ז״ל חכמינו שאטרו כמו איכא( חיובא )ואפילו בגנותו
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 להשתמר דרכו, הימים ורוב סקרה דרך על בחטא גכשל אם אבל השם, חלול טפני

 בקצרה. יונח רבינו לשון כאן ער ביארנו, כאשר חטאו לגלות אק טעוגו

 דברי בהם וכלול ענק באותו הוא טקום טכל לענק טענק יצאתי כי ואף

 וטסורש כחוב טעאחי שלא בטה האדם הנהגת לרעת והשכל וטוסר חכמה

 ומסגי וטצוחיו. ה׳ לרבר החרר הקורא אל ינעם כי וידעתי אחר ססר בשום
 וכרסרין*( חסרים נטילות הטה גם כלה והכנסת חולים וביקור אורחים שהכנסת

 בסרר שגסררו ובסרר חסרים נטילות סרק אחר לסדרם ראיתי טסנק בסרק

 אקהי׳יחא טקהא טהרש״ל רבחשובת גב על ואף ארצות, רג׳ שחרית תפילת

 או ראשק איזה טירי נסקי לא רינא רלסום טאחר טקום טכל ההוא סדר על

המפורסם. סרר לשגות רציתי לא לכן אחרון

אורחים♦ הכנסת סרק
 טהר״ר החסיר שכתב טה לך אעתיק הנה אורחים הכנסת אופן ירירי שאלת

 כרושם תיברא ירי על בצרו והגהתי וכלשונו ככתבו שחבר שלם בחיי יונח

 )ונראה יפוח פנים בסבר לביתו יכניפם לביתו אורחים יבואו אם לשונו, וזה

 בעיר טיטיו עור היה לא ואם יבוא ומאין הוא טי לביאתו חיכף ישאל שאל לי

 שעיקר סובר האורח כי לבו טשברים אלו דברים כי עכשיו שמתארח הזאת—

 טחארח הוא לטה עליו ,הבית בעל בלב שיש להראות הטה הלא אלו שאלות

 ברברים עטו נכנם ביאתו אחר שעות איזה אם רק אחר בבית ולא בביתו

 שביה לו וטוב אשרי ילך ואנה יבא ומאין הוא טי לו שיורע ער לענק טענק

 שרואה האורחים עם רוטיה שנאלמו כאותם ולא יפוח פנים לו טראח הוא

 פעמים כי לאכול להם ישים בבואם וטיר עליו( הבית בעל שלב בעין עין האורח

 טאירוח בפגים לחטו להם ויחן לשאול, בוש והוא אכל לא והוא העני בא
 להם ויהיה ברבריו וינחטם בפניהם טלבו ישחנו ודאגה עצב לבבו היה אם ואף

 עליהם, ויעטור בעצטו הוא יטרח עברים אלף לו יהיה ואפילו נפש למשיב

 ובני ושפחות עברים כטה לו והיו למלאכים ששמש מאברהם נרול לנו מי
על שעשה טה ובכל ז״ל חכמינו כדרשת כערביים לו שנראו פי על ואף ביתו

 לפניהם יספר ואל ובעצטו, בכבודו לישראל הוא ברוך הקרוש שלם עצטו ירי

 וכטרוטה רוחם אח שוברים אלו רברים כי תלאותיו קצת לי אירע וכך כך
 לו, כארונים ויכברם בעמלו, שכר לו אין וכטעט כך אמר שבשבילם להם

 עצמו יראה האוכל ובשעת שכינה, פני טקבלת יותר אורחים הכנסת וגרול

 כלומר נפשך לרעב וחפק אומר הוא וכן יותר להם להיטיב יכול שאינו כטצטער

 וטוב טטתו במיטב ישכיבהו אצלו ילינו ואם לך, ליתן טח לי שאק נפשי תצא
 גדולה כי בהם לשכב עליו קצה נפשו תהיה שלא לבנים סריגים לו להציע

 והטשקהו הטאכילו טן רוח נחת יותר לו והוא בטוב שוכב בהיותו העיף מנוחת
סעורתו להתחיל יטהר ויגע עיף שהוא אורח לו יש אם זח שבכלל לי )ונראה

וכרסריץ• חמל נראה •(
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 . ימאס לא

 ויודיעהו ימהר
 לתת התקבצס

 והפורשים ;!ו
 מרוביהם אין

 )שם ;ידר :

 בהתקבצס "ג׳
 תדמי אל ד( •

 כר להס היה
 לא הד׳ ער.
זה ולפי ,ילס

 החיצונות מות
ואינם

ואל

 אני מהם אחד לחשך אם . האמונה"האמתית מן לבס ינץ שמא חוששין ואינם
 נתן וה׳ ה( א׳ )מלכים עליו שנאמר משלמה חכם אתה כלום לו אמור אטה; ולא אקרא
 ;ממני הרחק כזב ודבר שוא ל( )משלי והתפלל ;האדם מכל שלמה ויחכם לשלמה חכמה

 שברא כמו הש״י בראו כי גדול כחו כי ; ובשוא בכזב יכשל שלא חכמתו על סמך לא
 פירושי; על לאות וזה וגו׳. אני וראיתי ב( )קהלת הצדיקים,ע״ד וללבן לברר כדי החשך

 .צדוקי ונעשה גדולה בכהונה ששמש מי מצינו כי ;יספיק לא כי צדקתך על לסמוך לך שאין
 . ועד לעולם ככוכבים יזהיר אבל ינתק במהרה לא צדקתך חוט הרבים עם בהיותך אבל

 ונצחתיו יצרי עם נלחמתי פעמים הרבה תאמר פו ;למעשה בין לאמונה בין שנאמד או
 היצר לא כן אס ; יום בכל עליו מתגבר אדם שג יצרו והלא ; נמללתי ואני נשבר הוא

: אתך חדשות פנים כי עתה אתך הקדמונים בימים נצחת אשר

 הצבור מן יפרוש לבל החשיד לב על דבר .למקומו שתגיע עד חבירך את תדין ואל
 לפרוש לי טוב ולכך בצדי יושבים הרשעים ופלוני שפלוני בצבור אשב איך באומרו

~5האנ יי! והל,גב? השלום להתמדת גדול כלל שזה עוד /\ו־נ״ל בביתי ולהתפלל מהם
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צי׳7 1

 לעצמו אחד משפט האדם שפוט בסבת הם אדם בני בין הנופלות הקטטות רוב כי וזה
 ונפשך דעתך ויהיה למקומו שתגיע עד חבירך תדין אל הזהיר ולכן ;לזולתו אחר ומשפט

 אתה שתדין עד תשיבהו אל ;לו שעשית דבר איזה על אדם בן חרפך המשל .נפשו תחת
 וכן .שהרפך ממה יותר מחרפו היית לא אס לו שעשית מה לך עושה הוא היה אס בעצמך
 היה אה בדעתך חשוב בו נושה אתה אס חבירך אצל לך שיהיה ומתן משא בכל המשל
 להרבות גדול כלל זה דבר סוף . אתה גם לו ותשוה עמך שיעשה רוצה היית מה להפך
 תחת שם היה המקדש בית שלמה שבנה בשעה .במדרש חז״ל אמרו וכן . בעולם שלום

 מעתו על רקיע דמות ותשס פרעה בת הטעתו אחת פעם , הבית מפתחי מראשותיו
 ; שחר של תמיד זמן ועבר שעות ד׳ שעברו עד היום האיר לא עדיין לו אומרת והיתה

 שתגיע עד חבירך את תדין אל ואמרה קול בת יצתה להוכיחו; נבע בן ירבעם בא
 שבטל על שלמה את מוכיח ואתה במזיד לבטל עתיד אתה ומוספין תמידין כמה ;למקומו

 ויאשס בישראל הוא נשא רתת אפרים כדבר יג( )הושע הנביא אמר ועליו , בשוגג אחד
 וימת_ בבעל אשם נשיא וכשהיה לשומע רקח פיה ריםאמ מדרר כשהיה יימה_^ בבעל

 -התנא שבה וח״ו . תוכחת קבל לבלתי בזה הטועים האנשים לייסר אויכוין:! במעלו
 לחבירו לראות האדם יתגאה שלא לומר אלא תוכיח; הוכח כתיב שהרי תוכחה מצלת לבטל
 שיחשוד הנכון הדרך אלא ; ממנו רע היה במקומו היה אס אולי כי ;כהוגן שלא עושה

כמוהו; עושה הייתי במקומו הייתי אס ואולי אני גס קורצתי מחומר הלא יאמר כי עצמו,
:למדתי שושן/ז״ל ,ן הר״י ומפי ,בעצמו יאמין ולא ה׳ ביראת ויוסיף

 ד*לך גרסתהרמב׳׳ס היא זו §.8להשטע וסופו-לשמוע אפשר שאי דבר תאמר ואל
 בלשון דבר אלא ומקובל נעים וסופו מכוער יהיה שבתחלתו דבר תאמר אל ופירושה

 וכבר . מאד לה הוא צריך עם ברב היושב כי לכאן האזהרה זו וסמך .לכל ומובן צח
 מעטו כי האזהרה בעיניך יקל אל ז״ל הר״י וכתב .ידבר החסיד עם שגס דעתי הגדתי

 אריכות הא׳ הגביע .אחד בקנה משוקדים גביעים שלשה צריכה היא כי ,בה המתנהגים
 לו יהיה אס אך כי הדעת שקול הב׳ . אולת יעשה אפיס קצר יד( )משלי אמר ;אפים

 .בראשו עיניו החכם ב( )קהלת אמר ;לו שוה לא הטובה הדרך לבחור ידע ולא אפים ארך
 )מ=לי אמר ; ברוחו שימשול צריך שיהיה ; השלישית אל הוא צריך בידו שתיהס עלו ואם

 וקרוב ;האפשר מן להשמר הזאת הצואה עמודי ושלשתם .וגו׳ חומה אין פרוצה עיר כה(
לזה 3 ג אבות[ ]מסכת : חע״ב ח״ג רדב״ן עיין א
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כט ראו! תורה חידושי יחי
■י

 שלימ״א פאם הכהן אברהם רכי האדיר הגאון מרן

 כארה״ב מועצגה״ת ויו״ר ודעת", "תורת ישיבת ראש

ותושיה בעצה לימיננו העומד

תשנ״ד פיון ט׳ בס״ד

 ישיבת ראש שליט״א, וויספיש צבי מוהר״ר הגאון הרב לכבוד

עד: עדי וברכה שלו׳ שפע ת״ו עיה״ק בירושלים

 לכתוב לי ניחא לא ראובן", יחי הזכרון ב״ספר במאמר השתתפותי בדבר
 מאמר לסדר יכולתי לא שע״כ בריאותי, ומצב המרובות טרדותי ולהזכיר אמתלאות

 עמיתך׳. תשפוט "בצדי, המאמר להדפיס מציע אני ובכן הזכרון. פפר בשביל מיוחד

 כמבואר תורה לבני ביהוד ומכוון לרבים תועלת בו שיש מפני הזה במאמר בחרתי
 למרן לזכרון זה ויהי ראובן, יחי הזכרון בספר מקום לו לקבוע כדאי המאמר בסוף

 השנים עשרת במשך מאוד ומעריצו ומכבדו לו נאמן ידיד שהייתי זצ״ל הגאון
ודעת. תורה מתיבתא כראש פאר שכיהן

 מרובה הצלחה לו מאחל והנני התורה ולכבוד חותנו לכבוד יעשה וכת״ר
וכט״ם. רב שלום הפתיחה מעין בחתימה וחותם תורה, ברי־בצת בקודש בעבודתו

כאם הכהן יעקב אברהם

עמיתך תשפוט בצדק

א.
 תשפוט בצדק ת״ר: ל׳(: )דף □שבועות

יושב אחד יהא שלא עמיתך.
 אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד, ואחד

 עמיתך, תשפוט בצדק ד״א, דבריך. אה קצר לו׳
הגט׳. עכ״ל זכות, לכף חברך את דן הוי

 שני לדון לדיין אחד - צוויים שני כאן הרי
לכל והשני, ובצדק, בשוה דינים בעלי

להתבונן ויש זכות. לכף חברו את לדון אדם

 אינו או גמורה מ״ע הוא השני הציווי גם אם
המקרא על חז״ל שסמכוהו טובה, מדה אלא

הזה.

 מבואר קע״ז( )מצוה להרמב״ם בסה״מ
וז״ל: דאורייתא, מ״ע שהיא

 דינין בעלי בין להשוות הדיינים לכל שצוונו
 הציווי עליהם שכולל מהכוונות אחת וזו וכו׳

 תורה דין לדון מצווה איש שכל ג״ב ובא הזה,
חברותיי את שידון שיתחייב ג״כ ובכללה וכו׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס32 מס עמוד {11} ;<< בבלי זיכרון>>תלמוד ספר :פיין< ראובן >לרי ראובן יחי
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זכרון חורה חידושי קוב>ל

 לטוב, אלא ודבריו מעשיו יפרש ולא זכות לכף
 שמקרא רל״ה( )מצוה החינוך כתב ובן עכ״ל.

 רק נוהגים מהם שנים - צוויים שלשה כולל זה
 בין נוהג והשלישי לדון. הראויים בזכרים
 )שע״ת יונה רבנו וגם בנקבות. ובין בזכרים

 "והיא בפירוש כתב די״ח( אות שלישי שער
 ח״ח, לספר בפתיחה הח״ת דאורייתא". מ״ע

 לעבור לשה״ר בעל שעלול עשין י״ד כשמונה
 תשפוט בצרק של מ״ע ג״ב מונה עליהם,
לכ״ז. דן ואינו חברו את מגנה הוא אם עמיתך,

 מרה אלא שאינה נראה גיסא לאידך אולם
בפיה״מ הרמב״ם כתב שכן טובה,

 בלתי ]האדם[ וכשיהי׳ וז״ל: מ״ו( פ״א )אבות
 משני לאחר מכריע בלתי והמעשה ירוע

 לכף שתדין החסידות בדרך צריך הקצוות
 ה״ז(, )פ״ה דעות בהלכות וגם עכ״ל. זכות,

 כגון לת״ח, הראויות ההנהגות כשמציין
 וכו׳ אדם לכל שלום מקדים בנחת, דבורו
 - זכות״ לכף האדם כל את ״ודן בתוכן כולל

ת״ח. של התפארת ממדות שהיא משמע

 המשנה חומר כמין מובן יהי׳ )ולפי״ז
רב, לך עשה מ״ו(: )פ״א באבות

 לכף האדם כל את דן והוי חבר, לך וקנה
 צריך - ת״ח להיות תרצה אם כלומר, זכות.
 חברותא, רב, דהיינו: דברים, שלשה אתה

 ונקט ת״ח. של המדות בנועם והשתלמות
 יסוד בו, תלוי שהכל יתד שהוא מפני זו מדה

יקרה(. מדה לכל ושורש

 היטב באר הענין את הח״ח ביאר כבר אכן
בינוני, באדם - ורבנ״י הרמב״ם ע״פ

 החטא מן נזהר הוא כלל שבדרך דהיינו
 מצ״ע שקול, והמעשה בו, יכשל ופעמים

נוטה המעשה אם ואפילו לכ״ז. לדונו מה״ת

 חובה, לכף להכריעו אסור חובה לכף יותר
 גדול בדוחק אפילו לכ״ז לדונו מחוייבים

 אפשרות צד שום שיש כמה כל רחוק, ואופן
 ידוע בלתי איש הוא ואם טוב. להיות בעולם

 חיוב אין רשע, או צדיק הוא אם טיבו, מה
 בעלמא. טובה מדה רק לכ״ז לדונו מה״ת

 מיירי הנ״ל דעות ובהל׳ בפיה״ם הרמב״ם
 שהיא כתב ע״ב ידוע, בלתי באדם בהדיא

 במסכתא אבל ת״ח. ומדת חסידות מדת
 הוא המדובר ובחינוך ובסהפ״ט שבועות,
 רשע שאינו מכירו ואתה לך שידוע בחברך,

 לב״ז חברך את דן הוי בגמרא כתוב שכן ח״ו,
מדאורייתא. גמורה מ״ע זוהי -

 הוא בעולם שהנוהג הדבר )ומתמיה
וצדיקים ת״ח על דדוקא להפך,

 חובה לכף לדונם הממהרים קופצים הרבה יש
לגנאי(. ולדורשם

זכות? למוד הוא היכן עד

 דנין לכ״ז חברו את ת״ר-הדן קכ״ז: בשבת
אחד באדם ומעשה לזכות, אותו

 אחד בעה״ב אצל ונשכר העליון מגליל שירד
 לי תן א״ל: עיוהכ״פ שנים. שלש בדרום
 אין א״ל: ובני, אשתי את ואזון ואילך שכרי

 תן לי, אין א״ל: פירות, לי תן א״ל: מעות, לי
 תן לי, אין - בהמה לי תן לי, אין - קרקע לי
 כליו הפשיל לי... אין - וכסתות כרים לי

 הרגל לאחר נפש. בפחי לביתו והלך לאחוריו
 ג׳ משוי ועמו בידו שכרו בעה״ב נטל

 משתה של ואחד מאכל של אחד חמורים.
 אחר לביתו. לו והלך מגדים, מיני של ואחד

 בשעה א״ל: שכר. לו נתן ושתו שאכלו
 לי "אין ואמרתי שכרי" לי "תן שאמרת
שמא אמרתי - חשדתני? במה מעות״,

החכמה אוצר תכנת ע״י ננהודפס מס עמוד {11} ;<< בבלי זיכרון>>תלמוד ספר :פיין< ראובן >לר׳ ראובן יחי



תורה חידושי יחי

 - בהן. ולקחת לך נזדמנה בזול פרקמטיא
 לי. אין ואמרתי בהמה לי תן שאמרת, ובשעה

 ביד מושכרת שמא אמרתי - תשדתני? במה
 ואמרתי קרקע לי תן שאמרת, בשעה - אחרים.

 שמא אמרתי - חשדתניי במה לי, אין
 אין שאמרתי ובשעה - אחרים. ביד מוחכרת

 אינן שמא אמרתי - חשדתניי במה פירות, לי
 כרים לי אין שאמרתי ובשעה - מעושרות.

 שמא אמרתי - חשדתני? במה וכסתות,
נכסיו. כל הקדיש

 נכסי כל הדרתי הי׳. כך העבודה, א״ל:
עסק שלא בני הורקנוס ***בשביל

 לי ׳התירו בדרום חברי אצל וכשבאתי בתורה,

 המקום לכ״ז, שדנתני כשם ואתה, - נדרי כל
הגמרא. עכ״ל לזכות. אותך ידין

בו נהג וצדיק, יר״א הי׳ בעה״ב אם הנה,
להפוך עליו, המוטל כדין השכיר

בו נהג בינוני, איש הי׳ ואם כך. כל בזכותו
חסידות. מדת

שאותו איתא, שמות פי׳ )בשאילתות
עקיבא ר׳ הי׳ אחד" "אדם
מדות לו היו וכבר ת״ח. שנעשה קודם
בגמרא כמ״ש לת״ח, ראויות תרומיות
ואולי ומעלי", "צניע שהי׳ ס״ב( )כתובות

 הי׳ והבעה״ב שזכה. למה אח״כ זכה זה בגלל
 אצל תורה שלמד קודם ג״ב הורקנוס, בן ר״א

 שאלה בהעמק באריכות עיין ריב״ז,

להנצי״ב(.

ב.

עמיתך". תשפוט "בצדק

נקרא מעשיו על והערכה אדם על השקפה

לא ן ראובן

 למעשה המשמש הביטוי אותו משפט,
 אחד בדבור יחד כללם והכתוב בית-דין,

אחד. ובצווי

מלמדנו? זה מה

לדיין: אזהרה איתא, ז׳( )דף בסנהדרין
את" אחותי לחכמה "אמור

 כאחותך הדבר לך ברור אם - ז׳( )משלי,

 אל - לאו ואם אמרהו, - לך אסורה שהיא

 בירמיהו עה״פ חז״ל שם דרשו ועוד תאמרהו.
 לך ברור אם - משפט״ לבקר ״דינו כ״א(: )פ׳

 תאמרהו. אל - לא ואם אמרהו. - כבקר הדבר

 שני ואינם צריכי, דתרוייהו הגר״א וביאר

כאחד. הבאים כתובים

 הוא לך אסורה שהיא לאחותך הדמיון
לבקר הדמיון הדין. בירוד על משל

 לדיין אסור המציאות. בירור על משל הוא

 יחד. גם הבירורים שני לו שיהיו ער לדון
 אם לזכות אם חברו, את לדון בבא הדין והוא

 בורין. על וההלכה העוברא לדעת צריך לחוב,
 אלא הוה, היכי דעובדא גופא יודע אינו ואם

 ויאמר יפקפק חברו, על לעז איזה ששמע
 בגו, דברים יש אולי או כלל אמת אינו שמא

 וכדומה. ויתר, בחסר הספור לקוי שמא

 על הענין כל את בעצמו יודע אם ואפילו

 ההלכה לו ברורה שאין אלא כרעיו, ועל קרבו

 תיתי מהיכי ודקדוקי׳, פרטי׳ כל על בזה

 נאמר: ע״ז עמו. הדין שמא חוב, לכף לדונו

עמיתך. תשפוט בצדק

 הקדושים ובספרים בחז״ל איתא עוד
מעשה עושה חברו על חוב שהמלמד

 מעלה. של דין עליו ומעורר המקטרג, שטן

עוון הוא פלוני בן פלוני מעשה האומד
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 וכדומה, השם, חילול נבלה. מעשה פלילי,

 כקטגור הוא הרי - וכך כך לו לעשות וראוי
 מעלה. של בב״ד פועלים ודבריו דין, התובע

 שבהדיוטות הדיוט שאפילו הח״ח העיר וכבר
 לדין מישראל אדם על מוסר מלהיות נמנע

 הוא הרי כן והעושה למשטרה, או הממשלה

 אפוא, היתכן הבריות. בעיני ונתעב נבזה
 מעלה, של ב״ד לפני חברו על אדם שילשין

ח״ו? הדין את עליו למתוח ויגרום

 "תשפוט", הביטוי זה, לפי מתאים, מאד מה
של ענין ובפשוטו באמת הוא שכן

 חברו על שבדבריו אלא עוד, ולא משפט!

 שביאר כמו - עצמו על גם משפט חורץ הוא

 מט״ז( )פ״ג באבות המשנה את הבעש״ט

 מדעתו", ושלא מדעתו האדם מן "ונפרעין

 האדם מן נפרעין מעלה של שבב״ד דהיינו

 שהוא אלא עצמו, על הוא שפוסק הדין כפי

כיצד? עצמו. את שדן יודע אינו

 להוכיחו דוד אל הנביא נתן בא כאשר הנה,
י״ב(, ב׳ )שמואל בת-שבע מעשה על

 אתת, בעיר שהיו אנשים שני אודות לו סיפר

 אם כי כל אין ולרש רש, ואחד עשיר אחד

 לאיש הלך ויבא וגו׳ קטנה אחת כבשה

 הרש האיש כבשת את ויקח וגו׳ העשיר

 באיש דוד אף ויחר עליו. הבא לאיש ויעשה

 האיש מות בן כי ד׳ חי נתן: אל ויאמר מאד

 אתה דוד: אל נתן ויאמר זאת! העושה

 עד מביתך חרב תסור לא ועתה האיש!...

שפסקת[. ]כמו עולם....

 עם גם ההנהגה היא שכך הבעש״ט אמד

אדם לדון כשבאים - אדם בני שאר

אתר אדם על ספוד לו משמיעק שמים בדיני

 הוא,- שעשה למה הדומה מקרה לו מראי! או
 יגזור כאשר לו, יעשה כן מפיו היוצא וככל

משפטו. יהי׳ כן חברו על אומר

 )שבת חז״ל מאמר יותר יוטעם זה ולפי
אותו דנין זכות לכף חברו הדן קכ״ז(:

 בזה אלא מדה, כנגד מדה רק זו שאין לזכות,

 את דן הוא הרי לזכות חברו את שדן גופא

לזכות. עצמו

 דאיתא זה, לשון שייך דשפיר ונלענ״ד

יש "אם ל״ב(: )שבת בגמרא
 לאדם להגיד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו

 )איוב שחת" מרדת פדעהו ויאמר ויחננו ישרו

 ותשעה ותשעים מאות תשע אפילו ל״ג(,

 - זכות עליו מלמד ואחד חובה עליו מלמדים

 אומר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעזר ר׳ ניצול.

 באותו ותשעה ותשעים מאות תשע אפילו
 ופירש״י, ניצול. - לזכות ואחד לחובה מלאך

 מני אחד והוא זכות עליו שמליץ מלאך דאותו
 צדדים תתקצ״ט שיש עליו מעיד ג״כ אלף,

 אלף מני אתד צד בו שמעורב אלא לחובה
 עליו מליץ הוא זו זכות סמך ועל לזכות,

ניצול. לטובה,

 שאין כלומר לזכות", אותו "דנין והיינו

דרובא רובא על כלל משגיחין

 הדין שמטין אלא שבמעשהו החוב דצדדי
 כל זכות צד איזה של דמיעוטא מיעוטא ע״פ

 נפלא חסד ראוי ולמי בו. המעורב שהוא
 אפילו חברו של בזכותו שמהפך למי - ? שכזה

 ורק אך תמיד ועינו מאד, מאד רחוק באופן

שם. המצוי׳ הטובה הנקודה על

 תשפוט "בצדק הלשון על להעיר יש עוד
חסד של ענין הוא שלכאורה עמיתך",
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 ובפרט אדם, של לזכותו הכף את להכריע
 אכן, החוב. לצד יותר נוטה שבאמת במקרה

 הספד בענין שד״מ( )סימן דעה ביורה איתא
 מדאי יותר בשבתו להפליג ואסור בזה״ל:

 ומוסיפין שבו, טובות מדות מזכירין אלא
 והקשה עכ״ל. יפליג, שלא רק קצת, בהם

 הרבה? שקר לי מה מעט שקר לי מה הט״ז:
 ידעו לא דמסתמא וז״ל: יוסף בברכי ותירץ
 מדות בו שהיו דכיון מדותיו, תכלית העולם
 נתפרסמו, לא מהם דקצת ספק אין טובות

עכ״ל.

 מעריכין אין האדם שבחיי הוא ידוע דבר
את מקטינים רוב וע״פ כראוי אותו

 בהספדו בשבחו קצת כשמוסיפים ע״כ ערכו,
 בזה מתקרבים אדרבא אלא כלל שקר זה אין
 אינה שההוספה מאד ויתכן האמת, אל

 דקרא לישנא נמצא דאמת. אליבא מספקת
 הצדק - עמיתך תשפוט בצדק היטב: מדויק

לכ״ז. חברך את לדון מחייב

ג.

 - י׳( )משלי אהבה״ תכסה פשעים כל ״על

הוא הבריות לאהבת מובהק סימן
 ובמקום כלל. נראים שאין עד פשעים כיסוי
 "ואהבת שנצטוינו כמו רעים. אהבת שיש

 לטוב. ולצדד זכות למצוא נקל כמוך", לרעך
 כך עצמו, על חוב רואה אדם שאין כשם

חברו. על חוב לראות לו יקשה

 ספורים לסתם להאמין שאין פשיטא,
איש הנמסרים גנות של ושמועות

 כהויתן הדברים אין רוב שע״פ איש, מפי
דברים. וחילוף שקר תערובות בהם ויש כלל,

ראונ£

 הענין, צורת כל את המשנים וגרעון. תוספת
 )משלי דבר" לכל יאמין "פתי נאמר וע״ז
 המעשה את בעצמו ראה אם ואפילו י״ד(.

 בגו דברים יש אולי לומר יש עדיין ה״רע",
 מאיזו אנוס או הוא, שוגג או עמו, ונימוקו

 ויש נתכוון לטובה או לנו, ידועה בלתי סיבה
 שפעולתו אע״פ הטוב רצונו עם להתחשב

 כוונתך בכוזרי: שנאמר ע״ד טובה, אינה
רצויים. אינם ומעשיך רצוי׳

 והוא חברו של מדבורו נפגע שאדם פעמים
שהוא אלא כלל, לרעה נתכוון לא

 מלים מפליט דבורו ובשטף בשפתיו אץ
 פעמים אדעתי׳. ולאו ומעליבים המכאיבים

 לכל שכול כדוב הוא והרי וצועק כועס שאדם
 לפלוני אירע מה תמה: ואתה בו, הפוגע
 - דבר? לא על אדם בני על מתנפל שהוא
 בדאגה, או בצער שרוי שהוא הדבר, קרוב

 וכבר ברוחו. שליט איננו לבו מרירות ומתוך
 )ב״ב צערו" על נתפס אדם "אין חז״ל אמרו
 ובקש מעלה כלפי דברים איוב כשהטיח ט״ז(.

 "איוב עליו? כתוב מה פי׳, על קערה להפוך
 )איוב בהשכל" לא ודבריו ידבר בדעת לא

 דעת ועל דעתו על מעבירו צערו כלומר ל״ר(,
 איוב, לחברי הקב״ה אמר ולבסוף קונו.

 נכונה אלי דברתם "לא קשות, אליו שדברו
איוב". כעבדי

 והדאגות הטרדות רבו אלה בימינו
אדם. בני לבות על המעיקות

 רוח ושברון הנפש פיזור עצבים, מתיחות
 פעם מדי הם עלולים כך ומתוך טובא. שכיחי
 ולדבר יעשו לא אשר מעשים לעשות בפעם
 שאח״כ, מאד מצוי וגם כהוגן. שלא דברים

על ומצטערים מתחרטים הם רוחם, בהשקיט
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 את לדחות לו נקל בזה, המתבונן כל הנהגתם.

 ידים בשתי בלבו המתעוררת ההקפדה

באהבה. הפשעים על ולכסות

 "התחת לרחל: כשאמר אבינו, יעקב הנה

"הבה לו: שאמרה בשעה אני"? אלקים

 ומ״מ בתוכחתו, צודק הי׳ בודאי בנים", לי

 עונים כך יעקב, ע״א(: )בר״ר חז״ל עליו טענו

 אין לב ומדת מעוקה לנפש המעוקות?. את

 עלי׳, להתרעם שלא ומכש״כ להוכיח, ראוי

 ופיוסין, רכה בלשון לבה על לדבר אלא

הצער. את להפיג

 ננעלו. לא סנגוריא שערי דבר, של כללו

לדון הבא לכל לרווחה הם פתוחים

 שנעשה המעשה אם ואפילו לכ״ז. חברו את

 האדם כל את לפסול אין מ״מ להצדיק, אין

 על זה רעיון מפרשים סמכו )וכבר כך. משום

 האדם כל את דן "הוי המשנה: לשון דקדוק

 בש״ם הפסוקה ההלכה מן ולמד צא לכ״ז"(.

 הגע לעדות. כשר - במלוה הכופר ופוסקים:

 שהלוה הלואה משמעון תובע ראובן עצמך,

 דברים היו "לא בב״ד טוען ושמעון לו

 הוא בעלילה סח, הוא מה יודע איני מעולם,

 לו. שהלוה שראו עדים באו ואח״כ עלי". בא

 ד״ת יש ולמחר וגזלן. שקרן שמעון נמצא הרי

ושמעון זה, בב״ד אחרים דינים בעלי שני בין

 ע״פ הדין וחותכין אותו מקבלין להעיד, בא

 כשר במלוה הכופר - שני עד בצירוף עדותו

 ההלכה קמשתמיט... דאשתמוטי !לעדות

 ח״ו, לגזול, נתכוון שלא עליו זכות מלמדת

 ומפני שעה, לפי המלוה את לדחות אלא

 לע״ע לכפור מוכרח עצמו את ראה דחקו

 ואין בכפירתו, שמעון חטא אמנם בב״ד.

 אין בכ״ז אבל שעשה. המעשה את להצדיק

הוא. כשר אדם עדיין האדם. כל את פוסלין

 בני אצלי. היא וגדולה אחת הערה עוד

זו, במצוה להזהר ביותר חייבים תורה

 הרי זכות. למצוא טובא מורגלים שהם משום

 הרמב״ם את לזכות תמיד הם עסוקים

 ה״קצות" את ליישב הראב״ד, מהשגות

 נוחה דעתם ואין וכו׳ וכו׳ הנתיבות מקושיות

 שיטות להצדיק דרך שימצאו עד עליהם

 עמל רוב בזה ומשקיעים זו, עם זו החולקות

זכות למצוא מהם יבצר אפוא, למה ויגיעה.

בקצת אותם, גם להצדיק חבריהם על

התבוננות?

תשפוט "בצדק מצות לקיים הזוכה כל
חבילות מחבילות ניצול כראוי עמיתך"

 ששרשן ותרעומות, בהקפדה הכרוכות עברות

 והוא - זכות, לימוד במקום חוב לימוד הוא

לבריות. ונוח למקום נוח
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לא ( הגדול שעד הראשון*. שעד

 גם ית״ש, לבוראינו בתמידות נ״ר נתינת של השרשיות, וו העבודה ומכללות

עצים" על כגון עה״ו, של הגשמים בדברים האדם יסתכל אם

 יתברך הבורא של הנפלאה חכמתו במחשבתו יכוין הגשמי, דבר כל ועל ואבנים

 זו אבן בבריאת הנפלאה וחכמתו פירותיה ובצמיחת זו עץ בצמיחת ויתעלה, שמו

 הבורא של הנפלאה בחכמתו האמיתית כוונה יכוין אם וביחוד בהם. וכיוצא

 השפל עולם עד לעילה מעילה נתהווה הקדושים העליונים מהעולמות איך ית״ש,

 שאין בזה, הנפלאה וחכמתו ה׳ גבורות ה' גבורות הגס, העכור חומר הגשמי הזה

 ניצוצות האדם •מוציא הנ״ל בכוונה ואז קצהו, אפס אף משיג האנושי שכל

 של מצות התרי״ג כל של העבודה שורש והיא הנ״ל. הגשמיים מדברים קדושות

 זו עבודה שע״י ברור וזה זו. בהערה ודי המקובלים. מספרי כנודע הקדושה, תורתנו

 כל אל האדם יתאמץ ויתעלה, ית״ש ובוראנו ליוצרנו בתמידות נ״ר נתינת של

 ליוצרו נ״ר יותר שיגיע באופן נכון, היותר צד על בשלימות אותם לעשות מ״ע

 של הן גזל של הן איסור, של ספיקא מספק אף האדם יתרחק גם ית״ש. ובוראו

 יאמר כי רח׳יל. זגבירה מהרהורי וכ״ש בטלים הרהורים של הן אסורות מאכלות

 גדולים פגמים ר״ל אעשה אף אלא נ״ר, ית׳ לו אגרום שלא די לא בלבו: האדם

 - זו בטענה ובודאי ויתעלה. ית״ש רצונו נגד שהוא הקדושים העליונים בעולמות

מעליו. וילך היצר וישבר יכתת

שביעי בדק

 ־ "בצדק ב. * במוך״ לרעך ״ואהבת א. * המצוות: שתי ]מבלעדי
.. הרצויה[. העבודה לתכלית להגיע אי־אבשר עמיתך״ תשפוט

 נפשי. שאהבה את אתכם נא ואודיעה הפעם נא אדברה ורעיי אחי למען

השרשית זו העבודה לתכלית האדם שיבא שא״א נאמנה ותדעו

 כלליות מ״ע שני בתמידיות לקיים עצמו את כשירגיל לא אם הנ״ל, והעיקרית

 אמר ובאמת)ויקראיט,יח<, כמוך" לרעך "ואהבת של מ״ע האחת הקדושה: שבתורה

 "בצדק של מ״ע והיא בה תלוי׳ והשניה בתורה, גדול כלל שםו:וה )ספרא ר״ע עלי׳

 כשיתמיד לו, יאמר קדוש כי קדושים, בפ׳ נאמרו ושניהם 4טו )שם עמיתך" תשפוט

 חברו את שיאהוב דהיינו קדוש, להקרא עליונה למדריגה יבא בודאי בהם האדם

 כן טובה שום הש״י לו כשנותן שמח שהוא כמו ממש ענינים, בכל ובגופו כנפשו

 נעצב ויהא בצרתו עמו ישתתף להיפך, ח״ו וכן לרעהו. טובה שום בבא וישמח יגיל

 ממש רעהו רצון שיעשה במעשה, וכן ר״ל. עליו בא הי׳ ח״ו כאלו לבו במר ודואג

 נגד שהוא דבר שום לרעהו יעשה לא וכן רוצה, שהוא מה כל לעצמו שעושה כמו

רצונו. נגד שהוא דבר שום לעצמו עושה. שאינו כמו רצונו

כמוך. לרעך ואהבת של מ״ע בצווי ויתעלה ית״ש הבורא כוונת עיקר וזהו
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העמדה ושורש יסודלב

 חברו, של שבחו שאומר מי וראה, בוא
 ולהודות לברכו, צריך מכספו, או מבניו

 שכתוב, ממשה, לנו. מאין הברכות. על
 לרוב", השמים ככוכבי היום "והנכם
 אבותיכם אלקי "ה׳ כתוב, מה לאת״ב

 ב׳ ". וגו׳ פעמים אלף ככם עליכם יוסף
 מונה הוא ואם וכו׳. אחת, היו, ברכות
 הברכות, על מודה ואינו חברו, של שבחו

 הוא ואם מלמעלה, תחלה נתפס הוא
 מלמעלה. מתברך הוא אותו, מברך

 מי .,ובו טובה בעין לברכו צריך והברכה,
 וכמה כמה אחת על הקב״ה אח שמברך
 הלב. ואהבת טוב ולב טובה עין שצריך
 בכל אלקיך ה׳ את "ואהבת כתוב זה, משום

וגו׳. לבבך׳

 לא ואם לברכו צריך חבירו של משובח עניו איזה שמזכיר מי אף בזה״ק, ואיתא

 מרובה. ענשו אותו ברך

 מאן האי ת״ח ע״ב<: קי־׳ז )ד׳ במדבר ם׳ ה״ל

 בעי דממונא או דבנוי דחבדי׳ שבחא דאמר

 מנלן ברכאן, עלי׳ ולאודאה לי׳ לברכא

 היום "והנכם י<: א, !דברים דכתיב ממשה,

 "ה׳ כתיב, מה לבתר לרוב", השמים ככוכבי

 אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אלהי

 ואי כר, חד הוי בו־כאן תרין וגו׳, פעמים"

 ברכאן עלי׳ אודי ולא דחברי׳ שבחא מני איהו

 איהו ואי מלעילא, בקדמיתא נתפס הוא

 בעי וברכתא מלעילא מתברך הוא לי׳ מברך

 לי' דמבדך מאן כוי, טבא בעינא לי׳ לברכא

 טבא ולבא טבא עינא דבעי עאכו״ב לקוב״ה

 בכל ה״א את ואהבת בג״כ דלבא, ורחמותא

זו. בהערה ודי עכ״ל. כו׳ לבבך

 ובכל ענין בכל זכות לכף חברו את לדון היינו עמיתך, תשפוט בצדק של ומ״ע

ית׳ הבורא צוה השכל, מן רחוק יהי׳ שהזכות אפי׳ חברו, שיעשה _מעשה

 כי כמוך. לרעך ואהבת של למ״ע ומחוברת תלויה היא זכות, דוקא לבו אל לקרב

 בו לקיים יכול לא שוב א׳, פעם אפי׳ חובה לכף לחבירו שידין באם הוא, ברור דבר

בעז״ה. בסמוך שאבאר כפי ושלימותה, בורי׳ על כמוך לרעך ואהבת של מ״ע

 מ״ע דהיינו רגע, ובכל שעה ובכל עת בכל לקיימם האדם יכול אלו מצות ושני

 עושה אם כיצד, ובמחשבה, במעשה עת בכל אותה לקיים יכול כו׳ ואהבת של

 או רואה ואם בפועל. כו׳ ואהבת של מ״ע מקיים בפועל,־הוא טובה איזה לרעהו

 אותה לו בא כאלו ממש שלם בלב ושמח שש והוא טובה איזה חבירו על שומע

 מ״ע נמצא ר״ל. להיפך ח״ו וכן במחשבה. כו׳ ואהבת של זו מ״ע קיים הרי הטובה,

 מקום בשאר או במרחץ הוא אם אפילו לידו, שתבוא עת בכל לקיים האדם יכול זו

נקי. שאינו

 עת בכל ג״כ במחשבתו לקיימו האדם יכול כו׳, תשפוט בצדק של מ״ע וכן

 נקי שאין במקום ואף מצות. התרי״ג שבכל ול״ת מ״ע בשאר משא״כ שיתרחש,

 וי״ט, בשבת הן בחול הן חבירו, בטובת לשמוח דעתו על להעלות האדם יכול

 או בזמן התלויים מצות שארי משא״ב חבירו, בצרת עצמו לצער ג״כ יכול ובחול

 כנודע מאד, עד אלו מצות שני של שכר גדול כי משכיל, לכל ברור זה וגם במקום.

 תלוי קיומם צווי אין אלו מצות ששני בהיות אגרא, צערא לפום מ<: ה, !אבות מרז״ל

מרעהו איש קנאת לתת יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו חבירו, של בטובתו רק
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לג ( הגדול שער הראשון: שער

 העבירות, מכל יותר בהם וכיוצא זו רעה במדה התנא הזהיר כן וגלל חבירו. בטובת

העולם. מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה כאז: )שסד, ואמר

 ויתעלה, ית״ש ובוראו יוצרו של ויראה אהבה מפאת יצרו על האדם וכשמתגבר
 ויתעלה הבוי״ת ככוונת ממש גדול, כשלימות בוריין על אלו מ״ע השני לקיים

זו. בהערה ודי ראתה. לא ועין לו הצפון טוב רב מה כג״ל, בהם

שמיני פרק

 * המצות ביאור * הקודם בברק שפורטו המצוות לשתי להגיע ]ההברה
 עמיתך" תשפוט "בצדק מצוות מבלי * אלוקיך״ ה׳ את ״ואהבת

אלקיך"[. ה׳ את מצות״ואהבת לקיום להגיע אי־אבשר

 אל לבא שא״א הקודם, בפרק לעיל דנקיטא כללא האי לבאר ראוי ומעתה
תוקדם לא אם ית׳ להבורא נ״ר נתינת של העיקרית העבודה תכלית

 את נדע ואיכה וגר. תשפוט בצדק ושל כמוך לרעך ואהבת של מ״ע שני ברגילות

 והוא שמחה העדר איזה ח״ו לאדם כשיש ופשוט ידוע זה הוא כי עליו יאמר הדבר,

 זה לאדם יש צערו על ג״כ מצטערים אחרים רואה אם אזי ע״ז, מאד א״ע מצטער

 יותר מצטער אז צערו על מצטער אדם שום שאיך רואה אם אך בזה, נ״ר קצת

 שאינכם צערי פי׳ עלי", מכם חולה "ואין ח(: כב, >ש״א ה׳ בחיר שאול כמאמר ויותר,

בצרתי. לדאוג חוששים

 בסנהדרין כמרז״ל אדם, של בצרתו ג״כ כביכול מצטערת שהשכינה ידוע וזה

 מזרועי, קלני מראשי קלני אומרת לשון מה שכינה מצטער שאדם בשעה א<: ומי,

 עכ״ל צדיקים, של דמם על ק״ו שנשפך, רשעים של דמן על מצטער המקום וא״כ

 האדם אם וא״כ האדם, בצער כביכול השכינה צער מגודל בעינך דואה הנך הגמרא.

 צער ג״כ מקיל בזה חבירו, של בצער עצמו ומצער כו׳ ואהבת של מ״ע מקיים

 אדם על טובה איזה שבבא ועוד, כאמור. בזה נ״ר קצת לה ויש כביכול השכינה

 כנ״ל, וכיוצא עושר ברבוי או בנים בדבוי הן ב״ה, למקום ג״כ הנחת תרבה ממילא

כביכול. להיפך וכן

 בן שנולד ששומע למשל כמוך, לרעך ואהבת של מ״ע מקיים כשאדם נמצא

 מ״ע לקיים כדי זו שמחה ושמח בן, אותו לו נולד כאלו ממש שמחה ושמח לרעהו

 גדול, נ״ר ית׳ להבורא ג״כ שבא על עצומה שמחה בלבו ג״כ ושמח וגר, ואהבת של

 הקדושים, מצותיו ובקיום תורתו בלמוד כשיגדיל, נ״ר ית״ש לו שיעשה מי שנולד

 וזה גדול, גחוז ית׳ להבורא מגיע הנ״ל, מכל האדם זה של השמחה מזאת נמצא

 גדולה עבודה ית׳ להבורא האדם עובד זו בשמחה נמצא שמחתו, על ששמחים

ותכלית. קץ לאין ועצומה

 ח״ו יעדר אם להיפך, ח״ו וכן לחבירו. שיגיע טובות שאר לכל האדם יקיש ומזה

של מ״ע לקיים כדי חבירו של צערו על מאד עצמו ומצטער מחבירו טובה איזה
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העבודה ושורש יסוד לד

 עצמו שמצטער בזה נמצא כביכול, ית׳ מהבורא הנחת העדר על גם כר. ואהבת

 נ״ר נתינת של זו שעבודה בארתי הרי כנ״ל. ית׳ להבורא גדול נחת ג״כ עושה מאד

 של זו שמ״ע אבאר ובסמוך כמוך, לרעך ואהבת של במ״ע תלוי ית׳ לבוראנו

בזה. ודי וגו׳ בצדק של מ״ע קיום אל דוקא תלוי ואהבת

 יקיש ומהם כמוך, לרעך ואהבת ושל זו מ״ע מענין דברים וג׳ ב׳ אבאר עתה

חבירו בן את אדם כשרואה הוא: חה מעצמו. הדברים פרטי כל אל האדם

 יכוין ע״ז, שיוכיחו וקודם אותו. יוכיח הגון, שאינו דבר שדיבר או שעשה
 של מ״ע לקיים ג״כ ויכוין עמיתך, את תוכיח הוכח של מ״ע קיום ^מחזיובתו

 הגון, שאינו בדבר בניו את שרואה שמי רצונו ג״כ בודאי כי כמוך, לרעך ואהבת

 ומזומן מוכן הריני מלא: בפה יאמר אותו שיוכיח שקודם וראוי אותם. שיוכיח

 עמיתך את תוכיח הוכח של מ״ע ית״ש, בוראי שצוני תודה של מ״ע לקיייפ^וני

כמוך. לרעך ואהבת של ומ״ע

 חיוב אז אחד, מדבר א״ע ישמור לא אם היזק איזה לחבירו שיגיע שמע אם גם

 מדבר עצמו שישמור ולזרזו לחבירו להגיד וגו׳, ואהבת של זו במ״ע עליו גדול

 בשמחה יאמר אותו, ויזרז שיאמר וקודם מזה. ההיזק לו להגיע שיוכל ההוא

 שורש יש ובזה וגו׳. ואהבת של התורה מן מ״ע לקיים ומזומן מוכן הריני עצומה:

 ופריקה וטעינה א׳ מענין המצות אלו כל כי אבידה, השבת של מ״ע מענין ג״כ

וכיוצא. כאלה מדבורים עצמו ימנע שלא מאד האדם ויזהר ודומיהם

רע, דיבור משום הוא האדם שעונש כמו כמה ע״ב<: מ״י >די תזייע 0 מ
 לידו שבא טוב דיבור משום עונשו כך עונשי' כך בישא, מלה בגין ב״ג דעונשאדהאי

 וכו׳. שפגם משום דיבר. ולא לדבר ויכיל ולא למללא ויכיל לידי׳ דאתי׳ טבא מלה בגין
זו מ״ע ובכלל בזה. ודי כו׳ דפגי׳ בגין מליל

 בפה ויאמר הארץ מעל יגביהו הארץ, על מונחת חבירו בגד רואה אם ג״כ, הוא

 כאמור, אבידה השבת וגם גו', ואהבת של מ״ע לקיים ומזומן מוכן הריני מלא:

 בכדי מגביהו הי׳ הארץ על מונח שלו בגד הי׳ אם בודאי כי ית׳, ובוראי יוצרי שציוני

העגינים. לכל האדם יקיש לפניך שהצגתי ומדברים יפסיד. שלא

 לרעך ואהבת של זו מ״ע קיום אל לבא יכול אדם שאין ופשוט, ברור זה אך
על עמד לא אם ותמידיות, כשלימות תכליתה ועל אמיתותה על כמוך

 בשלימות תכליתה עד עמיתך תשפוט בצדק זו מ״ע קיום של המדריגה

בזה. זה ואחודים תלוים המה כי ובתמידיות,

 מפיו יצא או מעשה איזה שעשה בחבירו שרואה דהיינו פשוט, הוא זה ולהבין

 זכות. לכף תיכף אותו לדון יש ית׳, הבורא רצון נגד הוא שלכאורה דבור איזה

 תשפוט בצדק של מ״ע לקיים ומזומן מוכן הריני בזה״ל: במחשבתו ויחשוב

 או במעשה זכות אחה לו למצא במחשבתו גדול בהתאמצות ויתאמץ עמיתך,

באיזה רצונו לעשות ג״ב לו יתאמץ בודאי בעיניו, צדיק כשהוא ואז ההוא. בדבור
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 זה בדבר טועה שהי׳ ואף וגר. ואהבת של מ״ע בזה ולקיים ביכלתו שיהי׳ עוינים
 בצדק במ״ע ע״ז שצוה ית׳ הבורא רצון עשה עכ״ז זכות, לכף אותו שדן במה

 אותו דן לא אם אך זו. מ״ע בקיום יח׳ לפניו נ״ר בזה עשה ובודאי עמיתך, תשפוט
 מאז בודאי רשע, בחזקת בעיניו ומוחזק ההוא הדבור על או המעשה על זכות לכף

 אז הצטרכותו, בעת יכלתו בכל טובה איזה לו לעשות בשבילו יתאמץ לא והלאה
כנ״ל. וגו׳ ואהבת של מ״ע על ג״ב עובר

 דיהוי אע״ג אר״א :1ע״ב כ״א נד ז״ח וז״ל
 קדם בישא ויימר עלמא מכל רבה צדיקא
 מן סגי עונשיה ישראל, על דלטורין או קב״ה
 כאליהו טבא צדיקא אשכחנא ולא כלהון,

 ישראל על דלטורין דאמר ומשום דרא בכל
 קמי׳, סגיא אבאיש שעתא בי׳ כר, דכתיב כר

 "וימצא ח יט, מ״א1 בי׳ כתיב מה ת״ח
 אמר רצפים, מה רצפים", עוגת מראשותיו

 דלטורין דאמר מאן למיכל יאות כדין קב״ה
 עד משם אלי׳ זז לא יצחק א״ר כר. בני על

 של זכותן להורות הקב״ה לפני שנשבע
 הוא זכות שעושה מי וכל תמיד ישראל
 עשה וכך כך הקב״ה לפגי ואומר מקדים
 זכותי׳ שיכתבו עד משם זז ואינו פלוני עכשיו
בקצור. הזה״ק עכ״ל בו', דכתיב גברא דההוא

 הבורא שרצון העבודה, מזו נדותם כל על מלאים והזה״ק הקדושה הגמרא גם
שאין בשעה אף קדוש, עם בניו על בתמידות סננוריא שילמדו ויתעלה ית׳

 לו שיש האב כדמיון ומאליהו. ומהושע מגדעון ולמדו ב״ה, מקום של רצונו עושים
 בני שילמדו האב רצון שעכ״ז שכל בד כל ע״ז יודה טובה, בדרך הולך שאינו בן

 אדם מאיזה ישמע אם ובודאי זכות, לכף אותו ולדון סנגוריא תמיד זה כנו על אדם
 טוב שהוא ית״ש בהבורא כ״ש חמתו, ועל אפו על הוא זה דבר חובה עליו שלמד
 אותם ולדון סניגוריא בניו על שילמדו שרצונו נדה, ממנו ידח ולא לכל ומטיב

 בשבת כמרז״ל זכות. לכף ג״ב אותו ידונו השמים שמן ושכרו זכות, לכף בתמידות
זכות. לכף אותו דנין זכות לכף חבירו את הדן ת״ר קכ״זו: )ד׳

 גדול צדיק שיהיה אע״ג אליעזר, א״ר
 או הקב״ה לפני רע יאמר אם העולם, מכל

 מכולם. גדול עונשו ישראל, על שטנה
 הדור, בכל כאליהו טוב צדיק מצאנו שלא

 שכתוב ישראל, על שטנה שאמר ומשום
 וראה, בוא הרבה. לו חרה בשעה בה וכו׳.

 עוגת מראשותיו "וימצא בו כתוב מה
 זה הקב״ה אמר רצפים, מהו רצפים".

 בני על שטנה שאומר מי שיאכל, ראוי
 עד משם אליהו זז לא יצחק א״ר וכר.

 של זכותן להורות הקב״ה לפני שנשבע
 הוא זכות שעושה מי וכל תמיד ישראל
 עשה וכך כך הקב״ה לפני ואומר מקדים
 שיכתבו עד משם זז ואינו פלוני עכשיו
וכר שכתוב האדם אותו של זכותיו

 אמתותם על אלו מ״ע שני ח״ו מקיים אינו אדם שאם לענינינו, ונחזור
מן אלו מ״ע שני עת בכל כמעט מבטל שהוא מה לבד כשלימות,

 גוררת שעבירה אלא עוד, ולא כנ״ל. בתמידות ית׳ מהבורא נ״ר גם ממעט התורה,
 נקימה של ולאו בלבבך אחיך את תשנא לא על לאוין, כמה על לעבור רח״ל עבירה

על בתמידות אלו מ״ע שני לקיים א״ע ירגיל אדם אם ברור הה וכיוצא. ונטירה,
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העבודה ושורש יסוד לו

 שום בלי וברורה זכה תפלתו יהי׳ בודאי אז העוינים בכל ואמיתותם מכונם

זו. בהערה ודי ר״ל. זרה מחשבה

תשיעי מרק

 הנקרא מעשה אין * בלבד לרע או לטוב נחלקים בני־אדם מעשי ]בל
"רשות"[.

 זכרונם שעלו ויתעלה ית״ש הבורא עבודת ורעי, אתי לבם נאות בזאת אך

לב על ולהעלות למודעי אנו צריכין עוד הקודמים, הפרקים בכל -לטובה

 )פרק האלהים עבודת בשער הלבבות חובת בעל החסיד שכתב הגדול הכלל תמיד,

 לומר רצונו הרע, ואל הטוב אל רק נחלקו לא אדם בגי מעשה שכל זה, והוא ד׳ז.

 הן במחשבותיו הן בדבוריו הן במעשיו הן האדם בעניני בעולם דבר לך שאין

 מן זה עבירה, ולא מצוה לא דהיינו רשות, לפעמים שיהי׳ בשמיעתו, הן בראייתו

 או מצוה או רק להיות אפשר אי המוזכרים האדם עניני חמשה כל רק הנמנע,

רח״ל. עבירה

 בעז״ה אפרש אני אך ע״ש, כלל בדרך הענינים כל כלל הלבבות חובת שבעל אף

 חושיו עניני כל האדם לב על נחקק שיהא כדי בפ״ע, האדם עניני כל פרטי בדרך

 מחלק להזהר יכול בנקל ועי״ז שכלו, בעיני תמיד לזכרון יהי׳ חוש וכל בפרטות

שבו. הרע

 הוא הגורם דבר כי בהיות האדם, אכילת העשי^מעניני בעניני יעיר דברי ופתח
ית״ש, הבורא יראת ממנו ונעלם בשביעה האדם יחטא אשר חטא לכל

 אכילת הנה וגו׳. " אלהיך ה׳ את ושכחת וגו׳ ושבעת תאכל "פןח,יב<:)דברים כמש״ה

 אוכל אם דהיינו אזהרה, או ית׳ מהבורא צווי או היותו כ״א יצויר לא האדם

 דרך מהל' בש״ע שנזכר אזהרות מכל ונזהר לבד ספוקו וכדי המותרות מאכלות

 כמו וציצית, תפילין כמצות ית״ש, להבורא ועבודה מצוה האכילה בזו עושה ארץ,

 כל את לכם נתתי "הנה מפסוק הנ״ל, בפרק הלבבות חובת בעל החסיד שכתב

 לשובע אוכל כי"צדיק מטעם מצוה, יקרא ההוא ולאכילה כט<, א, )בראשית וגו׳ עשב"

 ויתעלה, יתברך ובוראו יוצרו לעבודת ובריא חזק שיהא כדי כה< יג, )משלי נפשו"

 עכ״פ לכוין האדם על גדול חיוב ובודאי רל״אז, )סי׳ חיים אורח ערוך בשלחן כמבואר

 זה אדם ועל באכילתו, נדמו כבהמות ימשול לבל אכילתו לעת הפשוטה זו כוונה

נפשו. לשובע אוכל צדיק נאמר

 יתר אוכל אם וביחוד בידו, היא עבירה אזי הנ״ל התנאים מכל אחת חסר ואם

 ויבא עליו כבדים איבריו כי ית׳, הבורא מעבודת דמי כנטול יתר כל ספוקו, מכדי

 מוזהר והוא כידוע, הגוף חולת ח״ו גורם וגם התפלה וכוונת תורה בטול מזה

אמר המאכלות אחר שלהוט זה אדם ועל לנפשותיכם, מאד השמרו ועומד:
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יא דרושיערותרי

 דברים ויתר בקשה, לבדו שהחוליה למליצה צריך
 כל כי כלל, לדקדק צריך אין וכו׳ ^ני^דם גס

 ומיותרים, כפולים נראים הדברים כי יבין הרואה
 כי אדני, למשל אטה לאמרו, ביאור צריך וביחוד

 למה פשוט רק במשל, דבר אומר אין דברים בכל
 כי כלל, ומשל מהחידה כלל בזה ואין וכו׳, אירא

 אטה שדייק וה ומה כהווייתם, פשוטים דברים אם
 אמרו ענין אבל משל. אשמע סתם ולא אזני, למשל

 חז״ל אמרו יסובני, עקבי עון רע בימי אירא למה
 או בעקביו דש שאדם עבירות תשכ״ח! רסז ח״ב דל־׳ש

 להרבות שהביאני מה הענין והכל בעקב, שכרוך
 לי, דומיה מאין בפעם כפעם מוסר בתוכחת לדרוש

 ירבה זה מי ויאמרו, צעירים עלי יצחקו וידעתי^י
ומה פשע יחדל לא דברו לרוב עצה, ללא מילין
:בריםמד וכדומה אהני_______
לוקה בכשרים החושד זז.[ !שבת חז״ל אמרו אבל

 יאמינו לא והן דאמר ממשה ליה. מנא בגופו,
 הם, מאמינים בני מאמינים הם ישראל ה׳, אמר לי,

 בגופו, לוקה זה מה להבין ויש בצרעת. נלקה ולכך
 דנענש זה מה וגם לוקה, סתם למימר ליה הוי

 הבא אמר ולמה דוקא, האות זה היה ולמה בצרעת,
 למה כשלג, מצורעת והנה ויוציאה בחיקך ידך

 שנית פעם וגם לחיק, יד להכנסת דוקא הוצרך
 דבר הלא לחיקו, ידו להכניס כן גם אמר שנתרפא

 סירוב וגם ח״ו, במקרה דבר עושה הקב״ה וכי הוא,
 יש לי, יאמינו לא והן באמרו משה של שליחותו

השם, מאמר יעשה ענ״פ ליה, איכפת מאי להבין
 שלו: את עשה הוא יאמינו, לא ואם

דברים כתב ה״ד[ ןס״ד תשובה בהלכות והרמב״ם
 היותם שבים שאינם שחזקתם רבים

 החזשד מהם ואחד כלל, חוטאים שאינם חושבים
 לו, עשיתי מה כי חטא, שאין בלבו אומר בכשרים,

 והוא חשד, אלא כאן אין עשה, לא או עשה שמא
 ח יז, ]הק־ר אמרו וכבר עכ״ל, ערן שהוא יודע אינו
 על אם כי תחלה בנפשות פוגע הרחמים בעל אין

 אך גופו, על בא לבסוף ישוב, לא ואם דברים, שאר
 עון, ופעלתי חטאתי לבו על נותן שאדם בדבר זהו

 שב תיכף וקנינו, מקנתו על פורענות בבוא א״כ
יעבור מפשע, אני חף שחושב בדבר אבל ומתחרט,

י•
 לא כך בשביל וכזאת, כזאת עסקיו ושאר קניניו על

 זה אין כי בכשרים, חשדו על כגון לשוב, ללב ישים
 לשוב ומכ״ש לזכרו, ביה לפשפש אצלו עון בגדר

 מאמר וזהו בגופו, נענש תיכף וא״ב עליו. בתשובה
 תיכף דייקא בגופו, לוקה בכשרים החושד *ז.[ נשבח
 דברים בשאר ילקה לחנם למה כי בנפשו, פוגע

______________:מבלימועיל.._.... __..........._
 יש אם אני תמה טז:ז ]ערכין חז״ל אמרו כבר והנה

עד טרפון א״ר להוכיח, שיודע מי הדה בדור
 שיודע מי הוה בדור יש אם אני תמה אומר שאתה

 שמקבל מי הזה בדור יש אם אני תמה להוכיח,
 מקבלים שאינם בשביל וכי להבין, ויש תוכחה.
 להוכיח, שיודע מי יש אם לומר יוכל לא תוכחה
 צריך למוכיח, מצייתים שאינם בדור אדרבה

 בלשונו יתחכם איך למוכיח, רבה התבוננות
 דברו. בקול לשמוע אנשים אוזן להטות ומליצתו

 שמצוה כשם !יבסוחסה־[ חז״ל אמרו כבר הענין אבל
 נשמע, שלא דבר לומר אק כך הנשמע דבר לומר

 ל.!, וביזה שוגגים שיהיו מוטב לישראל הנח והטעם,
 בכל לא כי בתוספות[ ]עיי״ש הפוסקים כתבו כבר אבל

 לא בתורה, עיקר שיש בדברים כן. אמרינן דברים
 דעת צריך לרבים המוכיח וא״כ וכו׳, הנח אמרינן
 ודברים לומר, לו יש להשמע שסופו מה וחכמה

 וגם מזידין, יהיו לבל שתיקתו יפה להשמע, שאין
 הידיעה זו לא, או לישראל הנח בגדר שישנו איזה

 יש אם אני תמה אמר, זה ועל להמוכיח, שצריך
 יכול לא מי ובודאי להוכיח, שיודע מי הזה בדור

 מה יתירה רוח בי ואין טוב, ועשה מרע סור להוכיח
 אמנם לכך, כדאים כולם כי וידעתי מוכיח, שאני

 לבלתי הנשמעים דברים בין להבדיל הוא הבחנתו
 מי הוה בדור צורך מה שפיר, השיב וע״ז נשמעים.

 שיקבל מי אין הזה ברור הלא להוכיח, שיודע
 אין נשמעים אינם הן נשמעים דברים הן תוכחה,

 בלתי בעו״ה חדא הכל כי להבחין, כאן שייך
נשמע:

 של קלקלתו מוכיח של תקנתו דבר, של כללו
וזוהיא מזידין, נעשו כך ידי על כי הדור,

 באת כי יחן יו, ןס־א לאליהו הצרפית האשה טענת
תוכחות רוב ע״י כי הטעם, והוא עוני, לפקוד אלי
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כלה שלישי פרק מסכת לח

קטן: בעיניך יהי גדול רע דבר עליך אחרים יאמרו אם ברייתא

 ליפוק לא הבי אי כלום ולא קטן הא קטן יהיה גדול דחשידא מלה ואפילו ׳גמ

 לנחשד מכאן וגו׳ אדוני לא ותאמר חנה ותען לב[כתיב והא מחשידא גרמיה

חבירך: ]משא״ב[ )משט׳( קאמר בעיניך הנא החשד מן עצמו שיוציא

גדול: בעיניך יהא קטן רע דבר אחרים על אמרת ואם ברייתא

 מפרסמין תני והא להו חייש מאי בפריצים דאי בכשרים ואתי עסיק אה בוג

והא לא בפריצין הא בכשרין נמי רישא הכי אי בשבת ואפי׳ החנפים את

 והא כדאיתא רישא מטתי על תכירי קללת עלתה לא מימי שמעון ר׳ אמר

כדאיתא:

אותו: ותפיים שתלך עד ברייתא

ביאור
 תשית שלא כקטן. בעיניך יהי ברייתא

עליהם: תתרעם ולא לזה לבך
 אפי׳ כלומר דחשידא. מילה ואמי׳ גט׳

בעיניך יהי נמי גדול בדבר חשדוך
 כלום. ולא קטן הא תקפיד: ולא כקטן

 בעיניך יהי אמרת גדול בדבר חשדוך אם
 בעיניך יהי׳ קטן בדבר חשדוך אם הא כקטן
 גרטי׳ ליפוק לא הני אי כלום: כלא

 החשד מן עצמו אדם יוציא לא טחשידא.
 אמרי׳ כן לא והא כלום כלא הוא שהרי

 אדוני. לא ותאטר חנה ותען כדמסיים:
 לנחשד מכאן ואמרו לשכורה עלי כשחשבה

 דבר התם והא ב׳ ל״א ברכות בגט׳ וכו׳
 בעיניך קאטר. בעיניך הא הוא: קטן

 תקפיד שלא כלום ולא בעיניך יהי קאמר
 אתה צריך חביריך. טשא״ב תתרעם: ולא

 להוציא אדם וצריך חבירך יחשדוך שלא
החשד: מן עצמו

 ותפייסו שתלך כגדול. בעיניך יהא ברייתא
בברייתא: כדמסיים

 אמרת אם בכשרים. ואתי עכיק הא גט׳
כשרים: באחרים ע״כ דקתני אחרים על

 לילך להו. חייש טאי בפריצים דאי
 כדתני: גנותם לפרסם מצוה הא ולפייסם

 חול דברי לדבר שאסור בשבת. ואפי׳
 ובדפ״א גנים. מעין מותו־^לפרסמן, החנפים

 בשבת החנפים את מפרסמין וה״ק אפי׳ ל״ג
 אם דקתני רישא. הקהל: קבוץ עת שהוא
 קטן: בעיניך יהי גדול דבר עליך יאמרו

 הוא כשרים עליך אמרו אם בכשרים.
 קטן: דבר אמרו כאילו להם למחול דצריך

 פריצין עליך אמרו אם לא. בפריצין הא
 טיפי עליהם: ולהקפיד להתרעם לך מותר

 ומם׳ טטתי. על חבירי קללת עלתה לא
 מר דאמר הא כי א׳ כ״ח מגילה בגט׳ לה

 לי׳ שרי פורייה על דסליק אימת כל זוטרא
 לכל מוחל אני דהיינו לי דמצער מאן לכל
 נמי פריצין קללת אפי׳ משמע שציערני מי

 וסיפא בפרוצין אפי׳ כדאיתא. רישא לא:
דוקא: בכשרין

 הוא אותו. ותפיים שתלך עד ברייתא
אמרת אם דלעיל דפיסקא סיומא

 עד כגדול בעיניך יהי קטן דבר אחרים על
אותו: ותפייס שתלך

א. שטואל-א לבז
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לט כלה שלישי פרק מסכת

 לפייסו שצריך אלא עוד ולא דאמר המנונא לרב ליה מסייע ]ליטא[ )רישא( גמי

דאמרי ואיכא ]הליבה[ )הלבה( הבא בעלמא אקראי התם דאילו ]לא[

 הוה ]אשכחה[ )אשבחיה( לא אי דילמא המנונא רב על פליגי ]לימא[ )ליבא(

]בתרה[: )בתריה( אזיל

תורה: של שבחה שהיא רע פרקך יהא אל ברייתא

 על כן על 1ואומרלי־ בחורותיך בימי בוראך את ל״וזכור אמרה התורה שהרי גט׳

]רקבא[ )רקבא( סבא דאמרי אית התורה שבח ומאי ה׳ ישמח לא בחוריו

מסרך: הוה ובעולימיתיה מימנע מצי דלא היבא

שבחך: שכן פרקך~גאה יהי ברייתא

 )א(לא להוי לא דעתך סלקא לא יפה ש״מ רע פרקך יהי אל מדקאמר גט׳

בינתי: אלא פרוצים ולא כשרים בין

ביאור

לפייסו. שצריך אלא עוד ולא גט׳
צריך בו שאין בדבר חבירו את החושד

 ב׳ ל״א ברכות בגט׳ לזה ואיתא לפייסו,
 לי׳ מסייעא ברייתא הך ליטא קצת בע״א
 אפי׳ ברייתא דהך דאמרי׳ הוא לעיל דהא

 לפייסו: שצריך ותני מיירי דחשדה בטילי
 המנונא מדר׳ טפי אלא לי׳ מסייעא לאו לא.
 אקראי אמר: המנונא ר׳ דאילו הכא תני

 דהא לפייסו צריך מצאו שאם בעלטא.
 הכא חנה: היתה אצלו והתם לה יליף מעלי

 לילך שצריך תני מזה טפי הכא הליכה.
 ר׳ על פליגי ליטא לפייסו: אחריו ולחזר

 אקראי אלא אמר לא המנונא דר׳ הטנונא.
 אקראי והתם לה יליף מעלי המנונא ר׳ דהא
 לא אי דילטא הליכה: אפי׳ תני והכא הוה

 נמי עלי כלומר בתרה. אזיל הוה אשכחה
 בתרה אזיל הוה דילמא לחנה אשכחה לא אי

 שהיתה לה יליף מעלי המנונא ור׳ לפייסה
 לפייסו שצריך מכאן אמר ולכך במקומו

 מודה נמי שמא ומיהו מוכחא לא מזה דטפי
ולפייסו: לילך שצריך

 שחרותך: ימי פרקך. יהי אל ברייתא
שאינה תורה. של שבחה שהיא

 בדא״ז: וכ״ה גרסי׳, תורה של שבחה
בחורותיך. ביטי בוראך את וזכור גבו

 את לזכור צריך נמי בחורותיך שבימי
 רע פרקך אם הלכך החטא מן וליזהר בוראו
 בחוריו על כן על תורה: של שבחה אינה
 הרעה עליהם כשתבוא כי פי׳ ה׳. ישמח לא
 נענשים בחוריו שאף ולמדת ה׳ ישמח לא

 וטאי החטא: מן ליזהר צריכים הם שאף
 צ״ל: התורה שבח אין ומאי התורה. שבח
 בני יש כי וכר. רקבא סבא דאטרי אית
 היכי בזקנותו: הנרקב זה זקן אומרים אדם
 יכול שאינו השתא וכר. טימנע טצי דלא

סרח בילדותו אבל החטא מן נמנע לחטוא
חטאים: אחר ונסרך

 הא רע פרקך יהי אל ברישא טדקאטר. גנן
הדר ומאי יפה אלא רע יהא לא שמעי׳

 דלא דס״ד לא, ומשני נאה. פרקך יהי תני
 אלא דלא קמ״ל בינוני אלא כו׳ לא ליהוי

נאה: פרקו יהא

ט. ישעיה לד[ יב. קהלת לגז
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1^וצרר!חכטח

 : אנטיפרם בבן שראה מה לחכמים ר״י וספר הלך * שלך וארבעים שלי
הדין אל והתנן איני " כלסטים בעיניך חשובין אדם כל יהיו לעולם ]גמרא[ ד

 רבא • מכיר בשאינו כאן במכיר כאן קשיא לא * למקומו שתניע עד חברך את
♦ קאמר לא רבידיע מכלל חברך מדקתני * חברך הכא • אדם כל הבא אמר

:כדאיתא והא כדאיתא הא לא ״ חבר לאתויי לאו קאמר ארם כל והא

 אף אומר אליעזר ר׳ והתנן איני • [,]כר הנכנסין אורחק
עתיד שאני נדר כל יאמר אצלו שיאכל חבירו את י

 להדיר הרוצה
הם הרי לידור

באור
:מרדות מכת רק דאזריית׳ מלקות הי׳ שלא טפי אות^^״ם בסוף לקמן ,דגמ

 כאן :זכות לכף תדיגהו במכיר כאן :פ״ב אבות " כו׳ תדין אל והתנן ד
דידן בברייתא הכא אמר רבא : כלסטיס בעיניך יהי ־ מכיר בשתינו

 מיירי חברך קחני באבות • חברך הכא ליזשדס־ מותר הארצות עמי * אדס נל
 היא קושיא • קאמר לא דבידיע מכלל חברך מדקתני :זכות לכף תדינהו לכן בת״ק

 יהי אדם כל והא שתחשדהו קאמר לא ת״ח שהוא לך דבידיע מכלל חברך מדקתני
 הא ומשני תחשדהו; ת״ח דאפי׳ קאתי לאתויי וכל הכא קתני כלפטים בעיניך

 בע״כ אהדדי דידן ובריית' דאבות מתניתין דקשיא משום פי׳ כדאי׳ והא כדאית'
 ע״ה אפי' לאתויי דידן .דבריית׳ כל והאי * תחשדהו לא דבת״ח לתרץ צריך אתה

:לחשדו:מותר תורה בו שאין כיון חסיד

 אומר יעקב בן אליעזר ר׳ •( כג )נדרים והתנן איני • כו' הנכנסין אלרחיין ה
שאני גדר כל יאמר אצלו שיאכל מנכסיו חבירו את להדיר הרוצה אף

 מעיקרא בטלי אורחין הני דילמא ניחוש ה״ג א"כ * מופרין הס הרי לידור עתיד
 כלימר ופטירי• בחנם להו מלקי וקא בע״ב אצל שידרו מה כל מודעה במסירת

 יעקב בן דר״א להא דחש לית ומשני :מודעה שמסרו כיון פטורים הס באמת הלא
 מסירת מהני דלא וקסבר דראב״י לי' לית אותן שהלקה אנטיפרס בן ר״ש פי'

 בבע״ב התם נמי אי וכצ"ל ט״ס ׳ קמיירי בבע״ב גמי והתס :לנדרים מודעה

 • עליו שנזר מה כל הכא " מעיקרא לבטל יכול הבע"ב בנדרים התם ״ קמיירי
 על דעברו משום ללקותן צריך בלא״ה נדר נדרס ואין מקודם בטלו אפי' הכא אבל

 ומכאן • מרדות מכת וחייבי! יעשה בע"ב עליו שיגזור מה כל שאמרו חכמים דברי
 לר״י אמר בעצמו אגטיפרס בן דר״ש ואע״ג י ארבעים היא מרדות דמכת ראי׳

 אנטיפרס בן רר״ש וי״ל ־ ועוברין בתורה שגודרין מחמת הוא אותן שמלקה דמה

 לפניו התנצלו דלא משוס הגדר על דעוברין משום הוא דמילתא דקושטא אמר

 התנצלו לא דאולי דמלת' לרווחא זה קאמר הנמ׳ אך " הנדר מעיקרא שבטלו

 ללקות חייבין דבכ״ז הנמ׳ אמר ע״כ י שבטלו לגלות בושים שהיו כיסופא מחמת

 אלא שאינו ואע״ג יעשה בע״ב שיגזור מה כל שאמרו דחז״ל על דעברו משוס

 אין דחז״ל הוא דג״ז משוס אפשר " ללקות בדאורייתא דוגמתו ואין * עשה קום
 כדקתגי רבי יהושע ר׳ לי' דקרי גדול הי׳ אגטיפרם בן ור״ש לגדול מסרבין

 מכת הלקס ע״כ מד״ם ל״ה על גס שעברו ונמצא מלויני מי רבי א״ל בברייתא

שלי ארבעים אותם שתלקה עליך גוזרני יהושע ר׳ מ״ש להבין יש ובזה :מרדות

וארבעים
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ליטעעד-ש רבתי כלה אדם יפטור לא פרקט׳ שקיים ל"־

 שהיו כיון ועוד כאן, שייך גוירה מה חדא תמוה לסאורה
 לימר ידוחק והאכילם הכשילם איך לאכול שלא נוררין

 ואח״כ שנדרו מחמלה דטחס ופודמה שנדרו, שמע שלא
 צא דקאמד נודרים דהוי לפרש נראה לכן כו; אכלו

נדרו סעודה אומו שנשמח
 ימים כבר אלא מלאכול

 לביחו שבאו קורם רבים
 לאכול מלא נודרים היו

 כשבאו ועתה אחרים בשולחן
 עליהם מר זה לבטה״ב
 להם ציוה כלומר שיאכלו
 גזר לשון אמר )ולק לאכול
 במה״ב דברי לקיים שצריך

 כששמעו והס גזירה( כמו
אוכלים היו הבעה״ב ציווי

 לקיים כדי נדרם ומפיריס
 הבטה״ב שאמר מה ולמשוח
 כל פ׳ חמידום )ובלחם

 מנ״ל הקשה צ״ב סי׳ הבשר
 בעה״ב לו שיגזור רכל הא

 לא דר״ש וממעשה יעשה
 אוחם שהלקה אלא שממנו

 נדרס,וצ״ל אח שעברו מל
 לידי לבוא שיוכל דמכיון
 שאס יסרב אס מלקוח

 אפשר בעה״ב עליו יסצר
 כמעשה יאכל ואמפ״כ שידור
 שלא דא״ר למדו הלכך שהי׳
 אוחן שבאו מה לכלל ^יבוא

האנשי׳(:קרנטרץ,מערעי׳
 אוסם שלקה מעשה על

 העח, הגיעה : מלקוח
 ליפשר ריצה יהושע ר׳ שהי׳
 בתור׳ נודרים והם :ממני

 ברא׳׳רהגיר׳נורריז ומניין,
 אל ]גט׳[ ועוביין: בחורה

 חברך ראיח אם בז/ סדין
 אל ונכשל נסיין לירי שבא

 שמגיע סד לחובה סדינהו
:ותנצל כמוחו נסיין לידי

באן

י- ג =

 ממתני׳ הקושי׳ שמפני
 ברייתא על דאבות

 דממגיחין לתרץ, מוכרח"!
 תחשדהו, לא בה״ח קאו
 אפי׳ לאתייי והברייתא יכל

לימד שאינו כיי! חסיד פ״ה

 ונזר אצלו באים אורהין שהיו אנמיפ-ס בן בשמעון
 וגשנעין, בתורה נודרין והם ושישתו שיאכלו עליהם
 וכששמעו ארבעים אוהם מלקה הי׳ פטירתן בשעת
 א-זר בדבר ]קיגמ-ין[ )קינשין( *( והיו נדבר חכמים

 אלך אני ידרשע ר׳ להם אמר עושה, מהו מודיעני מי
 א׳ל פר,ח• על •ושב ומצא• והלך לשלום לך לו אסר

 עריך, אהה כלום א״ל בשלום, בא א״ל עליך, שלום
 א״ל נעיב בהירה ועסק•־ שניהם ישבי לינה בית א״ל

 וישב, שב א״ל ברציגך א״ל המוחין לבית נלך רצונך
 על יקפהגו שמא מתיירא יהושע ר׳ הי׳ העת, הניעה
 כלייגי, פי רבי וא״ל לשלים, ממני נפטר סוף שוקיו,

 מהשב ר״י יהי׳ לשלום יהושע ר׳ הלך סוף אני, איל
 נפנה. שענייני, לחכמים אשיב טה ואוסר בדעתו

 דינתא כו', דינמא יגיתש לשאול צריך אני דבר איל נפנית לטה ר' א״ל לאחיריו
 מעיקרא: בעלו אזרחין הכי אותם סלקה ,אתה אצלך הבאים אדם בני איל סמך

 בך, ארק ודרך אתה גדול חכם ר׳ א־ל הלקית לא ולי
 ושישתו ,שיאכל. עליהם מורני אצלי הנכנסים אדם בני
 מהחכמים שמעתי ואני אותי ומנדים בתורה נודרים והם
 עליך גוזרני א״ל מלקוח, חייב וטנדה הנידר כל

 •ארבעים שלי ארבעים וארבעים, ארבעים אותם שתלקה
 בבן שראה מה לחכמים יהושע ר׳ וסיפר הלך שלך

 בעיניך השירים אדם בל יהיו לעילם [יגמ1: אנסיפרס
 שתגיע עד הירך אר. חדין אל והתנן א( איני כלסטים,
 מביר, כשאיני כאן במכיר, כאן קשיא לא לטקימי,

חברך טרקתני חברך, הבא אדם, כל הכא אטר רבא
....................... לאו קאטר אדם בל והא קאמר, לא דביריע מכלל
 מקודש בבלו אפי׳ כי/ מס ן אירח נדאיהא, והא כדאיתא הא לא חבר, לאתיי

 נרי־ ואפ״ה נדר נדרס ואי; *ף אומר אליעזר א( ר׳ והתנן נ( איני ]בו׳[ הנכנסין
 נדר בל יאמר אצלו שיאבל חברו את להדיר הרוצה

 הני דילסא וניחש טופרין, הם הרי לידיר עתיר שאני
 דר׳א להא לה רחש לית ופטירי, להי סלקי וקא בטלי

 בל הנא ברירי, קא הבית בבעל נטי וחתם יעקב, בן
 שסעח־סיגה מלקה; הי׳ פטירתן בשעת עליו, שגזר טח
 אמר שלמות, ארבעים דאסר יהירא כי׳ הלבה נ(

 יהורא ולר? *( ולדידך קחני, אדם .בני לשץ רבא
דאטד בא;[ *]נוים טעמן(

:צחשדו מושר5
 שאומר7יעקדחומדכי בן
 נהנה חפה שאין קונס לו
 ממי האכל לא אס לו

 שאינו זריז־ן נדרי נמי היינו
 ל״דזו כדי אלא מדירו
 נדר כל יאמר עמי, שיאכל

בעל: יהא ליתר משיד שאגי

י!
בחג נכי, מנקי וקא

 פעו,־ין הס ובאמת ופיפירי,
 שקידם: שבעלו כייןמחלקי/

 לן ד׳׳ש כי/ דחס לית
 דלאנ׳י ליה ליס אנשפירם

מכני דנא ליה וסבירא

ולדידך :ארבשים ל״ע על אומדים אדם בני לשון דנם כי/ בנ״א לשק לבא אמר
)טס

)/</?

ל 'ד2^ ז׳/71 /^/___________
ש שערים לחם פי׳ עם והברייתא רבתי כלה מסכת

 "• א(
 צ-,נ ע 9

;;'"ץ,..

 אי צ״ל ]אולי נש• והתם
 סניה[ בבעל ס הה נ,/י

 ייכל הבע״ב כנדרים ההם
כל הבא :מעיקרא לבטל

 מפני מדדות מכיס ללקיזהן
 חכמים דברי על בעבר
 עליו שיגוור מה כל שאמרו

 שמעת :יעשה הביס כעל
 ונהה כל*י הלכה מינה
 רכים דהא כיחיד פסק

 להי וסבירא סליו פליגי
 ארבע׳': ולא ל״ע רק דלוק'
 * נ אולי כי' דאמר ולר״י

זלדידך
׳^7

לי

־ החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס61 מס עמוד מנדל חיים שרליו, שערים



י? כלה מסכה
 בתורה ועסקו שניהם ישבו לינה ביה א״ל־ צריך אתה כלום א״ל

 יישב שב א״ל כרצונך ל א המרחץ לבית נלך רצונך א״ל בערב,
 סוף שוקיו על יקפחנו שמא מתיירא יהושע ר׳ היה העת הגיעה
 ר׳ הלך סוף אני א״ל מלויני מי רבי ל וא לשלום ממנו נפטר

 איטיב מה ואומר בדעתו מחשב יהושע ר• והיה לשלום יהושע
 אני דבר א״ל נפנית למה. ר׳ א״ל לאחוריו נפנה ששנרוני. לחכמים

 אותם מלקה אתה אצלך הבאים אדם בני א״ל מטך לשאול צריך
 אדפהנכנסים בני בך. א-ץ ודרך אתה נדול חכם ר׳ א״ל הלקית לא ולי

 ומגדים בתירה נודרים והם ושישתו שיאכלו עליהם גוזרני אצלי
 א״ל .מלקות חייב ומגרה הגורר כל מהחכמים שמעתי ואני אותי

וארבעים שלי ארבעים וארבעים ארבעים אותם שתלקה עליך נוזרני
אנטיגהם: בבן שראה מה יהושע ר׳ וספר הלך שלך

יפטר. לא פרק סליק . .
אל והתנן איני כלסטים בעיניך חשודים אדם כל יהיו לעולם

 כאן קשיא לא למקומו. שתניע עד חברך את תדין
 חברך הכא אדם כל הכא אמר רבא ,מכיר כשאינו כאן במכיר

 לאו קאמר אדם כל והא קאמר לא דבידיע מכלל חברך מדקתני
 איני הנכנסין אורחין כדאיתא. והא כדאיתא הא לא חבר לאתויי
 אצלו שיאכל חברו את להדיר הרוצה אף אומר אליעזר ר׳ והתנן
 דילמא 'וניחש מופרין הם הרי לידור עתיד שאני נדר כל •יאמר

 בן דר״א להא לה דדיש לית ופטירי להו מלקי וקא בטלי "חני
 עליו. שנזר מה כל הכא מיירי קא הבית בבעל נמי והתם יעקב

 .דאמר יהודה כר׳ הלכה מינה שמעת • מלקה היד. פטירתן בשעת
 ולר׳ ולדידך קתני אדם בני לשון רבא אמר שלמות ארבעים

 כתפיו. בין לך אמי ליה לית לבין וניהזש ללאו ניחוש דאמר יהודה
 וב״ה שהיא כמות כלה אומרים ב״ש הכלה לפגי מדשדין כיצד

 או חנרת היא אפילו ב״ש להם אמר וחסודה נאה כלה אומרים
 .בעיניו ישבחנו רע מקח בה א״ל .תרחק שקר מדבר הכתיב סומא

 של דעתו תהא אומר ב״ה לפיכך בעיניו ישבחנו בעיניו יגננו או
 גאה דלמא נאה; הבא -ליכא נמי וב״ה הפריות עם מעורבת אדם

 בבישתא • דאחזוקי בדנפשיה וחסידה אבות מבתי נאה במעשיה
 אפילו מדבר הרחק משקר כתיב מי אומר וב״ש .מחזקינן לא

 וצדיק ונקי משום שקר מדבר רחמנא אמר כי אומר וב״ה סתם.
 מדאורייתא וליתבי׳ ממקח דמיתביה מ״ש וב״ה דמי שפיר לקיומי הא

 •דכתי'ויאמר בו'מעיקרא שינה הב״ה שאפילו השלום גדול דתניא
 שפיר דמדאוריי׳ מיבעיא לא קאמרי הכי זקנתי, ואני ונו׳ אברהם אל ה׳

 אל וצדיק ונקי גופא .איפוך כלפליא׳ דמי שפיר לבריתא אף אלא דמי
 מתלמידים. וצדיס מעדים נקי מבעיא. וצדיק לא אמרת נקי השתא תהרוג

 ס״ר מתלמידים רשע תהרוג. אל מתלמידים ורשע מעדים נקי ש״מ
 ישר אהב צדקות ח׳ צדיק, כי דכתיב מאי רבא דרש מאחד. אימא

 לכדרריש אלא ליה מבעיא צדיקים הכי אי צדיקים של פנימו יחזו
לחיים הכתוב כל לקיש דריש מק״ו ושריא מארבעין דאתא דכא

ע״י הודפס51 מס עמוד (13(}13) חז״ל;<< ספרי ויובל;שאר זכרון ספרי עת, וכתבי קונטרסים>>קבצים חמישה :קונטרסים חמשה



ח בלה מסכת
 סו, ובני בממונו שלקה איוב את וכור בממונך לקית אם בליתא

שאולה חיים שירדו ואבירם דחן זכור בגופך לקית ואם
 העולם מאומות איוב תאמר שמא ,ואבירם דתן וקתגי •איו□ -"■תנו
 אלא לקה׳ בגופו לאו איוב אמר דלא למאן שלקו ואבירם דתן הא

 ובגופן. בממונם שלקו (0ואבירם דתן הא הוד. מישראל לאו למ״דאיוב
 אתה שכן בעינים אלא מכשול שאין בעיניך תכשל אל ברייתא

ויראו שנא׳ בעיניהם אלא נכשלו לא ועזאל עזה. מוצא
רחמנא קמי מעיקרא אמרי עובדיהו מאי האדם בנות את אלהים בני

 אייימריס. ־•"■מי־" *' 5,א״ (ברנוי׳ יכ אניש מה (* ,יאטי ד,״ני
 דאטעתון חזיתון השתא הוא בריך קודשא

 יצרא להו הוו וכי ונחיתו בישא יצרא בהון אשלט מנהון, יתר
כיון להם וילדו דכתי' האי הכי אי בדביקה׳ מתהגי קא מאי בישא

למלאכי: בנייהו מדמי לנברייהו ומבעלי 'דמדבקי׳בהו
הרע יצר זה מדאי יותר תאכל שלא משיניך תבוש ואל בליתא

 ביום בונד מבטח מועדת ורגל רעה שן אומר הוא כן
 דעתך פלקא לא אמר דקא הוא וגזלה אוכלא משום ודילמא >ה *

לשון )תעבור( תעבוד ליתנישמא הכי אי קא-עסיק )בעבירה( בעבודה
.פיה ומחתה אכלה בדכתי' לה קתני • טהרה

מיז־ס, ־״סי י״ל *( י׳מ׳־ייד ( המינוי׳ .פן תדרוש אל בריתא
.׳ סמא או ומשיל דכיוןדרכיבאבהדייהו לגיהנם

 מינה איזה נא!חסר5 (* בהדיהו ( דתיתבינהו מאי אשכחית ולא לך
ומ״ש למדברך פתח ונתן רחב העולם שהרי
 לא באיה כל במינות ביה דכתיב לניהגם ביה דקתני הכא

עדן נן הב״ד. ברא וניהנם עדן שנן למידע לך איבעיא להכי ישובון
רשע: בלא וניהנם צדיק בלא פניא לא

קטן בעינך יהי' נדול רע דבר עליך אחרים יאמרו אם בליתא
 כלום ולא קטן הא קטן יהי' גדול .דחשידא מלה ואפילו

 לא ותאמר הנד. ותען ,כתי והא מחשידא גרמיה ליפוק לא הכי אי
 בעיניך תאנא החשד, מן עצמו שיוציא לנחשד מכאן וגו׳ אדוני
 יהא קטן רע דבר אחרים על אמרת ואם חבריך. משמ' קאמר

 חייש מאי בפריצים דאי בכשרים ואתי עסייר הא נדול בעיניך
 רישא הכי אי בשבת •ואפילו החנפים :את מפרסמין תני והא להר
 עלתה לא מימי שמעון ר׳ אמר והא לא בפריצין הא בכשדין נמי

 ותפיים שתלך עד בדאיתא, והא כדאית׳ רישא מטתי, על חבירי הללת
 שצריך אלא עוד ולא דאמר המנונא לרב ליה מפייע רישא אותו

 ליכא דאמרי ואיכא הלכה הכא בעלמא אקראי התם דאילו לפייסו
 בתריה: אזיל הוה אשכחיה לא אי דילמא המנונא רב על פליני

התורה שהרי תורה של שבחה שהיא רע פרקך יהא אל בליתא
 כן על ואומר בחורותיך בימי בוראך את וזכור אמרה

דקבא**( סבא דאמרי אית התורה שבח ומאי ה' ישמח לא בחוריו על
מסרך: הוה ובעולימיתיה מימנע, מצי אדל היכא

 אדקגאנ״ל3**(ס להגים. נג״ל ונוי דמן הא הוה מיסרתל 3איו למ״ד ואסילו *(
סלו. 3ק3 יוצא סקונוע סמסנס מצסון וסיא מסענמם על סהולנים זקנים לומר סרוצס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס33 מס עמוד קונטרסים חמישה קונטרסים חמשה



"זכף
התרע״א מססריקאוו שליס״א אדסו״ר קדושת מכבוד ששמעתי מה

 ההוא לאיש יחשב דם כמסורה כתיב קודש שבת ליל אח״ק סי ליאירה
 לאדם לו שאסור מנשה שאך אשד תרבה דם וגס כתיב ובמנשה שאך דם

 ואיתא במעשה דם שואך כאילו לא ואס בסחשבה אפילו חוב לכף חכירו את לדין
 לשון הוא שא חסא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח בספרים

 לא לך ישפע* ולא חברך את תוכיח שאם אש לשון הוא אתוון בהפך חודיד
 נקודות תשע שיש שפך בקמץ נאמד זה ועל מדין במחשבתך עליו תחדד

 הקומה בכל פוגם במחשבה חבירו את דן שאם כתר למידת מרמזת ■דדהקסץ
 אם באסת כי כלבבך עושה איני אפילו בלבבך אחיך את תשנא לא יזה

_________ זכות. ליסוד עליו שייך אין כלבבך ועושה טוב הוא זולתך
 אתם אף קדוש אני סה הקדוש וברש״י תהיו קדושים אחרי קודש שבת ליל

 כחגים סמלכת לי תהי׳ ואתם אפשר עולם להבורא כביכול לדמות אפשר וכי קדושים
 וגד כהנים ממלכת לו שיחי׳ לעמו הבטיח ב״ה שהבורא הבטחה לשון קדוש וגוי

 הענף יחד נתחברו שאם השורש הוא עולם והבורא הענפים הם ישראל כי קדוש
 יוכלו זו ולמדרגה קדושים שיקרא זו למדרגה לבא יכולים אזי השורש עם

 הענפים יוכלו אזי באחדות הם ישראל שאם לישראל שיש האחדות ע״י לבא
 שיש עאמה בבחינה קדושים אתם אף קדוש אני מה ואז בשרשם להתדבק

 שהדבקתי לסי תהיו קדושים תגחומא המדרש שאומר וזה ב״ה להבורא כביכול
 להמדרש קשה שהי׳ מתגיו אל האזור ידבק כאשר כי שנאמר למתני אתכם

שאתם אתכם שהדבקתי לפי אסר ולכן להבורא בקדושה לדמות אפשר וכי זה
בני עדת כל אל דבר תה האחדות ע״י סח וע״י השורש ואנכי הענפים
אז גמור באחדות שהם ביחד נכללים כשהעדה תהיו קדושים ישראל

לו תעשו לא מסכה ואלקי האלילים אל תפנו אל
תהיו. קדושים

קודש שבת יום
 סוב רק בלבו נחקק אזי טוב רק רואים העיגיס ואם בלב נחקקת הראיה

 רע רק בלבו נחקק אז רעים דברים אל ומביט פוגה ח״ו ואם לט\ב נתהפך והלב
 אד טובים לא דברים לראות סוגה אתה אין שאם האלילים אל תפנו אל וזה

 ח״ר כי מסכה אלהי יהיה לא לבך פי- לך יהי׳ לא לך תעשו לא מסכה אלהי
 להתפלל שאריכים בעיניו נראה ולכן ממש רע מסכה אלהי לבו נעשה רע בראית

 חומש ולא גמרא לא היום כל רואים שאינם אדם בגי יש כי הסידור מתוך
 יהיה ומנין הקדושים האותיות את רואה אינו הסדור מתוך מתפלל אינו ואם

 מתפלל אם אבל סרבים דברים כ*כ רואה איני בהשוק בוודאי כי טוב לבבו
 האותיות האורות בלבו נחקק אז הקדושות האותיות הרבה ורואה הסידור מחוך

 נתן דאיתא וכמו ג״כ משפיע הוא והעיין לטובה לבבו ונתהפך הקדושים
סו□ רק להשפיע יוכל סובה בעיין .*היי׳" ואם בו עיניו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס7 מס עמוד דוד יעקב בן גד נח וויינטרויב, חן כף ־ החן



י ו*

נט,{1כלחמישי פרק מסכת ־

חמישי פרק
 חשוב מפיך. אותם תוציא שלא עד ]דבריך[ )חבירך( את דן הוי ברייתא

הדין את עליך לעולם והצדק יך.לפסיעות ותן_שכר ארץ לדרך מעשיך

 חובו־ס לכף יעהותכר אל זבות. לכף חברך )ודן־את התרעומת 1מ עצמך והוצא
 בעינייעצמן-ו קטן הוי מוביחך. את תפני ואל במיעוטך ונאה בחלקך שש הוי

 יודע איני לומר לשונך ילמדך חשובה ונפש טובה עין לעולם ברוך חלקך יהי

 בה ביוצא באחרת להתרפות סופך במשנה התרפית אם ותאחז. תתבדה שמא

 שכר לך ואין בו ביוצא באחרית להקל סופך בה לחקור פגריך את חלקת ואם

 בקדשים זהיר והוי ממך יטלו שלך אף שלך שאינו את לקחת ואם בצערך

 נשי ועם אדם לכל עלוב ידך על תשוב ולא ואהוב עלוב ובנתינתן באכילתן

 לעבודת פתח טמאות תחלת לאולת פתח נדרים תחלת אדם. מכל יותר ביתך

 ע״מ לוית אם לשלם ע״מ ערבת אם לניאוף. פתח בנשים ראש“קלות כוכבים

 שם וקנה לפסוק ממהר והוי לפרוע[ שלא ]ע״מ הלוית אם ]לפרוע[ )לפרוץ(

ואין חסיד רץהא עם אין מלמד הקפדן ואין למר הבישן אין לעצמו קנה טוב

חכם: בסחורה המרבה ולא חטא ירא בור

ביאור

שתחשב דבריך.את דן הוי ברייתא
 שתוציאם קודם היטב בדבריך

 מעשיך חשוב לד״א. מעשיך חשוב בפיך:
 והיינו יפים מעשיך שיהיו כדי שתעשם קודם

 תרוץ שלא לפסיעותיך. שבר ותן לד״א:
 שכר נותן אתה ובזה מצוה לדבר אלא
לקדזזובדר”תכרייעהו ואל עותיך:[לפסי

 ומפ׳ פיך יכריעוך ואל דגרסי׳ משמע בגם׳ ]־
יהיי מפ׳~בג־מ׳: במיע״טד. ע_לה_בגמ^\ונאה

 טובה עין בעיניך: ברוך. אשתך: חלקך.
 למה תתאוה שלא גרסי׳, שביעה. ונפש
 במצוה כמשנה. התרפית אם בידך: שאין
 בדא״ז ה״ג וכו׳. חלקת ואם בדא״ז: גרסי׳
 להקל סופך בה להקל פומך הקלות ואם

בצערך. שבר לך ואין בה: כיוצא באחרת
על מצטער אתה שאפי׳ יעקב הנחלת פי׳

 גרמת אתה כי ע״ז שכר לך אין בה שהקלת
 ועם אדם לבל ואהוב עלוב לעצמך:

 וכ״ה כצ״ל אדם. מבל יותר ביתך אנשי
 פתח נדרים תחלת הגר״א: גי׳ לפי בדא״ז

 נקרא ואז נדרו על יעבור שמא לאולת.
 לא נדר תדור כאשר בקהלת כדכתיב כסיל

 ופירש״י בכסילים חפץ אין כי לשלמו תאחר
 נח״י: משלם, ואינו שנודר מי היינו כסילים
 בובבים. לעבודת פתח טמאות תחלת

 דליבדלו היכי כי לע״ז טומאה גזרו דרבנן
 מזלזל ואם ר״ע פ׳ בשבת כדאיתא מיניה

 ערבת. אם מע״ז: מתרחק אינו בטומאה
 לשלם שע״מ יודע הוי חובו על לחבריך

 שלא ע״מ לפרוע: ע״מ לוית ואם ערבת
 ממהר והוי מם׳: ובגט׳ גרסי׳ לתבוע.

מם׳: בגט׳ לפבוה.
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נ^כת

 יפה דן יפה עליך הצדק ישיבוהו. ומה משיב מהו אדם שיחשוב כדי דן הוי ׳גמ

קודשא עילויה הבא בדגרמיה התם ליה. תנא עצמך הוצא שפט יפה חייב

 "( דלא פיך יכריעוך ואל מידי. לך איגלי רלא היכי חברך הוא.קהוי־דךאת בדיך

חלק ומה א[]אומר[ הוא כן אשה. זו בחלקך ששמנצח.ן כד ליקום~בטילה7
 את שנא מזוני. במעטיך ונח ]וגו׳[ אבות נחלת והון בית ב[ואומר ממעל אלוה

 בכך מה לימא דלא הבא דעלמא. במילי התם פרקין באידך ליה תנא המברך

 יהיה נמאס. בעיניו נבזה כדבתיב" קטן והוי לי. פנויה פלוני בת תהוי שאלולי

 ונפש יברך. הוא עין טוב 1דכתיבי׳ טוב עין ברוך. מקורך יהי 1בדכתיבי חלקך

 התרפיה אם באחימעץ. כדכתיב" לשונך למד נפשך. לרעב ותפק ,דכתיבי

ביאור

בלהחמישי פרה

 על דן הוי ישיבוהו. ומהו טשיב טהו גמי
משיב אתה מה אותך כששואלים דבריך

 משיב שתהא וכדי דבריך על להשיב יש ומה
 הדין את עליך. הצדק מספקת: תשובה
 הצדק א״ג חייב יפה הדיין ק יפה ואמור
 מהא יתבאר וכן מעלה של דין עליך

 הוצא לי׳. תנא עצטך הוצא דבסמוך:
 פ״ג לעיל לי׳ תנא הא התרעומת מן עצמך

 התם בדנרטי׳. התם התרעומת: מן רחק
 על יתרעם שלא הכא חבירו על יתרעם שלא

הדין: את עליו יצדיק אלא הוא בריך קודשא
 היכי אפי׳ טידי. לך איגלי דלא היכא י

 ממנו ששאלת דבר לך לגלות רוצה שאינו
 בטילי׳ ליקום דלא זכות: לכף אותו דן הוי
 דבריך! להעמיד תרצה שלא טנצח. כד

 בחלקך שש האמת: על תודה אלא כמנצח
 חלק וטה משמים: חלקך שהיא זואשה.

 הכי באיוב מיני׳ דלעיל וקרא טטעל. אלוק
 על אתבונן ומה לעיני כרתי ברית כתיב

 דהכי ת׳ וגו׳. ממעל אלוק חלק ומה בתולה
 על להתבונן שלא לעיני כרתי ברית לה מם׳

 לי נתן חלקי הלא להתבונן לי ומה בתולה
 נחלת והון בית ואוטר ממעל: אלוק

 הוא והון בית כי משכלת, אשה ומה׳ אבות.
 והיינו היא מה׳ אשה אבל אבות מירושת

ונח אשה: זו משמים דחלקך דאמר

 ונאה גרסי׳ בברייתא טזוני. בטעטיך
 אמזון דקאי לה ומם׳ היא והיא במעוטך

 שיש מזון במעוט ומרוצה לך ונאה נוח שיהא
 ובברייתא גרסי׳. בכך המה את שנא לו:

 כן גרם שהגם׳ וכנראה ליתא שלפנינו
 לי׳ תנא דהא לי׳ דקשיא והיינו בברייתא

 בטילי התם פ״ג: לעיל פרקין באידך
 בעצמו בוטח יהא שלא התם כדמם׳ דעלטא.

 דואג יהא אלא לי יהיה שלום בעצמו ויתברך
 תהוי שאלולי בכך מה השמא: את ואוהב

 פלוני בת היתה אילו לי. פנוי׳ פלוני בת
 שנא דאמר והיינו בשבילי נאה היתה פנוי׳

 שאני בכך ומה יאמר שלא בכך המה את
 בעבירה המזלזלים את שנא בה מהרהר

 בעיניו נבזה כדכתיב בכך: מה ואומרים
 ואת נבזה בעיניו הוא ה׳ את הירא נטאם.

 ברוך. מקורך יהי יכבד: אחרים ה׳ יראי
 ברוך מקורך יהי וה״ק אשתו זו מקורך
 התם כדמסיים נעוריך באשת ושמח בעיניך
 נפשך שתוציא נפשך. לרעב ותפק קרא:
 דאמר והיינו מלחמך לו שתפרום לרעב

 אחרים לשל תתאוה שלא שביעה נפש שתהא
 כדכתיב לאחרים: נפשך תוציא איפכא אלא

 שמת אחר דוד המלך לפני שבא באחיטעץ.
 ידע כי הבשורה זו לבשרו רצה ולא אבשלום

מה: ייעתי ולא לו אמר זה על יצטער שדוד

ם

יח. שמואל־ב זז נח. ישעיה וז כב. שם ד.ז ו. משלי דז טו. תהלים גז יט. משלי בז לא. איוב אז
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תשיעי פרקמסכת.ימגממהצב
מ&^תכל״<

צגכלהתשיעי פרק

 על יקפיד לא לסעודתו להמתין צריך
 לא א״נ אורחין לו יש ואפי׳ בכך אשתו
 וכמעשה מסעודתו לעניים יתנו אם ידקדק

 צריך אני יו״ט: במעדני כ״פ דמסיים,
אשה נושא אני שהיום היום. להכניס

תשיעי פרק
 רשות ממנו שימול עד חברו מאצל ולא רבו מאצל לא אדם יפטר לא ברייתא

לו וקרא הגן פתח על שעמד המקום מן ארץ דרך אדם כל ילמדו

 קפדן אדם יהא א7איבה} לך ויאמר האדם אל אלהים ה' ויקרא 0,שנאמר לאדם

 עני ובא לסעודה. אחד אדם אצלו שנבנם הלל על עליו אמרו סעודתו בתוך

 פרנסה לי ואין היום להכניס צריך אני אשר. לאשתו. ואמר פתחו על ועמד אחד

 ובשלה אחרת עיסה ולשה הלכה אח״ב לו. ונתנה כלה הסעודה את אשתו נטל

 הסיחה מיד. לנו הבאת לא למה בתי לה אמר לפניהם והניחה ובאת אחר אלפס

 זבות לכף אלא חובה לכף תיךת לא אני אף בתי לה אמר הדברים כל לו

 מכבדך"׳ והוי כליסטים בעיניך אדם כל יהא ;לעולם שמים. לשם מעשיך שכל _

 לו נתן אחד אדם בא אצלו אכסניא שהיה יהושע מעשה*בר׳ גמליאל. כרבן

 בחצי עמד זה אדם עשה מה מתחתיו סולם ונטל לעליה. והעלהו ושתיה אכילה

 ונשברה ונפל לירד וביקש בטליתו וכרבן הכלים את ונטל טליתו פרש הלילה

 שכמותך אדם בני עושין כך ריקה א״ל ומצאו יהושע ר׳ 82. לשחרית מפרקתו

 בך זהירין שאגו יודע אתה אין א״ל מתחתי סולם שנטלת יודע הייתי לא אמר

־־“מעשה׳ יעשו. הבית "יבעל עליהם שיגזור כל לבית הנכנסים )־אורחים מאמש.

 והם ושישתו שיאכלו עליהם וגזר אצלו באים אורחין שהיו אנטיפרם בן בשמעון" י

 חכמים וכששמעו ארבעים אותם מלקה היה פטירתן בשעת ונשבעין בתורה נודרין

 ר׳ להם אמר עושה. מה מודיענו מי אמרו בדבר ]קונטרין[ )קונסין( והיו בדבר

שלום א״ל פתחו על יושב ומוצאו והלך לשלום לך לו אמר אלך אני יהושע

___________________________בייעב

 כל יהא לעולם נשואין: לסעודת לי ואין הפרק מזה הברייתא יפטר. לא ברייתא
עליו דעתך שתתן כלסטים. כעיניך אדם פ״ו: ותחילת ספ״ה בדא״ר היא

 דלהלן: וכעובדא ממונך וימול יקפחך שלא לעולם הגי׳ שם בדא״ר אדם. כל ילמדו
 , מכבד שאתה כמו כר״ג. מכבדו והוי ילמדו חבירו ביתל אוםפת אדם יכנס אל

ונשבעים. בתורה נודרים והם1לר׳׳ג: *אם סעודתו. בתוך קפדן יהא לא כו׳:|
 יאכלו שלא נודרים והם הגי׳ בדא״ר

ושותים: אוכלים היו ואח״ב ישתו ולא
 על ביניהם אותו מקנטרין היו קונטרין.

 מה עושה. הוא מה מודיענו טי כך:
אורחיו: את שמלקה דבר של טעמו

ג. בראשית אז

 בידיע לסטים בעיניך חשוב אדם כל
 והא לי׳: דקשיא והיינו קמיירי לא ובמכירו

 לאו מאי דיק בברייתא קאטר. אדם כל
 הא אלא דלא ומשני חבר אפי׳ לאתויי

 כל בשאר אדם דכל כדאיתא והא כדאיתא
להדיר הרוצה! מיירי: חבר שאינו ם!אד

 לחבירו האומר אצלו. שיאכל הכירו ז
 תאכל לא אם לי נהנה אתה שאין |קונם
 אלא באמת להדירו רוצה אינו אבל עמי

 וכו׳: יאמר יעשה כיצד עמו שיאכל 'לזרזו
 והשתא וכר. בטלי הני דלמא וניחש
 אנטיפרס בן הלקם למה דא״ב לי׳ קשיא

 בלב נדרם מבטלין היו דלמא נמי וניחוש
 ונמצא ופטירי. להו מלקי וקא מתחילה:

הם: פטורין ובאמת אותם מלקה הוא

 ועסקו שניהם ישבו לינה בית א״ל צריך אתה כלום א״ל בשלום. בא א״ל עליך

 הגיעה וישב שב א״ל כרצונך א״ל המרחץ לבית נלך רצונך א״ל בערב. בתורה

 לשלום ממנו נפטר סוף שוקיו על יקפחנו שמא מתיירא יהושע ר׳ היה העת

 מחשב יהושע ר׳ והיה לשלום יהושע ר׳ הלך סוף אני א״ל מלויני מי רבי וא״ל

 נפנית למה ר׳ א״ל לאחוריו נפנה ששגרוני. לחכמים אשיב מה ואומר בדעתו

 אותם מלקה אתה אצלך הבאים אדם בני א״ל ממך לשאול צריך אני דבר א״ל

 אצלי הנכנסים אדם בני בך. ארץ ודרך אתה גדול חכם ר׳ א״ל הלקית לא ולי

 שמעתי ואני אותי ומנדים בתורה נודרים והם ושישתו שיאכלו עליהם גוזרני

 ארבעים אותם שתלקה עליך גוזרני א״ל מלקות. חייב ומנדה הנודר כל מהחכמים

 שראה מה לחכמים יהושע ר׳ וספר הלך שלך וארבעים שלי ארבעים וארבעים

אנטיפרם: בבן

 חברך את תדין אל והתנן איני כלסטים בעיניך חשודים אדם כל יהיו לעולם גמ׳

אמר רבא מכיר. בשאינו כאן במכיר כאן קשיא לא למקומו. שתגיע עד

 אדם כל והא קאמר לא דבידיע מכלל חברך מדקתני חברך הכא אדם כל הכא

 איני ]בו'[ הנכנסין כדאיתא:|אורחין והא אכדאית הא לא ברח לאתויי לאו קאמר

 נדר כל יאמר אצלו שיאכל“חברו את להדיר הרוצה אף אומר אליעזר ר׳ 'יהתנן

ופטירי להו מלקי וקא בטלי הני דילמא וניחש מופרין הם הרי לידור עתיד שאני

 בדא״ר אותי. ומנדין בתורה נודרין והם
 להלן וכן ועוברים בתורה נודרים והם הגי׳

ארבעים שלי. ארבעים ועובר: הנודר כל
_________ בשבילי:___________

אל לסטים שאינו במכיר. כאן ל״ק גט׳
 שלא דאבות מתני׳ וענין אותו תדין

 מכיר באינו הכא אבל לחובה בלבו ידונו
 כל הכא בממונו: זהיר שיהא המאמר וענין
 קמא כשינויא נמי רבא חברך. הכא אדם
 דברייתא מגופא לה מדייק אלא משני
 בחבר חברך את תדין אל באבות דהתם
 מיירי: אדם כל בשאר והבא שמכירו מיירי

 קאמר לא דבידיע מכלל הכרך מדקתני
 אותו תדין אל בחברך הכא מדקתני כר.
שיהא דקתני הא ע״כ למקומו שתגיע עד
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*{ רבו רביעי פרק "” בלה 68

 רליבא והבא • בחברים שלא אפי' החם • זיטנא חדא ליה הנא • התודה אח
 חיטא ולא צדקות ולא לבדה הורה חיטא ולא ־ לגרמך לך לך אמר • חברים

 חיטא ולא • גפשיה באנפי דמי שפיר אינש כל הכי אפי׳ לי טובח להגי עברתינהו
 שלך קחגי דהא תדע • הטשכים ואת ת״ש ׳ דעלמא טילי לשם לך רטובתי חיכי
 עדן לגן שיטול הבריות את לגסות אלא ניתנו ולא הקב״ה של והכל שלך אינו

 הכא יודעיו לכל התם • פרקין באידך תנינא י ואהוב עלוב י חלקה וגיהנם חלקה
 דעתך סלקא איצטריך לסיתנא ליה למה בקוע כנאד הוי ־ ביתו לאנשי אף

: קמ״ל לא דרוכסא בטילי אבל ובמצוה בתורה התם אטינא

חמישי פרק
 חשוב מפיך• אותם תוציא שלא עד ]דבריך[ )חבירך( את דן הוי ברייתא• א

והוצא הדין את עליך לעולם והצדק ־ לפסיעותיך שכר ותן ארץ לדרך מעשיך
 הוי • חובה לכף תכריעהו אל ׳ זכות לכף חבירך את ודן התרעומות מן עצמך

 י• עצמך בעיני קטן הוי • מוכיחך אח תפני ואל • במיעוטך ונאה י בחלקך שש
 יודע איני לומר לשונך ילמרך י חשיבה ונפש טיבה עין ׳ לעולם ברוך חלקך יהי

בה כיוצא באחרת להתרפות סופך במשנה התרפיה אם • ותאחז התבדה שמא

באור
 לקחתככחך לא שלך שאפי׳ במישרים ליזהר אתה שצריך לטעם זה וקאי ־ בו׳ שלך

 ח״ו תעני שמא עולמית שלך שיהיו בטוח אינך וגם הקב״ה משל רק ירך ועוצם
 אס לנסות אלא לבריות וכבוד עישר ניתנו ולא שלך שאיני מה חתאוה שלא וכ״ש
 תצדק אם חלקך( וצ״ל )ע״ה חלקה לג״ע שיעול כדי ומע״ע צדקה בעשרם יעשו

 לא דרוכסא במילי אבל ט׳ תניגא ואהוב עלוב :בעשרך תחטא אס חלקך ולגיהנס
 ממכלתין איל בקוע כנאד הוי א׳ פעם רק נזכר לא בפ״ב בדא״ז הנה קמ״ל•
 פעמים שני בפ״ב עוד נזכר א׳ פעם דדא״ז בפ״א המאמר שנזכר דלבד משמע

 ז״ל הרננ״ק והנה ־ זה פרק בריש שעשה הצריטתא מלבד ע״ז צריכותא עושה ע״כ
 בזה הכוונה ונ״ל י חמרא( ליה ארכם ׳הגמ )ל׳ האבד דבר פי׳ דרוכסא מילי כ'

 להוציא לא אבל להכניס בקיע כנאד הוי דעלמא במילי דגם הג' בפעם דאשמועינן
 אבל הכנסתו בשביל למסחרו שניגע מה מעע כ״א עסקיו אדם לכל יספר שלא

 כמ״ש דרוכסא מילי וזהו מזה ויפסיד עסקיו זרים שידעו שיגרום דברים ירבה לא
 הרבה ויתיישב במסחרו שיעמיק ומת; במשא שייך עמוקה כערוגה וגס הרננ״ק

: חנם על מעותיו יוציא שלא

 .יתברך השם בעזרת דבריך יהיו פרק ערך הדרן

חמישי פרק
 עשירי פרק עד חמישי מפרק ־ עי־״ש בשיגו־יס פ״ג בדא׳יז איתא זה פרק א

הברייתא מתחלה העתיק כי הקודמים מבפרקיס אחר סגנו• למכילת־ז יש
 שלא המאמרים על רק הברייתא על אבאר ולא י ע״ז הנין׳ יאח״כ הפרק מכל

את חלקת ואם :בדא״ז וכ״ה כמצוה צ״ל ־ במשנה התרפיח אס :בגמרא פירשו

פגריך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס99 מס עמוד דוד חיים בן ישראל זעליגמאן, גני□ מעין ביאור ע□ רבתי כלה מסכת



רה רבתי חטישי פרק כלד.€

 לך ואין ■ בה כיוצא באחרת ״להקל סופך בה לחקור פגריך את חלקת ׳ואם
 זהיר והוי • ממך יטלו שלך אף שלך שאינו את לקחת ואם • בצערך ־שכר

 לכל עלוב ידך• על תשוב ולא ואהוב עלוב ובנתינתן• באכילתן בקדשים
 טמאות תחלת • לאולת פתח נדרים החלת • אדם מכל יותר ביתך אנשי ועם ■אדם
 אם לשלם ע״ט ערבת אם ־ לנאוף פתח בנשים ראש קלות • זרה לעבודה ■פתח
• לפסוק ממהר והוי ־ לפרוע[ שלא ]ע״מ הלוית אם י ]לפרוע[ )לפי־וץ( ע״ט לוית
הארץ עם אין • מלמד הקפדן ואין למד הביישן אין ׳ לעצמו קנה טוב שם וקנה

:חכם בסחורה המרבה ולא • חטא ירא בור ואין חסיד
יפה עלך הצרק ■ ישיבוהו ומה משיב מהו אדם שיחשוב בדי דן הוי ]גמרא[ ב

 עילוי הכא ־ ברגרמיה התם • ליה הנא עצמך הוצא י שפט יפה חייב יפה דן
יכריעך ואל ־ מירי לך איגלי רלא היכי ־ חבירך את דן הוי • הוא כריך קודשא

באור

 הקלות ואם בדא״ז כמ״ש וצ״ל ט״ס שהוא אלי וקרוב מובן איני • בה לחקור פגריך
 לך ואין :באחרת להקל סופך אחת מציה להקל פומך את חלקת( של ׳)אותיות

 שנר לך אין באחרת והקלת שבטלת ע״ז עצמך תצער אס אפי׳ ר״ל ־ בצערך ,שכר
 יעקב הנחלת כ״פ ־ אחת במצוה שהקלת לפי לך גרמת שאתה לפי הזה הצער על

 להשב ואהוב עלוב בדא״ז כמ״ש צ״ל ־ ידך על חשוב ולא ואהוב עלוב : שם בדא״ז
 שתהיה כדי נכונה תשובה תשיבנו דבר איתך ושואל מיודעך הוא אס ־ ליודעיך

 גס לבו ביתו אנשי שעס מפני ־ אדס מכל יותר ביתך הנשי ועם : יותר אהוב אצלו
 עלוב להיות יותר יצרו את לכוך עמהס וצריך עמהס להתקוטט יותר ועלול בהם
 בקהלת כמ״ש כסיל ויקרא נדרו על יעבור שמא ־ לאולת פתח נדרים חחלת :להם

 היינו כסילים שס ,ופירש" ־ בכסילים חפץ אי; כי לשלמו תאחר לא נדר חדור כאשר
 נלע״ד ־ זרה לעבודה פחח טמאות החלת :יעקב נחלת י מפלס ואינו שנודר מי

 ורבנן דר״ע פלוגתא ובמשא במגע שתטמא ע״ז על טימאה גזרו שחז"ל משוס
הוא בטומאתה נזהר אינו אס ממילא מע״ז להתרחק כדי והטעם ר״ע פ׳ בשבת

: ממש לעבדה ח״ו פתח

 מספקת תשובה לשואליך להשיב מה ד! הוי • כו׳ אדם שיחשוב כדי דן הוי ב
שמיס דין עליך שתצדיק ־ כו׳ דן יפה עליך הצדק :תשובתך על ישיבוך שלא

 הוצא :אותי ושפט וחייב ד; יפה בודאי ותאמר הקב״ה של מדותיו על תתרעם ולא
 התם ומשני :כ״ד אות בפ״ג זה שגה כבר הלא י ליה תנא התרעומת מן עצמך

 קוב״ה עיליי מיירי והנא :אנשים על חרעימת לך יהא שלא מיירי בפ׳יג • בדגרמיה
 בברייתא כ״ה י זכית לכך חבירך את דן הוי :הדין אה עליו שיצדיק בסמוך כמ״ש
 שעשה במה כוונתו היה מה לך גלוי אינו אם ־ מידי לך איגלי דלא היכי • לעיל

:בברייתא זה ליתא י פיך יכריעוך ואל : לזכות תדינהו עלך שדבר במה או לך
 דבריך ולהעמיד פיך דברי להכריע תרצה שלא ־ מנצח כד במיליה ליקום דלא

 ונה״א אשה זו בחלקך שש חבירך: של אמת לדברי .תודה אלא המנצח אתת שתהיה
 אתבונן ומה לעיני כרתי ברית ל״א באיוב דקרא לישנא ־ ממעל אלוקי חלק ומה
 ובמה בתולה על אתבונן למה הכי לה ומפרש י ממעל אלוקי חלק ומה בתולה על

במיעוטך ונוח :ממעל אלקיס לי נתן אשר חלקי היא אשר באשתי להתבונן לי מותר

מזוני
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 אני אשר החדשה והארץ החדישים השמים כאשר כי סו( )ישעי׳ שנאסר להתחדש

 אברהם של בזכותו •במאי ־ ושמכם זרעכם יעמוד בן ד׳ נאום לפני עומדין עושה
המקדש: בבית והיכן התורה ובוכות

“ תשיעי פרק
 טמנו שיטול ער חבירו מאצל ולא רבו מאצל לא ארם יפטר לא ־ ברייתא א

הגן פתח על שעמד המקום מן ארץ דרך אדם כל ילמדו ־ __רשות
 • איכה לו ויאמר האדם אל אלקים ד׳ ויקרא ג( )בראשית לאדנרשנאמו־ לו וקרא

 אחד ארם אצלו שנכנס הלי עי עליו אמרו י סעודתו בתוך קפק ם או יהא לא
 היום להכניס צריך אני אשת לאשתו ואמר פתחו על ועמד אחד עני ובא לסעודה

 ולשה הלכה אח״ב • לו ונתנה כולה הסעודה את אשתו נטלה פרנסה לי ־ ואין
 לא למה בתי לת אמר לפניהם והניחה ובאת אחר אלפס ובשלה אהדת עיסה

 לכף דנתיך לא אני אף בתי לה אמד • הדברים כל לו הסיחה ־ מיד לנו הבאת
 ז לש״ש מעשיך שכל זכות לכף אלא חובה

 בר׳ מעשה • כר״ג מכבדן וחזי כלסטים בעיניך אדם בל יהא לעולם נ

באור
 בזה זה שייכים שהם מפרש ע״כ ־ קניניס חמשה שיש לנו יוצא המיסד מה הנני׳

 ובאיזה וארן שמים שיתחדשו כשם לטובה ישראל שיתחדשו ישראל בשביל וכולם
 שיבנה השלישי בבהמ״ק •זיחחדשו והיכן והתורה אברהם בזכית ישראל יתחדשו זכית

:בזה זה כלולים קניגים החמשה כל הרי ־ בב״א

ויתעלה. יתברך השם בעזרת ובאורו עלךפרקר׳מאיר הדרן

תשיעי פרק
 ־ כו׳ '.אדם יפטר לא • פ״ו ובמחלת בספ״ה בדא״ר הוא תשיעי הסרק כל א

לעולם וכצ״ל כאן חסר ־ כו׳ אדם כל ילמדו :שביעי ״פ0 לעיל הובא זה
 מן ר">ז ילמדו קאמר וע״ז פ״ה בדא״ר וכ״ה חבירו לבית פתאום אדם יכנס אל

 אדם יהא לא :פתאום אצלו נכנס ולא לאדם וקרא הנן פתח על שעמד המקום
 עליו אמרו :מסעודתו לעניים יתנו שלא לדקדק יקפיד שלא ־ סעודתו בתוך קפדן

 והלל בשבח כמ״ש כלל הקפיד לא שהוא מהלל ראי׳ מה קשה ולכאורה ־ כו׳ הלל על
 ולא הוא יתירה חסידות חדת ואולי סעודתו בתוך גס הקפיד לא וע״כ יקפיד לא

 ונמלא לסעודה א׳ אדם אצלו שנכנס קאמר זה דמשוס ונראה ־ חדס לכל ממנו נילף
 בזיון משוס לש״ש הקפידא הי׳ לעני ונתנתי הסעודה אשתו כשנטלה מקפיד היה חם

 גס מיניה למילף נוכל וא״כ הקפיד לא ואעפ״כ לסעודה מתחלה שהזמינו האורח
 הלל שקרא ומה הנשואין־ סעודת לעשות במה לי שאין פרנסה• לי ואין אדם: לכל

 יוסי א״ר כתבי כל פ׳ כמ״ש ביתי צ״ל ואולי בש״ס כה״ג אינו״בגמצא בתי לאשתו
ביתי: קראתי לאשתי

 יהושע לר׳ תשיבה זה מה לכאורה ־ מתחתי פולס שנטלה יודע הייתי לא אמר כ
ששאלו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס139 מס עמוד דוד חיים בן ישראל זעליגמאן, גני□ מעין ביאור עכז רבתי כלה מסכת



נה רבתי תשיעי פרק ( כלה

 לעליה והעלהו ושהיה אכילה לו נתן א׳ אדם בא אצלו אכסניא שהי׳ *הושע
 אה ונטל טליתו פרם הלילה בחצי עמד זה אדם עשה- מה • מתחתיו סולם זנטל

 יהושע ר׳ בא לשחרית • מפרקתו ונשברה ונפל לירד ובקש בטליתו וכרבן .תכלים
סולם שנטלת יודע הייתי לא אמר ־ שכמותך בנ״א עושין בך ריקה א״ל ■ ומצאו

:מאמש בך זהירין שאנו יודע אתה אין א״ל מתחתי

 בשמעון מעשה ־ יעשו בעה״ב עליהם שינזור בל לבית הנכנסין אורחי□ ג
זו ויש שיאכלו עליהם נזר אצלו באים אורחין שהיו אנטיפרס בן

 וכששמעו ארבעים אותן מלקה הי׳ פטירתן בשעת • ונשבעים בתורה נודרים והם
 אמר • עושה מהו מודיענו מי אמרו בדבר ]קונטרין[ )קונסין( והיו ברבר חבמים

 שלום א״ל פתחו על יושב ומצאו והלך לשלום לך א״ל אלך אני יהושע ר׳ להם
 ועסקו שניהם ישבו • לינה בית א׳יל צריך אתה כלום א״ל בשלום בא א״ל עליך

 הניעה • וישב שב א״ל כרצונך א״ל המרחץ לבית נלך רצונך א״ל בערב בתורה
• לשלום ממנו נפטר סוף • שוקיו על יקפחנו שמא מתירא יהושע ר׳ הי׳ י העת
 ואומר בדעתו מחשב ר״י והי׳ לשלום ר״י הלך סיף ־ אני א״ל מלוני מי דבי א״ל
 צריך אני דבר א״ל נפנית למה ר׳ א״ל לאהוריו נפנה ששנרוני לחכמים אשיב מה

 א״ל הלקית לא ולי אותם מלקה אתה אצלך הבאים בנ״א א״ל ממך לשאול
 שיאכלו עליהם נוזרגי אצלי הנכנסין בנ״א ־ בך ארץ ודרך אתה גדול חכם ר׳

ומגדר, הנודר כל מהחכמים שמעתי ואני אותי ומנדים בתורה נודרין והם וישתו
ארבעים • וארבעים ארבעים אותן שתלקה עליך גוזרני א״ל מלקות ■חייב

באור
כנגרר׳ שהעיז וי״ל בטליתו־ יהושע ר׳ של הכלים כל לקבל לו הי׳ למה ששאלו
 נס כך עושי! בודאי ־ שכמותי בנ״א כך עושין אם לי אומר אתה מה וא״ל יהושע

 מתחתי סולם נטלת למה בכך אורחים שאר דרך היה לא שאם ונונבין בנ״א שאר
 אתה אין ר״י לו והשיב ־ לגנוב בנ״א שאר נס שרנילין יודע אתה נם מסתמא

 הכרנו אותך רק בכך רגילין אינן בנ״א שאר ר״ל ־ מאמש בך זהירין שאנו יודע
שאל״כ ר״י בו הכיר לא ובאמת ־ מתחתיך הסולם נטלתי לכך גנב שאתה מאמש

 חז״ל דברי הגון שאינו לאדם לגלות רצה לח רק באכסניא אצלו לקבלו הי״ל \לא

:כר״ג ומכבדן כלסטיס בעיניך אדם כל יהא שאמרו

 ובזיא״ר ־ מדוייק אינו ונשבעים נודרים לשון הכפל ־ ונשבעים בתורה נודרי! לה□ ג
ישתו ולא יאכלו שלא נודרים היו והס שם וז״ל ־ יותר הגירסא מתוקן פ״ו

העת־ הגיעה נ מעשיו על מערערים ־ קונטרין היו :ושותים אוכלים היו ואח״כ
 הנודר כל כו׳ אותי ומנדין בתורה נודרין והם :ממנו ליפטר רוצה יהושע ר׳ שהיה

הגי׳ שם ־ ומנדה בתורה הנודר כל ־ ועוברין בתורה נודרין הגיר׳ בדא״ר ־ ומנדה
 עצמם עושי! שהיו ור״ל ־ ומבדה ומבדין ־ ומנדה ומנדין במקום צ״ל וכאן ־ ועובר

 יחל לא משום שהלקן בבריית׳ דמשמע ולפי ־ ואכלו יאכלו שלא שנדרו בדאים
 מומתין וב״ד התראה ,הי דאם מומחי] ב״ד ובלא התראה בלא עושה הי׳ ואיך דברו

 מילתא למגדר שעה הוראת בדרך שעשה צ״ל ־ בדבר קונטרין חכמים ?יו לא
המסקגא ולפי ־ הדין מן שלא ועונשין מכין היו ב״ד ( ־ מו )סנהדרין בדאמרינן

דגת׳
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רג*תשיעי פרקבלה110
 : אנמי&רס בבו שראה מה לחכמים ר"י וםסר הלך י שלך וארבעים שלי

תדין אל והתנן איני • כלסטים בעיניך חשובין אדם בל יהיו לעולם ]גמרא[ ד
 רבא • מכיר כשאינו כאן בטכיר כאן קשיא לא י למקומו שתגיע עד חברך את

• קאטר לא דביריע מכלל חברך טדקתני ־ חברך הבא • אדם כל הבא אמר
: בדאיתא והא כדאיתא הא לא ־ חבר לאתויי לאו קאמר ארם כל והא

 להדיר הרוצה אף אומר אליעזר ר׳ והתנן איני • [,]בו הנכנסין אורחיו ה
הם הרי לידור עתיר שאני נדר כל יאמר אצלו שיאכל חבירו את י

באור

:חררות מכת רק דאוריית׳ מלקוח הי׳ שלא נופי א״ש ה' אות כסוף לקמן דגת׳

 כאן :זכות לכף תדינהו במכיר כאן :פ״ב אבות ־ כו׳ הדין אל והתנן ד
דיין בברייתא הכא אמר רבא : כלסטיס בעיניך יהי ־ מכיר בשתינו

 מיירי חברך קחני באבות ־ חברך הכא • לחשדס מותר הארצות עמי ־ אדם כל
 היא קושיא ־ קאמר לא דבידיע מכלל חברך מדקתני :זכות לכף חדינהו לכן בה״ח

 יהי אדם כל והא שתחשדהו קאמר לא ת״ח שהוא לך דבידיע מכלל חברך מדקתני
 הא ומשני ־. תחשדהו ת״ח דאפי׳ קאתי לאתייי יכל הכא קתני כלסטים בעיניך
 בע׳׳כ אהדדי דידן ובריית׳ דאבות מתניתין דקשיא משום פי׳ כדאי׳ והא כדאית׳

 ע״ה אפי' לאתויי דידן .דבריית' כל והאי ־ תחשדהו לא דבת״ח לתרן צריך ־אתה
:לחסדו מותר תורה בו שאין כיון חסיד

 אומר יעקב בן אליעזר ר׳ (־ כג והחנן־)נדרים איני 7מ׳ הנכנסין אולחיין ה
שאני נדר כל יאמר אצלו שיאכל מנכסיו חבירו את להדיר הרוצה אף י

 מעיקרא בטלי אורחין הני דילמא ניחוש ה׳׳נ א״כ מופרין־ הם לידורהרי עתיד
 כלימר ־ ופטירי בחנם להו מלקי וקא בע״ב אצל שידרו מה כל מודעה במסירת

 יעקב בן דר״א להא דחש לית ומשני :מודעה שמסרו כיון פעורים הם באמה הלא
 מסירת מהני דלא וקסבר דראב״י לי׳ לית אותן שהלקה אנטיפרם בן ר״ש פי׳

 בבע״ב החם גמי אי וכצ״ל ט׳יס קמיירי• בבע״ב נמי והתס לנדרים: מודעה
 ־ עליו שגזר מה כל הכא • מעיקרא לבטל יכול הבע״ב בנדרים התם • קמיירי

 על דעברו משום ללקוחן צריך בלא״ה נדר נדרם ואין מקודם בעלו אפי׳ הכא אבל
 ומכאן ־ מרדות מכת וחייבי! יעשה בע״ב עליו שיגזור מה כל שאמרו חכמים דברי
 לר״י אמר בעצמו אנטיפרס בן דר״ש ואע״ג • ארבעים היא מרדות דמכת לאי׳
 אנטיפרס בן דר״ש וי״ל ־ ועוברין בתורה שנודרין מחמת היא אותן שמלקה דמה
 לפניו התנצלו דלא משוס הנדר על דעוברין משום הוא דמילתא דקושטא אמר

 התנצלו לא דאולי דמלת׳ לרווחא זה קאמר הגמ׳ אך ־ הגדר מעיקרא שבטלו
 ללקות חייבין דבכ״ז הגת׳ אמר ע״כ ־ שבעלו לגלות בושים שהיו כיסופא מחמת
 אלא שאינו ואע״ג יעשה בע״ב שיגזור מה כל שאמרו דחז״ל על דעברו משום

 אין דחז״ל הוא דג״ז משוס אפשר ־ ללקות בדאורייתא דוגמתו ואין • עשה קום
 כדקחני רבי יהושע ר׳ לי׳ דקרי גדול הי׳ אנטיפרם בן ור״ש לגדול מסרבין

 מכת הלקם ע״כ מד״ם ל״ה על גם שעברו ונמצא מלויני מי רבי א״ל בברייתא
 שלי ארבעים אותם שתלקה עליך גוזרני יהושע ר׳ מ״ש להבין יש ובזה :מרדות

וארבעים
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נו ריתיי תשיעי פרק כ€
 להא לה רחש לית • ופטירי להו מלקי וקא בטלי הגי דילטא וניחש • מופרין

:עליו שנזר טה כל הכא • סיירי קא בבע״ב נטי והתם • יעקב בן רר״א

 ארבעים דאמר יהודה כר׳ הלכה ש״ט מלקה־ הי׳ פטירתן שעת3 ל
 דאטר יהודה ולר׳ ולדידך • קתני בנ״א לשון רבא אטר • שלטיח
:כתיפיו בין לך אטר ליה ליח לבין וניחוש ללאו ניחוש

עשירי פרק
ובה״א שהיא כסות כלה אוסרים ב״ש הכלה לפני טרקדין ביצר • ברייתא א

באור
 ולא ומבדין טדרין שהיו משום מלקות ב״ס חייבין שהם להראות שלך וארבעים
:לגדול וסרבו בע״ב דעת על שעברו ומשוס מעיקרא שבטלו עצמם התנכלו

 )מכות יהודה כר׳ הלכה ש״מ ־ ארבעים אותן מלקה הי׳ פטירתן בשעת ו
פליני דרבים כיחידאה פסק ולמה שלמות ארבעים דאמר (־ כב ׳

 היא קושיא מה גדולה תימה הוא ולכאורה • מכות ל״ט דלוקה וס״ל דר״י עליה
 סיפג ארבעיס לוקה האמוראים ובדברי ובריית׳ במשנה בדחז״ל שגור זה הלא זו

 כר״י הלכה ש״מ דוכת׳ בשום פריך ולא וכשר בכתפי׳ ארבעי; רבא אמר שמונים
 דמה משוס בדוחק ליישב ול״נ ־ יכנו ארבעים דכתיב נקטי דקרא דלישנא משום

 לוקה אינו ובאמת נקט דקרא דלישנא לומר נוכל ארבעים לוקה בדחז״ל שאימרין
 אנטיפרס בן ר״ש שהי׳ ההמון מפי חכמים דשמעו מיירי הכא אבל ־ ל״ט אלא

 ניחא ובזה ־ הלקן ממש דארבעים להמקשן לי׳ משמע ע״כ ארבעים אותן מלקה
 להמקשן דמתרץ משוס ־ נקט דקרא לישנא לימא קחני בנ״א לשון רבא שתירץ מה
 שאפי׳ הכי תידוק לא ארבעים דוקא ש״מ ארבעים אמרו שההמון כיון דייקת מה

 דאמר ולר״י ונדידך :כן בנ״א לשון דגם ארבעים ל״ט על אומרים ג״כ ההמון
 התיבות להפוך דצריך נ״ל ־ כתיפיו בין לך אמר ליה לית לבין וניחוש ללאו ניחוש
 ־ כתיפיו בין לך אמר ללאו ניחוש ליה לית לבין ניחוש דאמר ולר״י ולדידו וכצ״ל
 אנטיפרס בן לר״ש ס״ל כר״י דהלכה דעתך דסלקא לדידך מקשת דהגמ׳ פירושא והכי
 ידיך בי; האלה המכות מה בזכריה מ״ש לבין דחייש במכות דאמר גופי׳ לר״י וגם
 יוסיף פן ללאו דחיישינן לר״י לי׳ לית וכי הארבעים המכה ידיו בין דנוחן ס״ל ט״כ

 :בזכרי׳ קבלה מדברי פסוק על ר״י סומך ואיך מלקות ל״ט על להוסיף שאסור
 מל אלא הכתוב הקפיד דלא ר״י דקסבר כתיפיו בין יהודה ר׳ לך אמר ומשני
 אלא רבה מכה אינו כתיפיו ובין ־ רבה מכה אלה על יוסיף פן כדל רבה מכה

:שלמות ארבעים וס״ל קבלה מדברי פ׳ על ר״י סמך ע״כ בעלמא צער

ויתעלה. יתברך השם בעזרת ובאורו יפטר לא פרק הררןעלך
עשירי פרק

י' ט׳ ח' ז׳ ו׳ מפרק מדא״ר יחידות ברייתות כלול הוא העשירי הפרה א י״א י
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מס׳ על נפש לכל השוה ופשוט קל ביאור לסדר בעז״ה שזכינו להשי״ת והודי' בשבח אבוא

רבתי. כלה

 והוא קטנות, ממסכתות ד״א ומס׳ כלה דמם׳ הברייתות ביאור יסודה רבתי כלה מס׳ הנה

 היתה וכבר דאבות, פ״ו חכמים שנו פ׳ על נסוב בו שמיני ופרק הנ״ל, הברייתות על בבלית גט׳

 בעל הירחי הראב״ן פירשה שני מפי וקצת זו ממס׳ ראשון ופי הראשונים לעיני המסכת זו

 זה וסוף הרביעי שער ריש חתנים ברכת ]שער העיטור בעל ממנה חלקים העתיקו המנהיכרזכן

 הביאו חכמים שנו במשנת שמואל ובמדרש ובאברבנאל שופטים, פ ס" בחיי ברכינו וכן השער[

 ראשית בס׳ וג״פ המאור מנורת בס׳ פעמים ט׳ נזכר וכן בכלה לפנינו שנמצאת ברייתא לשון

 גנים מעין בס׳ כ״ז והביא סק״ז שע״ו סי׳ יו״ד אבילות בה׳ הזכירה הגר״א רבינו גם חכמה,

בהקדמה.

 שמסכת ידוע ז״ל כ׳ שם הגר״א בביאור ויעוי׳ היא, חסירה שלפנינו שהמסכת נראה ]אמנם

 בפרק לפנינו הנמצא המת עם מר״ע המעשה על שם קאי והנה הרבה, ממנו חסר שלפנינו כלה

 בשם הביא קכ״ה סי׳ או״ח ב״י עוד ויעוי׳ זה, ליתא מכבר הנדפסת זוטא כלה שבמס׳ אלא שני

 וגם ומאמוראים, גמי בלשון הוא כי רבתי בכלה שהי׳ וכנראה לפנינו וליתא דא״ז בשם מהרי״א

שחסר[. נראה כאן מקומות בכמה

 עקא דא אך קטנות, מסכתות שאר עם ע״ז מס׳ בסוף הדפיסוה ווילנא, בדפוס והמדפיסים

 ובכמה הגהות, וכמה שציינו מקומות מראה זולת פירוש בלא היולדה כיום ערומה שהציגוה

 מו״ח לב רחש לכן וטריא, השקלא ולהבין הדברים סוד על לעמוד יכול הלומד אין מקומות

 זו במס׳ אתי וקבע אליו, לקרבה המלאכה אל לגשת ויזרזני לגואל, לה להיות שליט״א הגאון

גליון. עלי רושם ואני כסדרן, תמידים שעורים

 בשם נפלא ספר עמנו הי׳ וגם לעיל, האמור הראב״ן פי׳ לעזר לנו הי׳ המלאכה אל ובגשתנו

 סתומים מקומות בכמה לעזר לנו והי׳ רבתי כלה מס׳ כל לבאר סובב והוא יכונה גנים׳ ׳מעין

 מקומות יש גם קצרנו, ואנחנו קצת מאריך הספר וזה המעיין, יראה וכאשר בפגים דבריו והעתקנו

 על שערים לחם ס׳ ראינו ]גם יותר, הפשוט אחר פירוש לפרש שיש שנראה או פירש שלא

 הנדפס כלה מם׳ לנו הי׳ גם בהקדמתו[ כמ״ש גנים ממעין מעתיק הוא כלל ודרך רבתי כלה

 מקומות ובכמה קונטרסים[ חמשה בס׳ שנדפס הראשון הדפוס בידינו הי׳ ]וכן באמריקה, מכת״י

הנכונה. הגירסא לאוקמי ידו על נעזרנו

 הי״ת ויזכני מכשול, שום ח״ו יהי׳ ושלא לתועלת, זה שיהי׳ בתפלה כפי אפרוש ובצאתי

ולהאדירה. תורה ולהגדיל ספרים עוד לסדר

החב אוצר תכנת ע״י הודפס3 מס עמוד ישראל יעקב בן חיים יוסף שמריהו קנייבסקי, קנייבסקי חיים ר׳ ביאור עם רבתי כלה מסכת



מסכת

רכתי בלה
 מסכתות השלש על גמרא פרקים עשרה תכיל

ועל .וזוטא .רבא ארץ דרך . כלה קטנות,
.ועגום( ושני דאבות פ־ו .

*
 בש׳ם וארוב תרכ״ר בשנת נתן בית בספר לראשונה נדפסה

תרם׳נ. בשנת ווילגא. החדשדסום

 צרפתית גם .גנים מעץ בשם קראתיו רחב באוד עליה עשיתי ועתה
 בה מדובר שנבבדות ארוכה הקדמה עם והשבושים. הטעיות מן

.זו למסבת ומבוא מדרשים השמונים בבאור ,המחברים בשבח

א

. דעת לאדם החונן בעזר עשיתי זה כל את

.ועבדים כותים מס׳ על ישראל יד בעהפ׳ם

.מלוצין זעליגמאן ז׳ל תד חיים מרה בחרב ישראל
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זמננו ,מגאוני תהלה מכתבי
הטאוה״ג הרב אחותי בן ""הנה !ואי אחרי עיני ראתה יקר כל ד?

___ ~ _____ .________________ .___■ ^0... .״_< "___________1____________1  !"רב ש׳יב של מספרו דלתות איזה

 ובקי חריף בתורתו מופלג הטאוה״ג

 ישראל סו״ד• בש״ח ונקי קב משנתו
 הי׳ אשר ז״ל דוד חיים י' בהרב

 בהם טצאתי גרירוא בעיר אב״ד

 ■וחיקו אזן אשר ונחמדים טובים רבדים

 אשר רבתי כלה סס׳ על יקר באור
הצורך בכל רבותינו אותה בארו לא עדן

 מו״ה י״א חוב״ק הטפורסם

 שלח , ן וצי ל מעיר נ״י ישראל

 כלה מסכת על יד בתיבת חבורו אלי
 הסכמה ומבקש מסכתות ועוד רבתי

 . ישר בדרך שהולך וראיתי .להדפיסו

 . •בבקיאות דבר כל על ראי׳ ומביא

 בחבורו הנ״ל יקירא גברא אתמחי וכבר

כותים מסכת על ישראל יד
 . איצטלא לאותו הוא וראוי ״־־ועבדים. בקיאו׳ וברוב כה ויגע טרח הזה והמחבר

דבר ירו טדזחת מוציא שאינו וחזקה להוציא סתרים מפענח הנעימים ובאטריו

 ותוכו נכונים ברברים לאורים תעלומה

 להלכה הנוגעים ענינים ג״ב אהבה רצוף

 הדברים ראוין כי אמרתי ברורה •במשגה
 וחפץ למשמרת חקוק ספר על להיות

 ויאדיר תורה יגדיל יצליח בידו השם

ולומדיה התורה לכבוד החותם כ״ר

 מוסר רצוף תוכו גם מתוקן. שאינו
 .חבורו להדפים ראוי ע״ב .ד' ויראת

.בישראל מעינוחיו שיפוצו רעוא ויהא

,תרנ״ר כסליו ד׳ ב׳ יום

 .רעזיצא החופ״ק ציוני יצחק גאום
.יצחק( עולת נבעהמ״סשרת

 ד. נ" ר ת תשון ח'
שתיה<: אבן שו־׳ת נבעהמש טלוצץ אמד יחייא דון אליעזר

 ונקי זך משנתו החו״ב הטאוה״ג הרב כבוד של מוניטין יצא בבר הנד,

כותים מס' על הנחמד בחבורו לזציץ מק״ק נ״י ישראל םו״ה שכ״ת

 וכבר תי־מ״ח( בשנת ווילנא בפה )וגרפם ישראל יד בשם וקראו ועבדים
 לבל טוכא נצרך והוא מאור יקר נאור באמת והוא הלומדים בעיני מפרו נתקבל

 עליהם הי׳ ולא תחתום כספר באמת הם כי הנ״ל במסכתות ולומדים המעיינים

 ידו שנית הוסיף עתה ואמנם בו תלוי הרבים וזכות הנה עד ופירוש באור שום

 בש״ם בעת הנדפסת רבתי כלה מסכת על נם ארוך ובאור חבור לעשות
 הנ״ל בבאורו עיינתי ומרי גנים מעין בשם וקראו ראם רפום של החרשים

 סוב ורב מאוד ונחמד חסיד כאור שהוא וראיתי מקוסות באיזהו ריהטא לפום

 בסס׳ ולהעמיק לעיין שנסו על הפשרה עול לקח אשר תושי׳ דורשי לכל עשה

 שהיתח סחסת וטעות שבושים בטה כה נמצאו וגם החתום בספר היא אשר יו

בית. נס׳ שנדפסה חרכ״ר שנת עד רב זמן הספרים עקר בנית טמונה ספונה
£3
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המדמה25
 לישיבה ישיבה שבין רב המרחק מחמת אבל ישראל חכמי וגם ישיבות לנו חסרו
 ונתרבו התלמוד בזמן שהיה כמו עוד הלבה לברר יבולים אינם לחכם חבם ובין

 בבל אבל • בהמה ברה התירה־ על כעת לקרות יבולי; אנו ואין ספיקות על ספיקות

 שנתגדנד כדור כנדגלות רבה שה״ש במדרש וררשו י כנרגלות איומה ׳ זה
 גולה בגלות מתנודדים שאגו האלו בדורות גם ר״ל • איומה ואעפ״ב לגלות

 החיבורים בבל ובמה עמה טפי תשכח שלא אימתה מטלת התורה אעפ״ב גילה אחר
 הוא זה ובל • ודור דור בבל ונקבעים כנרגלות( בתיבת מרומו )ג״ז הנדגלים
 ו־״ו התורה נשבח בבר החידוש בח היה לא כ״א כטש״ל דעים תמים מפלאות

; אמן בתורתו עינינו לתאר עינינו מיחלות ולהשי"ח לישראל תקומה ח״ו היתד. ולא

.רבתי לכלה מבוא שלישי מאמר ■
 באור בזמננו שנתגלו ועבדים כותים לבאר^מסכת יתברך השם שזיכני ■ליצחר

ביאורי יצא וגם • מבכר שנדפסו קטנית למסכתות בש״ס לספהם הדפום
 באור המלאכה אל לקיבה לבי את נשאתי י הרפוס לאור בעזהש־״ת עליהם

: דווילנא בשם'; ראשונה פעם עתה שנדפסה רבתי בלה מם׳

* בזה״ל נרשם דווילנא תחרש בש״ם נרה מם' ובריש ב״ק מם׳ בריש והנה
 יתר ישרות ובנוסחאות * בפרקים מרובה • השלמה רבתי כדה מסבר־

 זצ״ל הירחי נתן בר אברהם רבינו בכת״י נמצאת הש״ם ספרי בבל הנדפסות על
 בע־ט״ם ע״י פ״א לאור ויצאה מקומות ומראה רבות הגהות עם המנהיג בעל
 הש״ם מגיהי אצל בווילנא ע״ז ודרשתי חקרתי ־ הי״ל בש״ה עב״ל נתן בית

 ברור ורבו־ מענה מצאתי ולא הנ״ל הירחי ראב״ן בנ׳יי מצאו היאך החרש
 ■ נתן בית בעהמ״ם ע״י פ״א הדפום לאור שיצא עוד שרשמו מה אך י בפיהם

 בעהמ״ח בער זלמן שגיאור מו׳ הרב של הספרים בזויצר ומצאתי יגעתי זה את

 המסכה בראשונה נופם בו אשר קטן ספר שם מצאתי י ווילנא מק״ק טה״י ס'
 מילידי נתן וזכר נתן בית ם׳ בעהמ״ח קורוניד נתן נחמן הר״ר ע״י רבתי בלה

 הנ״ל הרב )ונפטר תרכ״רי בשנת תוב״ב ירושלים עד,״ק הושב אמשטרדם

 הוא הנ״ל קט; שהם׳ ומחמת י תרנ״א( שנת תיב״ב בירושלים ז״ל טר״־ננ״ק
 - הג׳יל מהרננ״ק מהקדמת לענינינו שנצרך מה הודף פת אעתיק המציאות יקר
 האלקים הנה זלה״ה קדמונים ברברי החוקרים ויגילו המעיינים ישמחו "ו״ל
 ובכללם ראתה לא עי; אשר טיבה מרגלית שמים חפצי יקרים ר,פצים לידי אנה
 בשאלוניקי קלף על הנכתבים בולם קטנות ממסכתות הנורא הברך מוצא אתה

 הלברשטט חיים זלמן שלמה מהרב הערה שם )ומביא הששי לאלף הס״ט בשנת

רמ׳יט ש' וצ״ל הוא מ״ם הס״ט ש' בקלף שמ״ש הרבה בראיות • להלן שיובא
>איף דלית
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 הנעים קורא לפני נותן והנני י בשאלוניקי( הנ״ל כת״י נכתב הששי לאלף
 • אליעזר דרבי פרקי א׳ • זה הוא הספר בזה שיש טה ־ הנזכר הכ״י עניני היכן

 )איני דרבנן עולם סדר ה׳ • נליוח עשר ד׳ • עולם סדר ג׳ • דר״נ אבית ב'
 הגאונים מרבני פירושו דרבנן והכוונה זוטא עולם סדר היא אם בזה לכוין יורע
 יוסי ר׳ חברו עולם סדר שסתם מחטת פירושו אפשר או התלמוד חתימת אחר שהיו

 סדר ו׳ • אחר( בסגנון עולם סדר חברו יוסי דר׳ עלי׳ דפליגי דרבנן אפשר
 המשכן משנת י׳ • המלאכים סדר ט׳ • הקבלה סדר ח׳ • הישיבה סדר ז׳ ־ החכמים
 שני במאמר לעיל והובא תרומה ברש״י המובא המשכן מלאכת ר״ל )בודאי

 י״ר מזווה• מם׳ י״ג חורה• ספר מם׳ י״ב סופרים• מם׳ י״א כ״ב{• אוח
 • גרים מם׳ י״ח • כותים מם׳ י״ז ־ עברים מם׳ ט״י • ציצית מם' ט״ו ־ תפילין מם'
 מגלת ב״ב זוטא• ארץ דרך כ״א רבה־ ארץ דרך כ׳ • והברייתא כלה מם׳ י״ט

 במ״ק רבתי אבל בש״ם הנקרא שמחות מס׳ )זהו • רבתי אבל כ״ג • ,תענית
 גן מם׳ כ״ו • גיהנם מם׳ ב״ה • הקבר חיבוט כ״ד • א׳( ב״ח ובכתובות א׳ ב״ד

 הקונטרסים ורובי • רא״ז( מס׳ סוף בש״ס )ונדפס פרק״השלום כ״ז ערן•
 הרב הנכבד הגביר אצל הב״י ועיקר גוף נמצאים ירי על עולם לאור היוצאים
 חיים זלמן שלמה כט׳ בנימוסי; מוכתר טהורה ד׳ וביראת בחבטה המושלם

 • הרננ״ק עכ״ל • הערך קירי ספרים בעקר ביעליטץ עיר מנכבדי הי״ו הלברשטט
 הסכמתם בתוך וכותבים ירושלים מעה״ק ספרד רבני הסכמת שם נדפס ואח״ז

 הרג מעלת הוא זה הלא גליון ליה דמטטרן מטמין לכס נתן ח״ל הארוכה
 יצא ובבר קורוניל נתן נחמן במו' אורין דבר ויאה יאה להלל בישראל הבולל

 גרסאות אלו מעין נעול גן הגנוז אור נתן בית הבהיר בספרו שלו מוניטין
 מסכת תעלומה לאור מוציא בעתה והנה נוגה ומפיקים זיו מלאים תורה וחדושי

 רבני ההסכמה על וחותמים • ירו תחת אשר טהכ״י במלואה שהיא כמות כלה
 שם יש וגם • פארדו משה חיים בר' יצחק • אשכנזי אברהם י דירושלים ספרר

 סררהיל בק׳ ור״ם אב״ד אסדיר יהודה ר׳ ארץ בקצוי המפורסם מהגאון הסכמה
 וז״ל הלברשטט רשזח״ה הג׳יל הג' מאת הערה שם גרפם ואח״ז ־ הגר במדינת

 גדולה זו מסכת לקדמונים הי׳ כי המבקרים העירו כבר כלה מם׳ בנידון והגה
 וזוטא רבא ארץ דרך מם׳ גם בה נכלל הי׳ וכי לפנינו היא מאשר יותר הרבה

 תלמוד נם עליו נמצא והי׳ • אבות למס׳ אצלינו הנספח אומר מאיר ר׳ פרק גם
 נם חכמה וראשית המאור מנורת בם' אשר רבים מקומות נראה כאשר וטריא ושקלא
 היה )אשר מנטובה טר׳ ע״ג צ״ה ר׳ בהעלותך פ׳ צרצה שמואל לר׳ חיים במקור

 והיתה הזמן במרוץ נאבדה אח״כ אמנם • דור( צמח לד׳ רג״ג םזאלפ ה׳ בש׳
 והוציא ישראל לכל האבדה והשיב ג״י קורוניל נתן נחמן ר׳ בא אשר היום עד טמונה
5 הלברשטט חיים זלמן ■שלטה ר׳ החכם הג׳ עכ״ל עולם לאור זו גנוזה חמרה

עור

החכמה אוצר תכנת ע״י' הודפס25 מס עמוד דוד חיים בן ישראל זעליגמאן, גנים מעין ביאור עם רבתי כלה מסכת



ז

המדמה27
 להלן שיובא בסו הזכירה שופטים פ׳ בחיי הרבינו שנם הרננ״ק שם כ׳

• הששי לאלף נ״א ש׳ בסרקוסטה ספרו חבר ההורה טפרש בחיי )רביני

: לקטן בט״ש אבלות בה׳ הזכירה מווילגא הנר״א ורביני ־( שה״ג

 והוא הזכירה העיטור בעל שנם אנכי נם מצאתי האלה והאמת הדברים אחר1
חתקל״ט בש׳ ספרו חבר כי שהזכירור, המחברים מכל יותר קרטון היה

 ברייתא ל׳ שהזכיר אבות על שמואל טררש בם׳ מצאתי ובן החמישי ־לאלף

: רבתי בכלה אצלינו מפורש שהוא

 י הזכירוה מחיבורם מקום באיזה זמניהם בסדר המחברים מכל אסדר

: תזכירו מהמאמרים איזה """!•"זנם

 וסוף הרביעי שער ריש חתנים ברכת בשער הביאה העיטור הבעל
 עד כהווייתו הלשון בל טכילתין מריש • הרביעי שער

5 יצירה חד דאטר התם שאני
 ר״ע של מעשה אותה שופטים פ׳ סוף הביאה התורה על בחיי 1^ירב

:ספ״ב אצלינו והיא * בלה במם׳ איתא במת שפנע

 לאלף רנ״ג בשנת שנפטר אבוהב יצחק ר' מחברו המאור רת1ד<מ^
של פרקים העשרה כל לפניו מסודר היה י הששי

 פעמים ותשעה • דווילנא ובשפק הנ״ל הרננ״ק ע״י עתה שנדפס כמו רבתי כלה

 במם' גרסינן ותו לשונו זה שם ט׳ בסימן :הן ואלו * המאור במנורת הובאה

 • דעתי את שהנחת דעתך תנוח כו׳ אתרא לההוא נפק ר״ע יהודה ר׳ פ' כלה

 בלה במם׳ נמי ונרם־נן ז״ל שם ב״א בפי׳ • יהודה ר׳ המתחיל בפ״ב אצלינו הוא

 מחרשת יד שמואל אמר בגמרא עלה ואמרינן כו׳ באלים הנחמים יהודה ר׳ פ'
 דכתיב מנה״ט בו׳ הוו שז״ל מוציאין כולן המבול דור בנט׳ עלה ואמרינן בו׳

 ששנינו כמו וז״ל שם ל״ץ בסימן י יהודה ר׳ בפ״ב אצלינו הוא נ״כ • בו׳ באונן
 עלה ואטרינן בו׳ הי' גדול שעשיר ר״ט על עליו אמרו יהודה ר׳ פ' בלה במם׳

 נ״ז • בו׳ המעשה גדול אומר שאגי כו׳ ליה לית תפתח פתוח טרפון ור' בנט׳

 ת״רבשעת עזאי בן פרק בלה במם' וז״לדגרפינן שם בסי׳רי״ב אצלינובפ״ב•

 • בו׳ בדור שהצדיקים בזמן דאמר בו׳ בהספדו חייבין העם כל חכם פטירת

 כיצד פ׳ כלה במם' בדגרסינן וז״ל ר״ך בסי' • עזאי בן ששי פ׳ אצלינו והוא

 דאברהם רבותיה היינו בו׳ הללו מדות נ׳ בו שיש מי כל רבא דרש מרקדין

 רמ״ה בסימן * מרקדין כיצד פ' עשירי פ׳ אצלנו והוא • בד' חבתי להודיעך

 לדברים זוכה בתורה העוסק כל אומר ר״ט ר״ט פ' כלה בטס׳ בדגרסינן וז״ל

 אמרינן וע״ז וז״ל שם שב״ד בסימן • ר״ט ם' שמיני פ׳ אצלינו והוא י הרבה

 והדר לגרשה בעי דהוי ממאן בו׳ אהרן של אומנתו היתה וכן דרכן פ׳ כלה במם׳

וז״ל של״ב בסי׳ ־ דרבן אומר יהודה ר' פ׳ שלישי פ׳ אצליגו והוא • איעברא

שנינו

החכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס26 מס עמוד דוד חיים בן ישראל זעליגמאן, גנים מעין ביאור עם רבתי כלה מסכת



הקדמה ( 28
 טנה״ם בגט׳ עלה ואטרינן רוח ושפל עניו ת״ח של דרבן בלה במם׳ שנינו

 של״ז בסי׳ ־ הנ״ל פ׳ אצלינו והוא • בו׳ אהרן של אומנתו היתה וכן בו׳ דבתיב
 עלה ואמרינן בו׳ לניהנם פנים עז אומר יהודה ר׳ פ' כלה במם׳ כדאמרינן וז״ל

 בפ״ב אצלינו והוא • חבריו להו קרי עלייהו נבר דקא ביון בו׳ דר״י מ״ט בגט׳
:• יהודה ר׳

 ש׳( אלפים ה׳ בש׳ ווידאש די אליהו ר׳ )מחברו ה-*3ד! 1רי3דא*׳3
בספ״ב ־ פעמים שלש מכלתין שהובאה מצאתי

 ׳ ובדברים במעשים ובבור בלב אהבה כלה במס׳ אמרו ורז״ל וז״ל האהבה משער
 בארו בזה וביוצא וז״ל שם האהבה משער בפ״ר • דרכן פ׳ בפ״ג אצלינו והוא
 של יצרו תאנה ז״ל יד בכתיבה בברייתזת נמצא באדם היצר _במעשד, רו״ל
 טכאן היום כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל שנא׳ יום בכל עליו מתגבר אדם

 ואעפ״י • זריזות לידי מביאה זהירות כו׳ האור, ילידי מביא הרהור רבותינו דרשו
 • במכלתין שהוא רואין שאנו ■בפירושו סתמו כלה ממם' שהוא בפירוש הזכיר שלא
 בראשית מובאים ממכלתין טאטלים שני עוד מצאתי )ואח״ז . בפ״ב אצלנו והוא

 שער באותו ב׳ * רבתי בכלה ד׳ אות פ״ג מן ו׳ פרק הענוה בשער א׳ ־ חכמה
 לתורה שיזכה וט׳ ח׳ מעלה עוד וז״ל שם פ״ג הענוד, בשער ו׳( אות פ״ג מן פ״ז

 במם׳ בדפי׳ קפדן שאינו למי אלא מתפרשת התורה שאין אליהו לו ושיתגלה
 כט״ש • כו׳ ז״ל אליהו אבא אמר ז״ל חבירך את דן הוי בפ׳ רבתי כלה

: ספ״ה אצלינו
 מתלמידי אוזידא שמואל ר׳ )חברו אבות על שמואל 13מדר '031

שלשים על כתב חכמים שנו ׳בפ ז״ל( האר״י
 מפורש והוא כו׳ בצופים בחיילות בסום־ם בברייתא שמפרש המלך של מעלות

:מכלהין ראה הוא שגם משמע ־ פ״ח במכלתין אצלנו

 ידוע וז״ל סק״ז שע״ו פי' היו״ד על בביאורו כ' מווילגא ךן^ר״א
שם וקאי י עב״ל הרבה ממנו חסר שלפנינו כלה שמם׳

: זה ליתא מכבר הנדפסת כלה שכמם' המת עם מר״ע המעשה על

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס27 מס עמוד דוד חיים בן ישראל זעליגמאן, גני□ מעין ביאור עם רבתי כלה מסכת



נתן ז סימן חיים אורח חלק להורות
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 מחזיק נס׳ וכמש״כ ניניהם הפסק כשיש אפילו אחים שני קורין
 אחד, נמנין תאומים שני לקרוא שלא שחושש מי לכן הנ״ל, נרכה
 לשניהם, אחת סעודה עשיית נענין נן וכמו המתמיהין, מן אינו

לחוד. אחד לכל שפטרני ברוך שינרך ונודאי

 )סי׳ הרמ״א של לדינו טעם לומר נראה כזה ובהיותנו ה(
שם כלא שפטרני כרוך לכרך שטוב ס״כ( רכ״ה

 וקשה כגמרא זו כרכה מצא שלא כתב שם משה ונדרכי ומלכות,
 ויש עיי״ש. וכפוסקים כגמרא הוזכרה שלא כרכה שינרכו מלי

 ככן דאך סק״ב( רע״א )סי׳ המג״א מש״כ לפי עוד, להעיר
 דאורייתא וכמילי שערות שני הניא לא שמא חיישינן שנה י״ג
 ז׳( סי׳ )ח״א רע״א שו״ת ועיין עיי״ש. דרנא אחזקה סמכינן לא

 יש א״כ נאריכות. א׳( סי׳ )או״ח חסד תורת תשו׳ ועיין כזה.
 עדיין נפער לא וממילא לגדלות, הגיע לא עדיין שננו לחוש

 הנן כשחטא האב נענש עכשיו דעד שפירושו — זה של מענשו
 דאס — סק״ה( רכ״ה )סי׳ המג״א וכמש״כ חנכו שלא נשכיל

 יברך איך וא״כ לחנכו, האב חייב אכתי א״כ קטן עדיין הוא
 ודעת זה. של מענשו עדיין נפטר לא ושמא וכו׳ שפטרני כרוך

 נשם לכרך ס״ב( רכ״ה )סי׳ הגר״א נניאור המונא מהרי״ל
 דסנירא לומר ויש עיי״ש, עיקר שכן הגר״א עליו וכתב ומלכות,

 וכמש״כ מדרבנן, אלא אסורה אינה צריכה שאינה דנרכה להו
 דמדרכנן וכיון ורא״ש, חוס׳ נשם סק״ו( רט״ו )סי׳ המג״א
 ולא מנרכין שפיר לכן גדול נעשה שהוא דרכא חזקה על סמכינן
 שפסק והרמ״א אמרו. והס אמרו דהם לנטלה, לנרכה חיישינן

 המוכא הרמכ״ם לשיטת שפיר אתי ומלכות, נשם לכרך שלא
 יש וא״כ מדאורייתא, אסור צריכה שאינה דנרכה שם במג״א

ואכ״מ. להאריך ויש לנטלה. לכרכה לחשוש
סלה. טוב וכל התורה כברכת מברכו

ח סימן
למ״ק. תש״נ אלול ט׳ בגי־ברק, אגו״י קרית בסייר,

החתימה, ואת הכתיבה את ייטב בלימה, על ארץ תולה
 שליט״א פוצואש מרדני מוה״ר ירו״ש הנעלה הרה״ג למע״כ

ת״ו. ירושלים בעיה״ק

 זכות לכך חנירו את לדון כמצוה השאלה וע״ד הגיעני, יקרתו
קע״ז( )מצוה להרמב״ם המצוות נספר וכמכואר —

 )סי׳ מג״א ועיין עמיתך, תשפוט כצדק שנאמר מה נכלל שהוא
 היכי — ז׳( אות ג׳ כלל )ח״א חיים חפץ וס׳ סק״ב( קנ״ו

 והוא כלל, העכירה את עשה שלא חנירו את לדון יכול שהיה
 עי״ז ביטל אם בשוגג, שעשאה אלא העבירה את שעשה דנו

 כלל, העבירה את עשה שלא לדונו אפשר היה אס וכן זו. מצוה
 האם תשובה, עשה כך שאחר אלא העבירה את שעשה דנו והוא

זו. מצוה ידי יצא

יג
ומיתה מלקות דבמייבי כתב, ד׳( א׳ )ויקרא ברמב״ן הנה א(

 בשוגג עליהן אין בשוגג, חטאת חיוב שאין שמים בידי
 בחי׳ זה וכמין עיי״ש. כלל ריצוי .צריכין ואין חטא נשיאת שום

 שענש מצינו לא כי מותר לאו דשגגת )פד:(, סנהדרין הר״ן
 מתחייב אינו שמים בדיני שאפילו ואפשר כלל, הכתוב עליהם
 הוא אם בשוגג, מבירה שעשה חבירו את כשדן וא״כ עיי״ש.

 שהשוגג מוכיח וזה שגגתן, מל קרבן עליהן שחייב מהעבירות
 אבל עמיתך, תשפוט בצדק מצות ביטל א״כ עבירה, בגדר הוא

 עבירה, בגדר שאינן מוכיח וזה בשוגג קרבן בהן שאין בעבירות
 בדבר חשדו שהרי עובר, אינו בזה זכות לכך דנו לא אם ממילא

 כל כתב, תשובהץ מה׳ )רפ״א ברמב״ם אולם חטא. בו שאין
 על אדם עבר אם תמשה לא בין עשה בין שבתורה עשה מצות
 מחטאו וישוב תשובה כשיעשה בשגגה, בין בזדון בין מהן אחת
 והתודו וגו׳ יעשו כי אפה או איש שנאמר וכו׳ להתודות חייב
 חטאתי השם אנא אומר מתודין כיצד וגו׳, עשו אשר חטאתם את

 במעשי ובושתי נחמתי והרי ובך כך ועשיתי לפניך פשעתי עויתי
ועשה לאו שגגת דגם ומבואר עיי״ש. זה לדבר חיזר איני ולעולם

וכו׳. חטאתי ואומר עליו מתודין שהרי חטא, בגדר הוא

הרי כתב, הגמול( )שער האדם חורת בם׳ הרמב״ן והנה ב(
 בכל התורה קראתו שכן חוטא נקרא בשוגג חלב שאכל

 אל וחרד ירא היה ולא בעצמו נזהר שלא חטאו ומהו מקום,
 יפה שיבדוק עד דבר יעשה ולא יאכל שלא ב״ה, המקום דברי
 של גזרותיו לפי לו וראוי מותר שהוא הדבר לו ויתגלה יפה,

 התורה. בכל השגגה חטא טעם הוא הזו הדרך ועל הקב״ה,
 דכתיב אותה ומטמא הנפש מלכלך האסור דבר שכל ועוד

 עכ״ד. חוטא שוגג נקרא לפיכך בס, ונטמתס י״א( )שמיני
 "שהשוגג ה״ו( משגגות )פ״ה הרמב״ם גס כתב הראשון וכטעם

 בשאלות ודקדק יפה יפה בדק ואלו ולדקדק, לבדוק לו היה
 ואחר וחקירה בדרישה טרח שלא ולפי שגגה, לידי בא היה לא
 נקרא דשוגג שכתב הראשון לטעם והנה כפרה". צריך יעשה, כך

 דטעם לומר מקום יש יפה, יפה לבדוק לו שהיה משום חוטא
 לבדוק לו היה חמור דאיסורן דכיון כריתות, בחייבי רק שייך זה

 לבדוק חיוב עליו אין קיל שאיסורן לאוין בחייבי משא״כ יפה,
 השני להטעם אבל חטא. נשיאות עליו אין כשנכשל וע״כ יפה,

 וכענין הנפש את מלכלך האסור שהדבר מפום חטא נקרא דשוגג
 לבי מטמטמת עבירה )לט.( דיומא להא וכוונתו בם, ונטמתם

 זה קרא והנה בם, ונטמתס בהם תטמאו ולא שנאמר אדם של
 לבו מעמעם ואעפ״כ לאו, איסור אלא שאינו שרצים גבי נאמר

 שהרי חטא בגדר הוא בשוגג לאו איסור גם וא״כ אדם, של
 לדברי סתירה לכאורה וזה כפרה. וצריך אדם של לבו מטמטם
 אך כפרה. צריך אין שוגג לאוין דחייבי הנ״ל בחומש הרמב״ן

 דאין דהא )ה:( חולין וכתום׳ טפי, ממירי אכילה דאיסורי י״ל
 דאכילה במידי דוקא היינו צדיקים ע״י תקלה מביא הקב״ה

 צריך דאכילה ובמידי עיי״ש, איסור דבר שאוכל לצדיך הוא שגנאי
 כשלת כי ד״ה )פו:( יומא רש״י ועיין לאו. של בשוגג אך כפרה

 )נה:( סנהדרין ועיין עיי״ש. מכשול בגדר הוא שגגה דגם בעיניך
ופירש״י ליכא, תקלה איכא דקלון בשוגג הבהמה על הבא בישראל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס23 מס עמוד עמרם בן נתן געשטעטנר, ח ־ נתן להורות



נתוח סימן חיים אורח חלקלהורותיד
 קלון דאיכא מותר כסבור שוע ישראל כגון תקלה בלא קלון

 )לט.( קדושין רש״י ועיין ליכא. ותקלה מגונה בדבר עצמו שגינה
 עיי״ש. עון למכשול הוא הרי ידיעה בלי מצורע צפור שהאוכל

 פריו נתן ובם׳ ס׳׳ה(, סי׳ )ח״א נתן להורות בשו״ת בזה ועיין
)ה:(. חולין עמ״ם

 איסור דהאוכל סק״ג(, רל״ד )סי׳ המשפט נתיבות ועיין ג(
כלל עבר לא וכאלו כפרה צריך אין בשוגג דרבנן

 ובס׳ עיי״ש. ק״פ( סי׳ )חו״מ סופר חתם בשו״ת כתב וכן דמי.
 רמ״א דכתב מהא הקשה ג׳( סי׳ יו״ט דיני )או״ח בינה אמרי
 ואף כפרה צריך בשוגג נסך יין דבשתה סכ״ו( קכ״ג )סי׳ יו״ד
 קע״ז סי׳ )או״ח הבושם ערוגת בשו״ת בזה ועיין יינם. סתם
 את כשדן וא״כ י׳(. )כלל דאורייתא אתון ס׳ ועיין ב׳(. אוח

 בפלוגתא חליא בשוגג, דרבנן עבירה שעבר חובה לכף חבירו
 צריך שאין דלהשיטות עמיתך, תשפוט בצדק על עבר אם הנ״ל

 שעבר חוב לכף חבירו כשדן וכן בזה. צדק חסרון ליכא כפרה
 בשוגג קרבן בו שיש בעבירה חשדו אס הנה בשוגג, עבירה על

 לאו אלא בו שאין נחטא אף אלא מצוה, ביטול דאיכא ודאי
וכנ״ל. הוי מיהת מכשול מ״מ

אס תשובה, שעשה אלא עבירה שעשה חשדו אס וע״ד ד(
 למאי י״ל לכאורה עמיתך, תשפוט בצדק מצות ביטל

 צדיקים עומדין תשובה שבעלי מקום )לד:( בברכות דאמרו
 "ואל כתב ה״ד( מתשובה )פ״ז והרמב״ם עומדין, אינם גמורין
 מפני הצדיקים ממעלת מרוחק שהוא תשובה בעל אדם ידמה

 הוא ונחמד אהוב אלא כן, הדבר אין שעשה, והחטאות העונות
 הרבה ששכרו אלא עוד ולא מעולם, חטא לא כאלו הבורא לפני

 חכמים אמרו יצרו, וכבש ממנו ופירש החטא טעם טעם שהרי
 לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין חשובה שבעלי מקום

 שהן מעולם חטאו שלא אלו ממעלת גדולה מעלתן כלימר בו,
 שעשה אלא עבירה שעבר כשדנו וא״כ מהם". יותר יצרם כובשים
 הרי דאדרבה עמיתך, תשפוט בצדק מכלל מופקע אינו תשובה,

 מצדיקים. יותר במעלה ונתעלה יצרו שכבש זכות לכף דנו
 שלא ילדותנו אשרי אומרים מהן יש )נג.( סוכה ועיין

 חסיד )כל מעשה ואנשי חסידים אלו זקנותנו את ביישה
 זקנותנו אשרי אומרין מהן ויש רש״י(, מעיקרו. חסיד הוי

 אומרים ואלו אלו תשובה, בעלי אלו ילדותנו אח שכפרה
 ומבואר עיי״ש. לו וימחול ישוב שחטא ומי חטא שלא מי אשרי
 אחרי ומ״מ תשובה. מבטלי טפי עדיף מעיקרא חטא שלא דמי

 טעם טעם שלא מצדיק עדיף הוא הרי תשובה ועשה שחטא
 ועיין הנ״ל. וכרמב״ם יצרו וכבש מעבירה פרש הוא שהרי חטא,

 דצדיקים אבודרכם בשם קי״ח( סי׳ )או״ח רבה אליה בם׳ בזה
 דהוי חסיד ובענין תשובה. מבעלי עדיפי מעולם חטאו שלא

נ׳ דף )ח״א חת״ס בדרשות עיין הנ״ל, סוכה וכפירש״י מעיקרו
שם. יוסף ובשער ע״ב(

שביאר כ״ב(, כ״א תצא )פ׳ החיים אור בס׳ יעויין ואגב ה(
וגף, והומת מוח משפט חטא באיש יהיה "וכי חרא

 עפ״י ההוא", ביום תקברנו קבור כי העץ על נבלתו תלין לא
 תהרהר אל ביום מבירה שעבר חכם תלמידי ראית אם אמרם
 תשובה, משה דבודאי והעמידוהו תשובה, משה שמא בלילה אחריו
 תהרהר לא נבלה, יקרא החטא כי נבלתו תלין ולא אומרו והוא

 חכם, תלמיד .שהוא העץ על אחת, לינה זמן שהוא בלילה אחריו
 מיי״ש. עצמו ההוא ביום המן מעל חטא לאותו תקברנו קבור כי

 אם להיפוך, איתא )יט.( ברכות בש״ם דהא תמוה, ולכאורה
 וכר ביום אחריו' תהרהר אל בלילה עבירה שעבר ת״ח ראית
 הנ״ל. נפסוק הפירוש שייך לא ולפ״ז תשובה. עשה ודאי אלא
 שנ״ז( )סי׳ יו״ד תשובה בפתחי מש״כ עפ״י לקיימו, יש אך

 ומפ״ז בבוקר. אלא תלין בבל במת עובר דאינו הרדנ״ז, בשם
 נבלתו, תלין לא בלילה, סבירה שעבר ת״ח ראית אם יתפרש,
 אחריו תהרהר דאל תלין, בבל עובר דאז היום שיבוא עד דהיינו

 ברכות מהרש״ס הגהות בס׳ ראיתי ושוב בגמרא. וכדאיתא ביום
 עבירה שעבר דאיתא ה״ג( )פ״ו אליהו דבי מתנא שהביא שם,
 ה׳(. )תקון בתקו״ז הוא ושכן בלילה, אחריו תהרהר אל ביום
 האור כגירסת ג״כ שכתב מ׳( ו׳ )בראשית בספורנו ראיתי ושוב

מצאתי[. לא שם ]ובתנדנ״א הצדיק. לצדקת וזכינו ז״ל. החיים

ט סימן
לפ״ק. תש״ג אדר ז׳ בני־ברק, אגו״י קרית בס״ד,

 כמר וחכים יניק היקר לנכדי יאה וגדיא טבא מזלא
 יקיר כן לאי״ט, יחי׳ געשטשנמער שמואל חיים יהודה

 ומו״ג רב שליס״א שלטה מוה״ר הגאון הרב בני לאהובי
תובב״א. ירושלים בעיה״ק

 בתור ומצוות תורה עול קבלת לכלל להגיע זכית היום הן
 ברכת אברכך ולכן לנשמע, נעשה שהקדימו ישראל כלל
 שקידת ידי על רברבא לאילנא שתתעבד רעוא יהא אב,

 נחת רוב אצלך לראות נוכה יחד וכולנו בהתמדה, התורה
עולם. ועד מעתה

 האם בשבח, ראשון ביום גדול שנעשית היות ששאלת וע״ד
קודש שבשבת שלישית בסעודה הזימון ברכת לברך תוכל

 דכיון דאפשר בלילה, המזון וברכת ביום היתה שהאכילה שלפניו,
 על זימון לברך או לצרף יתכן לא א״כ מזימון פטור דקטן

 כבר המזון ברכת דבשעת ואף פטור, בשעת שהיחה האכילה
המזון. ברכת קודם בלילה כזית תאכל אם סגי ואם גדול. נעשית

 שגה י״ג דבן דהא סק״ז(, קצ״ט )סי׳ במג״א מבואר הנה א(
וכמש״כ לזימון אותו ומצרפין לגדול ליה ממזקינן

 אמרים להוציא אבל צירוף, לענין דוקא היינו )ס״י(, שם הרמ״א
 דהא זקנו, שנתמלא או שערות ב׳ שהביא בודאי שידעינן בעינן
פיי״ש. החזקה על סמכינן ולא היא דאורייתא המזון ברכת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס24 מס עמוד עמרם בן נתן געשטעטנר, ח - נתן להורות



ולהשכיל איהורות להע רמב

כגופו לוקה בכשרים החושד

 לא והן א׳( י׳, )שמות דכתיב בגופו, לוקה בכשרים החושד ר״ל, "אמר א( ז,1) שבת א(

 להאמין... סופך אין ואתה מאמינים, בני מאמינים הן הקב״ה[ ]לו אמר לי... יאמינו
 ה׳ "ויאמר ר( ד׳, )שמות דכתיב דלקה, ממאי וגוי. בי האמנתם לא י״ב/^ין כ׳, םדס־3) שנאמר

כשלג". מצורעת ידו וחנה בחיקך ידך נא הבא עוד לו

 )ויק״ר תחילה, בנפשות פוגע הרחמים בעל אין הא שם( יעקב" )ב״עין יעקב" ב״עיון והקשה

 על ולא תחילה, הגוף על חוא עליו שהעונש העבירות מכל זו עבירה נשתנתה ולמה ד< יז,

ממונו.

 פסולים "ואלו וז״ל תתק״ב( סי׳ פראג )דפוס מרוטנבורג מחר״ם בשו״ת עיין • מזו להוגדו

 האידנא אבל בכשרים תחושד שם, נוקב עייז, עובד בעיקר, כופר ־ מעשיהם מחמת להעיד

וכוי. עריות מגלח נקי, דם שופך לשקר, נשבע נסך, ליין משומד לא,

 שנכתבה בכשרים, חושד של העבירה חמורה כך כל מדוע (1 :בדבריו תמיהות וכמה
 עושה הוא מעשה איזה וכי בכשרים, בחושד מעשיהם שייך מה (2 ורוצח?! ע״ז עובד בין

לא"!! "חאידנא ולמה (3 פלוני! על רעים דברים בליבו הוא חושב כאשר -

 ישראל כל את שחשד איירי ושם רבינו. ממשה הוא נלמד ־ זה לאיסור המקור ב(

 לנו אין ־ ולפ״ז בגופו". לוקה בכשרים "החושד - הלשון הוא ומדוקדק אמונה. בחוסר

היחיד. את לחשוד לאיסור מקור

 ויכניס בחוץ יתקן שלא הגדול הכהן את משביעין שהיו שאחר ב( )ים, ביומא והנה

עיי״ש. בגופו. לוקח בכשרים החושד וכל ־ בצדוקי, שחשדוהו מפני ־ בוכים היו בפנים,

היחיד! את לחשוד איסור לגבי - הרבים את שחשד ממשה ללמוד לחם ומנין

בכשרים. חושד של האיסור כנגד העומד חז״ל מאמר מצינו ג(

כליסטים, לפניך חשובין אדם בני כל יחו לעולם )ס״ח( רבה ארץ דרך במסכת איתא וכך

 ושתית אכילה לו ונתן אדם, אצלו שהשכים יהושע ברבי ומעשה גמליאל. כרבן מכבדן והוי
 את ונטל חלילה, בחצי עמד האיש, אותו עשה מה מתחתיו. סולם ונטל לשכב, לגג והעלהו
 רבי אמר מכאן מפרקתו... ונשברה חגג מן נפל לירד, שביקש וכיון בטליתו, וכרכן הכלים

כר״ג. מכבדן והוי כליסטים, בעיניך אדם בני כל יחיו לעולם יהושע

בכשרים!. לחשוד לנו הותר ואיך ד(
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רמג___________________________________________ וסו לו בכשרים החושד
אוצרוזיחכמק

 החושד חכמים, שאמרו דמה - ותירץ תתרפ״ח( )סי׳ חסידים בספר שאל זו ושאלה
 לא חסיד אס ]ועתה ישמור. ממט לשמור אבל ,,בפח שחושד מי זה בגופו, לוקה בכשרים

בפיו[. מדבר שאיט כיון יקפיד, לא ממוט, ועל מאכלו על אחר לחסיד יאמין

 היכי אלא איט בכשרים, חושד של האיסור עיקר שכל בא, ללמדט זה תירוץ ותוכן
בזול. איסור שום אין שחשדוהו, כלל יודע איט שהשני היכא אבל השני, תביישומ דחוא

 הרי ושם נלמד, הוא רביט ממשה - האיסור מקור דהא - להולמם קשים אלו ודברים

רביטי משה של מחשד כלל ידעו ולא שמעו לא ישראל בני

הרמב״ם. דברי פי על המלך", ב״עבודת תירץ טסף ותירוץ ח(

 לשוב חזקתו אין אותן, העושה דברים, חמשה ה״ח תשובה מהלכות )פ״ר הרמב״ם כתב

 חטא... זה שאין ידמה והוא חוטא ונמצא האדם, רוב בעיני קלים דברים שהם לפי מחן

 שם יש וכי לו, עשיתי מה אומר, שהוא לפי חטא, שאיט בליבו אומר בכשרים, וחחושד
 3בדעתו כשר אדם שמשים עוון, שזה יודע איט והוא עשת, לא או עשת שמא חשד אלא

עכ״ל. עבירה" כבעל

 לא או עשה שמא העבר, על הוא בכשרים חושד של איסור דהך נראה דבריו ומדקדוק
 על מישהו לחשוד לו ומותר מדבר. איט העתיד על אבל לעשותם. שאסור דברים עשה

 כעל עליו הסתכל ולכן ־ יגטב שבביתו האורח שמא יהושע רבי חשש כן ועל העתיד.

ליסטים.

 המקור שהרי האיסור. את המביאים חז״ל מאמרי משני הוא נסתר זה תירוץ ברם
 יאמינו שלא ישראל בני את שחשד מה על נענש ושם - א( צז, )שבת רביט ממשה הוא הראשון

 בחוץ יכין שמא הגדול הכהן את שחשדו על בבכי מדובר הרי ב< )ים, ביומא וגם בעתיד.

העתיד. על הוא זח וגם לפנים. ויכניס

החילוק. הסביר עצמו הרמב״ם אמנם ו(

כמעשה. הוא הרי ודיבור מעשיהם, בגלל פסול בכשרים שחושד מרוטנבורג הטהר״ם כוונת אולי - ולפ״ז .1

 יודע. הנחשד אם דוקא זח לפייסו, צריך חשדו שאם ־ חז״ל שאסרו דמה י״ד( )סי׳ מישרים" "אורח בספר עי" .2

עיש״ה. לאיבה, חיישינן לפייסו, כשיבוא אדרבא דאל״ב,

 רמשים איירי הרמב״ם דהא מותר, בלב לחשוב אבל בפה, רק הוא דהאיסור )חתרס״ח( בס״ח שכתב כמו דלא .3

ודו״ק. עבירה. בעל הוא הכשר שהאדם בדעתו
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ולהשכיל להורות להע רטד

 מפורסם צדיק שהוא נודע אדם יהיה "אם מ״ס פ״א אמת המשניות, )סירוש הרמב״ם כתב
 לך מותר אין טוב, לחיות אפשרות צד שום יש אם פועל... לו ונראה ,4 חטובות ובפעולות

עכ״ל. בגופו" לוקח בכשרים החושד כל - אמרו זח ועל לחשדו,

 מכיר שאתה באופן דוקא הוא בכשרים לחשוד האיסור של עניינו עיקר דכל דהיינו,

 חכירוהו, שלא והאורח יהושע רבי של במעשה אבל מפורסם. צדיק שהוא ויודע האדם את

בו. לחשוד איסור היה לא

 יהיו "דלעולם חך על ט׳( פרק )סוף רבתי כלה במסכת - עצמם בחז״ל איתא לזה וקרוב

 שתגיע עד חברך את תדין אל וחתע איני ־ הגט׳ שואלת כליסטים" בעיניך חשודים אדם כל
 היכא כלומר, )ועיש״ח(. מכיר. בשאינו כאן במכיר, כאן קשיא לא ותירצה, .5למקומו

.6כליסטים אותו לחשוד מותר מכירו שאינו והיכא לחשדו, אסור צדיק, שהוא דמכיר

 לחומר הסבר מצאנו ה׳( אות )לעיל שהבאנו ה״ח מתשובה >בם״ד הרמב״ם מדברי והנח ז(

 אע״פ בגופו, ילקה ולמה מרוטנבורג, המהר״ם שכתב כמו בכשרים, החושד של העבירה
תחילה. בנפשות פוגע הרחמים בעל שאין

 - האדם של בממוט קודם פוגע שהקב״ה ״דמה י״א( >דרוש דבש״ ב״יערות כותב וכך
 און, ופעלתי חטאתי ליבו על נותן שהאדם בדבר זהו גופו, על בא לבסוף ישוב, לא ואם

 מפשע, אני חף שחושב בדבר אבל ומתחרט, שב תיכף וקניינו, מקנתו על פורענות בבוא א״כ
 חשדו על כגון לשוב, ללב ישים לא כך בשביל וכזאת, כזאת עסקיו ושאר קניניו על יעבור

 וא״כ עליו, בתשובת לשוב ומכ״ש לזכרו, ביה לפשפש אצלו עוון בגדר זח אין כי כשרים,

בגופו. נענש תיכף

 בשאר ילקה לחינם למה כי בגופו", לוקח בכשרים "החושד— א( צז, >שבת מאמר וזהו

עכ״ל. מועיל". מבלי דברים

במהר״ל. מופלאים דברים זח בענין ומצאנו ח(

השכל, לפי ראוי כי מקום, בכל "ומצינו ב( כד, סוף השני, )באר הגולה בבאר לשוט וזה
"ישוב כה( ט, )אסתר שאמר כמו החושב, על עצמה המחשבה אותה נהפך און, מחשבת חשב כי

 שחשרוהו זה לענין אבל ענינים, לשאר רשע שהוא דאע״ס דכתב, א( עז, שבת על אווז״ח. )לבעל ה"׳ ב״חפץ ועי׳ .4

החושד. על עונש יש כבר - כשר הוא

בגופו". לוקה בכשרים "מהחושד שאלו, לא אמאי - וצ״ב .5

 אדם כל שיהיה שצריך ותירץ, חד׳ל, מאמרי סתירת הקשה כן שגם ל״ג( אות ס״ו )סרק "תררים" בספר ועי׳ .6

 לו. בדוק היה אא״ב כרשע, יחשבנו ־ ממנו להשמר לענין ם״מ כחונף, ולא שלם בלב לכברו בעיניו גמור צדיק

ע״ש. להשמר. תיישינן מיחש אבל מקבלין, לא - בלשה״ר שאמרו וכמו
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רמה (בגופו לו בכשרים החושד

בגופו. לוקה בכשרים החושד כל א( זנז, )שבת ז״ל אמרו ולפיכך ראשו",.. על המן מחשבת

 שקר. היא שהרי מחשבה, אותה מקבל אין חבירו והרי במחשבתו, חבירו חושד כאשר כי

 ממה למדו זה דבר ובודאי עצמו... החושב על נהפכת המחשבה אותה שתהיה המשפט ולכך

 שזרק לאד□ דומה והוא עשה... כאשר ולא זמם כאשר מיתה, זומם עד התורה שחייבה
עיש״ה. 7עליו שב ־ האבן■ בו נכנס ואין קשה, בדבר אבן

כן, על ויתר (2 רבינוז ממשה למדוהו והרי זומם, מעד למדו זה שדבר כתב ואיך (1

 שלוקה איתא ובגמ׳ - באחרים חשד שהוא ענין אותו החושד אל לחזור צריך דבריו לפי הרי
 מוחשית אבן כאן אין ־ )שהרי אליוי. חוזרים הדברים איך ובאמת (3.8צרעת דהיינו בגופו,

אחור[. ושבה בקיר הפוגעת

המאירי. של מדבריו נלמד ענין ופשר ט(

 הצדיקים להיות תביאהו בכשרים[ החושד ]של זו "מידה (84 )עם׳ התשובה חיבור

 ועם רשע. אדם בפועל שראועלחשוד כמו הצדיק בפעולת חושד שהוא אחר אצלו, כרשעים

בדבריהם. כן גם יחשדם כי חכמים, למצות שומע להיותו טבעו יכריח לא המחשבה זאת

האדם". שמוכיחים.בני במה בה□ יכשלו שה□ חושדם שהוא אחר לתוכחתם ישמע לא וכן

 תמיד שהרי עליו, הצדיקים השפעת את הוא הורס בכשרים, חושד שהוא ע״י - כלומר
 שלמה אמר שהרי חיים, נטול אדם אותו נמצא אליו. יאמרו אשר בכל חובה לכף ידונם

 רבינו שפירש מה )ועיי״ש ל״א( ט״ו, )משלי תלין" חכמים בקרב חיים, תוכחת שומעת "אוזן

י״ב(. ב׳, ובשע״ת יונה

פסקים( חלק )סוף דיסקין מהרי״ל בשו״ת חידד שאת וביתר

 לא לגמרי, הבושת גדר פרץ כרחך על ר״ל, חטא, ואחד יהודים, עשרה בה שיש "עיר

 בפני רק מתבייש שאינו לבד לא כי כך, כל לעזות צריך אינו כן, כמו שיחטא השני כן

כ״כ. פנים עז אינו שיחטא השלישי וחלילה מסייע. לו יש הרי גם אף שמונה,

הבושה, גדר לפרוץ בלבבינו פתח לנו ימצא לא למען ־ זכות לכף לדון יעצונו חז״ל ולכן

 כן לא תבשילו. להקריח אח״כ יערב איככה צדיקים, שכולם לבבית על נחקוק וכאשר
.9ברוחו" מושל באין ח״ו ליכשל עלול הוא אז כי דופי, שמץ אחד בכל ימצא כאשר

 כמו להאמין, סופך אין אתה א( צז, )בשבת חז״ל דברי להסביר נוכל - זו ובדרך י(

וגו׳". בי האמנתם לא "יען שנאמר

א(. צז. )שבת אגדות ובחידושי יט( יט. )דברים אריה" ב״גור והאריך .7

משה. אחיה את חשדה כי בצרעת לקחה שמרים ט( כד, )דברים עוזיאל בן יונתן בתרגום ועי׳ .8

הזולת. אצל טובים דברים רק שיראה אדם יעשה מה נחלתו( )לשארית דבורה" ב״תומר ועי׳ .9

תחכמו אוצר תכנת ע״י תודפס254 מס עמוד (19 ()19) !<< ומוסר יוסף>>מחשבה בן שרגא יונתן דומב, :א - ולהשכיל להורות להעיר



ולהשכיל להורות 1 לר. רמו

 אינם שהם ישראל בני את חושד שהוא משה שאמר כיון הדברים, מהלך הוא וכך
 עד בעיניו, קל האמונה עניו נעשה שהרי חשד, של עניו אותו אליו חוזר כן על מאמינים,

בי". האמנתם לא "יען אמונה בחוסר הוא נפגע שבסופו

 אליו, וחוזר העבירה, קלות את לעצמו הוא גורם ־ רעהו את איש שיחשוד מה וכל
בו. ופוגעת הזורק, אל החוזרת כאבן

 הוא לוקה ובנתיים בסוף. אלא מיד, פועל אינו שהוא חז״ל לנו גילו זה, תהליך אבל
בגופו. בצרעת

 הוא רבינו ממשה זח ודבר בצרעת, שלוקה ומיד, תאחד ־ לוקה הוא דבשתיים נמצא _
 ודבר אליו. וחוזר בו פוגע זולתו, את חושד שהוא חשד שאותו ־ בסוף והשני..שבא נלמד.

היחיד[. את או הרבים את חושד בין הבדל ]ואין שנלמד. הוא זומם מעד זה

נורא. דבר לנו יצא זה ולפי יא(

 של סופו ־ הנוראות מהעבירות באחת או בגזל או בע״ז, זולתו את אדם יחשוד שאם
בהן. יפול עצמו שהוא דבר

 חשד דאותו מעשיהם, מחמת פסולים דהוי ־ מרוטנבורג המחר״ם שכתב מה זה ואולי
 כלומר לא" האידנא "אבל שכתב במה כיון לזה ואולי דבר. בסוף מעשה לעשות יביאהו

 הוא ואין מעשה, עדיין כאן אין - אליו חזר לא ועדיין חשד, של בתהליך שהוא זמן כל
וצ״ב. לעדות. פסול
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שכזד׳ע#זה״ד-ה״ו פ״ד תשובה הלכות לתשובת

 תטור" ד״לא בלאו וה״ה לחבירו. שב״א
 אין דאם נראה אחיך׳ את תשנא ד״לא ובלאו

 עבירות כשאר הוי הפסד שונז־סרך לוזבירו
 עמוד ה״ט, )פ״ב לעיל "ועיין למקום", שב״א

 אלו בעבירות דצריך להוכיח מש׳׳כ קם־קסא(
הדברים[. לכפול ואכ״ה תכירו את לפייס

 שאינו בלבו אומר כשרים, והחושד שם: |
 יש וכי לו עשיתי מה אומר שהוא לסי חטא ן
והוא עשה, לא או עשה שמא חשד אלא שם '

 כשר אדם שמשים עוון שזה יודע אינו
עבירה. כבעל בדעתו

 "שזה הר״מ דמש״כ פשוט נראה א(
 עבירה" כבעל בדעתו כשר אדם שמשים עוון

 במה נעשה בכשרים דתושד זה שעוון כוונתו
עבירה, לבעל חבירו את בדעתו" "שחושב

 "כשר כשהוא דדוקא הנחשד אאדם דקאי ולא
לחשדו. אסור בדעתו"

 פ״ק יומא בפהמ״ש עוו__בוך׳מ ויעוין
 אסור כי שחשדוהו והם"היו"בוכים וז״ל: דיומא

 על רעה" מחשבה ולחשוב "לחשוד בתורתינו
 כמו הכרחי לצורך אלא מסופק שענינו אדם

 הר״מ בדעת להדיא הרי עכ״ל. שתראה.
 יחשוב דלא הוא בכשרים חושד דאיסור
 כאן שדקדק וכמו חבירו, על רעה מחשבה
 כבעל בדעתו כשר אדם "שמשים בלשונו

ופשוט. עבירה",

 מהא הקשה המלך עבודת ובספר ב(
 יהא "לעולם )פ״ט( רבתי כלה במסכתא דתני

 כרבן מכבדן והוי כלסטים בעיניך אדם כל
 בכשרים החושד הרי קשה ולכאורה גמליאל",

 ד״לעולם אמרו וכיצד בגופו ולוקה הוא עוון
 עפ״מ ותירץ כלסטים". בעיניך אדם כל יהא

 "אלא שכתב: כאן הר״מ בלשון שמדוקדק
 חושד דאיסור עשה", לא או עשה שמא חשד

 בחושדו אבל "לשעבר", על רק הוי בכשרים
 אמרו ובזה איסורא, ליבא שסיר ב״לעתיד"

עכ״ד. כלסטים בעיניך אדם כל יהא לעולם

 שחושדו מה דסו״ס בדבריו, להעיר ויש
 רעה, נטיה עתה בו שיש סמך על זה "להבא"
 והדרא העתיד, על לחושדו בא זה שמתוך

 בכשרים חושד הוא דהרי לדוכתיה, הקושיא
וצ״ב. זו, רעה נטיה על

 מקום הי׳ כלה ממסכת הקושיא ובגוף
היינו בכשרים דהחושד בפשיטות, ליישב
 ולכך בשר אדם שהוא בחבירו כשיודע דוקא
 רבתי כלה במסכת אבל בו, לחשוד אסור
 שרי ולזה כלל מכירו שאינו אדם בסתם איירי

 לשון דייקא וכך הוא. לסטים שמא לחשדו
 נקט ולא "בכשרים" החושד קאמר דהכא חז״ל

 כלה במסכת ואילו "בחבירו", החושד בסתמא
 כלסטים בעיניך אדם" "כל יהא לעולם קתני

 יהא אדם" ו״כל דיתכן מוכרח, )ואינו ודו״ק.
 שמוחזק מי גם לרבויי אתי כלסטים, בעיניך

בכשרות(.
 פ״ט( )סוף בלה במסבתא לזה סמך ושו״מ

 כלסטים, בעיניך חשודים אדם כל יהיו לעולם
 שתגיע עד חברך את תדין אל והתנן איני

 כשאינו כאן במכיר. כאן קשיא, לא למקומו,
 הכא אדם", "כל הכא אמר: רבא מכיר.

 לא דבידיע מכלל חברך מדקתני "חברך",
 חבר, לאתויי לאו קאמר אדם כל והא קאמר,

 והנה ע״ב. כדאיתא, דהא כדאיתא הא לא,
 דלעולם כדאמרן, להדיא מבואר קמא בתירוצא

 ורבא מכירו, שאינו במי קאי וכו׳ אדם כל יהא
 מדקדוק זה תירוץ מסייע אדרבה אלא פליג לא

 בחבר "חברך" קתני באבות דבמשנה הלשון,
 דכלה( )במסכתא הכא ואילו שמכירו מיירי
 שאינו אדם כל בשאר היינו קתני אדם" "כל

 קניבסקי הגר״ח בביאורי )וכ״כ מכירו
 התם פריך לא אמאי ]וצ״ע כלה(. מסכתא

 זכות, לכף האדם" "כל את דן והוי מהמשנה
 בין חילוקא ליכא ובזה בסמוך, שהבאנו וכמו

 קאמר דבשניהם כיון אדם", ל״כל "חבירו"
אדם"[. "כל

 בפהמ״ש הר״מ מדברי כן נראה דאין אלא
בתורתינו אסור "כי שכתב: הנ״ל, ביומא
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השנהה״ד-ה״ו פ״ד תשובה הלכות(בת ת לשכח

יו

',יי/

 שענינו אדם על רעה מחשבה ולחשוב לחשוד
 חושד דאיסור הרי הכרחי" לצורך אלא מסופה

 מסופק, שענינו אדם בסתם אף קאי בכשרים
 חזקת אדם לכל דיש משום היינו )ומסתמא

 אבות בפהמ״ש בר״מ אמנם בסתמא(. -כשרות
 בכשרים דהחושד להדיא מבואר מ״ו( )פ״א
 צדיק שהוא נודע באדם דוקא קאי בגופו לוקה

 מעשה אף לזכות לדון מצווין דאז מפורסם,
 בדוחק שרק רע פועל שהוא מורה שענינו

 החושד אמרו וע״ז לטוב, לדונו אפשר גדול
בכ״ז. וצ״ע עיי״ש, וכו׳ בכשרים

 דוקא קאי בכשרים דחושד את״ל ואפילו
 צ״ע אכתי מ״מ בכשרות שמוחזק באדם

 מ״ו( )פ״א באבות מדתנן כלה, דמסכת בההיא
 קאי והתם זכות, לכף האדם" "כל את דן והוי

 הוא אם מכירו שאין באדם ואף אדם" ב״כל
 שם באבות בפהמ״ש )וכמש״ב רשע אם צדיק
 ג׳ סעיף עשין בפתיחה חיים בחפץ ועיין

 אדם" ד״כל כלה ממסכת מ״ש וצ״ע בבמ״ח(,
וכנ״ל. כלסטים בעיניך יהא

 בדעת עפי״ד בזה לומר והנראה ג(
 שמשים במה הוי בכשרים חושד דאיסור הר״מ

 עבירה, לבעל כשר אדם ומחשבתו" "בדעתו
 אינו דאם י״ל וא״כ בפהמ״ש. הר״מ וכמש״ב

 עמו מתנהג למעשה רק אלא בלבו חושדו
 שמסתיר כגון לסטים הוא שמא זהירות בגדרי

 דר׳ עובדא וכההיא שרי. זה וכדו׳ ממונו את
 שנשמר )שם( דכלה במסכתא המובאת יהושע

 "בדעתו" אבל הוא, לסטים שמא מאורחו
 כה״ג וכל עבירה לבעל חשדו דלא י״ל שפיר

 זהירות ניהוג גדרי דרק עבירה, הוי לא
היטב. בזה ודו״ק עבד, מאורחו

 דלדברינו הנ״ל, התירוצים ב׳ בין ונפ״מ
 הנהגת ורק לחשוד אסור "עתיד" לענין גם

 בזה נפ׳׳מ לו שאין וכל שרי, ושמירה זהירות
 משא״ב עתיד, לגבי אף אסור עצמו לשמירת
 לעתיד בחושדו )דעבוה״ם( הראשון לתירוץ

גווני. בכל איסורא ליכא

 שכתב )פ״ד( חרדים בספר ושו״מ
 בעיניך יהיה אדם כל ז״ל אמרו ח״ל: כדברינו
 שהרי ותימה גמליאל, כרבן ומכבדן כלסטים

 ומשמע זכות לכף אדם כל את דן והוי אסרו
 וי״ל לל,5 יחשדנו ולא בעיניו צדיק שיהיה
 בעיניו גמור צדיק שיהיה שצריך דאה״נ
 לענין מ״מ כחונף, ולא שלם בלב לכבדו

 היה אא״כ לרשע יחשדנו ממנו" "להשמר
 שחשד חלקיה דאבא כההיא וכו׳, לו בדוק
 אשתו הניח ולא אצלו שבאו ישראל חכמי
 שאשתו ואע״פ להו, בדק דלא משום עמהם
 עליה סמך לא מ׳׳מ בצדקתה, לו בדוקה היתר.
 ולעולם קלה דעתה כי באשה אמונה דאין

 צרוף ככסף בעיניו היא אם אף שמור" "צריכה
 לכף נדון זה וכעין וכו/ שבעתיים מזוקק
 אבל מקבלין, לא הרע בלשון אמרו זכות.
 שם ]וכ״כ עכ״ל. "להשמר" חיישינן מיחש

 תשפוט "בצדק ל׳ מצוה פ״א הספר בתחילת
 אדם כל יהיה שאמרו ומה ח״ל: עמיתך",

 מעשה קודם היינו וכו׳, כלסטים בעיניך
 אבל חשדא, לידי תבא שלא כדי ממנו להשמר

 או באבידה תתלה מביתך חפץ חסר אם
ע״כ[. בהעלמה,

 בדברינו כמבואר דכוונתו ונראה
 יכבדנו וממילא כצדיק בעיניו יהא ש״בדעתו"

 יתנהג "למעשה" ומ״מ כחונף, ולא שלם בלב
 אא״כ ממנו" "וישמר לסטים הוא כאילו עמו
 העמיד החרדים ]והנה וכמש״ג. לו בדוק היה

 דן ד״הוי באבות מהמשנה הקושיא על דבריו
 משום דהיינו וי״ל זכות", לכף אדם כל את

 כחילוק לק״מ בכשרים דהחושד דמההיא
 בכשרותו לו הידוע באדם דוקא דאיירי הנ״ל,

 וכנ״ל, אדם" ב״כל דקאי כלה במסכת ומשא״כ
 זכות לכף אדם" "כל את דן הוי ממש״א אבל

 כלה דמסכת מההיא מ״ש הקשה שפיר
וכמש״ג[.
 תתרפ״ח(, )סי׳ חסידים בספר עוד ועיין

 "לשמור כלסטים בעיניך אדם כל יהא וז״ל:
זיסבכשרים החושד חכמים שאמרו ומה ממנו".

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס353 מס עמוד {17 ((16) הכהן יצחק בן יוסף ישראל רפפורט. :השנה לתשובת



שכטה ר\(נה״ד-ה״ו פ״ד תשובה הלכותלתשובת

 לשמור אבל "בפה׳/ שחושד מי זה לוקה,
לחסיד יאמין לא חסיד אם ועתה ישמור, "ממנו
 כיון יקפיד, לא ממונו ועל מאכלו על אחר

 דכל בדבריו ומבואר ע״כ. בפיו מדבר שאינו
 בפיו כשאומר דוקא לוקה בכשרים חושד דין
 בכלל אי״ז בלבו חושב רק אם אבל חשדו, את

 דבזה ר״ל שרי ממנו לשמור ומש״כ איסורא,
 אולי שחושדו ומה מידי, בפיו אומר אינו

 החרדים לדברי דמי )ולא אסור. אינו ללסטים
 דשם לחשוד, מותר ממנו לד,שמר דלענין
 דהגמגח שכתבנו, כמו לפרש הדברים נוטים

 חבירו על יחשוב שלא ובלבד מותרת שימור
 דפליג מבואר כאן הר״מ בדברי אולם רע(.
כשמשים בכשרים דחושו איסור דכתב עלה,

)וכמ״ש עבירה כבעל חבירו את"בדעתת^ ]

 חסידים לספר ואילו כנ״ל(, ביומא בפהמ״ש
וכמש״ג. בפיו כשאומר רק האיסור כל

 צדק משפם בקונטרס נידון וראיתי ד(
 בעבר הדין מה בכשרים, דחושד איסור בגדרי

 דיש ורגע, רגע בכל עובר אם חובה לכף ודן
 חובה לכף "ההכרעה" היא העבירה אם לחקור
 מה דילמא או אחת, פעם אלא עובר ואינו

 מכח עבירה בעל הוא דחבירו בדעתו שמשים
 זו מחשבה שעולה שעה בכל עבירה והוי ספק,

 ט׳ מצוה המנ״ח לפמש״ב נ״מ בזה ]ויש בלבו.
 אפשר רגע בכל שעובר דעשה ג׳( )סוס״ק
 לחודיה בתשובה ליה סגי ולא כל״ת, דחמור
 כמבואר ל״ת כדין יוהכ״פ נמי בעי אלא לכפר,
עיי״שן. )פו.( ביומא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס354 מס עמוד {17 ()10) הכהן יצחק בן יוסף ישראל רפפורט, :השנה לתשובת



ט לש״ס ציונים קונטרס

 )ס״ם רבה אליהו חופת י לג. בראשית יוסף פרדס לג אות כ כז. במדבר תמימה תורה ב אות א בז. בראשית

נ. שער חכמה( ראשית

קונו. כבוד על חס דלא נחשב בקשת המסתכל אמאי צ״כ

כהות. עיניו דוקא אהאי צ״ב ועול לרבויי אתי דמאי המסתכל כל דנקט הא צ״כ

האבולרהם( הקשה )וכן להסתכל אסור והרי הקשת על מברכין להיאך נט. ברכות בנח׳ 5צ״
בקשת המסתכל היינו קונו כבוד על חס דלא המשנה פירש לא לאמאי חגיגה ברע״ב צ״כ

 שם( בפמ״ג הקשה )וכן ערוכה גמ׳ היא והלא השל״ה בשס כהות עיניו בקשת דהמסתכל דכתב רכ״ט סי׳ במג״א צ״ב

 מגילה בגת׳ למבואר רשע בפני המסתכל אף כהות עיניו בהס שהמסתכל הדברים בכלל חגיגה בגת׳ הובא לא אמאי צ״ב

טז.(. חגיגה איתן מצפה )עיין כהות לעיניו כח.

לתפלתו מקום הקוכע כענין
דף ה׳יא פ׳־ה ברכות ירושלמי לה. דף הרד פ־ד ברכות ירושלמי וכו׳ הקובע כל ז: ברכות וכר הקובע כל ו: ברכות

)קב-ג( יט עשין םמ*נ קה אות ברכות או־ז בהכ׳־נ הל׳ אשכול פ״ה ברכות בה״ג צח סי׳ אחה שו״ע טור לז.

אבודרהם פט( )עמוד יג עשה הבתים מפר ח:( )דף יא סי׳ בו כל קכט אות ברכות ראב״ן י אות ברכות אגודה

הל׳ חיים ארחות פ־ה ב כלל א מאמר הרא׳ש( בן )תלמיד לדרך צדה י־ח( תפלת ביאור )קודם חול של שחרית סדר

ג כלל נ נר המאור מנורת תקע סי׳ ריב״ש שרית ה״ז ח שער תפלה שערי תפלה בית הבתים ספר נ אות תפלה

)מקראות שם אנשי ליקוטי קכג אות כא כ. שמות תמימה תורה פ״ה התפלה שער למבי״ם אלקים בית פ״י ח״א

 ג סעיף כב כלל אדם חיי צ סי׳ הטור על צבי הר ה״א פ״ה ברכות ירושלמי הש״ם נליוני כז ים. בראשית גדולות(
/ '׳".,"1 י ׳/ ■
 יד יג. בראשית דבר העמק כז יט. בראשית דבר הרחב םק־ט שם בהלכה מצויינים שערים י סעיף יב סי׳ קש״ע

 הענוד. נתיב עולם נתיבות פי״ז ם־ד העבודה נתיב עולם נתיבות עא עט׳ המנהגים טעמי ו: ברכות על ח״י שד׳־ח

 ומוסר חכמה דעת מפתחות עיין דדב ומומר חכמה ם דרוש סוף דבש יערות כז יט. בראשית יוסף פרדס פ״א

כג. נ. דברים דבר הרחב מפתחות עיין וח״ב ח״א

ז: דף לקמן דרשב״י במימרא וכן לרבויי אתי דמאי וכו׳ הקובע כל הונא רב דנקט הא צ״ב
וחסידות. לענוה לתפלתו מקום הקובע ענין מה צ״כ

בעזרו. יהא אברהם דאלקי דוקא נקט אמאי צ״ב

למבי׳ט(. אלקים בית בס׳ הקשה )וכן לתפלה מקוס הקובע דהל״ל לתפלתו מקום הקובע נקט אמאי צ״כ

מקום. לו שיקבע צריך גופא בבהכ״ג דאף או קבוע בבהכ״ג שיתפלל היינו מקוס הקביעות אס צ״כ

מקוס. לו לקבוע צריך בבהכ״נ דאף ברא׳ש המובא הירושלמי יפרשו דהיאך בתר׳י צ״כ

זכות לכף האדם כל את דן והוי כעגין
 תשפוט בצדק ל. שבועות וכד חשדתינן במאי כב. תענית וכר חבירו את והדן קכז שבת וכר אדוני לא לא: ברכות

 ם־נ זוטא ד״א מם׳ פ״ו רבה ארץ דרך מם׳ ה׳־ח ה־ז ה׳־א פ־ח דר״נ אבות ם*ו פ״ו אבות מ׳־ו פ״א אבות וכר

 ב פרשתא קדושים ת*כ סו ים. ויקרא רש־י טז פרק זוטא תד״א ם פרק ריש רבתי כלה ה פרק ריש רבתי כלה
לרשב־ץ אבות מגן זכות לכף דן ערך למאירי המרות ספר (85 )עם׳ פ״ד א מאמר למאירי התשובה חיבור ה״ד ם־ד
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ל^^—צ*רמם—קונסרס י

 תשובה שערי יב פסוק כא פרק משלי יונה רבינו נדו פ״א הרמב־ם לתלמיד אבות על המוסר ספר נדו פ-א אבות

 סמ״ק קעז עשה לרמב״ם סה״ט קסט עשה הבתים ספר יונה לרבינו היראה ספר רבד ואות ריח אות ג שער

 חיים אורחות י אות ז לידם לרא״ש חיים אורחות נז אות פי־ב חרדים ל נמוד, ם פרק חרדים רבד וסימן ח סימן

 מנורת ם שאילתא אחאי דר׳ שאילתות עז סי׳ חסידים ספר רלה מצוד, חינוך נב סי׳ ודג מלוניל הכהן אהרן לר׳

 חפץ דרבנן וקדיש ומלמד האטד סדר היום סדר אקרע דלא ד״ה ם. נדרים שטמ״ק פ*ד ודב ב כלל ו נר המאור

 לשון הא חיים חפץ שם ובבנדח ז סעיף נ כלל הרע לשון הא חיים חפץ שם חיים מים ובבאר נ עשין פתיחה חיים

 טו פסוק ים ויקרא תמימה תורה א אמרו ד״ה פו: כ״ם יהוידע בן כ אות האותיות שער שאה ז סעיף ד כלל הרע

 והנחמה התורה סו ים. ויקרא יקר כא סו ים. ויקרא אריה גור ראשון חלק סוף דיסקין מהרי״ל שדת ק אות

 ספר ק׳ תשאב שנה כח מאמר שמולכיץ( )הנר״ח מוסר שיחות פו ים, ויקרא יפות פנים לט אות טו ים, ויקרא

 סוף המנהגים טעמי א-ה אות ם שאילתא שאלה העמק קנו סי׳ אדח מנ״א ים אות פ״א אדם החיי לבעל חרדים

 חיים דרך פ״א טוב לב נתיב עולם נתיבות פ״ב ננדח נתיב עולם נתיבות ; רסם עמוד ודא ומוסר חכמה יג עמוד

 יוסף פרדס שא. עמוד ידחק' דדפחד לבעל הזכרון ספר ! ן קצב סי׳ ודז חמנים מועדים ׳ נדו ם*א אבות )מהאל(

טו ים. ויקרא

לרבויי. אתי דמאי וכו׳ האלם כל את דן הוי דגרס אבות ובמשנה בת״כ צ״כ

לזכות. האלם כל את דן הוי דהל״ל זכות לכף הלשון צ״ב

 גליא שמיא קמי הלא לברכו צריך דמה לזכות אותך ילין המקום לזכות שדנתני כשם ואתה ליה לקאמר קכז: שבת בגמ׳ צ״כ

פ״ח(. אלר׳נ על יהושע בבנין )עיין כוונתו

 שילין לומר שייך ומאי כוונתו כפי דנו וממילא כוונתו גליא הקב״ה אצל דהרי לזכות ידוגך המקום דמהו הנ׳ל שבת בגמ׳ 5צ״

האחרונים(. הקשו )וכן לזכות אותו
 זה על להתפלל לק דרלצזכר לזכות אותו דנין זכות לכף חבירו להדן בגמ׳ מהמעשים לומדים להיאך קכז: שבת בגת׳ צ״כ

 הקשה )וכן תפלה במקום שלא שאף ומנ׳ל זכות לכף דן המקום תפלה במקום דוקא דלמא ועוד התפלה דנתקבלה ומנ״ל

יעקב(. בעין הרי״ף
 לישנא נקט דנין וגבי זכות לכף לישנא נקט הדן גבי אמאי לזכות אותו דנין זכות לכף חבירו הלן דקאמר קכז: שבת בגת׳ 5צ״

שם(. בניהו בס׳ הקשה )וכן לזכות
 ולא דזכות לישנא נקט דר׳י ועובלא דבעה״ב ובעובלא זכות דכף לישנא נקט חסיד לאותו עובדא גבי אמאי שם בגת׳ צ״כ

 שם(. יהוידע בבן הקשה )וכן זכות כף קאמר
זכות. לכף חגה את דן לא עלי אמאי לא: ברכות בגת׳ צ״כ
 אלם כל על מ״ע דהוי משמע קעז מ׳ע בסה״מ ואילו בלבד ת״ח מנהג הוי זה דדין דס״ל למשמע דעות הל׳ ברמב״ס צ״כ

בבח׳ח(. ג עשין פתיחה הח״ח הקשה )וכן מישראל

י׳־/

כתורח ועוסקים ככד כד שיושכים חכמים תלמידי של שונאיהם על חרכ כענין
 וכר בחבורה הוהרו פא. נדרים וכר בברזל ברזל ז. תענית וכר לשנים וטנק ו. ברכות וכר כתות עשו סג: ברכות

 פ*ח רבתי כלה ודו ודג פ־ח נתן דר׳ אבות כדה פ״ו אבות נדו שם נדב פ״נ אבות וכר האוהב כל י. מכות

 רמז קהלת ילקוט שו רמז ירמיה ילקוט ם אות ד פרשה רבה קהלת כא כ. שמות מכילתא ב אות תבוא תנחומא

 חסידים ספר תמה סי׳ ריב״ש כדג פ״ו אבות רש׳י ט ד. קהלת ספורנו שם רלב־נ יז כז. משלי רש״י תתקעא

הקדמה חרדים ספר פ״א ודג א כלל ד נר המאור מנורת ד כרע הבתים ספר תתקנם סי׳ חסידים ס׳ תתקם סי׳



ז לש״ס ציונים קונטרס

מרגילין ראש

ואמאי עושה

בעוה״ז שמוק

 הבית זשחרב

להמו^ם

/

 מדי רעג אות 68 עם׳ ודא מד״ח ה אות צא סי׳ היראים על ראם תועפות שם שעז סי׳ או״ח נזר אבני קיזז סי׳

והנה ד״ה סם. דף נכרי סוג מם אונם סוג סוף י מצוד. סופר ליקוטי סא כלל 198 ענד ח״ג מד״ח ב 94 ענד ודא חסד

 צל״ח א אות ממ״ז תעב סי׳ פם״נ ה סעיף קיג סי׳ קמ״ע יג סעיף קכם כלל אדם חיי ע״פ דיני עמדין ר״י סדור

 נ ב אות מ״א פ״י פסחים תפא״י נ אות יא סי* מרחמת בי״ד הכא ד״ה ים: בתנה צל־ח והנלע״ד ד״ה יג: פסחים

 הרמב״א תום׳ על מבא זהב קנה סי׳ או״ח משה אנרות מבערין ד״ה מם. פסחים חת״ם מ״א פ״י פסחים רע״ב

 סז סי׳ או״ח יעב״ץ ממנת כה כד סי׳ ח״ב פסח קז־מ מקראי במתניתק ד״ה נא. ערכין הגרי״ז כתבי צם: פסחים

ם. עמה הםם״נ על מהרמ״ל ביאורי רמא סימן ח״ח מם רטא סי׳ ח״נ מם סו סי׳ ודא וזמנים מועדים

 חמיו בבית ארוסתו על לבא הדמיון מהו צ״כ

 מדרבנן. או מדאורייתא הוא האיסור אי 3צ״

 האיסור. זמן תחילת אימתי בראשונים המחלוקת 3צ״

 בע״פ. שמורה שאינה מצה לאכול מותר אי בראשונים המחלוקת 3צ״

 נפשו. שתצא עד אותו דמכין מש״כ צ״ב וכן חמיו בבית ארוסתו על לבא הדמיון מהו הרמב׳ם בדעת 3צ״

בבבלי. הובא לא זה דין דאמאי רי״ד התום׳ קושית 3צ״

 שממעט שבה מצה מפני פסח בערב תודה מביאין דאין אמרה לא יג: בפסחים הגמ' דאמאי והמרחשת הצל״ח קושית 3צ״

הערב. עד לאכלה דא׳א אכילתה מזמן

 לאכול כבר אסור והא השביעית בשעה בשבת שחל בע״פ הלחם שתי חילקו דהיאך נזר והאבני חכמה המשך קושית 3צ״

מצה.

 קיא. פסחים

וכר זחמ

ה״ב פ״ו

המצות :פר

 ח״ה ־מב״א

 סרן ת

 ענד דדו־ •ה

 מג ס״ק

מהרמ״ל ־י

דהחש נד.

■אק׳שעל

פי״א(. *ם

כמילה נר הדלקת כענין
 תניא קינ אות מבת הל׳ רוקח י כד- ירמיה רמ״י ה״ד. פ״א כתובות ירומלמי וכר ריחים קול תנא לב: סנהדרין

 כא ם״ק רסה סי׳ יו״ד מ״ך ה סעיף ו־סה סי׳ יריד רט״א ז אות מילה הל׳ הלקט מבלי צו אות מילה הל׳ רבתי

 )עם׳ ו-עח סו אות מילה הל׳ ברית אות עמדין ר״י מדור א סעי׳ רסה סי׳ יו״ד המלחן ערוך סק״ג תקנם סי׳ א״א פט״ג

 המנהגים טעמי תתקד אות טילה עניני מפו עם׳ המנהגים טעמי תרלז אות קו״א רפח עם׳ המנהגים טעמי קא(

תתקכד- אות קו״א מצב ענד

כלל. הסוגיא בענין שלא סנהדרין בגמ׳ זה ענין הובא אמאי 3צ״
אחר. סימן גס לקבוע דיכלו זה סימן דוקא קבעו הגזירה בשעת אמאי שס ברש״י 3צ״

 וח׳ הרא׳ש התום׳ הקשו )וכן זה דבר נוהג היה החרבן קודם דאף בירמיה מהכתוב הגזרה מפגי דהוא דפירש שס ברש׳י 3צ״

שם( הר׳ן
 הרד׳ק שס/פירוש לפרש יכול והיה )כה:( בירמיה גופיה ההו דפירש ממה הגזירה מפני דהוא דפירש שם ברש׳י 3צ״

והמלבי״ם.
הבן. שבוע בד׳ה ולא הנר אור בד׳ה הבן שבוע פירש אמאי שם ברש׳י 3צ״
בטל. לא מנהג בטל דשמד דאע׳ג בזה אמרינן אמאי בירושלמי 3צ״

נרות. מדליקין אין דממזר |בברית עח ס׳ק מילה הל׳ ברית אות עמדין ר״י בסידור מש'כ 3צ״
זד—

כגופו לוקח ככשרים חחושד כענין
ים: יומא וכר מחומדין ממי חלקי יהא יוסי וא״ר קיזז: מבת וכר החומד ר״ל אמר צז. מבת וכר אדון לא לא: ברכות
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 ק פרשה בר״ר ה״ה פ"א יומא ירושלמי חשדתנו כערביים וכי פו: ב*ם וכר חלקי יהא יה: מו״ק וכר פורש הוא

ד פרק שמות ילקוט קסב רמז ויחי ילקוט שראו כיח ד״ה קט רמז שרה חיי ילקוט יג אות ג פרשה שמו״ר ח אות

כב סי־ חסידים ספר מ״ו פ״א אבות מאירי מ״ו פ״א אבות לרמב״ם פהמ״ש ב פסוק ד פרק שמות רש״י א פסוק

 אהרן לר׳ חיים אורחות פ״ב ח״ב כ כלל ו נר המאור מנורת ם שאילתא אחאי דר׳ שאילתות תתרפח וסי׳ מד סי׳

 ד הל׳ תשובה פ״ד רמב״ם שראו כיון ד״ה פה: יבמות ריטב״א יונה לרבינו היראה ספר נב סי׳ ח״נ מלוניל הכהן

ה״ד ד שער תשובה שערי תפלה בית הבתים ספר דברים כ״ד ד״ה פו: יומא מאירי הרי״ף בדפי ו. דף פ״ח יומא רי״ף

 תמימה תורה והוא ד״ה צב. ב״ק מהרש״א קנו סי׳ או״ח אברהם מנן פ״ח ריש אבדר״נ על נדפס יהושע בנין

 ח מערכת קדמות מדבר ו-ו אות ם שאילתא שאלה העמק א פסוק ד. שמות תמימה תורה ה אות ד יח, בראשית

 דעות מהל׳ פ״ה הרמב״ם על רקח מעשה המקום כך קכז:ד״ה שבת מהרש״א טוב שם נתיב עולם נתיבות ח אות

 יומא ירושלמי על הישר אור תניא ד״ה צו. שבת יעקב העין על רי״ף ים ים. דברים עה״ת )מהר״ל( אריה גור ה״ז

ק פרשה הבר״ר על משה וידי כהונה מתנות יז פסוק נ בראשית דבר העמק ויחי ם׳ סוף עה״ת הישר אור ה״ה פ״א

ד״ה כח. סוכה יעקב עיון ח אות ק פרשה הבר״ר על מהרו״ו פ׳ מד סי׳ חסידים הספר על חסד מקור ח אות

שלו. עם׳ הוטנר לנר״י הזכרון ספר הוקקתוני

צז. שבת הגמ׳ לבין י״ג אות פ״ג שחות רבה המדרש בין לשון השינוי צ״כ

לרבויי. אתי דמאי וכו׳ החושד כל דנקט הנ״ל במד״ר צ״כ

צז.( שבת יעקב העיון הקשה )וכן בחבירו החושד נקט ולא בכשרים החושד דנקט הא צ״כ

 יחיד. באדם כשחושד משא״כ דמשה דוחיא לוקה ברבים חושד דוקא דדלמא רבינו ממשה זה דבר ללמוד אפשר איך צ״כ

 לו יאמינו בנבואה לדבר שבא אדם כל וכי גליא לא משה קמי דמ״ת דמהמני גליא קב״ה דקמי בכך דומה צז. שבת בגמ׳ צ״כ

 האותות אחר לו דיאמינו סבר משה וגס האותות משה שעשה לאחר איירי דהפסוק מהפפוק הראיה מה צ״ב ועוד אות ללא

שם( המהרש״א הקשה )וכן
 הבן הקשה )וכן וכו׳ יאמינו לא אס והיה למשה אמר בעצמו הקב״ה והרי דמהמני גליא קב״ה דגבי קאמר דהיאך צ״כ

שם(. יהוידע
שם(. יעקב העיון הקשה )וכן תחלה בנפשות פוגע הרחמים בעל אין הא בגופו לוקה אמאי צ״כ

ר״ל. את ולא ריב״ל את הגמ׳ הביאה אמאי יט: יומא בגמ׳ צ״כ

 השפת הקשה )וכן בו ואין אותו שחושדין מי דאשרי קיח: בשבת אמרינן והא בוכה היה הגדול הכהן אחאי יט: יומא בגח׳ צ״כ

שם(. אמת
 מצד ולא התקנה מצד היתה כאן השבועה דהרי הצדדים ב׳ מצד לבכי המקום בכלל דמהו יט: יומא הישר האור קושית צ״כ

אישי. חשד
בחגה. חשד עלי אמאי לא: ברכות בגח׳ צ״כ

במעשה הקשה )וכן ביומא בפהמ״ש תמש״כ בחסיד בחושד דוקא נאמר בכשרים דהחושד דס״ל באבות לרמב״ס פהמ״ש צ״כ

כהות עיניו כקשת המסתכל כענין
 י ם. בראשית רמב״ן וכר( הקשת את הרואה נם. )ברכות וכו׳ חם שלא כל ם. קידושין וכו׳ חס שלא כל טז. הנעה
הל חיים אורחות הראיה ברכות ח שער ברכות הל׳ אבודרהם ה אות פם־ה חרדים יג ם. בראשית בחיי ר׳

תמימה תורה ד סעיף סג כלל אדם חיי ד סעיף ם סימן קש״ע קיח סי׳ בו כל קשת ערך ערוך נז אות ברכות



ב סה, ששי סרק עירובין

 מיושבת שדעתו ומי זקנים. ע׳ של כסנהדרין הו׳ שקול סודו יצא שלא וזה סוד. ]יצא[ יין נכנס
 קצה אין יין ואוצרות גדול מרתף *280ק׳ לו יש ואפי׳ מועטת. ששתייתו מ׳1כל ביינו,

 שיכוין לא עד 28כתועה' בר ודאי מרודים, ועניים צמאים אלא לשתות כונתו שאין לאוצרותיו,
 אינו כמים בביתו נשפך יין שאין כל כאן שאמ׳ וכמו אחרים, את להשקות ושלא לשתות

 הכתו׳ מים זה מאי פי׳ מימך, ואת לחמך וברך שנא׳ ולצמאים, לעניים כלום׳ ברכה, בכלל
 מיין ודאי אלא מעשר, בכסף נקחי׳ אינן מים ודאי מעשר, בכסף שנקחים מהמים מדבר,
 כדאמרי׳ מעשר, בכסף נקחין אין מים דהא אמרת מצית לא כפשוטו דממים דלתם, דומיא

 ואת ממש לחמ׳ את וברך ׳אלמ המלח, ומן המים מן חוץ בכסף ניקח הכל 282מערבין בכל בס׳
 לעניים ממנו שנותן 283כלומ׳ במים איכא אי לאשמעינן מים, להו קרי וקא יינך, פי׳ מימך
, _________________________________________________ברכדע איכא

 בשחקו, אף דאמרי ואיכא ובכעסו. בכיסו בכוסו ניכר אדם דברים בג׳ א״ראילא ב[ ]סה,
 לעינים יראה האדם כי מחבירו, נעלמים ומדותיו וטבעו האדם שדעת לפי זה, מאמ׳ וביאור

 מדות על סימן לתת עכשו בא כליסטים, אדם בני כל יהיו 284שאז״ל עד הכרה, הכרתו ואין
 או כלם או לאדם הנאמן והעד המובהק הסימן והם בהם, אלא האדם יוכר שלא ידועות

 אין אלו עדים ג׳ עליו ימצאו אם אבל המרות, לטוב עדות לו די מהם שבאחת כלו׳ מקצתם,
 ביינו שמתפייס פי׳ בכוסו, תחלה ואמ׳ החשובות, במדות *284המטובטס האיש שהו׳ ספק

 גדול צורך **28־,שלא ודעתו נו,ע בשתייתו, כלומ׳ בכוסו הצורך, כפי אלא שותה שאינו
 285מסתר שהוא עד בנחת, שהוא ומתנו במשאו פי׳ בכיסו, טבעו. צד לחזק כראוי לבבו לשמח
 ואע״פ נדיב, הנקר׳ והוא בממונו, קפדן ואינו היכולת, כפי לעניים צדקה ושנותן שלו פרוטה

 286הכתו׳ אמר הפכו ועל באמת, העשיר והוא בחלקו שמח הוא מ״מ מצומצמים שמזונותיו
 משיב ואינו חרפתו שומע עולב ואינו עלו׳ ברוחו, שמושל פי׳ ובכעסו, שוע. יאמר לא ולכילי
 מתנהג שאינו כלומ׳ בשחקו, אף וא״ד בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו 287אומר הכתו׳ ועליו

 שהם החשובות, המרות לטוב עדות הם אלו ודברים מהולל. אמ׳ ולשחוק ישרה בהנהגה
 איש רוח יקר שהוא לו הוא עדות כולם וכ״ש קצתם לו שיש ומי החשובות, למעלות התחלה
 מעדים אחד לו שיש ר״ל בזה, כיוצא ועל זכות, כףל מעשיו 288בכל !שראוי^לדונו תבונה.

 לא 290אבל זכות. לכף האדם כל את דן הוי 289אמז״ל בכרירות ענינו נתבו- שלא ע׳׳פא אלו,
ושנדון בליסטים בעינינו שיהו מאמרם שני לנו יקשו לא ובזה טוב, ענין שום לו שיודע קודם
_____________________________—____-________ •זכות רכלאותם

ר׳ לפני ואסר ר׳ לפני מעשה בא בחיצונה ויש׳ בפנימי׳ וגוי יעיר׳ רב יהודדראמ׳ א״ר
 דרך לידע אנו צריכין שנויה, מי לדעת שנסתפקו זו סוגיא ביאור שנבאר קודם ואסר. חייא
 אין ופנימי לר״ה פתוחה חיצונה מזו, לפנים זו חצרות שתי דין יתבאר291 זה בפ׳ שלמטה כלל
 שתיהן עירבו ולא ישראלים הם החצרות שתי בני וכל חיצונה דריסת דרך אלא פתח לה

מן לעצמה עירבה וחיצונה חצר, לאות׳ הבתי׳ מן לטלטל לעצמה עירב׳ פנימי׳ אלא כאחת,

 ישתה שלא עד יטעה שלא לומר .וכוונתו מתועה =חוץ 281 במרתף. חביות ק׳ צ״ל: אולי *280 טו.
 לתת חוסך שאינו מים. כמו ר״ל 283 ב. כו. לעיל 282 וכר. שאמי וכמו אחרים ישקה ולא הוא

 צ״ל:285 אלא. צ״ל: **284 המטוכסס' צ״ל: *284 פ״ה. רבה ארץ דרך 284 לעניים.
 נוטים שנראים אלו גם ר״ל 288 לא. ה, שופטים 287 ה. לב, ישעיה 286 משלו. פרוטה מוותר

פ״א אבות 289 מ״ה<. )פ״א דאבות המשנה בפי׳ ור״י רמב״ם עי׳ חובה, לכף יותר
 לאחד מכריע בלתי והמעשה ידוע בלתי האדם דס״ל ור״י, הרמב״ם על רבינו חולק לכאורה 290 מ״ה.

 אדרבא אלא זכות. לכף הכרעה ליכא כה״ג הכל משמע רבינו מד׳ ואילו זכות, לכף לדונו צריך הקצוות משתי
עה,א.291 כליסטים. בעיניו יהא

]קכג[
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ב ,ה ס ששי פרק עירובין

 מיושבת שדעתו ומי זקנים. ע׳ של כסנהדרין הו׳ שקול סודו יצא שלא וזה סוד. ]יצא[ יין נכנס
 קצה אין יין ואוצרות גדול מרתף *280ק׳ לו יש ואפי׳ מועטת. ששתייתו כלום׳ ביינו,

 שיכוין לא עד 281כתועה בר ודאי מרודים, ועניים צמאים אלא לשתות כונתו שאין לאוצרותיו,
 אינו כמים בביתו נשפך יין שאין כל כאן שאט׳ וכמו אחרים, את להשקות ושלא לשתות

 הכתו׳ מים זה מאי פי׳ מימך, ואת לחמך וברך שנא׳ ולצמאים, לעניים כלומ׳ ברכה, בכלל
 מיין ודאי אלא מעשר, בכסף נקחי׳ אינן מים ודאי מעשר, בכסף שנקחים מהמים מדבר,
 כדאמרי׳ מעשר, בכסף נקחין אין מים דהא אמרת מצית לא כפשוטו דממים דלחם, דומיא

 ואת ממש לחמ׳ את וברך אלמ׳ המלח, ומן המים מן חוץ בכסף ניקח הכל 282מערבין בכל בפי
 לעניים ממנו שנותן 283כלומ׳ במים איכא אי לאשמעינן מים, להו קרי וקא יינך, פי׳ מימך
ברכה. איכא

 בשחקו, אף דאמרי ואיכא ובכעסו. בכיסו בכוסו ניכר אדם דברים בג׳ אילא א״ר ב[ ]סה,
 לעינים יראה האדם כי מחבירו, נעלמים ומדותיו וטבעו האדם שדעת לפי זה, מאמ׳ וביאור

 מדות על סימן לתת עכשו בא כליסטים, אדם בני כל יהיו 284שאז״ל עד הכרה, הכרתו ואין
 או כלם או לאדם הנאמן והעד המובהק הסימן והם בהם, אלא האדם יוכר שלא ידועות

 אין אלו עדים ג׳ עליו ימצאו אם אבל המדות, לטוב עדות לו די מהם שבאחת כלו׳ מקצתם,
 ביינו שמתפייס פי׳ בכוסו, תחלה ואמ׳ החשובות, במדות *284המטובטס האיש שהו׳ ספק

 גדול צורך **284שלא ודעתו עינו בשתייתו, כלומ׳ בכוסו הצורך, כפי אלא שותה שאינו
 285מסתר שהוא עד בנחת, שהוא ומתנו במשאו פי׳ בכיסו, טבעו. צד לחזק כראוי לבבו לשמח
 ואע״ם נדיב, הנקר׳ והוא בממונו, קפדן ואינו היכולת, כפי לעניים צדקה ושנותן שלו פרוטה

 286הכתו׳ אמר הפכו ועל באמת, העשיר והוא בחלקו שמח הוא מ״מ מצומצמים שמזונותיו
 משיב ואינו חרפתו שומע עולב ואינו עלו׳ ברוחו, שמושל פי׳ ובכעסו, שוע. יאמר לא ולכילי
 מתנהג שאינו כלום׳ בשחקו, אף וא״ד בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו 287אומר הכתו׳ ועליו

 שהם החשובות, המדות לטוב עדות הם אלו ודברים מהולל. אט׳ ולשחוק ישרה בהנהגה
 איש רוח יקר שהוא לו הוא עדות כולם וכ״ש קצתם לו שיש ומי החשובות, למעלות התחלה
 מעדים אחד לו שיש ר״ל בזה, כיוצא ועל זכות, לכף מעשיו 288בכל לדונו ושראוי תבונה,

 לא 290אבל זכות. לכף האדם כל את דן הוי 289אמז״ל בברירות ענינו נתברר שלא אע״פ אלו,
 ושנדון !בליסטים בעינינו שיהו מאמרם שני לנו יקשו לא ובזה טוב, ענין שום לו שיודע קודם
______ זכות. לכף אותם

ר׳ לפני ואסר ר׳ לפני מעשה בא בחיצונה ויש׳ בפנימי׳ וגוי ישר׳ רב אט׳ יהודה א״ר
 דרך לידע אנו צריכין שנויה, מי לדעת שנסתפקו זו סוגיא ביאור שנבאר קודם ואסר. חייא
 אין ופנימי לר״ה פתוחה חיצונה מזו, לפנים זו חצרות שתי דין יתבאר291 זה בם׳ שלמטה כלל
 שתיהן עירבו ולא ישראלים הם החצרות שתי בני וכל חיצונה דריסת דרך אלא פתח לה

מן לעצמה עירבה וחיצונה חצר, לאות׳ הבתי׳ מן לטלטל לעצמה עירב׳ פנימי׳ אלא כאחת,

 ישתה שלא עד יטעה שלא לומר וכוונתו מתועה. =חוץ 281 במרתף. חביות קי צ״ל: אולי *280 טו.
 לתת חוסך שאינו מים. כמו ר״ל 283 ב. כו. לעיל 282 וכו׳. שאט׳ וכמו אחרים ישקה ולא הוא

 צ״ל:285 אלא. צ״ל: **284 המטוכסס. צ״ל:*284 פ״ה. רבה ארץ דרך 284 לעניים.
 נוטים שנראים אלו גם ר״ל 288 לא. ה. שופטים 287 ה. לב. ישעיה 286 משלו. פרוטה מוותר

פ״א אבות 289 מ״ה<. )פ״א דאבות המשנה בפי׳ ור״י רמב״ם עי׳ חובה, לכף יותר
 לאחד מכריע בלתי והמעשה ידוע בלתי דאדם דס״ל ור״י, הרמב״ם על רבינו חולק לכאורה 290 מ״ה.

 אדרבא אלא זכות, לכף הכרעה ליכא כד,"ג רכל משמע רבינו מד׳ ואילו זכות, לכף לדונו צריך הקצוות משתי
א. עה. 291 כליסטים. בעיניו יהא

]קכג[



יד משלי

 / תורה. דברי של ומתן במשא ובסופו המוני, ומתן במשא ממנו התרחק על בתחלתו
 שפתי ששפתיו ידעת שלא כל ומנגד לכסיל מנגד כלומר שנים, במקום משמש ומנגד
 ואף ומתן במשא הכסיל מן התרחק כלומר ידעת, וכל אהד, בעגין הכל “וי״מ דעת,

 שהוא לפרש עוד ולי דעת. שפתי ידעת לא כאלו ממנו השמט וישאלד, יניעך הוא אם
 ידעתי, שלא שתאמר הוא הדעת ושפתי כלומר ידעתי, לא לומר עצמו להרגיל מזהירו

חיור. ולא אוכם לא אוכם, חמר המית בהמוניות, אף יועיל וזה

מךמה: כסילים ואולת 1ךךכ הבין ערום חכמת ח
 בהמוניות הן זולתו, בערך ערכו להכיר נבון כל ומחוק משכיל כל מטכסיס

 ללמוד עניינו כפי בהם להתנהג בחכמות הן וכשורה, כחוק גדוליו לפגי להשתפל
 המחשבות והתיישב התחכמות על מונחת שהיא ערמה במלת ביארנו" וכבר וללמד,

 בהיקש וערכו ענינו ר״ל דרכו, שיבין ערום חכמת על אמר ולזה עגין, צד איזה על
 חכמת אשה וכל המוניים בדברים אף שמונחת חכמה במלת ביארנו" וכבר זולתו. אל
 בהמוניות הענין נפרש שאם הכסילים, אולת כלומר דבר שם ואולת כה(, לה )שמות לב
 עצמו שמחזיק בחכמות נפרשהו ואם להם, הראוי מן ביתר ומשחררים מתגאים הם

 ומודיע דרכו יעשה האמת כי לבריות, מתקבל ואינו ושקר מרמה הוא שאינו, ממה ביתר
 בגין ליה ומוקרין לאתר דאזיל מרבנן צורבא אמרו 17 המערב ובתלמוד לשעתו. עצמו
 ואמר מסכתא, פירושו ומיכלא חכים, אנא מיכלא, בחד להון מימר בעי מיכלי, תרין

 או מסכתות בשתי שבקי למי הראוי כבוד אותו ומכבדים למקום ההולך שהתלמיד
 וזולתי באחת. אלא בקי איני להם שיאמר צריך באחת אלא בקי אינו והוא ביותר,
 תבינהו שהחכמה כלומר יוצא, והוא תבין "׳־גמו והביו, החכמה. בשבח העניו פירש
ומרמה. און רק תלמדם ולא תורם לא כפילים, ואולת בו, להחזיק הראוי הדרך

ן:1ךצ ;*#ריס ובין ם0א ;ליץ אוליםט
 מה מלשון ומתיקות, ערבות עגין הוא ויליץ, האוילים. מן אחד כל אוילים י׳ס
 מה יחזיק כשחטא האויל כלומר משרשו, איננו ואם קג(, קיט )תהלים לחכי נמלצו
 שלפי שעשה למה פגים ויראה להמון פעולתו ויעריב וימתיק יושר, כפעולת שעשה
 מצד רצון נקרא והוא הטוב, הפועל רק ימתק ולא ביער לא ישרים, ובין עשה, הראוי

 בהם,~אבל להאמין בפעולותיהם האדם יטעה שלא הערה ובנגלההישרים.ג רצון שהוא^
 בענין במקומו", שביארנו הדרך על מעניינם, הידוע כפי יכריעפעולותיהםלדונם

 הנודע אבל נודע, בלתי שעניינו במי אלא נאמר שלא זכות, לכף אדם כל את דן הוי \
 ג״כ, לזכות פעולתו לדון שאפשר במה אף חובה, לכף לדונו ראוי ובפחיתות ברשע י
_______________________אותה. לסבתעשותו פגים ויראה עליה הוא כשיתנצל ואף ]

עד וראיות במופתים הלשון במחוגת ויתארם דבריו יטעים המתנגד כי ידוע ובנסתר,

חוקה. בספר כ״פ 14
יב. ח לעיל 15
כג. י לעיל 16
ה״ה. שביעית פ״י ירושלמי 17
.85 עמוד פ״ד מ״א ובחה״ת ב קכז לשבח בפי* ועיין מ״ו פ״א אבות עיין 18

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס145 מס עמוד (}{4) ;<< תנ׳׳ך; שלמה>>תנ״ך בן מנחם מאירי, :משלי ספר על המאירי פירוש



מדות זכות לכף הדן עליית □*ת190
: כפרץ בביאתן

 במדה נגענו כבר היות סע זכות לכף הדן עליית יק
כי ראינו ת״מ הקודמת בעליה זו

 ויוקר • ערכה לגודל • ענתה בפני מדור לה לייחד טוב
 ואפילו ־ בה נכשלין אדם מבני רבים כי ■ מציאותה

 בה נוהרין אינן תדותיהס וממצים במעשיהם המדקדקים
 המריבה מכת רבתה לא עתה כי זה ולולי ־ כראוי
 הקטטה וחרב • שערה מלחמה תשיבי עמינו בבני

 רבה ורעה תערה אל השב שוקטת היתה • והתגרה
 • היקרה הזאת המדה אוהבי הכל היו אילו ־ הוסרה
 כי ־ וסרה רבה בארץ היה השלום זרע גדולה וטובה

 קצת גבולה נרחיב כן על ־ שכרה מאד גדול כן על
: הערה מקורה אשר התלמוד חן

ששת יוחנן א״ר • תפני! בפרק שבת במסכת גרסינן
 והקרן בעוה״ז פירוחיהן אוכל אדם דברים

 לכף חברו את הדן כו׳ הן ואלו • הבא לעולם קיימת
 : לזכות אותו דנין זכות לכף חברו את הדן ת״ר ־ זכות

 ־ התחתון לגליל העליון מגליל שירד החד באדם מעשת
 אתר ׳"כ ערב ־ שנים שלש אחד הבית בעל אצל ונשכר

 לי אין א״ל ובני אשתי את ואזון ואלך שכרי לי חן לו
 לי תן . בהמות לי אין א״ל ־ בהמות לי חן • מעות

 • לי אין א״ל ־ פירות לי תן א״ל ׳ לי אין א״ל קרקעות
 טליתו הפשיל • לי אין א״ל • וכסתות כרים לי תן

 שכרו נטל הרגל לאחר • לביתו נפש בפחי והלך לאחוריו
 • תאכל של אחד ־ חמורים שלשה משוי ועתו ־ בידו

 בעיני )פשוט מגדים מיני של ואחד י תשתה של ואחד
 וש״מ שכרו לו שהשאא לשכיר הדורון תשוי כל שהביא
 שם בס״ד עמ״ש נטר אגר משום ביה לית כה״ג

 שכרו• לו נתן ־ ושתו שאכלו לאחר לביתו*• הלך במקומו(
 אין לך ואמרתי • שכרי לי חן לי שאמרת בשעת א״ל

 נזדמנה ביול פרגמטיא שתא אמרתי ־ חשדחני במה ־ לי
 מיהר והאיש • עדיין קונים מצא )ולא בהן ולקחת לך

 שאמרת בשעה אחריו( והרגל • עי*כ שהיה מחמת ללכת
 • חשדתני במה ־ לי אין לך ואמרתי ׳ בהתה לי תן

 שאמרה בשעה ־ אחרים ביד היא מושכרת שתא אמרתי
 • חשדתני בתה לי אין לך ואמרתי • קרקעות לי תן

 לי תן שאמרת בשעה • אחרים ביד הן תוחכרות שתא
 שמא אמרתי ׳ חשדתני במת • לי חין ואמרתי פירות

 לעשרם ביום שתות הי״ל לא )ושתא תעושרי! אינן
 כריס לי תן שאמרת בשעה טובא( דטריד • עי״כ3

 אמרתי • השדתני במה ־ לי אין לך ואמרתי וכסתות
 מידי מסק*ע )והקדש לשמים נכסיו כל הקדיש שתא

 נכסי כל ,הדרת תעשה היה כך העבודה א״ל שעבויי(
 אצל שבאתי עד בתורה עסק שלא בני הורקנוס מפני
שדנתני ואתה • נדרי את לי והתירו ־ שבדרום חברי

 י • לזכות אותך ידין המקום • זטת לכף
בת אחת רינה שפדה אחד בחסיד מעשה רבנן תנו

 נתזה שתא אמרנו • חשדתוני בתת • וטבלתי שירדתי
 העבודה לתם אמר ־ רבי של בגדיו על מפית צנורא

 ידין המקום • לזכות שדנתוני כשם ואתם • היה כך
: לזכות אתכם

 שחושדין מי עם חלקי יהא דאתרו אע״ג מהרש״א כתב
נחשד־ שיהא רוצה אדם אין מ״מ • נו ואין אותו

 הביא שלא בהי /אלא כו׳ חלקי יהא כן של״א נראה וגס
 מעשיו מתוך דשתעתין הני בכל אבל • חשד לידי עצתו
דלא • כו* חלקי יהא ר״י ל״א • חשד לידי עצמו תביא

אין ־ ידו על נענש שחברי כל דח״ש ופשיטא ־ כך

מה׳

 למחר ־ מרגנותיו תחת השכיבה • ולמלון ־ ישראל
 שהשכבתיה נשעה להן אתר • לתלמידיו ושנה וטבל ירד

 בנו יש שתא אמרנו חשדתוני במת • תרגלוחי תחת
 במה וטבלתי שירדתי בשעה • לרבי בדוק שאינו תלמיד

 קרי אירע הדרך טורח מפני שתא אתרנו ־ חשדתוני
 שדנתוני כשם ואתם • היה כך עבודה לתם אתר • לרבי

: זכות לכף אתכם ידין המקום ־ זכות לכף
חכמים לתלמידי אחד דבר הוצרך אחת פעם רבנן תנו

 חצויים רומי גדולי שכל אחת מטרוניתא אצל
 הלך • אלך אני יהושע ■א״ר ־ ילך מי אתרו ־ אצלה

 תפליו חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון • ותלמידיו ר״י
 • בפניהן הדלת נעל ־ ונכנסו ־ אמות ארבע ברחוק

 בשעה לתם אתר • לתלמידיו ושנה וטבל ירד שיצא אחר
 לא רבי כסבור אתרנו חשדתוני בתה • תפילין שחלצתי

 שנעלתי בשעה • טומאה במקום קדושה דברי יכנסו
 לבינת בינו יש מלכות דבר שמא אתרנו ־ חשדתוני בתה

בשעה בח״י( ע״ש • יחוד משוס בה ליח כה״ג )ש״מ

 אתת התירוצים ושני ־ חשד לידי עצתו להביא הי״ל
:הס וברורים פשוטים ודברים

לאדם לו שנוח בלבד זו ולא • תוכרח האחרון אמנם
 שתחוייב אנא • כה״ג לזכות אותו חברו לדון

 )פ״ג בפירוש ששנינו כתו ־ מהחשד עצמו להוציא
 שצריך כדרך ־ הבריות ידי לצאת שצריך דשקלים(

 • ומישראל תה׳ נקיים והייתם ,שנא המקום ידי לצאת
 ואם • ואדם אלהיס בעיני טוב ושכל חן ותצא ואומר

 • ידו על לחברו מכשול שבא החמת ־ נענש ־ כן לא
 דואג נטרד ידך על • לדוד הקב״ה שאחר חחז״ל שכך
 הנו רשע(־ )שהית דואג של דמו גם כי הרי ־ כו׳

 רע לחשיב מקום לו ונתן שהכשילו ־ דוד מיד נדרש
 לא באחת זה זולת כי ׳ במלכות כמורד ולדונו ־ עליו

 מחתת אלא • לדוד שהלשינו בתה • לדואג חטא נראה
 ושלום חס • צדיק שהוא בידעו ׳ לזכות לדונו לו שהיה

 אוהב שהיה מחמת לא אס ־ וחמיו מלכו על שימרוד
 מפני אכן ־ היה גמור רשע וטדאי * בלע דברי

בשביל יסורין עליו לקבל צריך שיחשדנרהיה דוד לו שגרם

 לו בתסבב היינו הקב״ה של במחיצתו אותו מכניסי!
בנקי אבל ־ דווקא ־ דואג בפני דוד כעני! ־ הטון



הדן עליית בית

 • נפשו וחותם עליו חוטא וחנכו • ותישראל ומה׳
 • דר״ד עובדא דגני י אע״ג נקי וחנכו • נואשו דתו

 תצטער שהיה חוס׳ כ׳ ׳ כאנ״א עס • גרוגרת דאייתי
תכניסי[ דאין ה״ט חשום • ענישתיה אנא החותר

*. דתי לא : עליו דין הי״ל אחד שכל ואע״ס • כו׳
לא לצדיק ענוש גם ותשום • בהדיא ליה ענשי אינהו
־ כו׳ לצועק לו אוי וגם • כה דנגעו הוא • עוג

 שאינו מ׳ אכל . ישם תוכרח אינו וה גם ואעפ״כ
 עלבונו• תובע ואינו . חכרו להעניש לעצתו דין עושה
 חכרו שאין פשיטא . דינו ועושה תונעו שהקנ״ה אלא

 כריה לכל חיי שבקת לא דא״כ ־ כך ע״י נענש
 נענש לא כודאי א״כ תנגיד( זיגוד • חטא )טוניה

 כלי הנחשד אכל . לעצתו החשד שסככ תפני אלא דוד
 • כמרע״ה שאתרו כעני! . לחשד הסנה הוא שהיה
 כנון . חנם שושאי שהי״ל • חא״א שחשדוהו מלתד

 חלקו־ אשרי זכאי והוא • ידו על נענשין שהם ודאי זו
 ׳ ענין ככל שיחשדוהו רוצה אדם שאין ודאי ואעפ״כ

 הנפש• עד הח״רף ונגעה • לו יגיע וקצף כזיון די כי
 . ניסורין ושתת סוכל הוא אם * גדול שכרו ולכן

 • חלקו וחשרי לו אשרי י תשיב ואינו חרפתו שותע
 שגרם תפני • ולחלקו לו אוי • דכה התוציא ולפיכך

 ליטול לו שגרם אע״פ צדיק נקי לנפש ויסורין צער
 • ככך חפצים שאינן צדיקים יש . טוב חלק שכרו

 לעז כהוצאת החוטא ולכן שכרן ולא הן לא ואומרים
 ח״צ והלה • נכ״ד אפילו הוא עונש נר חכרו על

 : כנחש ולנטור לנקום תצווה ות״ח י לתחול
שחצינו תתה ־ הנ״ל נענין קצת לדקדק יש ועדיין

 ונזרעה ונקתה נטתאה לא שאם ־ כסוטה
 שאין כתה לה דחשדי תשום דתילתא )ופשטא זרע
 זה שעל וי״ל ־ החשד לעצתה גרמת היא והרי • כה

 כהשקאת גדול בזיון שסבלה כתה ־ ענשה קכלה כבר
 ואין שחשדוה על שכרה שתטול בדין לכן • התרים תי
 לדון תקום יש וגם • חלקו אשרי כת״ש • כה

 • כ; לעשות לטונה כיונה שתא ־ לזכות התשחתרת
 לילד ורצתה • בצער שילדה )או ככנים שתפקד כדי

 : תראה ראה אם עה״פ כחנה וכמ״ש זכרים( כריוח
כת״ש ־ לזכות אדם לדו! יש ־ דכר ככל כתעט ובאמת

וכריב• וככה! • נתכוונו לש״ש ושטן כפנינה גם
 לומר יכול • ויתר כהן ־ כתוכה אני אגיסטון לותר. יכול

 אנא גבי דחסידי וכפרקא • צריך אני הבד בית לעקל
 ׳ותא ככל דרקיעא תמתיכתא שלתא ליה דאתי ־ אותנא

 • לכיתיה אילו ־ לתנדקיה דרכנן זוגא אניי שלח • ,כו
 בסתרקי להו ותך • ואשקינהו איכלינתו אותבינהו

 לתחרסליק • לשיקא ואייחונהו כרכונהו לצפרא : בליליא
 שוו כתה תר לשייתינהו א״ל ־ ואשכחינהו לשוקא ליה

 שוו דילתא א״ל ־ שוו והכי הכי א״ל דתייהו( לן )והב
ושקליניהו נינהו דידך א׳ייל י להו שקלי נהכי א״ל ־ טפי
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 חחינח ח״ל ־ חשדחין כתאי תנך במטותא א״ל : תנך
חילחא להו וכסיפא ־ לרננן להו אקלע שניים פדיון

:לי לתיתר
 אפילו תגנוב לא ערוך תלתוד הלא ־ שואל הנן וכאן

תצוה לה יא הו א״כ • כפל לשלם ואפי׳ לתקט ע״ת
 תשא׳־כ . בסתר גניבה אלא אסור אין וי״ל • בעברה הבאה

 הבית ובעל ־ כגלוי אלא עשו ובחושך בסחר לא : אלו
 • ויריב יקפיד אס לבדקו רק וכיונו כך עושין אותם רואה
 בג בג ולבן לר״נ אפילו אז )כי בחזקה שלו את ויקח
 לחו ת״ת • נוטל אני שלי ואתור שניו את שבור דס״ל
 נקה לא ולר״י עליה דפליגי לרבנן מבעיא ולא הוא תד״ח
 שלו את לו מחזירים היו ואו הוא( חסיד דלא וכ״ש • •תעון
 עוד לנסותו בקשו בידם תיחה שלא שראו וכיון * תיד

 בתדרגה בידו ונכונה ־ היא אתיחית אס חסידותו בתידת
 תצינו וכן סדום תדת היא יו שלי שלי החותר כ׳ שלתה

 יהו תני שבעה וחשתכחו רני לבית דאתיין ביניתא בחליסר
 שינהוג כיה חסיד איש על הדבר יפלא לא לפיכך • ר״ח בי

 כלל לידיהו אתו באיסורא לאו תעיקרא לפיכך יאת בתדה
 תצעות אותן לעצת! להחזיק כונתם היתה שלח תלבד

:בהחר להם שהציע
 לפט דבי בשוקא קאי הוי ברוקא רבי התם גרסינין תו

בר שוקא בתאי איכא א״ל ליה אתחזי אלי׳ אתת
 דהוה • גברא ההוא אחא והכי אדהכי לא א״ל דאתי עלתא
 כדתוכח היהודים כתנהג )שלא אוכתי תסאני תסיים
 דתכלתאבגליתיה• חוטי רתי ולא זעירא( דאליעיר עובדא

 אזל לגביה אתי ולא ליה קרא הוא דאתי ב״ע האי א״ל
 לתחר ותא האידנא זיל א״ל עובדך תאי א״ל אבחריה איהו

 )שומר אנא ינדוקנא א״ל ־ עובדך תחי א״ל לתחר אתא כי
 ־ לחוד ונשי לחוד גברי ואסרנא תלך( של האסורין בית

 היכי כי לנשי גברי בין )מטחי( פוריאי רתינא בליליא
 עכו״ם דיהב ישראל בת חזינח וכי איסור׳ ליעבדו דלא

 חדא זיתנא • לה ותצילנא נפשאי תסרנא עלה עיני׳
 ובעא עינייהו ע״ח ויהבו גבן מאורסה נערה אתרתיא
 להו ואמינא בשפולת ושדאילה דורדיא אתאי לתנסה
 תתאבל א״ל אוכתי תסאני סיימת ת״ט • היא ושתגא

 דתכלתח חוטא רמית לא ח״ט ירושלים על אנא
 לידעו דלא היכי כי ע״א ביני ונפקנא עיילנא

 למגזר ונעו דצניעה תילתא הוה דכי אנא דיהודאה
 רחת• ונעו לרבנן הו ל ואחינא • לי תגלו • גזרתא

 א״ל עובדך תאי אנא לך אמינא כי ות״ט לה ותבטל'
 למגזר נעו שעתא בההיא א״ל לתחר ותא האידנא זיל

 היכי כי לרבנן להו ואשתעה ברישא איזיל ואתינא גזרחא
 תר׳ אתו אדהכי ולבטלוה דמילחה עלה רחת׳ דליבעו
 איל • נינהו דאתי עלתא בני נחי הני א״ל אחריני
 כי חנן נדיחי אינשי א״ל עונדייכו מאי א״ל לגנייהו

 בי חזינן כי א״נ ליה תבדחינן דעתיה דעציב אינש חוינן
)בחילי טרחינן ־ הדדי בהדי תיגרא להו דאית הרי

דבדיחוחח

י
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 בתילייתז דמשנו רבנן עבידי ובג״ד • ד״ש מפני לשנות

 ואבא • ביתיו הקשת שנראתה לרשב״י כזב ורי״בל
 למבעי לגביה דאתו לרבנן כחש : הצדיק חלקי׳

־. אתיטרא רחתי
 אותה עושה שאדם הפעילה • נודע וכבר בש״לת וז"ל

בידו שיש ותי • לתעלה לעומתו מתעורר למטה
 עונות כתת למעלה עליו נרשתיס אפילו • זו מדת

 הדבר ודני! • יושר ופרקליט׳ מליצים באין • שעשה
 עד ראה • לקטרג למקטריגים כח ואין • זכות לכף

: זו תדה מגעת היכן
 לכף חברו לדון זאת בתדה עצתו ירגיל אדם כל ע״ב

• רחוק בדרך אפילו ־ דאפשר מה בכל • זכות
 תרבה י בארץ שלוש ונותן קטטה שתשלק על ונושף
 ובזה ־ השם כבוד מעוט היא עברה כל כי שמים כבוד

 ־ בזת מאד חפץ והקב״ה דקדושה שיטרא כח תתרבה
 בזת אף אלא • זכות לכף למעלת אותו שדני! זו ולא

 באבא כמ״ש • יתרה חבה לו הראה תקב״ה ־ העולש
 כל תרקיעא שלתא ליה תייחי דהוו • הנ״ל אומנא

 הגדולה התעלה ובודאי י ורבא אב" זכו שלא יזה ־ יומא
 לו שגרמה היא עז ויתר שאת ביתר בו שנמצאת הזאת

 אע״פ כי ־ מעלה של מישיבה והגדולה הכבוד כל
 בעני! ייחוד ־. העולות אחרות מדות גש בו שנמצאו
 אין ת״ת • הגדולים ממעשיו שם כנזכר • הצדקה

 המעשי׳ בחותם כתוהו לבב להם גש ורבא שאביי ספק
 : עליהם ידו נברה הלזו חתודת שבמדת אלא הטובים
 אמר • המושל לפני בא אחד אדם המוסר בעלי וזכרו

 תחלה ששאלתיו דבי לשאול י אליך באחי. לו
 ואס^ ־ ואודך אלתים אשבח י תעשהו אם י מהבורא

 : לזטת ואדעך • ואודתו ת׳ אשבח ־ תעשהו לא
 י שלא ליזהר צריך • בשלמות זו בתדה לזכות והרוצה

 חצינו כי ־ חברו על הדין לחתוך י נמהר יהא
 ושמר בחנה שהשגיח עלי כעני! בכך נכשלו עולש גדולי

 • לבת על מדברת בהיותה להתפלל הרבתה כי פיה את
 • שטרה היותה תחתי למשפט וחשב נעות שפתיה ורק

 שהאריך ואע״פ • הרבה ולהכליתת לבזותה והשכים
 א״כ • גדול בטעות נפל ■ ענינה על ולחשוב להסתכל

 כמת ■ טוב שכל צרי בינה קצרי תדע חסרי אנו עאכ״ו
 הדי! ולתחמיץ הדע׳ וישוב שלם לעיון אנו צריכים

 שנשליטהו קודם ופקודתו איש מעשי על • היטב
 • ראשונה בהשקפת לא • בהמתנה משפטו לאור ונוציא

 עסקי על • ותואנה כ״א בי! מריבה באה רבות ופעמים
 אמר וע״ז ־ בהבנת ומכשול בלשון טעות רק חנם

 ודבתך שומע יחסדך. פן • מהר לריב תצא אל תחכם
: תשוב לא

 חטא על בדין כשישב לבו אל האדם לשום צריך גם
בדברים נגדו ־ זדונו או שגנחו ועונו חברו

 לו שחטא' בעיניו הדבר ברור אס אף ־ לבינו שבינו
בשפתיו

הד! .ליית בית

: שצמא להו ועבדיגן מניהו( דבדיחותא
 הכי ואתר טבילה בשערי דיהיב גידול ברב מצעו אלור

 דניהוו היכי כ׳ ואתר ריו״ח עבד וכן ־ טבילן
 דתרכיב וראב׳יא • כוויז שפירא זרעא ישראל לבנות
 • אחלח מרקד שמואל נר ורי״צ י ותרקד אכהפיה לכלת

 נוטל שהיה ריב״א על ואתרו • שטותית ליה ואהניא
 נאה כלה ואותר הכלה לפני ותרקד הדש של בד

:ומשירה
 וכבר עברת לדבר אפילו דעהו דרכין 'בכל ואמרו

 תהרהר אל שחטא ראית אש • בת״ח אתרו
: תשובה עשה ודאי • ביום אמריו

 • עברות ראשי בשלשה כתעט אלא ־ בלבד זו ולא
: לזטת לדו! התנצלות מקום יש לפעמים

יהמלל שלא כדי • ע״ז לעבוד שבקש בדוד תלינו הרי
 ראויס היו שלא בישראל )ואמרו • שתים שש

 : טעות מחתת בפועל עבד שבואל ט'( תעשה לאותו
 אלא תעשה לאותו ראוי דוד היה לא אמז״ל ובלע
 שאע״פ במקושש( אתרו בה )כיוצא תשובת להורות

 ח״ה ת״ת • טועה אלא אינו • חטא דוד האומר שכל
 ת׳ אויבי אה נאצת נאץ כי אפש כמש״ה ־ בדבר היה

 • בס ילכו וצדיקים • בתו קרינן לוט ובנות ־ תזה בדבר
 ויעל • ונביאים מלכים תתנה ויצאו • ונחה וחתר
 מנשים ונתברכה בוחן אכן בפנת )עמש״ל זנחה

 • לשתה שלא כתצוה לשתה עברה שגדולת י באוהל
 • ק״ה מפני רק העמלקי• הגר את דוד שהרג ובש״ד׳

 לחמשת עשה וכך ־ תורת בדין תיתה חייב היה ולא
 בנו יונתן את להמית שאול רצה וכן • שאול בני

 והורגין תכין ב״ד שאתרו וע״ד הדין תן שלא • החביב
 וכן • לכך צריכת שתשעת מפני אלא י הדין תן שלא

 שהית ־ חנה את שבזתה במה • נתכוונה לש״ש פנינה
: לצדקה לה ונחשב כש״ד לה קשה

 הונא ורב ׳ • ל“הנ דרבנן בזוגא תציגו ובגנבה בגזל
 הישור׳ן בעליית )עיין לארישא שבישא יתיב דלא
 : ומשביחה יתומים שדה גוזל היה ואיוב בש״ד(
 דליחות היכי כי • תרב איפייש דלא לר״ח ואשכחן

: בבבל אורייתא ולנתר
 בן ואבטולש האחורי מדרכי ה״ז קומי' והמספר

• למלכות קרוב שהיה תפני ־ לו התירו ראובן
: האצטרובל׳ ר״ר וכן

 • יוונית בנו שילמד האיש ארור • אמרו בו כיוצא
• יוונית בחכמת לשפר להם התירו ר״ג ולבית

: היו למלכות שקרובים מפני
 שתקע ־ הר״ה עליו ששמך דעתי לפי הטעם והוא

)אבל זו בחכתה לעשוק זו הלכה לדבר עצתו
 כללו שפר( בת ולחבר ללמד ולא ללמוד תספיק היה
 כוונה אחר הולך והכל ־ בעי לבא רחמנא דבר של

תותר וחצינו • לשתה עברת גדולה כ! על כי הצב•
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 ־ חמס לא על אותו רדיפתו על התנצלות לו וחפש זכות

 פעמים חז״ל ואמרו גו*• בי הסיתך ה׳ אם ואתר
 יישר • שברח אשר שנא׳ יםודה היא תורה של שבטולת

 : תורתך הפרו לה׳ לעשות עת ואומר • ששברת כחך
 חברו לדון שהחיוב אף ומיהו ׳ בשל״ה החס? וכתב

 בירור לידי לבוא יוכל אם מ״ת זכות לכף
 כדי שתים לשם בירור לידי לבוא רוצה והוא • הענין
 ־ עמיתך את תוכיח הוכח מצות לקיים •• חטא שבאם
 שבי! ענין שהוא הן • ושלום ובהשקט בנחת עתו ולדבר

 מצות אז • למקום אדם שבין בעני! והן ־ לחברו אדם
 דשאילו חלקיה באבא •וכ״מ לשתים לבו שיכוין ובלבד עביד

 :דחמיהא מילתא ־ רחמי• למבעי לגביה דאתו רבנן ליה
 צדיק להיות שלא ־ זו שבתדה הרע בחינת אמנם

 כי • טוב לרע לומר • שיטה וחסיד • הרבה
 שבשביל לשאול שאירע כדרך - • רע לטוב לומר סופו
 אכזרי שנעשה סוף ־ התחלה הרשעים על רחמן שהית

 והזהירו • האד תחתור בל״הר ואפילו • הצדיקים על
 למיחש • הבע׳ לא דלקבולי אעי׳ג אתרו ־ ביותר עליו

 יגרם • היתרה בחסידותו ב״א גדליהו ונכשל ׳ היבעי
 מציע וכן נש״ד( החשד בעליית )וכח״ש רבת רעה

 לצדיק• בעיניהם הוחזק שהיה בירבעם ישראל שנכשלו
 לעבוד אפי׳ לו שתעו לפיכך • שלתה את שהוכיח מפני
 גברא ח״ו • לצדיק רשע דא״ל • לזכות ודנוהו • ע״ז

 • שרצת תה כל לו וחתמו ־ לע״ז פלח כירבעם רנא
 וחורבן • הארץ ואבדת ישראל גלות • שגרס תת וגרם

 ישראל שחרדו תמת נמשך הכל ־ ב״ב שיבנה בהמ״ק
 וכמעט • שתים במלכות למרוד שהביאה היא ■ דוד בבית

 לשנים קרוב בעתים לבי נתונים חיים־זאנו או״ה בלעונו
 • זכות לכף לירבעס ישראל שדנו בסבת הכל • אלפים
 זה ועל • זכות לו לבקש אפשר שאי וידוע הגלוי בדבר
 '־ כו' אור שמים ־ גו' טוב לרע האומרים הוי נאתר
 הצבועה הרעת מצודתו לפרוש יצה״ר של דרכו והוא

 ההולכים האנשים בה ללכוד • מבחוץ טוב נצבע
 ני ונא׳ • ביראה ערום הוי אחז״ל . לפיכך • לחותם

 : בלבו תועבות שבע ני בו תאמן אל קולו יחנן
 והוי ששנינו אותה על ־ דאבות בפ״ק הרע״ב וכתב

 בכף כשהדבר זנות לכף האדם כל את דן
 שחי! אדם כגון .־ ולכאן לכאן הכרע לו ואין ־ מאזנים

 מעשת ועשה • רשע אס צדיק אס ממעשיו יודעים אנו
 חסידות מדת • לחובה לדונו ואפשר לזכות לדונו שאפשר

: זכות לכף לדונו
 החניתי! מיירי דלא ־ מפרשים כתבו כן על ויותר

גמור ברשע אבל סתומים שמעשיו בתי אלא
 לחובה אוחו ידונו טוב עושה אותו רואים אם אפילו
 • בתקרה שעשת חצות באותו ־ נתכוי! שתים לשם ושלא
 • טוב לאיש שיחזיקוהו כדי • כחזיר טלפיו להראות .אלא
 תחם גס • גו׳ עורו כושי היהפוך הנביא אתר וכך

תוכלו

 • סבה צו שנתן בלי ־ ועלילותיו במעלליו או בשפתיו
 ויתלה ־ עליו ויכסה יחמול, מ״מ ־ אהבה •להפר

 גדולה טרדה מתוך או ־ אחר מצד נפשו במרירות
 לדבר לו שגרמה חכם יהולל העושק כי עה״פ כמ״ש
 על נתפס אדם ואין • יכביר מלין דעת בבלי ־ קשות
 תלמיד וכן מצילתו ששטותו הוא טפש אם )ואצ״ל צערו

 זדונות וע״ה ־ קלקלתו שתקנתו ־ פטור לעשות שהורה
 • ראשון עון הוא אם בפרט • כשגגות להם נחשבות

 יהא שלא והוא • מיד ולתחקו קונו מדת לתפוס צריך
 בעז״ה השלום נעלית עוד ויזכר • קיאו על שב ככלב

 רכות יענהו אלא ־ כאולתו לו לענות ימהר אל לכן
 מרגוו ולהניחו • אהבתו ברית מהשחית • חמתו להשיב

 כדרך ־ לבו דאבון רוחו ומרת נפשו וצרת • ומעצבו
מ • חטא להן נחשב שלא הקדושות באמהות שחצינו

 לאברהם אמרת שרה • לבב! צרת מחוך נכונה דברו שלא
 ולא תוכחתה וסבל ־ נגדה שחטא בלי גו׳. עליך חמס•

 לי הבה כהוגן שלא ליעקב דברה ורחל • אותה הוכיח
 בת״ר אחז״ל • והעצינה מדבריה שנתפעל ולפי ־ בנים

 • המעוקות אח עוני! כך הקב״ה שא״ל • כך על שנענש
 שהרבה זו שלא ׳ מענינו יודעי! שהכל מאיוב ואצ״ל

 אלא ־ לנחמו ובאו ־ עמו השלמים חבריו את להכלים
 זכיותיו אבד שלא די לא וענ״ז • ט׳ האיקונן את שרגם

 הי&עציביס חבריו את והרשיע צדקה לו שחשבה אלא
 : ליה קמצערי צעורי * לנחומיה דאתו • אוחו
 מעשה על שאפילו ־ מלא ממקרא למדנו מזו זגדולה

 זכות ללמד אפשר שחי מוחלט ופשע רשע
 לעשות שהרשיע ־ דוד עם שמעי כעני! • פנים בשום

 • דבר לא ועל חנם על • הנמרצת בקללתו רבה אשמת
 לבית מעול׳ חטא שלא • הצדיק בדוד דופי להטיל
 ולא רעה תחת טובת ולביתו גו שלם אדרבה • שאול
 תחת רעה לו לשלם שרצה • עמו שאול שנהג כתו

 ־ אבה ולא ־ פעמים תתנו להנקם בידו והיה ־ טובה
 ועשה הורגיהם מיד ובניו שאול דתי שדרש תה מלבד
 • ונחמות ישועות טוביה גמל יהונתן ולבני נקמות נהם
 גס תה • לדוד אהבה להוסיף לשמעי מהראוי והיה

 ומגונה מכוער תעשה אין כן על • שאול חתן בהיותו
 זר הציור קשה דבר נמצא ולא • ואדם ה׳ נגד מזה

 לו תחל זאת כל ועם • תזה יותר ־ אכזר אדם בטבע
 לו ולשלם ממנו נקמתו לקחת בידו בהיותו ־ דוד

 ולמד סאתו שנתמלאה עד לו המתין אעפ׳יכ • כפעלו
 אמר ה׳ כי ויקלל לו תניחו ואתר בשעתו זכות עליו

 נפלא דבר הרי כ! עשית מדוע יאתר ומי דוד את קלל לו
 שמים ברצון שמעי של ועונו חטאו שתלת ־ מאד ומתמיה

 שתים רצו! עושת כאילו ־ קשה אליו הוא שלוח כי
 העושה שליח אלא שאיני בעדו וכשתתנצל ׳ בנך

 • למענהו ה׳ פעל נל כי לעונש ולא לשכר וראוי שניחתו•
עליו בלמדו שאזל עם נהג וכן • רעה ליום רשע ■וגס
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 טובתן חז״ל ואמרו • הרע צמודי להיטיב תוכלו

 שכן וכל • שלתה ואינה צדיקים אצל היא רעה רשעים
 הנה ולומר • וברור הידוע ברשע לזכות להם יועיל שלא
 תפשע הוא חף עון בידו ותה ת״ה רע שליח הוא

 וכל • ותהלה מרמה במאזני לפניו היזכו לאל חלילה
 סנחריב השתבח וכן • זו בטענה עצתן יפטרו הרשעים

 דוד שונאי וק גו׳ אלי אתר ה׳ ; עליתי ה׳ התנלעדי
 שקףאו ונבוכדנצר • ותפשוהו רדפו עזבו אלהים אתרו

 זכו לא אעפ״כ ־ ישראל ולהגלות ביתו להחריב הקב״ה
 אני אשר השאננים הגוים על אמר וכן ־ בעיניו
 נ״נ שעקר כתו • חובו תהס וגבה • תעט קצפתי

 • לשתעי דוד עשה ספקו־וכן בתלאח העולם תן ומלכותו
 והכניס עצתו הכניע • צרתו בעת לחכות שתפש אע״פ

 לעשות יכול לא אעם״כ עונותיו לכפרת בלבו תרדוח
 היה שת״ח לפי הראוי בעת כרעתו לו וגתל טוב תרע

: התראה וא״צ • זדון עולה שגגחו שאפילו
 הלא כי • הנ״ל התפרשיס דרך על לתמוה יש והנה

 האדם כל את דן והוי • התנא אתר ברור דבר
 יש אבל • הכלל תן אדם שום הוציא ולא • זכות לכף

 יש שבוודאי * למעלה שאתרנו תה עם הענין ליישב
 רעה ושלם תאד שהרשיע בתי אף לזכות לדון תקום
 הנה אעפ״כ • אדם כל טבע נגד שהוא טובה תחת

 התה ה׳ רצון • באתור כנז״ל בזכותו לפתוח אתי תקום
 ארכה להם ולתת דינם להחמיץ עכ״פ ויועיל ־ עושים

 אדם קרויס שהן ־ בישראל דווקא זה וכל ־ בחיין
 מצווה ת״ת • שבקלים קל דהו כל אדם אלא אינו )ואפילו

 • יתנעך לא כבוד • שבעך כנפשך אותו לאהוב אתה
 את חסדך זה ובתצות בתורה שאתך עם תתנהג ככה

 בעובדי תשא״כ ׳ לחברו אדם שבין ובדברים רעך(
 פשיטא ־ הקב״ה של ושונאיו וחבריו ירבעם כ 5 אלילים

__ : דידן תנא בהו איירי דלא
 אחת • יה בעליה הן תדות שלשה דבר של כללו נמצא

 כריך • גתור צדיק שהוא לנו וידוע שברור בתי
 עברה שעבר ראינו אפילו .־ אופן בכל זכות לכף לדונו

 לכסות הוא חיוב ח״ה( שאין בתקום בסתר )בלילה
 וגו׳ צדיק בשוב ככתוב ׳1 לפניו תכשול ניתן כי עליו

 • הלילה עמך נביא גם וכשל וכתוב לפניו מכשול ונתחי
 ח״ה שיש בתקוס )אבל אוחו תנדין אין שסרח ות״ח

 או : סתותי! שתעשיו ומי לרב( כבוד חולקין אין■
 • זכית ,לכף להכריעו •צריך ־ שקולי! שתעשיו בינוני
 ההכרעה סובל שהעני! בתקוס היא חסידות ותדת
 ללמוד תקום שם שאין ־ "גדולה וברשעות ־ לזכות
 ת״ת ־ לחברו אדם שבי! בדברים הוא אס - תתש זכות
 תנה ונפקא ח״ה שהסיתוהו בתה זכותו לתלות הוא טוב

 עם יואב כעני! בש״ד )ואפילו שעה לפי עליו להגי!
 תתנו נפרע ולא : דוד לו שהתתין ־ ועתשא אבנר
כתפעלו לו ולשלם דינו שיקבל צריך סוף סוף אבל תיד(

ד3ז־?5תנךשי ־ לה׳ והלל הודחה יית“עצ יט
לו תודה הוי • לך שתודד ותדה תדה כל

 זו פרשה נסמכה ונעים יפה ותה • תאד בתאד
 בכל זכות לכף חברו לדון שצריך כתו כי • לשלפניה

 תחויב ת״ת • לו שחטא נראה אם אף • שאפשר ענין
 עאכ״ו • תאד רעו בזכות להפוך תישראל אדם כל

 שכפל וזהו אופן בכל בוראו דיני להצדיק הוא שחיוב
 אתונה אל אחריו• יהרהר ואל תאד בתאד הלשון התנא
 • מעשיו בכל וחסיד דרכיו בכל הוא וישר צדיק עול ואין

 אשר ־ הלז האדם על כי אף ־ מעשיו כל על ורחתיו
 השגחתו שעיני • .בריותיו בכל ורודה עולתו תנהיג עשאו

 אסון יקרהו אם אף ־ דבר בכל לטובה עליו והשקפתו
 אשר אנוש בכאב או • בדבר בחרב יפגעהו פן ־ ושבר
 כתש״ה ־ סבר לו יש אלהיו ה׳ שעל הגבר אשרי גבר־
 חסד ונאתר ־ דבר אהלל בחלהים דבר אהלל בה׳

: גו׳ אשירה יתשפט

 * וזתנו יומו בוא עד לרשע אפו ויאריך שיסבול ־ דוד
 • ותפורסם הגמור הרשע אך דינו( תבעל חובו להפרע
 אפילו • לחובת לדונו ותצוה ־ לזכות לדונו אסור

 חסדם שכל ע״א בעובדי ואצ״ל • טובה לעינים כשעושה
 : גו' תתברר נבר עם הכתוב ואתר השדה כציץ
 פסיעה פוסע לך הבדוק כשר אדם ראית אס לפיכך

 עליו מלתד הוי נקוסא בן ר״י כעני! ־ גסת
 שכל אח ב״ן יהודה אלמלא לו שאתרו כתו ־ זכות

 בעני! עמרם בן ביונתן וכ״ת ־ שתים לשם תעשיו
 החדות כוסף קעו־מ תהפוך שלא שכן תכל • דוחה אחר

 הבריות תעשה כל לפגום ־ ותחה הפך פיה על החתודות
 עולם של בשבחה תדבר שאינו הרמאי ציד כתעשה

 בבן דופי לתת יתעורר נקי על חנף ־ בתותו ופוסל
 תכבוד ליהנות רוצה אינו חברו רואה אס אפילו • אתו

 גם אותר וכעם יראה רשע • הכבוד תן ובורח • חורה
 דברים עלילות לו יתצא אופ! בכל תתיד ־ הוא רוח

 נפש יודע צדיק נקי בנפש • וווהתתו קנאתו ארם להטיל
 תועלת איזה לחברו שיוצא כשתרגיש עאכ״ו • בהתתו

 חתה תתמלא תיד הנאים תתעשיו ־ נפשי או גופני
 רעה עליו לחרוש ־ שניו עליו וחורק לצדיק רשע זותס

 לשחוק ־ בעלילה עליו בא תחלה • לילה תיום לעשות
 • ישלח תדנים עת בכל ־ להכיל תרבה עליו וללעוג
 חצים יקים היורה כמתלהלה לב לישרי אופל בתו לירות
 תשחק הנא ואתר • רעהו את רמה איש כ! ־ ותות

 • אידו יום קרוב כי ־ צידו רתיה יחרוך לא אבל • אני
 בטן חדרי ירדו והם כתתלהתים נרגן דברי ואם

 תחות ונתס יחרוק שניו • בפידו אס תחסר רשעים
 תג בה' צדיק ישתח ־ כידו יראו עיניו תאבד רשעים

:בידו יצלח ה' חפץ ־ בעדו

וני
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 זאת מל כיותר חמורות עכירות עוכר שהוא ישראל גפ
גאולה. כעניגי וכפרט כה', אמונה כחוסר כו לחשוד אין
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 מפני לחשוד וסכרא מקום שיש הוא "חושד" דגדר נראה
 עליו שמוכיחה אחרת סיכה שיש או עריות או ממון חשד
שאין כל אכל חושד, הנקרא הוא אחריו להרהר מקום ויש

 לוקה בכשרים החושד ר״ל אמר צז שבת וכר. אמונה כחוסר א(
 ישראל דמהיפני קוב׳י׳ה קמי וגליא וכר לי יאמינו לא והן דכתיב בגופו
 ישראל והנה וכר העם ויאמן וכר מאמינים ובני מאמינים הן לו אסר
 עובדי הללו ז״ל כמאמרם חמורות עבירות ועוד ע״ז עובדי ההוא בזמן היו
 דרשע ואף אסונה, בחוסר לחשוד היה אסור ובכ״ז ע״ז עובדי והללו ע*ז

 אסור זאת בכל בהם פרוץ שהוא בדברים בו לחשוד ומותר לחשוד אפשר
גאולה. לענין בנוגע ובפרט אמונה בחוסר לחשוד

 בפרגוד לא נכנס התורם אין מ״ב פ״ג בשקלים עי׳ וכר. חשוד אנו ב(
 יתן שלא כדי שיצא שעה עד שיכנס משעה עמו היו ומדברים יער׳ש חפות
 בשום מציגו ולא שקלים בהל׳ הר״ס הביאו מהירושלמי הוא פיו לתוך
 דהתם נראה וע״כ בגופם, ולוקים בכשר שהושדים כד על שדאגו מקום

 שהוא מי דעת על עולה היה ולא כולם אצל נאמן האיש היה באמת
 מה׳ נקיים והייתם לקים יתירה חומרא נוהגים היו אלא באמת לחושדו

 ממש של חשדנות מתוך ולא שיגרא של מנהג נוהג היה זה אבל ומישראל
 יה דיומא הא עלינו יקשה דא״כ אלא בכשרים. חושד בדין היה לא ולכן

 פורשים היו והם לצדוקי דחשדוהו ובוכה פורש היה הוא התם דאמרינן
 רק זה היה הלא מאד ותמוה וכר בכשרים החושד ריב״ל דאמר ובוכים

 פה ובכן בחשוד והן ממש כשר בכהן הן הכהנים בכל נוהגים שהיו נוהג
רצב

ה׳
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כהלכה לחברו אדם הלכות ( המדרש
וכוח לכף דון — חשדנות

 חשוד, הוא כאילו מעשים עושים אלא לחשוד, סיכה כל
 חשוד, אינו החושדים כעיני שגם יודע הוא דכר של ולאמיתו

ככשרים. חושד ככלל זה אין

ג
 כמל וא״כ זכות לכח אדם כל לדון דצריד כיון ואין_לשאןל
 "מעשה" על הוא זכות לנח שדין לקכוע דיש חשד, כל^־של

 שדנים כמקום אכל לצדק מטים ולהיתר לאיסור צדדים שיש
 הוכחות של כתנאים לחשוד מקום יש ככלל האדם על

זח. חשד המחיבות

 וכמו התקנה, מכה הוא השבועה דכל ממש חשד כאן אין שהרי הבזיון
 השביעוהו אלא חשדו לא בעצם הלא בוכין היו בי״ד שלוחי למה תמוה כן

 שהיו בי״ד דגם צ״ל ובע״כ כלום. בעיניהם נחשד שלא אף התקנה מכח
 בדבר וטרו שקלו אלא ותקנה, מנהג מטעם אלא זה היה לא אוחו משביעין

 בזמן מינויו ולמסיבות לתנאים בהתאם לחשוד מקום שיש סמוכין ומצאו
 החושדים, בעיני שהוא כל חשד שהיה באופן וכדומה למלד ושייכותו ההוא

 חייב היה כי זה, חשד ממנו להסיר בכדי שבועה חייב שהיה כד כדי עד
 תביעות כשאר והרי ידן על שנחשד מאחר צדוקי שאינו זו שבועה להם

 ממנו לדרוש הזכות היה לבי״ד כן להשבע שחייב מחברו תובע שאדם
 דהקשו מה לישב יש ובזה נחשד. אט שבועה להם וחייב צדוקי יהיה שלא

 נשבע והוי ככה לעשות מצוה דבריהם לסי הלא השבועה הועילה מה
 אלא לחוד הקטורת מעשה על השבועה שאין י״ל ברם המצוה, את לבטל
המצוה. לבטל נשבע זה אין צדוקי שאינו ולהשבע צדוקי שאינו לברר

 דחזינן ביאור קצת צריך זה פרט והנה וכו׳ האדם על שדנים ג(
 באמת ומדוע זכות לכף אדם כל דדנים זה על סמכינן ולא לחשד דחיישינן

 במשנה הרי זכות לכף לדון ירצו שלא מעלי דלא גברא מפני לחשד ניחוש
 וכי החשד מפגי שדה בסוף פאר. להניח תורה אמרה למה אמרו פאה

 בזח הוא הדברים דיסוד נראה לכן זכות, לכף דגים דלא עסקינן בעבריני
 לחסד או לשבט ידוע מעשה על כשדנים הוא זכות לכף אדם לשפוט דדין
 בזה, רבות דוגמאות הגס׳ דמביא הא וכי לחסד שזה לומר מצוים אנו

 מעשה או זו שצורה דנים אלא אחר או זה מעשה על דיון שאין היכא אבל
 בזה שייך לא חטא של אחר מעשה שיעשה האדם על חשד מטילה זו

דין מציגו ולא פרט על דנים שלא כיון משפט זה דאין זכות לכף שפיטה
רצג
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כגזלכגז לחברו אדם הלכות תגודרטג 5
זכות לכף דו! — חשדנות

ד
 היינו סיכעי, למיחש מ״מ לחשוד ראסוד דקיל״ן 5דא! נראה

 ולמיחש לחשוד גם אסור זכות 5לכן שדנים כדכר אבל כחשוד
אסור.

ה

 מוכהקים סימנים שיש או השמים מן שנענש שרואים חיכא
עבירה. שעשה לחושדו מותר שעשה חטא מחמת חכאים

ו
 כיודע דוקא זה אם צ״ע לפייסו דצריך׳ כי ואין כחכרו החושד

אינו חושד שהוא יודע אינו אם אכל כו חשד שהוא חכרו

 חשד שנאמד מקום בכל וכמעט בעתיד לחעשות שצריך דבר על משסס
 המעשה עם קשור שאינו חטא על לחשד המניא נעשה שכבר דבר על הוא
בעתיד. חטא לעשות דיכול או הזה

 חשד דענין לעיל, דביארנו מהא כתוצאה זה וכר. למיחש גם אסור ד(
 אבל אסור זה רשע ססק והוא עבירה בדבר כחשוד אדם להחזיק הוא

 בה, לן לית בעלמא חששא אלא בספק אפילו פוסל זה שאין כיון למיחש
 ובי כלל לחשוד מקום כאן שאין פסקיגן אנן זכות לכף שדנים היכא אבל

 אין שכן וכיון טוב לצד נוטה היא לחשד להביא צריכה שהיא המעשה
כלל. כלמיחש לחשוד מקום כאן

 דחמרא דגי מאה ארבע ליה תקיפו הונא רב ה ברבות וכר. שנענש ה(
 ומי להו אמר במיליה מר ליעין ליה ואמרי וכר יהודה רבי לגבי על

 וכר. דינא בלא דינא דעביד הקב״ה חשיד מ ליה אמרו בעיגיכו חשידנא
ברש״י. שם ועי׳ מסים מאן דאמר הקטן שמואל גבי ובשבת

 במפר זה ספק שנסתפק ראיתי וכר. בו חושד שהוא חברו ביודע ו(
 איבה לידי להביא יבול דזה בו שחשד להודיעו צריך שאינו ומסיק אר״מ

 את המקניט כל פז ביומא דאמרו מהא נסתייע וכן עמו דיתפים יאמר ומי
 דאפילו יותר רבותא ישמיענו איתא ואם לפייסו צריך בדברים אפילו חברו
הגרב״ד הצדיק הגאון במו״ד ידענא ועובדא לפייסו. חייב במחשבה חשדו
רצד
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כגזרכז? לחברו אדם הלכות • גז&ודדש
לכף_זכות דון — חשדנות

 להודיעו דחייה או לפייסו ורוצה הושרו שהוא לו לגלות צריף
כלהו. שחשדו החשד עצם על ולפייסו

ז
 הוא אס דוקא זה כגופו לוקה בכשרים שהחושד דאף נראה
 שיש אנשים קכוצת חושד אם אבל בנפרד אחד חושד

 וכן לוקח אינו זה בכגון ידועה עבירה שעבר אחד ביניהם
ביניהם. שיש שחשדם הקבוצה כל את לפייס צריף אינו

ח
 וכל כחיים עבירה שעשה מותו לאחר חכרו כחושד צ״ע

 גם אם זח של פטירתו אחר אצלו נתעורר החשד עיקר
 לפייסו וחייב ,וכו ככשרים החושד כל דאמרו הא בכלל

כזה. וצ״ע כגופו לוקה ואם ולברכו,

 אינו שהוא שיזו התנור בתיקון שעבד יהודי בפועל שחשד זצ״ל ליבוביץ
 לו נודע ואח״כ כנהוג לועזית בשפה טוב בוקר בברכת אותו ובירך יהודי

 דעתו נח ולא בעכו״ם יהודי שחשד על לו חרה אליו, הקרוב שכנו שזה
 להוציא ונשקו חבקו ובטון* בו שחשד על ופייסו רב זמן סביבו שכרכר עד
 הרעש מה ידע ולא בו שחשד ידע לא מעולם והפועל מלבו, תרעומת כל

בו. טעה אם גם הזה

 סוטה אבינו מיעקב זה דבר ללמוד נראה וכר. אחד ביניהם שיש ז(
 אחוהי" לחשדו דלא היכא כי וכר דאודי ליה למה ראובן "אלא ע״ב ז

 בגופו דלוקה להא חש לא זאת ובכל מהאחים במישהוא חשד שיעקב הרי
 גם וזה אחד, שיש שלמה בקבוצה אלא מבורר ביחיד חשד דלא כיון וע״כ

 בנו יש שמא "אמרנו קכז בשבת עוד ועי׳ מסברא. הדעת על מתקבל
יעו״ש. וכר" לרבי בדוק שאינו תלמיד

רצה
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הגולה באר

חשב אשר בראשו המחשבה שישוב אמרה .88ודעת טעם טוב לו יש זה ודבר

 נהפך המחשבה אותה תהיה לעשות, העמוקים, חכמים דברי להבין תדע ועוד חחית המחשבה
י ז ז * עמ״״יע החושב לראש

♦90עליו______. זמם, ׳כאשר שאמרו מה אמת דברי ^;,^והם
כי השכל לפי ראוי כי מקום בכל ומציבו מסגולת זהו כי עשה׳, כאשר ולא

 0הסברה לפי ראוי אין כי וזה המחשבה.
 כאן אין שהרי למיתה, זומם עד דין שיהיה

 חייבה שהתורה ומה בלבד. מחשבה רק

 שראוי בשביל הוא מיתה, זומם עד את

 לעשות רוצה שהיה המחשבה שתהיה

עליו המחשבה אותה נהפך — לאחיו

 המחשב רק
 ל1 נהפכת,
המעשה  אותה נהפך און, מחשבת חשב אשר

 שאמר כמו החושב. על עצמה המחשבה
 על המן מחשבת "ישוב כה< ט, אספר )ר׳

 וכן היהודים", לאבד חשב אשר ראשו

 היא קלה המחשבה כי וזה .91מקום בכל

המחשבה כאשר החושב, על נהפך להיות

 החושב. על נהפכת והיא לפעל, יוצא אינה יהיה להרגו, חושב היה והוא בעצמו.

 אחד, דבר על אבן שזורק מי זה משל וכמו נהרג. להיות דינו ויהיה עליו, נהפך

 אזי האבן, מקבל דבר אותו אין שאם לו "ועשיתם יט< יט, )לכלים הכתוב שאמר

 האבן יתהפך כי הזורק, על נהפך האבן ■הוצרכה ולמה לאחיו". לעשות זמם כאשר
 ׳כל צז.( )שבח ך׳ל _אמרו ולפיכך .^92?גליו התורה אבל .89בזה הטעם לתלות התורה

"הסברא". ובד״ל בד״ר, כ״ה "הסברה" נוסחאות שינויי

 נרשם האדם ענין לפי בעולם ציור כאן שיש רע, האדם אם להיפך, וכן וטוב. משובח ציור כאן יש
 מ.[, ]קידושין למעשה רעה מחשבה מצרף הקב״ה ואין והואיל הכל". בו שנכתב ספר וזהו בעולם.

 במעשה, שא״כ מה לפנינו. שנמצאת עוד כל רק וקיימת מעשה", "רושם רעה למחשבה אין לכך
 על כתב יא אות פי״ט דברים בגו״א אך (88) המעשה. שעת בחלוף אף נשאר המעשה רושם
 כאן. שמביא השני ובטעם שני, טעם שם ומבאר והולך הטעם". עיקר אין זה גם "אבל :זה טעם
 של שענין נהרגין", הרגו לא נהרגין, אין "הרגו לגבי רק יפה כוחו זה טעם שלכאורה להעיר, ויש

 אך מיתה, לעונש שייך זה כל אך עשה". כאשר ולא זמם ב״כאשר שייך רק מקרבך" הרע "ובערת
 של ענין בו ואין עשה", כאשר ולא זמם "כאשר הדין נאמר בהם שאף ומלקות, ממון לגבי נאמר מה

 ביארו ועדים[ ]ד״ה ד: בב״ק תוספות כי קשיא, לא ממון לגבי ובשלמא מקרבך". הרע "ובערת
 זוממין, העדים פי על שילם הנידון אם ואפילו עשה", כאשר ולא זמם "כאשר אמריגן לא שבממון

 כאשר ולא זמם "כאשר אמרינן שם מדוע מלקות, לגבי נבאר מה אך לשלם. זוממין העדים חייבין
 ]הלכות היא הרמב״ם שיטת מלקות לגבי גם אמנם מקרבך". הרע "ובערת של ענין אין ושם עשה",
 זמם ׳כאשר שנאמר הדין, מן נהרגין אינן הוזמו, בך ואחר עליו שהעידו זה ש״נהרג ה״ב[ פ״כ עדות

 יצא אם וכן לוקין. עליו, שהעידו זה לקה אם אבל הקבלה. מפי זה ודבר עשה, לא ועדיין לעשות׳
 "כאשר אמרינן במיתה שרק שפסק הרי לו". ומשלמין לבעליו חוזר בעדותן,- זה ליד זה מיד הממון

 ראשונים שכמה שהביא משנה בכסף שם וראה ובממון. במלקות שא״כ מה עשה", כאשר ולא זמם
 הרמב״ם. שיטת את שביאר הלוי חיים רבי בחידושי ועיין במלקות. הרמב״ם חידוש על חולקים

 עוסק הפסוק שהרי "יומת", סתם אמרה ולא (89) הרמב״ם. בשיטת אזיל שהמהר״ל לומר ונוכל
 האמיתית, בסבתו המסובב את תתלה והתורה מקרבך". הרע "ובערת בו שנאמר מיתה, בעונש

 ומסובב, סבה ערך לגו׳יא, המפתח בספר )ראה פעמים הרבה בגו״א וכמבואר הצדדית, בסבתו ולא
 פ״ז ומוספין תמידין בהלכות הרמב״ם השריש וכן פעמים[. ושש עשרים בגו״א הוזכר זה שיסוד
 בבאר להלן וראה קרה". נקרה אלא הסיבה, ולא עיקר שאינו בדבר הכתוב... תלה "היאך :הי״א

הטעם עיקר "אבל :וז״ל אבל[, ]ד״ה יא אות פי״ט דברים בגו״א לשונו (90) .275 הערה השלישי
 לאחר לעשות חשב שהוא דהמחשבה בעצמו, זמם׳ ׳כאשר ממלת להבין לך יש נפלא, ענין הוא

 ולאפוקי עליו. יהפוך המחשבה אותה — לאחר לעשות שרצה מה כי מיתה, וחייב עליו, יהפך —
 המחשבה ולפיכך נעשה... שכבר אחר עליו, להפוך יתכן לא המחשבה שאותה הרגו, כבר אם

 זמם׳, ׳באשר כאן אמר לכך למבין. נפלא ענין חה עליו. מתהפך — כדין שלא לעשות רוצה שהוא
 שיביא כמו (91) נותן״. המדד! שכן עליו, המחשבה שתתהפך ראוי המחשבה, נגמרה ולא

 סנהדרין אמרו וכן בגופו". לוקה בכשרים "החושד צז.[ ]שבת חכמים אמרו כן שמחמת בהמשך,
משל (92) לפנינו. שיתבאר וכמו דוד״, של בזרעו נתקיימו יואב את דוד שקלל קללות ״כל :מח
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קנט ]ב[ השני באר

 כאשר כי בגופו/ לוקה בכשרים החושד
 אינו חבירו והרי במחשבתו, חבירו חושד
 שקר, היא שהרי מחשבה, אותה מקבל
 מחשבה ,אותה שתהיה המשפט ולכך

 המחשבה כי עצמו. החושב על י נהפכת
 אם אחד, בדבר אבץ זורק כמו רק אינה
 חוזר האבן אין האבץ, מקבל דבר אותו
 אותה האבן, מקבל אין ואם עליו.

.93עליו נהפך כי בו, פועל המחשבה

 התורה שחייבה ממה למדו זה דבר ובודאי
 כאשר ולא זמם ׳כאשר מיתה זומם עד

 במחשבתו עדיין העד כאשר כי .94עשה׳
 המחשבה אותה הרי לעשות, חושב אשר

 באותה נידון שהוא עד עליו, נהפכת
 בדבר עוסק עצמו הוא שהרי .95מחשבה

 נהפך שיהיה זה על יאמר ובקל להרוג, זה
 לעשות, חושב שהוא מאחר החושב, על

יוצא הוא הפעל, אל שיצא קל שהוא ודבר

 ובח״א מר:[, ]א, צז. לשבת ח״א קפ.[,1 חדש אור יא, אות פי״ט דברים בגו״א הביא האבן עם זה
 בי תמצא לעולם בי הדבר, טעם "וזה כתב: שם ובגו״א בסמוך. ויובאו קסא.[, ]ג, מח: לסנהדרין

 כה[ ט, ]אסתר המן גבי הכתוב ואמר כרין. שלא חשב אם — רע המחשב על מתהפך המחשבה

 תלה העץ׳. על בניו ואת אותו ותלו ראשו על היהודים על חשב אשר הרעה מחשבתו ׳ישוב

 לפי עליו. תבא המחשבה אותה — בדין שלא היהודים על לרע חשב שהוא לפי הדבר הכתוב

 הים, שעל לספינה משל בעצמו. רושם עושה הוא בדין, שלא והוא רע, לעשות יחשוב שכאשר

 היא הרי חזקה, שניה[ ]ספיגה אותה אם לטובעה, שכנגדה השנית ]הספינה[ עד בכח רצה והיא

 קשה, בדבר אבן שזרק לאדם דומה והוא באחר... מכה שהיא מכה אותה מכח עצמה את טובעת
 שלא שהוא ומפני אחר, על דבר להביא רוצה אדם אם וכן עליו. שב — אבן אותו בו נכנס ואין

 כאשר כי עשה׳, כאשר ולא זמם ׳כאשר חכמים שאמרו במה זה ברמז והבל עליו... מתהפך כדין,

 זה. בו שייך דלא עשה׳, כאשר ׳לא אבל עליו. נהפך — לעשות רוצה שהיה המחשבה אותה זמם,

 שרמזו מה "וזהו וזהו[: ]ד״ה יא אות פי״ט דברים בגו״א לשונו (93) למבין״. אמת זה ודבר

 וחושב כדין, שלא חושד שהוא אחר פירוש, בגופו׳. לוקה בכשרים החושד ׳כל צז.[ ]שבת חכמים

 וכן המחשבה. באותה נלקה להיות בגופו עליו תהפך המחשבה הנה כדין, שלא מחשבה עליו
 טוב שיותר פירוש, לייטא׳. מן תהא ולא לוטא מן תהא ׳לעולם מט.[ ]סנהדרין אמרו קללה לענין

 אין עושה, ]המקלל[ בדין שלא כי בעבור המקולל, כי אחרים. מקלל יהיה מאשר מקולל, להיות
 כאשר עליו ותבא תחזור בעצמה קללה אותה הרי כדין, שלא המקלל אבל עליו. תבא הקללה

 "תהא שם הגמרא בביאור כתב קסא.[ ]ג, מט. לסנהדרין ובח״א עליו". נהפך להיות ראוי כי אמרתי,
 חנם קללת שסוף לפי המקללים, מן ולא המקוללים, מן להיות לך ]"נוח לאטה" תהא ולא לוטא

 ואותו אחד, מקלל שהוא מפני עצמו, על בא חנם קללת "כי וז״ל: שם([, )רש״י המקלל" אל לשוב

 בכותל אבן הזורק דומה, הדבר למה עליו. חוזרת הקללה ולכך חנם, קללת לקבל ראוי אין אחד

 מקבל שאין בשביל המקלל, וכן הזורק. על האבן וחוזר האבן, מקבל הכותל שאין אבנים, של

 מפני בי בגופו. לוקה בכשרים החושד צז.[ ]שבת אמרו גוונא וכהאי עליו. הקללה חוזרת אותו...

 והרי ופורענות. הקללה לו גורם היה בודאי והעבירה בעבירה, אמת היה אם אחר, חושד שהוא

 חוזר זה דבר החושד אמת, היה אם אחר אותו על לבא ראוי שהיה העונש ולכך חנם, חשד הוא
 שם כי מקללים׳, מן ולא שנתקללו מן ׳תהא אמר ולא לישנא, הך נקט ולכך בגופו... ולוקה עליו
 לעצמו, קללה לוקח והוא עליו, חוזרת הקללה אחר, את שמליט מה וכן ׳טול׳. לאחריו הוא ׳לוט׳

את שלמדו כאן שכתב ביאור, צריכים דבריו (94) ׳טול׳״. מזה ונעשה לאחוריו חוזרת הקללה כי

 אמנם עשה". כאשר ולא זמם "כאשר של מהדין בגופו" לוקה בכשרים "החושד של ההנהגה
 בגופו, לוקה בכשרים החושד לקיש, ריש "אמר שם: שאמרו אחר, ממקום כן למדו שם בגמרא
 לו, אמר ישראל. דמהימני הוא בריף קודשא קמי וגליא וגו", לי יאמינו לא ׳והן א[ ד, ]שמות דכתיב

 ה׳ ׳ויאמר ו[ ד, ]שמות דכתיב דלקה, ממאי להאמין... סופך אין ואתה מאמינים, בני מאמינים הן
 ן שלמדו הרי שם([". י)רש״ בגופו" לוקה היינו מצורעת, ידו ]"והנה וגו" בחיקך ידך נא הבא עוד לו

 המהר״ל שכוונת שליט״א, מו״ר וביאר ים\זוממ עדים מדין ולא משה, של המצורעת ידומ זה הין

רבינו, משה של מצרעתו אינשי לשאר ללמוד יודעים היינו לא זוממין, ערים של הדין שלולא היא,

 שהם בישראל להאמין לו שהיה רבינו, משה של המיוחדת במעלתו זו צרעת תולים היינו אלא \

 זמם "כאשר של כללי דין שישנו לאחר אך להאמין"[. סופך אין "אתה הגמרא ]וכלשון מאמינים
 לוקה בכשרים ש״החושד למאע לכולי ורבינ ממשה ללמוד אנו יכולים ממילא עשה", כאשר ולא

"החושד 7צ?דואךמוז[ לשבת בח״א לשונו (95רבינוץ~~) משה של ביחודיותו זו לתלות ולא בגופו",
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לכך כמשמעו, תגזול. לא שכיר. שכר הכובש זה העושק אף ממון׳ שהוא מיוחד
 אחד, ועשה לאוין, ד׳ יום באותו עובר שכיר שכר הכובש א׳< קי״א )ב״מ בגמרא אמר

 פעולת ושוב. לך לרעך תאמר אל ג׳( )משלי אחד, לאו יום בכל עובר ואילך מכאן
 פעולת ת״ל מגיין קרקעות ושכר כלים ועוכר בהמה שכר שכיר, שכר אלא לי אין שכיר.

 מדעתך אלא אמרתי לא אתך שג׳ עובר אינו תבעו לא אבל שתבעו, בזמן דווקא דבר, כל
בלבד. ראשון יום אלא עובר שאינו מכאן בקר. עד מרצונו. שלא

 הנכבדים על שהזהיר (,א )ס״ו סנהדרין במסכת מפרש חרש. תקלל לא )י״ד(
 לא דכתיב הפחותים על והזהיר וחזר תאור, לא בעמך ונשיא תקלל לא אלהים דכתיב
 קללת על הזהיר הפשט דרך על כתב והרמב״ן אדם. לכל דן אתה ומהם חרש תקלל
 בשומעים צ״ל ואין עליו, תורה הזהירה בקללתו יתקצף ולא ישמע שלא אע״פ כי חרש,

 יראו שלא העור ומכשיל החרש מקלל שאדם בהווה התורה שהזהירה ועוד שמתביישים.
 בנשיא במושלים אחר לאו והוסיף הנסתרות. רואה שהוא מאלהיך ויראת אמר וע״כ מהם.
 והדיין הנשיא ובקללת רשע. יצא בהשפטם כאשר משכבם בחדרי לקללם דרך כי ודיין

 במשפטם והם עליהם, לקום ויתעוררו אותם ישנאו בסכלותם העם המון כי הרבה תקלות
 תאור, לא בעמך שג׳ ישראל בני לכל ה״ה חרש תקלל לא ד״א ארץ. יעמידו

 מדבר ואינו שומע שאינו אע״פ לוקה, בחיים שהוא חרש דוקא ללמדך חרש ת״ל ומה
 יותר דחיים בריה בכבוד תורה דהחמירה לוקה. אינו מקללו אם בעלמא מת הא כמת

 ומ״מ תעשה. ולא בשב תעשה לא דוחה דחיים דבכבוד לעיל, כדפי׳ המתים מבריח
 הוא אם אבל עמך׳ מעשה בעושה בעמך כדכתיב הוא, כשר אדם אא״כ לקלל אסור אין

 שג׳ בעשה עובר מקללו ואינו רשע המזכיר וכל לקללו. ברייה כל על חובה רשע אדם
 לרשעים, השם אמר שלום אין ב״ב( מ״ח )ישעי׳ ואומר ירקב רשעים ושם ז׳( י׳ )משלי

 מכשול. תתן לא עור ולפני בחייהם. הרשעים את שקללו ובירמייה בדוד מצינו וכן
 אך עבירה, עוברי ידי לסייע שלא לו, שאסור דבר לחבירו למאכיל אזהרה מכשול,

 דעת לגנוב שאסור אזהרה זו ד״א שלום. דרכי מפני בשלומם לשאול מותר מ״מ
 א׳( צ״ד )חולין ובגמרא שרי, גפשיה אטעיה דאיהו היכא אך גוי, של דעתו ואפילו הבריות

 שאל, ולא לשאול לו שהיה או אנפשיה׳ וטעי למוטעה לידע לו שהיה בדבר דווקא אמר
 מכשול שאין לפי מזה חוץ מלא שבתורה מכשולים כל )שם(. הגשה גיד בפרק פר״ץ וכן

 נותן הנני כ״א( ו׳ )ירמי׳ שג׳ כעניין בו נכשלים שחבירך דבר תדבר שלא אלא ממש׳
מכשולים. ]הזה[ העם אל

 כל אומר אחד עומד, ואחד יושב אחד יהא שלא עמיתך. תשפוט בצדק )ט״ו(
 משמע ובגמרא אגשים, שני ועמדו י״ז( י״ט )דברים שג׳ דבריו, בקוצר אומר ואחד צרכו

 אם משמע ב׳( ל׳ )שבועות העדות ]שבועת[ בפרק ומ״מ מדבר, הכתוב דינין דבבעלי

 ד״א עדיף. תורה דכבוד עומד דחבירו אע״ם שב לו לומר שרי הוא מרבנן צורבא אחד
 עליו להצדיק עשה מצות זה הרי הדין, מדת עליך בא אם עמיתך. תשפוט בצדק

 מלאכי על מתפאר הב״ה שעה ובאותה האמת, דיין ברוך ולברך הב״ה׳ עמיתך וזהו הדין׳
עלינו, הבא כל על צדיק ואתה רם, בקול לומר נהגו ולכך השרת,
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469 ויטרי מחזור
 וחבירו טהור טמא ועל טמא טהור על שאומר או פסוק או הלכה מהם אחד טעה

 אדם עשה אם זכות. לכף האדם~5כ את דן”בעמלס^ךוהוי טוב שכר להם יש סחזירו
במסכת ששנינו כאותה זכות. לכף הכריעו ולחובה לזכות עליו להכריע שיש דבר

. , . 1 1מ*צ!ז**ט*
 סיפר יהושע ור* העליון. בנליל עצמו שהשכיר אחד באדם מעשה ספנין. ם׳ שבת

 שנתזה שמפני לזכות. תלמידיו והכריעוהו וטבל. הלך כשיצא בחדר. מטרונית עם

 שכיבה^וה אחת בהש?דה_ח חסיד באותו וכן לטבילה. הוזקק עליו מפיה צינורא

 בברייתא מפורש רע.- משכן הרחק \ בהם,בקי^ היה אשל התלמידים מפני תיולמרנלו

 ביתו מחמת אלא באים הנגעים שאין שבשדה, ואחד שבבית ]שבינו[ )שנינו( אחד

בכותל ננע נראה כיצד צדיק. של כותלו לסתור נרמו רשע של עוונותיו רשע של

ברוקה בן יוחנן ח של בנו ישמעאל איד צדיק של כותלו סותרין לצדיק רשע שבין

תימא. ויש צדיק. של כותלו לסחור גרמו רשע של עוונותיו לשכנו. אוי לרשע אזי
לפי עליהם באים שהנגעים ]להם[ )לכם( היא בשורה צרעת. ננע ונתתי בת״כ מדתני

 היה דבשורה נראה ולי תהיה. בוואת ציי. בם! זהב. של מטמונית הטמינו שהאמוריים

 ואינן צרעת כשבא אבל בבתיהם. צרעת בא ולבך מטמונית כשמוצאים לצדיקים להם

 אומר ואני צדיק. של כותלו לסתור וגרם רשע שהוא בידוע מטמון שום מוצאים

 לרשע אוי חכמים. שפירשו כמו לבריות. ורע לשמים רע שהוא מי רע. משכן הרחק

 אצלו. נמשך אדם יהא שלא, חכמים ואמרו וגזלן. גנב רמאי אדם שאותו כנדן רע.

 אל וכיש ומחמדתם. להם מתאוה שהנפש דברים שהן מפני ממעשיו. ילמד שלא

 לבריות. רע ואינו לשמים. רע שהוא רשע אלא שאינו לאדם ואפי* עמו. תתחבר

 נחשב יהיו שלא לומר צריך ואין ונבילה. טריפה אוכל או ע״ז עובד שהוא מי כגון

 אקראי ולא אצלו לו יהא לא בעלמא. ושיתסות עסק שום אפילו אלא עמו. ונמשך

 לאחאב שנתחבר יהודה. מלך ביהושפט מציגו שכן לרשע. תתחבר ואל בעלמא.

הלרשע י״י( אמר בה )ויאמר שנאמר הה? מאת. קצף עליו והיה נלעד ברמות לילד
י' < . י חכמה אוצרה י * . 1

 מיואש. תהי אל הפורענות. מן תתייאש :'ואל תאהב י״י ולשנאי[ ]לעזר ולשונאי( )לעזור

 ממשמשת פורענות ראית אם כלומר אפרים. ר׳ במשנת נחבר כך .,ב אשאוריץ

 תתייאש אל וסמך לבא. שתחזק קודם ]בפניו[ )בפריו( לעמוד עצמך התקן לבא

איך ותחשוב תראה הפורענות. מן תדאג רשע לאדם תתחבר שאם תתחבר לאל
שיהא מלמד הפורענות. מן תתייאש אל שנינו ובברייתא יבא. שבודאי ממנו. ינצל

 כל שלם לבו כך שמתוך ויאתיני. פחדתי פחד כי שנאמר יום. בכל מתפחד אדם

רואה שאדם בזמן כיצד. תתייאש. אל ד״א יקלקל. שלא מנת על אלא הק" עם שעה

והקרן הזה "בעולם פרנסתי לי נותן הק׳ זכותי בשביל יאמר אל מצליח ביתו את

 אהד זכות אלא חקי. בפני לי נמצא שלא לי אוי יאמר אלא הבא. לעולם לי קיימת

הבא: לעולם שבר שיאבד כדי הזה. בעולם מאכל לי נותץ והוא

אל אומר טבאי בן יהודה מהם. קבלו שטה בן ושמעון טבאי בן יהודה

 שביט אחד פ״ר" ושם ע״ב קכ״ז שבת וכו׳ אהד באדם מעשה ח׳. פרק ע״ש וכוי שיושבים שנים
 ישמעאל א״ר איתא ס״ט ובארר״נ ו/ משנה פיי׳ב נגעים לשכנו אוי לרשע אוי כצ-ל. וכו׳ שבבית

 שהנגעים כצ׳ל. להם היא בשורה המחבר. גירסת הוא ובן וכו׳ אומר ברוקה בן יוחנן ר׳ של בנו
 שם מפירש״י הוא וכו׳ הטמינו שהאמוריים לפי מצורע, פרשה הספרא מלשון הוא ע״ב עליהם באים
 הלרשע •שנא׳ וכו׳. עליהם באים שישראל כנענים שישמעו כיון רשב״י תני פי״ז וי״ר מדרש ע״פ

 בעוברי המרבק כל אומר עקיבא ר׳ פ״ל באדר״ג ועיין י״ט( )דה״ב כצ״ל תאהב ה׳ ולשנאי עזר4־
 מצוה בעושי המרבק בהן-וכל כיוצא פורעניות מקבל זה הרי במעשיהם עשה שלא אע״פ עבירה
 בצ״ל, בפניו לעמוד עצמך התקן וכו׳. בהן כיוצא שבר מקבל זה הרי כמעשיהם עשה שלא אע״ם

ויאתיני פחדתי פתר כי שבא׳ משונה, והלשון ם״ט פוף "נ בארו עיין וכו׳ מהפחד שיהא מלמד

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס73 מס עמוד מוויטרי שמואל בן שמחה ב ־ ויטרי מחזור



5.ם2רפ2י?5

 צמית״ין ףמי אשי לול מאמר ווהן מען כואלושרי וכואלוכמו ־שנאמר ומפגשים ■♦מילים
 מ כות1נף לס ה אעכב לן ןיה! ׳*ןבן קאקל מן השנים טוניס המדנתתכי תכרע והב

 שכץ וכותוכ כף ממלתהחסילות לןצו5 קרשעייאזי גם כי הכוללתלו כתומה האלם כל אל
 וכויג מעשהו בב לדונו ראוי המפויסס סכליק שונים פנים על שוס אלא המפורסם חכדיק

 שיש המעשה וקב לתוכה כמו ללונןלוכית אפשרות נ! שיש השתול הא׳עטשס פנים ג על והוא

 סש-^-י^- האיש והוא !סכיכוכי תוכה לכף יותר שיטה והג׳המעשה לזנות יוער הטייס 15
 שמו המחיר פרש כזה וכוון והג הכ׳לאכא כמעשה לזכות ללובי ראוי כליק רשעאו הוא

 * וערויהיו האנשים אהבת שיגל׳ל ממה כיוס זכות לכף אועו דן !?ואהיועו החכר "תכה

, נעים ומק ט!כ מק הנה עה לןסע מהלש מרא מק5הש החכרה וטל נאמנים תכריס
©י מ1רטל משכן הרת" אומר קארכלי תאי נ -------־!
1 ״■״ >%ידוי• הארבל׳ רע שכן וכא נחלען כבית תדור אס י "י הרח? אוסר דזאו־בלי ^אי
והתרחק כיעך על ס1עח אל עינן אבלן לשטן התחבר )אל טשכןרק

 י^ז״,״^סי?7גואת”גנ0 צן“ ** עמנן הפוחעמת סן אשילרשעואל.תת
אדו סכיכו לחוגים גלןל .ןקהן5נמ הרע משכונ *י ד " *•׳־ *•־־ ״

תסמ פן הרשעים האנא• ליקא "על 6כ ־
 ונתץ וכאמלו אותו כנתכו ולשכנים רעה לן גולם ביתו הכגעכקיר שפרח הוה החוט גו*והנס1

 כשמכת •ש הגל שנאכל >רמנ> ש גל׳ ומכא׳קוכיסונאנל אש תנא כ׳ רה תו רעוה ולוה הניע את

 השלמים האנשים שחכרת 1נמ כ׳ לרשע תתחבר ואל • גדול ריתוק קרחק ואמר אכלו הקוכים

 המגונות כמלות ידליכילו הרשעים חכרת מה החשיפות כמהות האיש ♦לליכו

 תר ו !המנהג ההרגל מכל לאלם הפילוסז/יקכס שכיאר כמו טבעיות לאדם אינם המלות כי
 עש? במו ר&עים כפרות ובאומרו הוה כעולם שהלשעיסטכליח״ם לפו לרשעכי תתקכר ואל

 גארויע משחקל^להס שה&עק אחר עמס אלס'אעדכק יאמר וגז'"-אל יחיו רשעים מלוע וכתיב

 |1ע נ כי 0ר30^ המען בראותם זכרשע יחזיקוהו הכל כי גס בהפסדו בכרו ינא כי כוה
 עם כן1!הש ס!א !לאייטמא ?טעא-ם עם השוכן לומר רונה ומינן לו בלומה אדם וכן למינן
א© □1 על נואף ׳■ * מינו א1שס מפני אלא עורב אכל ורויל הלן לחנם ולא ר1ליס־טה1סטק

 הוא כי מלפעם השופטים כן גס יענישוהו קרעים מעשיו קרשעעל אותו ביתלין יענישו
 כרשע מוחזק נקנקיןעו ממעשיו־^ סאהלמזד רטנתי לוג* תמשכנה וקנה אלי! מתחבר

 (הא * פירושים יסמל ”ג מוסר זה * הפורענות מן תתיאש ואל ■ העונש זקג׳קכלת

 5ןפורעכ רעה לו תמשן שממנה סכה שוס ישער ולא שמריו על שוקט ושאנן אסיסי׳שקט שאף
 הלט להביא למקום פתחים הרנה כי לי יהיה מןקפורענותלומרשלום יתייאש לא וה כל טס

 וכאומרואשרי רעה* תמאסו פן תעיל מאל ויפחל יירא לכן תוכאוע" כמס ולמותיס
 שמים וירא חסיד עכמו יראה אם גס כי השנית * הרחוק האפשר מן אף תמיד מפתל אלם

 כעשה ולכסוף שנה שמגנים גלולה בכהונה במש גדול כהן יוחנן רשעכי מהיותו יתייאש לא

 פלוני לכעוכאלהי כחייהס הפליקים ע! שמו מייחד הוא כיון הקלוש ן אי אזל ולכן י נלוקי

 אם אף •אמר קקולמים עם נקשר הוא זל וללטתסרס •אמין• לא בקדושיו קן דכתיב

 פעאום כי ס יענישם שלא כ1ותחש ססגרעכות מן תתייאש לא מבליחים הרשעים אלה תראה
 ואתקכרטמוכי הרשע בשכונת תאמראשנון לא * אקרים כפנ^ם לקשרו ונוכל אילם יגא

 זן7תת״אש אל1לפי*ש ונוכל ׳ראמוס•*5ילן1רא םפורענותכעבור>אכל1לאתמשןליש
 כעיהטנעכי לכאעמסכו למן יודעשאין סיומן מעני מסכעהמרענותלוכסלומר סטוכק

 מת כי לן אמר באשר לישעיהו חזקיהו לו וכאזצסאמר כמעט או לס׳להושיעכרב מעמל אין

סיג אפיל! אנא אני ןוני>/ ?!קונצן׳ נך • ?!ננגאפן נצן אן!ון ק צ! אזר תתיק )צא א>נק

 \י\ ־\€,
*׳";ץ'׳?1,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס10 מס עמוד אברהם בן יוסף חיון, דאבות מילי



במשקל, של שי׳ הוא צדק אבני צדק מאזני פו
 שהשלם , צדק חגן ובין שלמה מבן בין הבדל ויש

 לפנים הוא והצדק עודף ולא חסר לא המשפט כפי הוא
 ורומו יפה המאזנים קש צדק ועז״א ,הדין משורש

 הלוקח לצד שיעדף חכמים שהזהירו האזהרות לכל
 הדין משורת לפנים הם שכונס עצמו לנד וימעט
 איפה , והין איפה בכאו״ש^ופ״ש צדק מלת ממ״ש ונלמד

 שהין קמר וריב׳י הלחי, מדת הוא והין היבש, מדת היא
 צד על ,ודרש היבש ממדת הלח מדת שנדע מיותר צדק

 שפי׳ מ״א( ׳ א )דברים ההרה לעלות ותהינו מעני! הרמז
 בשה, ההסכמה אמירת על דעתי לפי ונדרו הרצון, על

 נבדל שמאן כמו , בלב שהוא אבה מן הבדלו וזה
 בפי׳ כמ״ש בלב חבה ונא בפה שמאן אבה לח מן

 שאמר הסכמתו ר״ל שלו שהן ורמז ,)ס׳א( ישעי׳
 ומובא בלב אבה שלא אף בו יחזר ולא צדק יהי׳ בפיו

.)דף״צע(. כב״מ
 וצדק שצמה חמר׳אבן תצא ובפי' לבם. יהיה

 פה בספרא הוציא מזה .יחיד בלשון . לך יהי׳
 שמעמידים פט( דף ובב״ב מצד פסקא )שם ובספרי
 . לך יהיה בספרח שתפס וזה . כך על ממונים

 הכלל שהוא .יחיד בלשון תצא בס׳ מ׳ש שהוא
 במשנה הוא אמרו מיכן ומ״ש . יחיד בלשון שיבואו
 ודעת גדול חנוני הוא הסיפון פח( )דף דב׳ב

 אין תדיר שמוכר משום לקנח א״צ דהסטון רשב״ג
 דכיון הרשב״ס כמ״ש רשב״ג מודה ובחנוני . נקרש
 . יותר בתוט נקרש טיפין נ׳ להטיף חייב שאינו
 בספרי לה ולמד ההכרעה הוא גירומיס שנותן ומ׳ש

 כך תנאי על י( )במשנה ומ׳ש .מקראי וממ׳ שם
 אמור בספרא נם חמר כן . מח״מ מהכס הוצאתי

 מ״ו( ה׳ )פרשה ובהר . השם שת בקד פ״ט( )סוף
 ובב״ס . שרצים גבי מ׳ד( )פי״ב ושמיני .ריבית גבי

 ובמשקולות שבריבית מפני רבא אמר ע״ב( סא )דף
 שתולה כגון מכירים ב״א ואין נעלמים הדברים
 יצ״ס הזכיר במלח. משקליהיו וטומן .בנכרי מעותיו

 . תעלומות ושיודע הפרטיית השגחתו נודע ששם
 והבנתי . בטר של טפה בין שהבחנתי אני כמ״ש

 ק כתוב זה מטעם וכן . ביצ״מ כופר בזה מאמין
 ושמרתם יא במשגה ומ״ש . עיי״ש ובשרצים בציצית

מ׳ גס כתב כן .וכו' ועשי׳ שמירה ליה! וט׳

 כך תנאי על מא״ט אתכם הוצאתי אשר
 שתקבלו תנאי על מא״ט. אתכם הוצאתי

 במצות המודה שבל . מדות מצות עליכם
 במצות הכופר ובל .ביצ״ט מודה מתת
 כל את ושמרתם )יא( ביצ״ט. כופר מדות
 אותסליתן ועשיתם משפטי בל ואת חקותי

 ועשיר, ושמירה להקים ועשיה שמירה
 ;שכר לשלם נאמן אני ה׳ אני למשפטים

יוד( )פרשה
 ב״י ואל . תאמר ישראל בגי ואל )א( פח

ב״י. אל דבר .י ב׳ אל אמור .תדבר
 יוסי ר׳ ב״י. אל תצוה ואתה ב״י. את צו

 בלשונות אדם בני כלשון תורה דברה אומר
 אלו ישראל . להדרש צריכים וכולם הרבה

 נשי לרבות הנר .הגרים אלו גר .ישראל
 ועבדים. נשים לרבות בישראל . הגרים

 את להביא איש איש נאמד למה א״כ )ב(
 שידונו העכו״ם עריות על שבאו העכו״ם

 ישראל עריות על ושבאו העכו־׳ם בדיני
שידונו

 תאבו ב׳י ואל פח
בכ״ס כמ״ם .תמיד

ע© אינקכוס

 ממלו ט1ך>קש דק^וטמתקלן ב$ןנון לי :ובמבלתא במתקלא במשחתא בדין עקר
 :ךמצךי.ם אפיקית:תכון'מאת>א די אלהכון יי אנא "לפדן יהי ט1!2ךכף והימן דקשדט

 למימר: משה עם ;?אומלילן; אנא ן1ךיניותעבחן:תה כל וית קימי כל :ת ותמתן לי
ב^ראלדייתן דיתגןתן גיוריא ומן .ישראל מבני גבר גבר הימר *ול^עשראל

והמצור, התורה ספרא

 זו במשקל .הארץ מדת זו במרה )ו! פה
 וי״א הגדול זיר זו ובמשורה . טריטגי

:המחוק זו וי״א . קטנה קוטית זו
 יפה. המאזנים את צדק צדק מאזני )ז( פו

. יפה המשקלות את צדק צדק אבני
 צדק והין יפה. האיפות את צדק צדק איפת
 והלא אומר בר״י יוסי ר׳ יפה ההין את צדק
 צדק ואיפת ונאמר הוא איפה בכלל ההין
 לאו לך יהיה צדק והין נאמר למה א״כ

:צדק והן צדק
 . כך על אנרדמין לך מנה לך יהיה )ח.( פז

מדותיו את מקנח הסיטון אמרו ברכן
 רשב״ג .חדש לי״ב אחת בעה״ב יום לל׳ א׳

 מדותיו מקנח החנוני הדברים חילוף אומר
 א׳ פעם משקלותיו וממחה בשבת פעמים
 ומשקל. משקל כל על מאזנים ויקנח בשבת

 .א״צ ביבש אבל בלח בד״א ארשב״ג )ט(
 עין לו שוקל היה , טפח לו להכריע וחייב
 לו נותן מעשרה א׳ . גרומים לו נותן בעין
אלקיכם ה׳ אני )י( . ביבש מב׳ וא׳ בלח

טל ך

: בקרתי ושם קצד( )סי׳ אחרי
 הפטנ להקדים הלשון שדרך אללינו ומבואר הפעל אל השס את שהקדים מה

בין הבדל יש ט . להדרש שצריך יוסי ר׳ אמר , ב״י אל אמור ב״י אל דבר
 )סדר לשונות ויתר הניוי ובין ג( )סי׳ ויקרא בסדר דבור ובין אמירה בין ההבדל כבר כמ״ש . השונות הלשונו׳

מיג!,? ^ל/



המאור מנורת 320
 לארצו עב לעורה לכם היוצא פרעה חיל הנה במדרש ונרסי׳

 ישראל. את לעוור באו ולא למצרים פרעה חיל שב מה מפני מצדים.
 שנאתם ומפני בברית. עמם שהיו ואע׳פ ישראל, את שונאים שהיו לפי

 בלבבם והרהרו הים שפת עד באו אותם, לעזור באין כשהיו אותם,
 נדמו וההרהור, והשנאה הרעה, המחשבה ומתוך בישראל, שנאתם •

 חזרו, מיד המים. פני על שטוחים נפוחים נאדות דמות הים על להם
 ע*ה. רבינו משה ידי על בים הב׳ה שהטביע אבותם שהם כסבורים

 אחר בים, אבותינו את שהטביעו לאויבינו, לעזור לנו היא חרפה ואמרו,
איבה לידי מביאה שהשנאה למדנו, הא מכות. בכמה בם שנתעללו

קטטה. ולידי 10
ניצות. מחוך יוצא שלום אין יחדו, אנשים ינצו כי בספרי ונרסי׳

לוט, מקנה רועי ובין אברם מקנה רועי בין ריב ויהי אומר הוא וכן
 אומר הוא וכן מריבה. אומר הוי הצדיק, מן שפירש ללוט גרם מי

 אומר הוי ללקות, לו גרם מי הריב, להם אשר האנשים שני ועמדו
 איש ובת, אם חבירתה, עם אשה שלום אנשים, אלא לי אין #ו..מריבה.

 מן נפשו למנוע אדם צריך לפי׳ מקום. מכל יחדו, ת״ל מנין, ואשה,
 שנא׳ הבריות, עם מכובד הוא המריבה מן נפשו המונע כי המריבה,

רשעים ודרך צדיק מרעהו יתר וכתי׳ וגו׳, מריב שבת לאיש כבוד
ויל• •י •״- •■'?*ל . •י• ״*.׳■׳■ י; ן:׳ ■•--־ ..
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במנין חכמים שמנו דברים

דברים ו׳

605

 לבית נפטר שהוא בשעה בנו את הגדול רבינו צוה דברים ^^<שה
 ואל ארמית, במיטה תישן ואל רע, בשכן תדור אל בני לו, אמי עולמו.

שהוא בשעה משור לפני תעמוד ואל הכם, תלמיד שראשה בעיר תשב

 תברח ואל קרניו, בין ומרקד עומד שהשטן מפני האגם, מן עולה 5
 שבתות, בלילי ולא רביעיות בלילי לא לדרך תצא ואל המכס, מן

 מלאכי של רבבות אלפים עשר בשמונה יוצאת מחלת בת שאגרת מפני
 רשות לו יש ואחד אחד כל אמרו, עקיבא ר׳ מ&ום חבלה.

לתבל.

 האסורין. בבית חבוש כשהיה יוחי בן שמעון ר׳ אמר דברים ו׳ 10
 מלמדיני אתה אין אם לו, אמ׳ מלמדך. אט׳,איני תורה. למדיני ר׳ לו, אט׳
 הזה משהעגל יותר בני, לו, אט' למלכות. ומוסרך אבא לאחי או׳ אני

מלמדך. אני לו, אמי בסכנה. לו,ר׳,ומי אמי להניק. רוצה פרה לינק רוצה
להחנק בקשת אם מוגה, בספר לומדהו חורה בנך ללמוד בקשת אם

 תיכנס ואל חבירך, בה שבישל בקדירה תבשל ואל גדול, באילן ד,תלה 15
 עבדך שחרר בגרה בתך פתאום, לביתך תיכנס ואל פתאום, לעיר

לה. ותן

 שבתך עשה בני, לו, אמר בנו. יהושע ר׳ את יעקב ר׳ צוה דברים ו׳
 תגביה ואל ותשנה, עיר של בגובהה תשב ואל לבריות, תצטרך ואל חול

 בשעה הכנסת בבית תצא ואל תבא ואל חבירך, של מפתח יותר פתחיך >מ
תצטרך שמא מרגליך, מנעלים תמנע ואל בתורה, עסוקין שהציבור
לבריות.
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המאור מנורת 606

 ואילו הבא. לעולם קיימי והקרן אדם של ימיו מאריכין דברים ו׳

 אורחין, והכנסת חולים, וביקור תפילה, ועיון הכנסת, בית השכמת הן.
[ שבתות. בערבי ביין ומקדש בפניו, שלא זכות לכף חברו את והדן

הסם, דמעת קשות. ושלש יפות שלש העין, מן יורדות הן דמעות ו׳

ודמעת העשן ודמעת משניהם. יפה הפירות ודמעת השחוק, ודמעת *
משתיהן. קשה הכסא בית דמעת קשות, הבכיה
הילוך חלום, קרי, שינה, זיעה, עיטוש, לחולה. יפה סימן דברים ו׳

 זיעה אור. תהל עטישותיו שני מניין, עיטוש הארץ. כל כדרך מעיים

ואשקוט שכבתי עתה כי שני מניין, שינה לחם. תאכל אפך בזעת שני מניין,

 אשם תשים אם החלי דכאו 1נחפץ וי׳י שני מניין, קרי לי. ינוח או ישנתי סי
הילוך והחייני. ותחלימיני שני מניין, חלום ימים. יאריך זרע יראה ^._%שו

 לשחת ימות ולא להפתח צועה מהר מניין, הארץ כל כדרך מעיין
לחמו. יחסר ולא

הן. ואילו רפואה. ורפאתו מחליו החולה את מרפאין דברים ו׳

 אומרים, ויש הכבד. ויותרת קיבה,והרת, יבש׳, וסיסין ותרדין, כרוב, י5
גופו כל ומרבים מפרין קטנים שדגים אלא עוד ולא קטני׳. דגים אף

אדם. של
בשר הן. ואילו קשה. וחולייו לחוליו החולה את מחזירים דברים ו'
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ת״מנ^ י"

 ע״ש מעשה טמאה תרומה לאכול לנו שנאמר שם .הרמב״ן ..
 עשה מכלל הבא לאו חושב לא דרביט כחב וע״ז ב׳ במ״ע

 דל״ה כיון תרחק שקר מדבר דה״ה י״ל וא״כ ע״ש בחשבון
 דל״ה ל״ה עשה וגס שקר יאמר לא כתב דלא כיון ל״ת

חשבו לא לכן עצמו אח להרחיק רק פעולה

 /ר\
 ו. יי׳ ל
״,/•<׳/ ■'//ן1

7£י/

חברו לדון דבעינן מוכח והחינוך הרמב״ס מדברי והנה
 אסמכתא ול״ה לאו" מ״ע והוי מכאן זכות לכף

 כשיהי׳ סיים מ״ו פ״א באבות להרמב״ס בפהמ״ש אמנם
 משמע זמת בלכף לדון החסידות בדרך צריך ידוע בלמי
 דכאן י״ל ואולי הרב״ע כתב וק מה״ת ולא מד״ח רק להוי
 שם הרמב״ס כתב שבכה״ג צדיק שהוא שנודע באלם טונו

 מה״ת דהוי י״ל חה לזכות לדונו ראוי רחוק בדרך שאפי׳
 עמיתך שדריש ל׳ דף בשבועות עיין מ״מ סתם דכמב ונהי
 מגרא לי׳ למישרי קאי דשם ונהי ומצות במורה שאמך עם

 בצדיק לכן כן מפקסינן לזכות לדונו לענק לגס י״ל מ״מ
 שם הרע״ב אמנם מד״ח הוי אמר ובאדם דאו" הוי וח״ח

 לרשע אדם סתם בין רק רבינו מדברי חלוקא הך העסיק לא
 אסמכתא הוי דכאן לסובר וע״כ בינייהו מחלק שלא מכלל

 שסובר ומשמע בזה שמחלק שם לרמב״ס ואפי׳ בעלמא
 הוי בתרווייהו רק מד״ח הוי ובביגיני דאו" הו ^ובצדיק

 באין הוי ובינוני רחוק בדרך אפי׳ מוכרח בצדיק :"מדק
 דמשמע צ״ז בשבת עיין גס ומה מלשני יומר צד לשום ;וה

 וכן צדיקים בחזקת אז הי׳ לא להא לוקה בכשרים דחושד
 לעיל שם להש״ס ב״ש של כ״ג על ק אמר ע״ב י״ט ביומא

 וע״ע כן אמרינן ברשעים שגס ש״מ רשעים אותם קורא ט׳
 צדיק בין לחלק דאין ג״כ שמוכח ע״ב קכ״ז בשבת עוד

 חילוק הי׳ דאם מד״ח הוי אנשים ובשאר דאו" דהוי גמור
 בצדיקים להוי דמביא עובדא מהני ראי׳ מביא הי׳ לא

 דהי׳ ר״א הי׳ שם שהקא דבע״ב בשאילתות למבואר
 דהוי כיון יל״ע זה|ובאממ3 לסלק דאין וע״כ לצדיק מוחזק

 ברשע אפי׳ הוי בצדק לדה לענק והא דכאן מקרא ""הילפומא
 לעמן גס דבאמת י״ל ואולי פטם לב׳ הלאו לחלק נוכל דאיך

רק אנשים כל בשאר רק בצדק לדונו ברשע ל״ה זו העשה

 בפ״ע לאו דליכא לזסת לדונו לענין לכן דשם לאו יש
 על ברע״ב ומצאתי ברשע דל״ה אמרינן שפיר ברשע לאסור

 זכות כף על דקאי ד״א שכתב רש״י על שכתב כאן המורה
 ל״ה צדק דין דלענין הראשק בפירוש לי׳ סגי שלא שטעמו
 זכות לכף אבל בצדק לדונו צריך ברשע דגם עמיתך לכתוב

 רק האנשים כל בשאר רק ברשע דל״ה עמיתך לכתוב צריך
 ברשע העשה ל״ה בצדק לדון דגם לסמ״ש ובאמת ברשע
 עם דכוון פירש שם בשבועות הא גם ומה תירוצו נדחה
 למשרי והיינו יפה לדוט משתדל ומצות בחורה שאתך
 י״ל גם ומה עמיתך לכתוב צריך ג״כ לדין וא״כ חיגרא

 ישראל לזכות יכול דבהו נכרים רק רשע מיעט לא דעמימך
ק י״ל ג״כ וא״כ בדיניט או בדיטהס או

 אין דבג״ס כתב הי״ב מלכים מ״ה פ״י ברמב״ס והנה
כיון ויל״ע ע״ש כדיניהם אותו דנק אלא כן אומרים

 דאינו נתמעט ג״ס גם שוב מאחיכם זה ילפינן דבספרי
 ולא כדיניהם אומן דטן דבג״ת יסבור ואולי אחיכם בכלל
 י״ז דף זהב קב בספרי ועיין מאחיכם נתמעט ומזה כדינו
 מ״ה פכ״א הרמב״ם והנה אלו רבינו דברי על מ״ש

 ע״ז ממה והכ״מ למ״ס קודם שיתום פסק סנהדרין
 ליתום קודם מ״ח של קרוב דאפי׳ דמשמע ק״ה מכתובות

 על למחול יוכל בעצמו הת״ח דאדרבא י״ל ולדעתי ע״ש
 אבל היתום דק לההדים ע״כ למחול צריך ביתום לכן כבודו

 שסיר המ״ס כבוד על למחול בידו דאין הח״ח של בקרוב
 דקיי״ל אנן וממילא מביחוס עדיף המורה דכבוד עשה
 שם שראינו כיון איש לשוס קודם מ״ח של קרוב דאין

 הביא לא לק הפוסקים כמ״ש הבע״ד הטעטת שנסתם
 על למחול צריך קודמו יתום ובן במ״ח רק זה הרמב״ס

 אמר מטעם שמחלק כ״א סי׳ בחו״י ועיין והבן כבודו
 שייך בפסולים דגם המנ״ח ומ״ש ותבק ע״ש עדיף דקרוב

 הקודמת במצוה לעיל השגתי כבר עלייהו בקבלו זו עשה
 בסנהדרין שמפרשיק תרדוף צדק צדק בכלל דהוי וכתבתי

 שם עלייהו דאק פשר בכלל דהוי בהט וה״ה פשר על שקאי
ע״ש עשה בכלל הוי ולא דין

רל״ו מזגוה
לרגל שלא

 דף בכתובות שמבואר מה הביא כאן יפוח הפטם הנה
רכיל מלך מלא רא״א מנלן ש״ר למוציא אזהרה מ״ו

 לב״ד אזהרה ההוא מההוא אמר לא ור״נ מושמרס רנ״א
 משמע שנחה הוא כסב וע״ז לזה ומשה לזה רך יהי׳ שלא

 לאו הוי דאל״כ ש״ר למוצא רק לה״ר על קאי לא דלכ״ע
 מנלן יל״ע לפ״ז והנה ע״ש וכ" עליו לוקק דאין שבכללות

 ט״ז בערכין מדאו" יומר מז״ל החמירו אשר ללה״ר אזהרה
 לאו בו אין אם ובודאי כאן רק לאו יומר בו מציט ולא

 מצינו דהא מוכרח ז״א אמנם כ״ב בו להחמיר א״א מפורש
 בו מצינו לא ומ״מ ג״כ ז״ל מוציא בענק לסז״ל להחמירו

 ועיין מ״ד סי׳ ח״ב יהושע סט בשו״ת עיין מפורש לאו
 לענק מ״ש זוה״ק על מ״ש ז״ל מיעב״ך סופרים במטפחת

ביום יהרהר שלא ונשמרת ר״א מותי דכאו ונהי בזה משובה

 מל״ס לסוף המצות בספר עיין מ״מ בלילה קרי לידי ויבוא
 במחנה רק הלאו שעיקר י״א במצוה הרמב״ן שהוסיף
 מנהו דלא להרמב״ס ובסרט ע״ש המחנה הפסד שגורמח

 פיק גס ומה ק י״ל בלה״ר ה״ה וא״כ בו הממיר ומ״מ כלל
 שוא שמע חשא מלא לה״ר איסור לילף דיש קי״ת בפסחים

 הקרא שכוונת שסירש״י ט׳ קרא פכ״ד מצא בס" ועיין
 בספר ברמב״ן ועיין שם בספרי הוא וק לה״ר לאסור
 בסנהיק עיין אמנם היטב ז׳ מצוה שהוסיף במ״ע המצות

 רכיל סלך מלא ילסינן דלה״ר במשנה דמבואר כ״ט דף
 אח״כ מ״מ בחיו״ט ע״ש ק גריס דלא גירסא לאותו ואפי׳

 לא לדבריו וא״כ לי" גרסי לכ״ע ע״א ל״א בדף בברייתא
 על דמוקי דלר״א רק כדבריו דלא לי נראה וע״כ ככ״ע אתי

וכן בזה נכלל דתרווייהו בכלל הוי לה״ר ה״ה ש״ר מוציא
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 שבת" ?לישי פרק מנחת
למנחה סולת

 הראשונים הימים נחון■ רק׳ הוא חשיבתו זנל ,נדכהועוע הוא ההזה
 אמתיט עליהם שקבלו מה הקל מנהג אפילו ע״כ עברו, אשר

 שני יו״ע ט עול ולא לטולדורותיט, משמרת צריכים הקדושים
 אפילו ,,כי נאלהים הבטחתו תוקף על לישראל עדות ביותר הוא
,ונדלדלה הולכה והאומה החורבן אחר ונאצה ותוכחה צרה בימי
 הצרות כל עד עוז בכל והתחזקה ה׳ חג על עוד הוסיפה עכ״ז

 בתומתה ונשארה האויבים, מלומת תרועת ועד והמקריים
 נתרזממה כי האומה פלת על מעיד הראשק יו״ס ואם ,וצדקתה

 שנז היו״נו יעיד הנה ,נשאה מדתה אל הקב״ה ברצון משפל
 התחזקה בעצמה ני ,מעלתה על החורבן שנתר^אחר מנהג שמא

 שקדשו מה נחלל ואין ,אלהיה אל להתקרב המדמה משפל לעלות
 התורה מצד הנח טעם עוד לט יש כי אמרתי ובשנית .אבוחיט

?זמניהם, האלה הימים שט לעשות עליט לקיים הנפש. רגשת ומצד
 י״ר(, ט* )בפרבר לכס יהיה. אחת חוקה :לאמר התורה מצד הנה

 ברב :ואומר כ״י( כ״ב )תהלים רב בקהל חהלתי צגאתך :ואומר
 רצוט בזה שסין שאט הרי כ״ח(, י״ר )מעל♦ מלו הדרת מס

 חג את חוגגים בחירו אברהם זרע אחד איש בני כולט אס יתברך
,לכל זאת מודעת והנה ,זה אחר בזה ולא אחד ובתע בשטה ה׳
 כבר רגלינו מצעדי תחת השטה הארץ כדור חצי על היושבים כי

 ומכ״ש אצצט, מאשר מאותר י שטות י״ב השמש אצלם תשקע
 כותבי לט. ספרו וכבר ,הצפוני בקוטב הארץ ציר על היושבים
 אחד יום יאבדו הארץ כדור כל הפשטעהסובביס כי המסעות

 מיוסי ידרך בהיותם רמט אשר חשטנס לסי שאם דהיינו ,עי״ז
 בשובם ימצאו " בשבוע ד׳ יום לביתם בשובם להיות ראוי ,ליום

 ישראל כל המועדות לקיים רוצים כשאט נמצא ,ג׳. יום אלא אינו כי
 כ״ל יהיה ימים שט ובתוך ,ימים ט5 שנעשה בהכרח כאחד
 ראיס ואינה ,המקודש יום את נשכת כאחד ישראל כל אשר שעות
 ושובתים הארץ סבור על יושבים שהם ישראל ארן מיושבי ל&״ז

 י״ב־שעות ישבתו אשר אחיהם ישראל כל עם האמיוטים שעות הכ״ד
 מאת המקודשים שעות כ״ד מאותם מאותר שעות וי״ב מקודם

 התקימש על שהתעורר כ׳ סי׳ ב׳ מאמר בכוזרי מצאתי שוב ה׳.
 והמונה .שם באוצרנשמד וע׳ תשזבתסבצדה-. אבל ,כבת נעטן ~

 המעשה ימי מששת השביעי ביום לשבות ית׳ מאתו הציווי כי פשוטה
 ששת התחלת גס כי .הששי מיום החמה השקפת הסי מקום בכל
 לארץ ופביב המעריב פד הדרגה ק'טל והלט התחילו המעשה ימי

היז׳יט אבל המ^נליס( סש מ״ש סד<א .מ״א מטיס ׳6נ ]וע׳ בהיהס . התכמהק צר1|א י 1 $ *י*
 שובתים כא׳ ישראל כל •שיהיו כדי קבעהו לט קבעי דקא דב״ד

 איש לבב יגבה מאד מה הנפש רגשת מצד 'ואם ;,ה מועדי את ,
 את יפרוש הארץ בקצה אשר .וקחנו ואחיו בט כי נידטו הישראלי

 ,יתברך הטרא לפט להתפלל עומן הוא שגם בשעה ה׳ אל כפיו
 ׳שובת הא׳ שיהי׳ לא ,לפניו ומחם שיחתם שופכים כא׳ ושניהם

 עוי הארכתי ובדרושי .התל צמי כל עושה עדיין שהשני כעול
 התנא דבר ע״ז אולי.ירמזון כי ואומר אקצר ובכאן זה בענין
 מנתו אולי ,המועדים אמר ולא המועדות את המבזה שאמר דק

 ]יעיין היו״ס׳שט דהייט. המועדות' של הדסי שמבזה מי על
 ר5נ נתקן ואז מ#ורכן אחר מר היה יידן ת>א כי יתראה מודחתם

 ,מוסדם ,דעלמא המועדים לריטי׳ ויקרא > גליות( של שני סיו״ה
 הסמיטת דרך על #מועדות* הסמוכים טובים הימים וחבוי

את המבזה כי לפנינט נחזור הלשון. לנעלי כנודע; *הצירוף

ן התורה פדות סוגם,בכטד
 ואשסנפנץלי יגמא האיש זה ,הנה פניחבירוברבים והטלמן

,מפציטומנאיט'לחנם והוא זולתו, לב לשמח ה׳יהטתן
 לב^ע ניט מוכיחו היה " פניו על להזטחו רק ורצזט חפצו •היה כ״א
 :באמרה מזה הזהירה החוה״ק ט המד״ש, כתב ׳ ויפה ברבים, ולא

 באדם מלת ,ו׳( ם׳ )בראעית ישפך דמו באדם האדם דם שופך
 האנה, ממאמר .הפעל יחס כ״א המאמר ממסגרת איננה לדבריו

 ע׳י החוצה כמיס שישפכט ולא חבירזבקרט דם ששופך דהייט
 ממשלתו עוצם לפי והנה ע״יהביוש, בקרט מכתחרבאבלישפכט

 ה׳ פקדי יען אשרעשה. רעתו תגדל לפיהו תכירו סל ותקפו
 ברכים ולאמץ ,כח חלוש׳ אגשים לטוב ותקפו בקילו שישתמש לו יצוו

 תניח •את להכניע חבירו וחולשת מטרתו משתנה ,והוא טשצות
 המנ״שו. נגד עצמו להושיע ידו לאל אין באשר בקרט דמו ולשפך

 אמר ולא תכירו פני המלבין לשון התנא שתפס במה מרומז חה
 '"״6^ ביניהם עצום הבדל ־יש באמת םאמנ חבירז; את המבייש

 ששבר דאם ב'אופנים על בקרט דמו שמתטפע המבויש מדרך
 בפניו נשאר הדס הנופת אז מהמביישו לנקום ביזו. נןיש בדעתו

 אס אמנם ;פלהמביישו לשפווקנאתו ומראיתו עזניו יאדימו וכדם
 מגן מכל הוא פרוס כי יזטר באשי חמתו מיקוד אשר ברגע
 או ,בשתו גמול-על לגטר להשיב ואונו כתו בחלשת נלאה זצנס>
 ידו לאל אין באשר כשלג לבן הפו ובשרו חמתו לפטת הדס ישוב

פ:ז עתה וצא יעקב יבוש פתה הנביאדלא ח״ש קנאה; להעיר
 והקדישו שמי, יקדישו בקרט ידי ילדיומעשה בראותו כי , יתורו

 כ״ג(, נ״ב כ״ט )יעדה יעריצו ישראל אלהי ואת יעקב קדוש את
 מעשה מגטת טשת אדם יסטל בהכרח לפעמים כי הדברים •ביאור
 יש אם אמנם ,חתית ואמך האמורי אביך :אליו יאמרו כי אבותיו

 ס ,המביישו נגד סטו יחורן לא והגוטם כשרים כטם עכ״פ צו
 מאיש סופר נאשר המטרכיס, בנטו ויתפאר קנאה יעיר עיטר

 , הדור גאוני ממשפחת מא כי בימסו חבירו עד התפאר אשר
 יוצאי ונטו עצמו הוא אבל נקלה ממשפחה שהיה השומע ויענהו

 המס ספר נשלמה אצלך ,אתי אבל ;מחוכמים חכמים היו ירצו
 מאושרים הם שאבותיו מי אולם—לצמוח החל ואצלי ונחרצה, כלה

 ודאי וצדק, סוב שפלי הם יוצאיירש בטו וגם בארן, ומפוארים.
 האטת מצד כלומר יעקב, יטש עתה לא ח״פ: ,לביישם מעם אין
 מי יהיה אם אף ,כלומר ,מרו פניו עתה ולא , יהמה קדושים כי

 פניהם יתורו ולא ,נגדו קנאה להעיר יבצר/מהס לא ,פמביישם
 בעל דקדק ולכן וגו/ והקדישו וט׳ ילדיו בראותו ,- הבנים מצד

 האדם את שמבייש דהייט ,מכירו פט המלבין במתט׳, המשנה
 בפקודי ומזלזל מאד נכאב עצב זה כי לעצמו, תשועה צו שאין

למיל: כאמור ה׳
 ומר המצות, בנטד הפוגם הוא אביט, אברהם של בריתו והסתר

העליונה החכמה. בפלס שקולים שהם מגדרם, אמרט
 ,הראוי ובעטן הראוי .ובמקום הראוי בזמן המעשים לעפות
 זה דבר שיכזיב מי אמנם ;האדם דעת שיקול לסי משתנים ואינם
 מקרי אשריעודרהושיטי כפי שכלו, השערת המצות.לפי זיפשס
 שאחדל מה מנקדים והוא א״א, של בחתו הוא-מפר הזמן,

 צא אברהם סקכ״ה א״ל , החוצה אותו ויוצא רגררים('פיס -)פ״ג
 ס״ר( פר׳ )בכ״ר אמק .וכן ,לישראל מזל אין ,שלך מאצסנטטת

מצמד לחשה מלמעלה א.א הבסה אין ,ונו׳ השמימה נא הבס
שהגביהו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 90 מס עמוד וילנה[ תרס״ה. ]אבות. הרמב״ם< פירוש למנחה, >סלת שבת מנחת
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הגולה בארמבדו

.88ודעת טעם טוב לו יש זה ודבר

העמוקים, חכמים דברי להביז תדע ועוד חחות המחשבה
1 1 ע״־47^ החושב לראש

זמם, ׳כאשר שאמרו מה אמת דברי ־^"""והם
 מסגולת זהו כי עשה׳, כאשר ולא

 0הסברה לסי ראוי אין כי וזה המחשבה.
 כאן אין שהרי למיתה, זומם עד דין שיהיה

 חייבה שהתורה ומה בלבד. מחשבה רק
 שראוי בשביל הוא מיתה, זומם עד את

 לעשות רוצה שהיה המחשבה שתהיה
 עליו המחשבה אותה נהפך — לאחיו

 יהיה להרגו, חושב היה והוא בעצמו.
 וכמו נהרג. להיות דינו ויהיה עליו, נהפך

 לו "ועשיתם יט( יט, )לברים הכתוב שאמר
 הוצרכה ולמה לאחיו". לעשות זמם כאשר
התורה אבל .89בזה הטעם לתלות התורה

 חשב אשר בראשו המחשבה שישוב אמרה
 נהפך המחשבה אותה תהיה לעשות,

.90עליו,____________
 כי השכל לפי ראוי כי מקום בכל ומצינו

 אותה נהפך און, מחשבת חשב אשר
 שאמר כמו החושב. על עצמה המחשבה

 על המן מחשבת "ישוב כה( ט, אספר )ר׳

 וכן היהודים", לאבד חשב אשר ראשו
 היא קלה המחשבה כי וזה .91מקום בכל

 המחשבה כאשר החושב, על נהפך להיות
 החושב. על נהפכת והיא לפעל, יוצא אינה
 אחד, דבר על אבן שזורק מי זה משל

 אזי האבן, מקבל דבר אותו אין שאם
 האבן יתהפך כי הזורק, על נהפך האבן
׳כל צז.( )שבח ז״ל _אמרו ולפיכך .92'עליו

 המחשב רק
 ול נהפכח,
המעשה

"הסברא". ובד״ל בד״ר, כ״ה "הסברה" נוסחאות שינויי

 נרשם האדם ענין לפי בעולם ציור באן שיש רע, האדם אם להיפך, ובן וטוב. משובח עיור באן יש
 מ.[, ]קידושין למעשה רעה מחשבה מצרף הקב״ה ואין והואיל הבל". בו שנכתב ספר וזהו בעולם.

 במעשה, שא״ב מה לפנינו. שנמצאת עוד בל רק וקיימת מעשה", "רושם רעה למחשבה אין לבך
 על כתב יא אות פי״ט דברים בגו״א אך (88) המעשה. שעת בחלוף אף נשאר המעשה רושם
 כאן. שמביא השני ובטעם שני, טעם שם ומבאר והולך הטעם". עיקר אין זה גם "אבל :זה טעם
 של שענין נהרגין", הרגו לא נהרגין, אין "הרגו לגבי רק יפה כוחו זה טעם שלכאורה להעיר, ויש

 אך מיתה, לעונש שייך זה כל אך עשה". כאשר ולא זמם ב״באשר שייך רק מקרבך" הרע "ובערת
 של ענין בו ואין עשה", באשר ולא זמם "כאשר הדין נאמר בהם שאף ומלקות, ממון לגבי נאמר מה

 ביארו ועדים[ ]ד״ה ד: בב״ק תוספות בי קשיא, לא ממון לגבי ובשלמא מקרבך". הרע "ובערת
 זוממין, העדים פי על שילם הנידון אם ואפילו עשה", באשר ולא זמם "כאשר אמרינן לא שבממון

 באשר ולא זמם "באשר אמרינן שם מדוע מלקות, לגבי נבאר מה אך לשלם. זוממין העדים חייבין
 ]הלבות היא הרמב״ם שיטת מלקות לגבי גם אמנם מקרבך". הרע "ובערת של ענין אין ושם עשה",
 זמם ׳באשר שנאמר הדין, מן נהרגין אינן הוזמו, כך ואחר עליו שהעידו זה ש״נהרג ה״ב[ פ״כ עדות

 יצא אם ובן לוקין. עליו, שהעידו זה לקה אם אבל הקבלה. מפי זה ודבר עשה, לא ועדיין לעשות׳
 "באשר אמרינן במיתה שרק שפסק הרי לו". ומשלמין לבעליו חוזר בעדותן,- זה ליד זה מיד הממון

 ראשונים שכמה שהביא משנה בכסף שם וראה ובממון. במלקות שא״ב מה עשה", כאשר ולא זמם
 הרמב״ם. שיטת את שביאר הלוי חיים רבי בחידושי ועיין במלקות. הרמב״ם חידוש על חולקים

 עוסק הפסוק שהרי •יומת", סתם אמרה ולא (89) הרמב״ס. בשיטת אזיל שהמהר״ל לומר ונוכל
 האמיתית, בסבתו המסובב את תתלה והתורה מקרבך". הרע "ובערת בו שנאמר מיתה, בעונש

 ומסובב, סבה ערך לגו״א, המפתח בספר ]ראה פעמים הרבה בגו״א וכמבואר הצדדית, בסבתו ולא
 פ״ז ומוספין תמידין בהלכות הרמב״ם השריש ובן פעמים[. ושש עשרים בגו״א הוזכר זה שיסוד
 בבאר להלן וראה קרה". נקרה אלא הסיבה, ולא עיקר שאינו בדבר הכתוב... תלה "היאך הי״א:

הטעם עיקר "אבל וז״ל: אבל[, ]ד״ה יא אות פי״ט דברים בגו״א לשונו (90) .275 הערה השלישי
 לאחר לעשות חשב שהוא דהמחשבה בעצמו. זמם׳ ׳כאשר ממלת להבין לך יש נפלא, ענין הוא

 ולאפוקי עליו. יהפוך המחשבה אותה — לאחר לעשות שרצה מה כי מיתה, וחייב עליו, יהפך —
 המחשבה ולפיכך נעשה... שכבר אחר עליו, להפוך יתכן לא המחשבה שאותה הרגו, כבר אם

 זמם׳, ׳כאשר כאן אמר לכך למבין. נפלא ענין תה עליו. מתהפך — כדין שלא לעשות רוצה שהוא
 שיביא כמו (9]ו נותן״. המדדה שכן עליו, המחשבה שתתהפך ראוי המחשבה, נגמרה ולא

 סנהדרין אמרו ובן בגופו". לוקה בכשרים "החושד צז.[ ]שבת חכמים אמרו כן שמחמת בהמשך,
משל (92) לפנינו. שיתבאר וכמו דוד״, של בזרעו נתקיימו יואב את דוד שקלל קללות ״כל :מח
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קל

 שייך אין עשה, כאשר אבל .96הפעל אל
 כלל. עליו נהפכת המחשבה שתהיה לומר

 שהוא במחשבה העד נדון להיות קרוב כי
 שאמר וכמו ,97לעשות רוצה היה

 הנה "גם ט( ,1 )אסמר אמרו כאשר אחשורוש
 המלך ואמר וגו׳ המן עשה אשר העץ

 נהפך יהיה מחשבתו כי עליו", תלוהו
כיון נעשה, כבר המעשה אם אבל עליו.

הגולה באר

 .98למיתה נדון אינו זה, לומר שייך שאין
 לוקה בכשרים החושד אמרו ולפיכך

 אחד את שחושד עצמו החשד כי בגופו,
 לא והוא אחד אדם עשה שכך ובמחשבתו

ונלקה עליו נהפך מחשבה אותה עשה,

_____________.99גופוב

 שפטךמדב׳ מיתה שגרם וכיו סיף דסוף קשה, ואם
נדון יהיה לא למה שקר, והעיד לחבירו,

 זורק שהוא למי משל בגופו. ללקות ראוי בבשרים החושד בי פירוש, בגופו. לוקה בבשרים
 ביון עליו, חוזר האבן אותו הרי האבן, את מקבל ואין אבנים, של הכותל אם בכותל, אבן

 חוזר האבן אין אז האבן, את מקבל טיט, מן הכותל ואם האבן. את מקבל הכותל שאין
 אז אמת, הם שהדברים מפני החשד אותו מקבל אם אחר, את חושד האדם אם וכך עליו.

 מקבל ואינו בכשרים, חושד אם אבל האדם. אותו מקבל כי החשד, אותו עליו חוזר אין
התורה שאמרה מה בזה בארנו וכבר החשד. אותו עליו חוזר הרי אמת, אינו בי ]הנחשד[

 יסודו אודות ועור שופטים". בפרשת אריה גור בספר עיין עשה, כאשר ולא זמם׳ ׳באשר
 בן לנידון, לעשות שזממו העונש את לקבל הוא זוממין עדים שעונש כאן והנשנה החוזר
 מא. לסנהדרין יונה דרבינו בעליות עוד וראה קח. סימן לכתובות שיעורים בקובץ מבואר

 על שיתהפך ידי על לפועל לצאת קל גם הוא לפועל, לצאת קל שהוא דבר — פירוש (96)
 סוף פי״ט דברים בגו״א לשונו (98) שמבאר. וכמו שעשה, במעשה ולא (97) החושב.

 ישהר עליו, יתהפך מעשה אותו יב רלומ אין שוב המעשה, נגמר אם "אבל יא: אות
את הביא 6^ו,~חלק~אךעמוראליק עליתרובמבתב יתהפך ואיך המעשה, נגמר אדרבה,

 כשאין ולבן מאד, חזק פעולה כח הקב״ה מסד האדם "לרצון וכתב: המהר״להללו, ידברי
 פנים, כל על לפעול הוא שמוכרח מכיון הם, שכיוונו בפי לפועל יוצא העדים של זממם
 לגרום ברצונם שהיה העונש את מקבלים והם עצמם, העדים של ראשם על הוא נהפך

 מברור משל ומביא עשה׳. ל׳באשר והגיע לפועל, יצא כשרצונם הדברים כן לא לנאשם.
 הוא; הדבר ביאור הזורק. אל הוא חוזר אז מהלכו, שמעכב בקיר כשפוגע בבח, שזורקים

 את עשה אלקים בצלם שהרי גדולות, לפעול יוכל שרצונו כך האדם את ברא השי״ת
 בראשית שבמעשה ׳ויאמר׳ שבל ]ידוע הבל את ובורא הפועל הוא ה׳ שרצון וכמו האדם.
 נתן זה בח מעין ג([, א, )בראשית ברמב״ן שם עיין רצונו, כפי נתהווה וכן רצה שבך ביאורו
 רצונו אין הרבה שפעמים רואים שאנו אף הרבה. לפעול יוכל לבד שברצונו לאדם, הבורא

".לרצונו נגדיםמת אחרים של שרצונותיהם משום אלא זאת אין מתגשם, אדם של
מבלעם בן ולמדו מהני", שמיא בלפי אפילו "חוצפא אמרו קה. בסנהדרין לדבר? דוגמה

 לבך רצונו. בפי לאדם נותן יתברך השם בי "פירוש, בזה״ל: רמה:[ ]ג, בח״א שם וכתב הרשע.
 אדם כאשר וכמו בו. מחציף שהוא רצונו כפי לעשות לו מניח יתברך, השם נגר מתחזק כאשר

 ומתחזק, מעיז הוא מחציף אשר כל חוצפא, בך האדם, רצון יתברך השם עושה בתפילה מתחזק
 שעושה יתברך הוא "בי רד:[: ]ב, ב ס״פ הבושה בנתיב בתב ובן רצונו". עושה יתברך השם לבך
 כיצד קשה, (99) מבואר״. וזה שלו, ותוקף חוזק מחמת רצונו עושה הנבראים, רצון

 בהערה שהובא וכמו בגופו" ל״לוקה המקור ]שהיא רבעו משה של המצורעת בידו נתקיימה
 אלא מצורעים, שהם ישראל על אמר לא משה הרי עצמו, על החושד מחשבת הפיכת [94

 וביאר לי". יאמינו לא "והן של החשד היפוך היא המצורעת ידו וכיצד מאמינים, הם שאין
 סד.[ ]נדרים חכמים אמרו שלבך החיים, ממקור ניתוק הוא צרעת של ענינה כי שליט״א, מו״ר

 האמונה בנתיב שכתב וכמו בהקב״ה, גמור חבור היא אמונה של וענינה כמת". חשוב "מצורע
 אמונה בעל לגמרי... מתדבק והוא יתברך, בו מאמין הוא באשר האמונה... "עצם רו:(: ]א, פ״א
 בסוף ושם ממקומו". אותו מזיזין אין באות הרוחות כל אשר יתברך, השם עם חזקה נטיעה הוא
 בו דביקות לו יש ולפיכך לגמרי, יתברך בו שדבק האמונה, ענין זהו "כי בתב: ריב.[ ]א, פ״ב

 ואין יתברך, בו דבק הוא לבו, בבל יתברך בו מאמין האדם שכאשר אמונה, ידי על לגמרי יתברך
 דיים מחוברים ישראל שאין הוא לי" יאמינו לא ב״הן מרע״ה טענת עומק ולכך מאיתו". סר

.494 הערה להלן וראה מהקב״ה. התנתקות היא מהותה שכל בצרעת, לקה כך ועל להקב״ה.
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עשר שפונה סרק שכתפירושי קב
{הר״ל

 טורח מפני שמא אמרנו חשדתוני, במה וטבלתי שירדתי בשעה לרבי.
 שדנתוני כשם■ ואתם חיה, כך העבודה להם אמר לרבי. קרי אירע הדרך

 דבר הוצרך אחת פעם רבנן תנו זכות. לכן? אתכם המקו^ידין זכות לכף
 ותלמידיו, יהושע רבי הלך כו', אחת מטרוניתא אצל חכמים לתלמידי אחד
 ונעל ונכנס אמות ארבע ברחוק תפיליו חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון

 בשעה להם ואמר לתלמידיו. ושנה וטבל ירד שיצא אחר בפניהן, הדלת
 קדושה דברי יכנסו לא רבי כסבור אמרנו חשדתוני, במה תפילין שחלצתי

 מלכות דבר שמא אמרנו חשדתוני, במה שנעלתי בשעה טומאה. במקום
 ניתזה שמא אמרנו חשדתוני, במה וטבלתי שירדתי בשעה לבינה. בינו יש

 כשם ואתם היה, כך העבודה להם אמר רבי. של בגדיו על טפיה צינורא
__ לזכות. אתכם ידין המקום לזכות שדנתוני

 להיות ראוי זה דבר כי זכות. לכף אותו דגיז זכות לכף חברו את הדן

 ב(, ה׳ )דף סוטה במסכת כדאיתא לו, מודדין מודד שהאדם מדד׳ בכל כי מצד

 שבעולם, המדות מכל יותר מדה הוא שהדין בדין זה שיהיה שראוי מכ״ש כן ואם

 זכות לכף ח כאשר ולפיכך אותו, דנין שדן ובדין לו, מודדין מודד הוא שכאשר

 הדן אמר לפיכך לגמרי, זאת במרה נמדד שיהיה ראוי טובה ישרה מדה והוא

זכות. לכף אותו דנין זכות לכף חבירו את

 האדם את לדון יש בודאי האדם יאמר שלא זה, אחר זה מעשים ג׳ והביא

 ולפיכך זה, כמו בדבר יחטא ולמה לחוטא כ״ב הנאה שאין בדבר היינו זכות לכף

 ומעשה לעבור. האדם ודרך נהנה שהאדם גזל בענין שהיה שאף ראשון מעשר,

 כאשר ג״כ יאמר ולא השלישי. המעשה וכן ממנו, נהנה שהאדם עריות בענין השיני

 זכות לכף אותו לדון יכול אינו אם אבל קרוב, בדרך זכות לכף אותו לדון יכול

 ג׳ מביא ולכך זבות, לכף אותו לדון שאין לומר לו ויש מאוד רחוקה בדרך רק

 היו ]הכי[ אפילו מאוד רחוקה בדרך׳ זכות לכף אותו דנין היו אחד שכל מעשים

דבר. בכל זכות לכף אותו לדון חזקה הוא שהביא מעשים והג׳ זכות. לכף אותו דגין

 אין תמיד שאמר מה דהיינו אחד, דבר רק היה לא הראשון במעשה כי ודע

 לדון צריך שאין מפגי זכות לכף לדון יש אחד ובדבר אחד ענין רק זה ואין לו,

 בשני זכות לכף אוחו לדון צריך השיגי והמעשה זכות, לכף אחד בדבר רק אותו

 צריך הג׳ ובמעשה להם, ושנה וטבל וירד מרגלותיו, שהשכיבה דהיינו דברים,

 תפילין וחלץ אחד, הוא סתר למקום שנכנס דברים, בשלשה זכות לכף לדון

 ומעתה זכות. לכף אותו דגיו היו ]הכי[ ואפילו הג׳, הוא וטבל וירד השיגי, הוא

וטעם .־ בחכמה אלו דברים סדר ולפיכך זכות, לכף האדם את לדון לעולם צריך

פ-א. טוב 5ל נ׳ גתינות עי׳ 5
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קכא מהר״לעשר שממה סרק שפת

 ע״ש. ,8 בפ״ק סוטה במסכת בארנו לו, מורדיו !מודד[ שהאדם במדד.

ע״ב 8קכ״ דף

 יומא מעלי להקזה(, )קשה חולשא טבא יומא מעלי כו׳ שמואל אמר
יומא משום טבא יומא מעלי אכולהו רבנן וגזרו סכנתא, דעצרתא

 תורה ישראל קבלו לא דאי טבוח, ושמיה זיקא ביה דנפיק דעצרת, טבא
ולדמייהו• לבשרייהו להו טבח הוה

 מן היא התורה כי רק הזה מעולם אינו ישראל שקבלו התורה כי דע

 התורה, אל הוא צריך הזה העולם מקום ומכל זה, דבר בארנו וכבר השמים,

 מה העולם חסרון נמצא לתורה שראוי זמן שהוא שבועות ערב היה כאשר ולפיכך

 אחר כי טבוח, ששמו רוח כאן יש החסרון ומצד התורה, אל העולם שראוי

 לגמרי הפסד משמע טבוח שלשון טבוח יום ונקרא והפסד, חסרון נמשך חסרון

 לא ואם תורה׳ בלא לעולם אפשר שאי החיוב לגודל זה ודבר טובת, שהוא כמו

 ואם חוקה, וביד בכח היא טביחה שכל גמורה טביחה כאן היה ישראל קבלו

 מצד להיות ומוכרח מחויב שהוא בדבר חסרון היה התורה את ישראל קבלו לא

 לעולם אפשר שאי התורה שהוא כמו ומוכרח מחויב לדבר והמתנגד הזה, עולם

ולדמייהו. לבשרייהו טבח הוי שאמר וזה בכח, נטבח הוא זה זולת להיות הזד,

עשר תשעה פרק

דמילה אליעזר רבי

י ע״א ק*ל דף

דכחיב מילה, כגון בשטחה עליהם שקיבלו מצוה כל אומר רשב״ג תניא
 עדיין רב, שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש קסג(: קיט׳ )תהלים

 דכתיב עריות, בנון בקטטה עליהם שקבלו מצוד. וכל בשמחה, אותה עושין
 משפחותיו עסקי על למשפחותיו, בוכה העם את משה וישמע :י( יא, )במדבר
 רמו דלא בתוכה דליכא בקטטה, אותה עושין עדיין קרובות(, להם )שנאסר

תיגרא. בה
 והשלמת תקון שהיא המצוד, פירש וכו׳. בשמחה ישראל שקיימו מצוה כל

 ולפיכך תוספות, ערלה שכל ערלה ונקרא חסר, הוא ערל שהוא שמי מילה כמו

 זד, והפך שלם הוא אחד כאשר היא השמחה כי בשמחה, המילה מצות את קבלו

 תקון הוא ערלה הסרת שהיא מילה מצות ולפיכך חסר, הוא כאשר והאפל הצער

והשלמה תקוו שהם המצות כל וכן בשמחה, ישראל עליהם קבלו לאדם והשלמה

לא-לב. עם׳ )שם(, לסוטה םהר־*ל פירושי ראה $
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( טוב לב נתיב
פרק

 שסתיו חן לב טהור אוהב )כ״ב( משלי בספר
כי לומר רצח המלך שלמה מלך. רעהו

 נקרא טוב לב לו שיש מי וזה לב טהור שהוא מי
 טוב לב כי מפני טוב לב אמר ולא לב, טהור

 טהור ואלו לבדו טוב לב לו יש כאשר משמע
 אמר ולכך ג״כ. יתב׳ השם אל טהור שלבו לב
 ונחמד למעלה אהוב הוא לב טהור לו שיש מי

 אוהב הקב״ה כי ר״ל לב, טהור אוהב כי למטה
 הוא החן כי עד ג״כ למטה נחמד כי ואמר אותו,

 דבר אין והרי רעהו, געשה והמלך שסתיו על
 למטה, ונחמד למעלה אהוב שהוא עד מזה יותר
 לשמים טוב שהוא לב טהור לו שיש מי לזה וראוי
 ס״ב( )אבות בפרקים התבאר וכבר לבריות. וטוב
 שבכלל ערך בן ר״א דברי את אני רואה אצל

 בו נכללו טוב לב לו מי״שיש כי דבריכם דבריו
 על חן לב טהר אוהב שאמר וזה השלימות, כל

 וכאשר בפנים והלב בחוץ הם השסתים כי שפתיו,
 שהשפתים עד טוב הכל הוא באדם טוב הוא הלב
 הכל ובזה שפתיו על חן לגמרי בחוץ הם אשר
 שהבעל שכמו רע, לב שהוא מי זה והפך טוב.

 הוא רע לב בעל כך טוב כולו הוא טוב לב
 כאשר זכאי בן יוחנן רבי שאמר וכמו רע, כולו
 האדם ממנו שירחק רעה דרך איזה להם אמר

 דבריו שבכלל ערך בן ר״א דברי את אני רואה
 כסף כ״ו( )משלי שלמה אמר ולכך דבריכם,

 רע, ולב דולקים שפתים חרש על מצופה סיגים
 זה כל עם הרע לבו האדם לטמון בא אם ור״ל
 האמת, מבארים הם אשר ובדבריו בשפתיו ניכר
 לכסות חרש על סיגים כסף שמצפה מי כמו וזהו

 צסוי זה דבר ואין כלל נראה יהיה שלא החרש
 רע ללב צפוי אין וכך סיג, כסף הוא כי אליו

בו ואין רע כולו הוא רע הוא הלב כאשר כי

א

 הרע לבו לכסות רוצה שהוא אף לכך טוב, דבר
 כאן שיהיה אפשר אי ולכך ניכר שפתיו מתוך
 לו יש כאשר טוב לב של המדד, ובעל כסוי.

 במדרש שאמרו וכמו הקודש לרוח ראוי טוב לב
 בר ר״ש אמר בלבו ושמח וראך שמות( )תנחומא

 אורים ילבש אחיו בגדולת ששמח הלב יוחי
 לב בעל שהוא מי כי בזה וירצה ע״כ, ותומים

 באשר ובפרט לאחר שיש בגדולה שמח אינו רע
 שורה עליו שיהיה ראוי אין בשנים גדול הוא
 רואה הלב כי הלב שלימות ע״י אלא הקודש, רוח

 ותומים לאורים אהרן זכה ולא הקודש, ברוח
 שלימות ע״י אלא הקודש רוח עליו שורה שיהיה

:טוב לב לו היה כאשר הלב
ורוצה חפץ שהוא טוב לב שהוא הזאת המדה

 בחבירו דבר רואה אם ואף חבירו, בטוב
 זכוה, לכף אותו דן הוא רע שהוא נראה שהוא

 הוא ולכך חבירו בטוב רוצה שהוא מפני זה וכל
 דן רע לב בעלי זה והפך זכות, לכף אותו דן

את שדן הזאת והמדד. חובת לכף חבירו את
 :טובה גדולה מדה היא זכות לכף חבירו

את הדן ת״ר ב׳( קכ״ז, )שבת מפגין ובפרק
 לזכות אותו דנין זכות לכף חבירו

 נשכר העליון מגליל שירד אחד באדם ומעשה
 לו אמר עיה״ב שנים ג׳ בדרום אחד בע״ה אצל

 אמר ובני את-אשתי ואזון ואלך שכרי לי תן
 תן לי אין א״ל פירות לי תן א״ל מעות לי אק
 לי תן לי אין בהמה לי תן לי אין א״ל קרקע לי

 והלך לאחוריו כליו הפשיל לי אין וכסתות כרים
 שכירות ב״ה נטל הרגל לאחר נפש בפחי לביתו

 ואחד מאכל של אחד חמורים ג׳ משא ועמו בידו
 לביתו לו והלך מגדים מיני של ואחד משתה של

בשעה לו אמר שכרו, לו נתן ושתו שאכלו אחר
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עולםא פרק טוב לב נתיב;יבותר׳

 מעות לי אין לד ואמרתי שכרי לי תן שאמרת
 נזדמנה בזול פרקמטיא שמא אמר חשדתני ו.מה

 בהמה לי חן לי שאמרת ובשעה בהן, ולסתת לך
 שמא אמרתי השדתגי במה בהמה לי אין ואמרתי

 תן לי שאמרת בשעה היא, אחרים ביד מושכרת
 מוחכרת שמא אמרתי חשדתני במה כו׳ קרקע לי

 פירות לי אין לך שאמרתי ובשעה אחרים ביד
 ובשעה מעושרים אינן שמא אמרתי חשדתני במה

 חשדתני במה וכסתות כרים לי אין לך שאמרתי
 א״ל לשמים, נכסיו כל הקדיש שמא אמרתי

 הורקנום בשביל נכסי כל הקדשתי היה כך העבודה
 בדרום חברי אצל וכשבאתי בתורה עסק שלא בני

 המקום לזכות שדנתני כשם ואתה נדרי לי התירו
 אחד בחסיד מעשה בנןר תנו ןלזכות אותך ידין

 השכיבה ובמלון ישראל בת אחת ריבה שפדה
 לתלמידיו, ושנה וטבל ירד למחר מרגלותיו תחת
 מרגלותי תחת אותה שהשכבתי בשעה להם אמר
 שאינו תלמיד בנו יש שמא אמרנו חשדתוני, במה
 במהחשדתוני, וטבלתי שירדתי בשעה לרבי, בדוק

 לרבי, קרי אירע הדרך טורח מפני שמא אמרנו
 שדנתוני כשם ואתם היה כך העבודה להם אמר
 ת״ר זכות. לכף אתכם ידין המקום כך זכות לכף
 אצל לתלמידים אחד דבר הוצרך אחת פעם

 אצלה מצויים רומי גדולי שכל אחת מטרוניתא
 אלך אני יהושע ר׳ להם אמר ילך מי אמרו
 לפתח שהגיע כיון ותלמידיו יהושע רבי הלך

 ונעל ונכנס אמות ,ד ברחוק תפילין חלץ ביתה
 ושנה וטבל ירד שיצא אתר בפניהם הדלת

 במה תפילין שחלצתי בשעה להם ואמר לתלמידיו,
 דברי יכנסו אל רבי כסבור אמרנו חשדחוני

 במה שנעלתי כשעה טומאה במקום קדושה
 לבינה בינך יש מלכות דבר שמא אמרו חשדתוני

 שמא אמרו חשדתוני במה וטבלתי שירדתי בשעה
 להם אמר רבי, של בגדיו על מפיה צנורא נתזה

 כך זכותל שדנתוני כשם ואתם היה כך העבודה
 הדן שאמר !?מה זכות. לכף אתכם ידין המקום

 פי׳ זכות, לכף אותו דנין זכות לכף חבירו את
 שהאדם מדה כל כי מצד כך להיות ראוי כי זה

 ל׳( )דף סוטה במסכת כדאיתא לו מודדין מודד
 כאשר שכן ומכל נדון, הוא כך בו ח שהוא בדין

 שגם לעצמו דין שזהו זכות לכף חבירו את ח
 שיהיה וראוי טובה מדה והוא הזה, בדין נדון הוא
מחויב הוא מדין כי לגמרי זאת טובה במדד, נדון

 עצמד- מדה באותה נדון הוא מחויב שהוא ומסגי
 יש בודאי האדם יאמר שלא מעשיות ג׳ והביא

 לדון יכול כאשר היינו זכות לכף האדם את לדון
 אותו לדון לו יש אז קרוב בדרך זכות לכף אותו
 לכף אותו ליון יכול אינו אם אבל זכות, לכף
לכף אותו ידון לא מאוד רחוק בדרך רק זכות

 היה אחד שכל מעשיות ג׳ מביא ולכך זכות■!
 הראשון, מן זכות לכף אותו לדון רחוק יותר

 דהיינו אחד דבר רק היה לא הראשון מעשה כי
 לדון יש אחד ובדבר לי, אין תמיד שאמר מה

 זכות לכף אותו לדון צריך שאין מפגי זכות לכף
 אותו לדון צריך השני והמעשה אחד, בדבר רק

 ]תחת[ שהשכיבה דהיינו דברים בשני זכות לכף
 צריך הג׳ ובמעשה להם, ושנה וטבל וירד מרגלותיו

 למקום שנכנס דברים, בשלש זכות לכף אותו לדון
 וירד השני, זהו תפילין וחלץ אחד, זהו סתר
 לכף אותו דגין היו הכי ואפי׳ הג׳, זהו וטבל
 לכף האדם את לדון לעולם צריך ומעתה זכות
 לדון צריך דברים בשלשת אפילו כאשר זכות
:בחכמה אלו דבריו סידר ולפיכך זכות לכף אותו

 המדה והוא רע לב מדת הוא הזאת חמדה הפך
שאמרו ובמו מאוד, רעה שהיא הרעה

 והיוצא הכל, הוא רע לב בכלל כי אבות כמסכת
 שבעל כמו הבריות, שנאת הזאת הרעה מז-המדדי

 ודן בטובתם וחפץ הבריות את אוהב טוב לב
 הבריות, את שונא רע לב בעל כך זכות לכף אותם
 הרע עין הרע יצר אצל זה דבר בארנו וכבר

העולם מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת

 נחמיה ר׳ תניא ב׳( )ל״ב דשבת ב׳ ובפרק
רבה מריבה חנם שנאת בעון אומר

 ובניו נפלים מפלת ואשתו אדם של ביתו בתוך
 בודאי זה והדבר קטנים. כשהם מתים ובנותיו

 הכתוב, מן לזה ראיה הביא שלא טעם צריך
 דירת אדם של ביתו הוא הלב כי נראה אבל

 האדם, לב שהוא ביתו בתוך היא והשנאה השכל,
 נפלים, מפלת ואשתו ג״ב ביתו בתוך מריבה ולכך

 בתוך מריבה שיש וכמו נחשב. ביתו אשתו כי
 מפלת ואשתו קלקול ביתו בתוך יש כך ביתו

 שהוא שביתו במו לגמרי הוא והדמיון נפלים,
 שאין חנם שנאת בלבו יש הלב הוא שכלי בית
ממש. בה אין אשתו שהוא ביתו וכך ממש, בה
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יט קדושים

^ו/יד/

עא

אונקלוס

 לא בדק שקר תעבדק לא יי: אנא מאלהך ותךחל תקלא תשים לא חזי ךלא טו

 תיבול לא לחברך: החניה בקזשטא רבא אפי תהדר ולא מסמגא אפי תסב טז

בלב! אחוך ית תשני לא יי: אנא דחברך דמא על תקום לא בעמך קוךצין יז

 לא דאם בר. דן הוי• כצדק אחר דכר נלס
 וכר/ דן ׳הוי אלא לי, למה "עמיתך" */6כן

 והוא "עמיתך״*ג/ שאינו מי 137לאפוקי
 זכות, לכף אותו לדון צריך אתה אין שונאוינ/

 לכף אותו לדון צריך ואין ,0שונאו הוא שהרי
______________!140זכות

 וכר. הלעטה המקבל בכית ולאכול
 השיג כבר טעם, בהם שאין אלו, דברים

 שתרגם מה דעתי, ולפי /41עליו הרמב״ן
 שלא לומר רוצה קורצין/ תוכל ׳לא אונקלוס

 לשון הוא ׳תוכל׳ כי פורעניות, לחבירו ימדוד
ז״ל הרמב״ן שכתב כמו תרגום, בלשון מדידה

אריה גור
 )שמות ומנקיותיר׳ "קשותיו אצל תרומה בפרשת

 תיכול ׳לכי /4לרוב* נמצא והוא */2(כט כה,
ו׳קורצין׳ /44ד.( דש )שמ דמלחא׳ כורא עליה

 המגידים רכיל בעלי כי /45כריתה מלשון
 ממלאים הם הדי אחר, על רע לרעיהם

 כי פורעניות, לו שיביאו עד המדה ומשלימים
/46ביניהם ריב מצוי להיות אדם בני דרך

 שהיא עד *4המדהי שמודד הוא והרכיל
 לי: נראה כן ידיו, על בא הריב ואז מליאה,

 ובסוף לייפרע. נאמן לשלם נלחנאמן
 לא איש "איש 0 יח, לעיל )ר׳ מות אחדי פרשת
שם( )רש״י כתב ה"׳, אני עררה לגלות תקרבו

"כדברים". ובד״ל מי״ר, כ״ה "לבדים", נוסחאות שינוי

 דרשת מדוע לבאר הולך (137) צדק. שופט להיות הוראה באן שיש כפשוטו, תבאר אלא (.136)ו
 למה "׳עמיתך׳ שאז בפשוטו, נדרוש אם מאשר יותר ב״עמיתך" תלויה זכות" לכף חבירך את דן "הוי
הבאה. הערה וראה ובמצות", בתורה שאיתך עם — ״עמיתך דרשו ל. ובשבועות לי״.

 רעות וןמלש "עמיתך" מבאר קע^והגו״א בפסחים בוארוכמ ,שעיםהר מעשי טשונא0בדיין (139)
 שלישי שער תשובה בשערי אלו דינים במבוארים (140) .בא ה, לעיל בראב״ע וידיז־ותדוכמבואר

 לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש מעשה יעשה או דבר ידבר אשר אדם תראה בי "והנה וז״ל: ריח, אות
 הבינונים... מן הוא ואם זבות... לבף אותו לדון נתחייבת אלהים ירא ההוא האיש אם זכות, ולצד חובה

 כמו אצלך הדבר יהיה חובה, לבף נוטה הדבר ואם הזכות... לבף ולהבריעו הספק להטות עליך יש
 חובה". לכף ודבריו מעשיו תבריע לרוע... מעשיו רוב ההוא האיש ואם חובה. לכף תכריעהו ואל ספק

 לרש״יי —׳ פירוש 71417^ .32 הערה ובשמותפי״ג ,27 הערה ושם אות פכ״ז אשיתבר גו״א וראה
 שדבריו למספר מראה היה ובזז־רהוא מסוים, מאבל "אתהמספר היה"מאביל הרכילות ששומע מתבאר
 טעם הזה בתרגום נרש״י[ שפירש במה "ואין ח״ל: זה, על השיג והרמב״ן המקבל[. נאצל אצלו נאמנים

 לאכילה טעם ומה ומופת... אות לו יתן ולא דבריו, שיאמין לו ישבע לא הרכיל מן השומע כי ריח, או
 בשמות הגו״א הקשה זה ומעין בו". ענין לאזהרה ואין ההוא, השטות מנהג אונקלוס יזכיר למה הזאת...

שם: הרמב״ן ופירש ומבילתיה" "קסוותיה שם אונקלוס שתרגם (142) .37 הערה ושם ז, אות פב״ה
 ]פסוק צדק איפת תרגום שבן בהם, וכיוצא איפות במו למידות, שם אלא ארמי בלשון מבילתיה "אין

 "תיבול" מילת — פירוש (143) לכך. נוספות ראיות שהביא ועיי״ש, ]שם[״ דקשוט׳ ׳מכילן לו[
 שבת ]רש״י דבר" של טעמו לך אומר מלח של כור לי "כשתמדוד (144) מקומות.. בהרבה נמצאת

 נוספות דוגמאות שהביא כט, כה, שמות ברמב״ן ועיין קיב. יב., חולין לו., בעירובין והובא ד.[. ריש
 — ״קרצו״ ופירוש וכו׳״, ומירק קרצו התמיד, את לו ״הביאו לא: יומא (145) זה. לשוני לשימוש

 וקטטה. למריבה בונתו וכאן קרץ. ערך בערוך וראה הסימנים. שני רוב שחותך והוא לב:[, ]שם שחטו
 שכתב בג.[ ]א, פ״ג האמת בנתיב וראה קטטה", שבולו ]אדם[, יברא אל אומר "שלום ה ח, ב״ר (146)

 שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה התורה ע״י אבל התורה, בהם אין באשר קטטות מלא "אדם
 לעולם, ניתנה התורה באשר ולפיכך בעולם, שלום מרבים ת״ח סד.( ]ברבות אמרו גם יז[, ג, ]משלי

תומה. עד הסאה מגדיש — המידה״ ״מודד (147) השלום״. מז קטרוג אין שוב

״רל'

תי
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 ציצית שיטילו לתלמידיו שצור. י* התוספות בעל
 והרבה כסותו, כנפי בתוך אותו ויחסו בסדינו
 מצוייצת בטלית לקברם שמצוים ראינו רבנים
 קדמוגינו לגדולי ואף פקפוק. שום בלא שלהם
כן. שמענוה בנרבונאד. אשר

 תלמידי של מטתן אחר המספר כל ע-א. י־ס דף
מכוער והדבר בגיהנם, נופל חכמים

 •• עולם וגדולי בחייו. אתריו שמספר ממד. יותר
 חכמים תלמידי של מטתן אחר המספר פירשו

_ _-----------וכלשבןבהייהם-שמצטעריךבנך.
 מן בדבר לחשדו ראוי אין ״£111

 אין בלילה עבירה שעבר ראוהו אפי׳ הדברים,
 לאדם שראוי אלא ביום, עליו להרהר ראוי

 ובמה ביום. תשובה שעשה לב על להעלות
 אדם שבין בעבירות שחטא אמורים דברים
 לחברו אדם שבין בעבירות חטא אם אבל למקום,

 שחברו הדבר שיתפרסם עד אחריו טהרהרין
ממנו. מפוייס

 על שמנדין במשנה סצינו מקומות בכ״ד
 חכם בתלמיד שמזלזל מי על כלומד הרב, כבוד

 ולא בתלמוד מפוזרות וכלן בהוראתו, שיקל או
 אחר המספר אחת, מהן. ג׳ אלא מנה הוזכרו
 בן בעקביא שאמרו והוא חכם, תלמיד של מטתו

 הגיורת את משקין שאין אומר שהיה מהללאל
 לומר עליו חלקו וחכמים המשוחררת, את ולא

 ואבטליון משמעיה ראיה והביאו שמשקין.
 השקוה דוגמא והשיבם משוחררת, שפחה שחשקו
 שספר על ונדוהו כמותה, גרים שהיו על כלומר

 ושלום חס כן אחר אמרוי_%^8ואע בקלונם,
 אדם שום על ננעלת עזרה שאין נתנדה שעקביא
 מקום מכל כעקביא, חטא ויראת בחכמה מישראל

 והשני, לנדוי. היה ראוי מעלתו רוב אלמלא
 דעתו המגים והשלישי, ידים. בנטילת המזלזל

שעשוע בדרך לפניו שמתפלל ר״ל שמים כלפי
מצד יתירה באימה שלא אביו כבזהמתחטאלפגי

חחכמח[ צר1יא

 באן. ברשב״א •וכ״ה אבל. ד*ה שם פסחים
 #•ו הרסב׳־ם ניב 48 כאן. בחוס' הריגב״א 17

 שם 49 גדתה*. לאחר .אפילו הי״ב תודה תלמוד
 הביא ה״י אבל סי־ד וברסב׳ם ב, בז 50 הי׳־ד.
 ת*ת הל׳ בכ״ם ועיין נידוי, שחייב כתב ולא הדין
 הרמב־ם. על בן הק׳ שוזראב״ד ירוחם ר׳ נשם שם
א. קכא 52 נד. אות שם ת-ת הל' רפב׳ם 51

 עצמי ומבטיח גמור בחסיד עצמו מחזיק שהוא
 לא מקומות ושאר מלפניו. ריקם לשוב שלא

 מנאום המחברים שמגדולי ואעמ״י לנו, נתבררו
 המקומות כל מנינו שאלו תדע בחבוריהם

 יותר לנו יצאו עליהם שמנדין בתלמוד שמצינו
 קטן"* מועד בסוף מהן ואחת שבמנינם, מכ-ד

 בעיר שהמת בשעה מלאכה עושה על שמנדין
 מי המנדה מנו " שהם וכן צרכו. כל לו אין אם

 זה את להוציא באת ואם נדוי. חייב שאינו
 אחר לך יש הרי שכתבנו באחר ולהשלימו

 שטבע איש אשת להתיר שהורה תבם י,נ ביבמות
 על שעבר גודר וכן ליגשא, סוף להם שאין במים
 בר לשאלה לו שנזקק חכם שכל תמיד נדרו
 הדברים נאמרו לא בכאן שהרי ועוד ,”נדוי
 כלל מקום ומכל במשגה. הנזכרים בנדויים אלא

 בהוראתו או חבם בתלמיד המזלזל שכל הדברים
 יחיד שכן וכל לנדותו, ראוי וקטרוג נצוח דרך

 סוקלין ב-ד בנדויו שמת וכל המרובין. עם החולק
 ארונו על אבן ממחין ת״ח היה ואם ארונו. את

 מן מובדל שהוא מפני אותו סוקלין שהן לרמוז
<*. הצבור

 ואשת הגר אשת וכן והמשוחררת הגיורת
 לקנוי בסוטה האמור כדין הוא הרי המשוחרר

הגשים. כל כשאר והשקאה וסתירה
 בלילי צלי לאכול שנהגו שמקום ידעת כבר

 שלא שנהגו ומקום אוכלים הזה בזמן פסחים
 אין מקום בשום מקום ומכל אוכלין, אין לאכול
 ועל כרעיו על ראשו ר*ל מקולס גדי אוכלין
 ממנו חסר בחוץ. קדשים נאובל יהא שלא קרבו,
 נמו מקולס זה אין אבר ממנו שלק או אבר

במקומו•*. שיתבאר
 חוליא בין חול ונתן חוליות שחתכו תנור

 הוא, זד. וענין טומאה. מקבל זה הרי לחוליא
 כלי אלא לקרקע, מחובר היה לא שלהם שתנור

עושים והיו טומאה. מקבל ולפיכך המיטלטל חרם

 חילק דבינו 54 שם. ננ-ם ועיין א כ נדרים 53
 א טו מחק פמגסר׳ וצ*ע אדם, כל לשאר ת־ח בין

 ואולי אבן, סניחין אלא סוקלין שאין שם ששוכח
 נדו, פ*ו עדיות בפלא-ש ונ-ם חולק, שם שת-ק דעתו
 אלא בזר" שנסתפק ספרי-ש ד״י של תלמידו ועיין

 ברסב-ם ועיין בן, משסע לא שם מדק רבינו שמדברי
פסחים 55 בש-ם. ונ״ה סוקלין שאין ה״ר ת-ת פ־ז
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 רל״ז רליו רלד. כמנוד.

רכיל
םהר־ם.שי? .

 '0100 סססיס 105 ומן "נרו 08 6110 לממן צא 0נ! סר״ 6מ0
 להורים יוסף ר׳ סוכמו ולכן מכרו דין להפחית כעצמו נאמן אינו

 בזכותי׳ להמוכי יסייב לפנין אבל יממהוא■ דסולא שלומו ע־י וס
 צורבא למימר שרי ירפו דלא ונאחרא ס׳ז בסצמו תאמן נראה
 לר*נ זה לשלוח צריך היה ולא שם בנדרים בדמסיק אנא מרבנן

וא׳יש:
 תשסונו בצדק מקרא דדרש ברייתא פל לי קשה ובאמת נ(
בנדרים הא שאמך לסם מינרא לי' למשרי סמימך ־ י"4*׳ י יי

בבאו דהחס נימא ואפילו בראש מלק הנופל בכהן הוא דרינא אמרי'
 דאז קדמו אפילו ילסיק משסוס דבצדק ומקרא כאמד לפניו שניהם

 זכה כבר דאירך היכא ככהן ואפילו הראשון זכה מר הדין מצד
 מקרא למילף איצטרך ולכן האחר לרמות מפלה לכסן אק בהקדמה

 ודוחה פדיף התורה דכנוד דפשה מוס׳ של שני מי' לפי קשה אעתי
 ממימך חשפוס דבצרק קרא ל״ל קשיא שוב א׳כ כגדול דקפן לפשה

 ולהביא ליישב ■ונראה במגרי׳ למשרי דצריך ללמדנו דכא רשיי תופרש
 דאסילו א׳ סעיף בהג׳ה סיו סי׳ מו*מ בשו׳ס שפסק למה מכאן ראי׳

 זהוכסמ׳מ השיגפל שם והלח לח׳ח אס׳המקדמק אמר בדק סממו
 במצוה הפוסק קיי׳ל הא לכאורה וקשה דכה׳ת פשה משום-כ' שם

 מן קטנה היא בה פוסק שהוא המצוס אס אפילו המצוס מן ספור
 טמאי גכי שם ונסרשיי ע־ב כיה נסוכה כדילטינן האמרת סמצוה

 ופטורים במצוה פסוקים הם בדינו סתמו מר אס וא־כ מצוה מם
 המרדני כיוון שלזה ואפשר יקדימו ואמאי המורה ־כמד ממצוס

 סקיה שם הסמיט לסמים תשמפון כגדול מקטן שהקשה בשמפתין
 קרא איצטין לכך נראם אמנם בדינו סתמו בכבר משמט דמשנמוון

 שייך ■הדרש וזה נדים סתמו אפילו יוסף לר' פמימך "משפוט בצדק
 לא סחורה דכבור ופשה ■זה שייך לא קרובו אבל סםים־פצמז אצל

 ולכך ממצוהכדלפיל סטור במצוה יסוסנן משוס בדיט בסתסו שיק־
:קדים לא בדינו סתמו אס קרוב גבי

עלתתג
הוי דלא משוס זה פל לוקק ואק וכו׳

י*

מצוהרלו
 רי*א מזיוה היא ולהרשמן .להרמב׳ם זרו נדע והיא

. ונדע-עיז

 הכפיר להשוות ריל פמימך משפוט בצדק שנאמר בצדק לשמם מיע
ירק הדין הדיין־דהיינו ושיודע פומד, ואמר יושב אמד יהא שלא

 בנקיבות ובין כזכרים כק שייך וזה זכות לכף חמיו וירק אמד,
 יוסף ל תני שכועת-העדות דברים זה שלפני במצוה וככר־-אמרט

 לדונו השתדל וכמצות בתורה שאמך פס סמימך משפוט בצדק מן דררשי׳
 דלפיל דטפמס-כקו׳ ואסשר הנ׳ל דרש הביאו לא המצות והמוני יפה
 אמנם סמ׳ש היו כהניס דוד מבני סיב בנדרים ילטיק כנר חה

 עמיתך תשפוט בצדק מן למדו איך הבנתי לא הדרש גוף באמם
 יחיד לשק מדכחיב הילסומא דפיקר ואפשר ברישא חיגרי לי׳ למסרי

 במורה כתימשטמיח להקדים זה דין אכל בשלשה משפט סשפוט־הא
 דרשו ולכך ימיר אפילו אומו ומכיר במודם מציא פיקר זה ובמצות

 המכירין שלשה בפיח לא דלוה התית להקדים פמימך משפוט בצדק
 דימידכשר מומי' דס׳הרמב׳ם פ־א ג׳ בסנהדרין ר׳א ולס-ז אומן,
 וממילא יחיד בלשון פמימך משפוט נצדק, מדכת־ב ממונות לדיני
 לא דמשיה אפשר ולכך ברישא חגרי׳ למשרי קרא מהאי מוכרח אק,

־ : זה דין המצות מוני הניאו
 דן דיחיר הנ׳ל ני׳א דסובר הרמבים פל מקשים רבי□ ב(

פיי׳ש דין דיניהם אין שרנו דשנים כ׳ ואסיה מהית
 לשיס מגיל יקשה דלכאורה כנ־מ דרך ולפנ׳רמל ג׳פ׳א בסנהדרק

 ם־אטיב בכתובות יוסף כי׳ ס־ל דילמת דין דיניהם שרנו נ׳ לריא
 כי> ואיה זניני זכיני׳ הוי לא חנק אפ׳ג ליונן לא ימן דאמור כיון
 דגמיר מד איכא מסתמא ובג׳ קרנות יושבי משום דאמר די״א ונראה ק

 אם וממילא בחד סני תקנה לנמר גם ואיה בסד רק הוי ג׳ איב
 שדנו בי לדידי' הש׳ס הוכיח ושפיר מועיל פנ'מ גמיר באמת סי

 כטפם דאין נימא אי אכל קרנית יושבי אינם אס דמינו דין דיניהם
 בסיב הרמבים וכמים כך תיקנו רמזיל רק קרנות יושבי משוס

 אל מנן דאבות ונסיא ג׳ שיהיו עד סופרים דמיברי י' הלכה בסנהדרין
 מסמייפא דלא איכאלמיחש ג׳ יבפיק מזיל יאמרו כיון ימייי דן תכי׳

 ס׳ בכתובות כדאמרי׳ בחר יכילכמא אליבא היק לאסוקי מילחא
:כנלפיד פיי׳ש דכותמא ביפא אפילו רבו לפני יורה אל סיבילסנק

רלו מצווה
 ר״ב במיה היא וילהרטבק .ק*ם לית להרסבים והיא

. קל״ה ולית
לא שנאמר רבר,פליו שכנגיו ■דבריה לסנרו להגיד שלא מליו/

, נסמן רכיל מלך
 קאי זה לאו אמנם מסנהדרק בפייח ננדבורו הרטבים כמ׳ש מפשה

 שיר ומוציא מנטרה בסיג הרמכים כמיש רס שם מוציא מל גיכ
 מסורי ויסרו ויסרו בנז׳ש ויציף אותו ויסרו קרא דגלי משום לוקה

 ויסרו דיליף שם סי' ודשיי סיא מיו דף בכתובות כדאימא ומורה
 מבן בן כדילסינן בן שיר דמוציא אותו בויסרו גס נכתב כאלו דהוי
 דילפיק בפשיטות סירש לא למה מליו דקדקו וכבר הרשע הכות

 דאי רשיי כוונת ונראה מלקות ט׳ דאית ומורה בסורר מויסרו
 מינם דיין ונימא מסשה דווקא בפיק יילמא יליף ומורה מסורר
 דווקא ליין הינ מפשה יאיכא מד חייב אייו ומורה סורר מה ומינה
 ובממ׳ס מסנהדרין נפייח כלסימ כמ׳ש כמינה פיי לה דמשכחח מעשה
 כאלו דהוי אלא יציף ומורה מסורר דלאו סרש׳י לבך רביו סי' מיויר
 אפ׳ג דהתס הרשע ככוח מבן וילפינן בן שיר במוציא כאן כתיב

:ממשה דליכא
 אפילו מלקות ילפינן דלריי פ׳ב מיה ברף שם סי׳ רשיי והנה ב(

דהא פ״ז הקשו ומום' רכיל מלך רלא מקרא בעל כלא
 ליישב נראה ולעניי מניל במשיר אזהרה אמרינן מיו בדף שם

 דאין יאעיג ס׳ שורש המצית במנק סרמביס סל לי קשה ילכאורה
 מנש ילא אלא מפורש יהעונש הינא מ'מ שבכללות לאו מל לוקק
 מסנהדרין וראי׳ סגי שבכללות מלאו אזכרה רק הוי אפילו הזהיר אאיב

 עייים הדס סל תאכלו מלא ומורה לסורי־ אזהרה ילפינן סיג דף
 מקיו דאסילו פוד כתב כ׳ בשורם המצות ובמנין משוס דיה בתוס'

 ולפיו סיז פל־ג בשרשיס והרמבין משורש דהפונש היכא אזהרה הגי'
 אזהרה יליף לא נתן דלר׳ מ*ו .,דף בכתובות קאמר מאי לי קשה
 לזה' וקשה לוה רך הניד יהי' שלא ללמד דאיצסרך משום רכיל מלך מלא

 אוסרם גס מ'מ כזה הדרש גס דילפינן ניהו לי וקשה כאן בת'כ כדיליף
 מיל להרמבים והא שבכללות לאו דהוי אלא למילף איכא במשיר

 שבכללות מלאו אפילו אזהרה למילף טבל שסיר מפורש דהפונש כיון
 מלא ללמוד הוא הש׳ס דכוונת לרסיי מזה ראי׳ להביא ים ולכאורה

 סיירי וביסרו בטל בלא אפ-לו דלוקה דסובר שם לריי רכיל שלך
 נתן ר' אמר לא לכך רכיל תלך מלא מלקות נס דיליף וסכיח בבטל
 ”לר ליקק ושפיר שבכללות לאו. דאינו רט דבר מכל מוישמרה אלא
 לעוציא נס אזהרה טל בא רכיל מלך דלא דקיייל לדינא אבל פלה
 ילסען ילדי רשיי כ' ושפיר מדיפות בסיז סרמבים דפסק כמו שיר
 בו שאין דלאו רסיל למסמי׳ יורא .דר׳ בפל בלא רכיל תלך מלא

:לי נראה כן לוקק מפשה .
 רכיל מלך דלא דיפום מס׳ בס־־נ הרמנ׳ם לפמים אפשר ועול נ(

מזה ששמע מה מביא יהא שלא אחד דברים ג' כולל
 ווה חברו בגנות המדבר כזה בכלל וגם דקרא פשטות וזה אמר סל

 דסשטא ואע־ג הלשסיר נרוט והיותר שיר מולא הג' הרע לשון נקרא
 מקיו נשמע מה לומר צריך לשכיר של הראשון . מלק טל קאי -דקרא

 ממיא בסיד הס'מ כמים וצ׳ל הדין מן עונשין דאין קיייל דהא אלא
 שוב אב ממק איסור שאר או פשה איסור ידמינן קיו דבלא דהיבא

 .דונשמרת ׳דאמר נתן דר׳ אוביל ולכך מלקוח אפילו מק׳ו ■ללמוד נוכל
 יהרהר שלא על דמףכקראקאי דאפ׳ג מכל מלשון איסור רק יליף
 ונשמרת מנח איסור ירמיק וממילא הרע לשק גס ילפינן מכל מ'מ
 מקיו רכיל תלך מצא אזהרה צמילף דנוכל נתן ר׳ מודה שפיר שוב

:רשיי בכוונת לומר לי נראה כן
 והוא לחברו למסור שלא כלאו ג*כ ילסינן קרא מהאי והנה ד(

להצילו וניחן כמומר דדינו כחמורות מסבירות אמד
 מפשה שעשה ולאחר נרמה חייב ואמסור אלך כשיאמר מיד בנפשו

 מיק ובפניי מוסזק מסור הוא אאיב להורגו רשאי אינו שוב יהרפ
 ימומר לקמן אמריק הא לשלם מסיר חייב למה הקשה קייו דף

 דאמוי דבמר כיון נימא■ ואפילו קלנ׳מ מצר סטור יהי' איב להרגו
 רשפה משוס ברירשפתו משום לומר שייך אינו איכ מיתה חייב אינו
 נדיב איט מפוח האחוי טל שחייב זמן שבאותו ממייב אמה אחת

 מוחזק במסור שכרי הקו׳ דפמדה כ׳ מוחזק נמסור מ'מ מיתה
 חשלומק דמיוב נימא ואי סיייש להרגו מותר מפשה לאחר אפילו
 לא אס לקנוס לסכמיס דראזי דאיביל כך כל• קשה איני קנס הוא
 מה לפי אמנם יפשה ולא ימנט שסייה כחטא מן להצילו כדי נהרג

 דכנר משוס המיתה אין דהרי ליק ולמניד קשה בוודאי דינא דאמר
 כחיוב וא'כ אמרים ימסור סוד למסור מוחזק דהוא כיון אלא מסר
 לרכא מבפי׳ לא ואיכ מיחס חייב שהוא זה בשביל לו בא לא ממין
 לזה ממון אשי רב דיה ל׳ דף כחובות במוס׳ אליבי׳ דסובר -למאן

 החם התוס׳ לסמים אפילו אלא שסיר דאתי חייב לאחר ומיתה
 וא־כ לניט כחיוב הוי להרגו מצזה דלכיע כיון רודף דגני במסקנא

 דאמר לעיל ירמי' דר' מהא גרפ דלא נראה מ'מ במסור ההיד
 יסשה אס אפילו שמסר רגע מאותו ה'נ וחייב קנה דאגני׳ מטידנא
 חייב איט ומיפה ממון אתחייב כנר פוד ימסור ולא מיד חשובה

מלפ׳ד מסור בחזקת ונשאר פלט חשובה קיבל שלא זמן מאותו אלא
דהרי
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רנא(רה ו.תצא כ׳מעין

 במסורה ב׳ .ביתך תוך אל ואספתו .3'^
 ואספת היינו מצרעתו, ואספתו ואידך כאן
 ואינו בביתו כליו שמאסף ביתך, תוך אל

 וזה מצרעתו, ואספתו אזי משאילם,
 היינו עין, צרי על באים נגעים שדרשו

 על נגעים באים בביתו, כליו כשמאסף
 החושד ד״א לו, שיש הכל ורואים ביתו

 לו שאבדה ומי בגופו, לוקה בבשרים
 ולוקה בכשרים, אף בכל חושד אבידה

 האבידה כשתאסוף ונמצא בצרעת,
 יחשוד לא אזי לו ותחזירנה לביתך

מצרעתו. אותו שתאסוף ותגרום באחרים,
הטורים כעל

 שיו את או אחיך שור את תראה לא
 כגון לגמרי נדחים כשהם היינו נדחים.
 מהם, והתעלמת אזי וביו״ב, בנהר טבועים

 רואה, כלא עצמך את לעשות אתה צריך
 השבה, בדי בהם יש אם הכוונה השב

 לך אפשר אלא לגמרי, נדחים שאינם
 לאחיך, תשיבם אזי נדהם, את להשיב

להצילו. כדי לראותו להשתדל אתה חייב
יקר כלי

 שידרוש פירוש אותו. אחיך דרש עד
הטורים כעל בו. סימן לו שיתן שלו האות

 שאין פי על אף לשמלתו. תעשה וכן ג.
 תחשבה אל כך, כל מצויה אבידתה
סורגו מדעת. לאבדה

 נסמכה אשה. על גבר כלי יהיה לא ה.
 לא האשה כי למלחמה צאת בעבור
 תצא היא ואם הזרע, להקים אם כי נבראת

 לידי בדרך תבוא אנשים, עם למלחמה
 נתמלא שלא היינו גבר, ילבש לא וכן זנות,
חטא, לידי ויבוא ביניהם ויתערב זקנו

 ברוב וכן היה ישראל מנהג כי ראיה ומכאן
 איננו האנשים מלבוש להיות המלכיות
אכן ביניהם. הפרש רק הנשים, כמלבוש

עורא

 "כלי בגימטריא אשה. על גבר כלי
תורה. לבתו אדם ילמד שלא רמז תורה"

הטורים כעל

 זאת פרשת נסמכה צפור. קן יקרא כי ו.
 הוא אכזריות כי והטעם בדרך, בעבור

 רוטשה, בנים על אם שיהיה הלוקח, בלב
עזרא אבן תשחטו. לא ושה שור■ ובן

 נסמכו הבנים. על האם תקח לא
 מצוה גוררת דמצוה לומר אלו, פרשיות

 כך, אחר הכתובות המצוות לכל ויזכה
 ויזכה מעקה, חדש, בית ימים, אריכות

 ולשוודים,וחמורים,ולטלית לכרם,ולזרוע,
 הכתוב שאמר זה יקרא בי ר״א וציצית.

 ולא עושר עושה ילד ולא דגר קורא
 מרום כבוד כסא אחריו כתיב מה במשפט,
 ללמדך אלא לזה, זה ענין מה מראשון,

 ביצים להביא דרכו קורא הנקרא שהעוף
 ויוצאים עליהם ויושב עופות משאר

 עליו ועולים אפרוחים ונעשים מקליפתן
 וכשהוא אותו, ואוכלים כנפיו את ומורטין

 ומוצא יכול אינו לברוח כך אחר רוצה
 זה, לו גרם מי ואוכלו, שרץ או חיה אותו

 עכו״ם כן כמו שלו, שאינם ביצים שגזל על
 ביתו שהחריבו הכבוד בכסא ידם שפשטו
דעתזקגים זכרם. יאבד לסוף היכלו, ושרפו

 פרשה זו גם לפניך. צפור קן יקרא כי
 וגר, תשחטו לא בנו ואת אותו מן מבוארת
 אכזרי לב לנו היות לבלתו בשניהם והטעם

המין, לעקור ישחית שלא או נרחם, ולא
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תסקץ סהרי״ל * פסקים ותשובות שאלות !08
 שיתחייב סברא בלבם אז עצה לא דכאן י״ל אך קכ״ח. סי׳

 רחוק, שבתנאי חוב עת ]אף ערבני לחבירו באומר ושאני כלל,
 וע״ב ע״ז, דנחית אדעתיה[ אסיק בדיבורו עתה הא מ״מ

 דוק. וטוען, ערעור כל ממנו. להשקיט הלה .נתרצה ־
שלי להציל לומר שיכול שפ״יו .דסי׳ בהך נכתפהנו רלד(

 שאס ספק ׳הדבר היה אם מהו נתכוונתי,
 או בחנם, מזיק נמצא הניעו, לא שלו גס לחבירו היזק יוגרם
הכנסתי אזיק לא ושלך שלי אצילי שמא ספק' משוס נימא

הצלה. ספק למען הפסד. בס׳ אותך
שלא הוצאות -עם דעקרעט המוכר בחחר פסקנו דלי׳(

הידקו, לסלק ׳־א״ל לעכו״ס, ד״ת עפ״י י
 ד׳ בסי׳ משפט נתיבות למ״ש למלוה שטר שהחזיר שליש כמו
 הקרן עבור הכל ומכרתי לב״׳ד שומע היית צא אולי ספק הוי

 ובמכס לקנסו, יכולים אגו .אין מ״מ עשה, טוב שלא ואף'
 באמה לסלק •יכול אס מ׳׳מ אך עור, לפני על עבר ליהודי

השבתיאבירה, בכלל ה״ז עליו,.דוק[ להבל ]לא אתההיזיק
—דם. על תעמוד ובלא

 ; הוי לכאוךה .. מסרו. ואחד והשכין, מעכו״ס גנב אחד רלו(
רשות שינוי 'בעינן דלא לי נראה יאושףובעכו״ס

 ׳בעכו״ס, בעי לא דהשבה משפט הנתיבות שכתב למה ממש,
 לחודא. ביאוש קונה איסורא דבדליכא שס״א בסימן שכ׳ ולמה

 להשיב. דמלכותא דדינא שנ״ו בסי׳ כ׳ דכבר אינו, זה אך
 הוי דא״כ אך השוק, דתקנת ממון על מוסר הוי עדיין אך,

 ועיין שיעבודו, אלא שלי איני המשכון דהא דטרס, גורס
 שם החושן בקצות חזה ראיתי ]שוב ד׳. ס״ק שפ״ו סי׳ ש״ך
הדעת, דשיקול מסוגיא גרע, דימשכון מ״מ.י״ל אך הנ״ל[, סי׳

ל—וצ״ע. י
 לגבות שיכול לעכו״ס פרוע שטר במוסר נסתפהגו רלז(

אין ]דאל״כ למסור, דמי לכאורה בעצמו, י
 לפני דבריו להגיש צריך שהוא רק למסור זה בין לחלק טעס

 שהוא יודע איט והעכו״ס השטר לעכו״ס במוכר גס השופטים[,
 סי״בדלא שפ״ח סי׳ מסוף וראי׳ ג״כ. דחייב לי נראה פרוט,
 דאינו ליה מיפוק ואמאי, לעכו״ס, באמת חייב כשהיה רק פטרו
 עצמו[ שמסיע דהודיעו הא עדיף ]דלא שטר מוסל אלא

 ואילולי העכו״ס, יתבע ודאי באמת שמגיע כיון לומר וצריך
 סתס דתפיסה י״ל או—לשלם. צריך היה פסידא מיקרי ■דלא
 אינו השטר ענין אבל כמוסר, והוי לעשות עכו״ס בכח ודאי

 בסובר הדין כן גס זה ולפי דוק. השופטים, לפני אלא תועלת
דסוף הך י״ל ובזה — וצ״ע. לשלם, חייב באמת שמניע העכו״ם

 —לשר. שימסור ויודע דהיינו שם, זבש״ך ט״ו סעי׳ שפ״ת. סי׳
־■*-•'* *'*י־■־׳׳•. יי •- •׳< •י י, ־ -י־ * ־ .׳.•_, ■ ־ ; ■י ?׳' י• ' - .,:• ,י

 בו ידע שלא יאראל על חוב לעכו״ס מגלה נין1ל? (חרל
שפ״ח סי׳ דסוף להך דמי דלא >ז׳ל: היה כלל,

 להפקיע, שרי הא כלל העכו״ס ידע שלא דכאן נכסיו, כמבריק
 )הובאו הקדמונים בפלוגתת זאת ותליתי חיובת, ליכא ואולי

 במוצא עיב וסי׳ ומהך כלל. חינבא לינא אי פ״ו( סי׳ סוף באו״ת
 דקי״ל לעכרם ומחזירי עכו״ס שממישכךמ״י ישראל של משכון

 לו ונקנה שומר ׳מיד נגנב אילו •דבאמת ראיה, אין מסור 'דהוי
 החפץ הלוקח והחזיר והוכר, רשות, שינוי• גם היה ושוב ביאוש,

 דיהיב הוא דמתגה לו, לשלם השומל תייב. דמ״מ. ודאי לבעליו,
 כיון נימי/ אנו ולפ״זאף לו; להשיב, צריך היה כיון.שלא ליה

 מצד א״כ לישראל ונקנה לעכו״ס, אבידה להשיב דא״צ דקי״ל
 'דהישראל הוא, דמלכא דאפקעתא ואף. ממש, אבוד היה העכו״ם

 מצדי, אלא מצדך זה אין מ׳׳מ רעהו, ■לישראל להחזיר. חייב
 —ודוק. מסור, והוי לישראל, ממש מחויב זה עכו״ם היה נמצא
העכו״ס-השומר,”ת ?נאבד דעלמאנמי בפקדון גס דלפ״ז אלא

 י . נר^"3עי׳'סוס׳ דייניק, דכדיניהס בלא׳ה י״ל אך
 משך חמע ואין הפנקס שנאבד אללינו הסתפקנו רלט(

אי מהו. .ישן, ׳,שיה טט״מ .מספר'ישני
 דלנ״כאיכא כיזן או הדין, על נעמיד תקנה ספק נדקי״ל נימא

 נוציא בודאי וא״כ התקנה, כל נשקיע כן נעשה ואס ישן^ תקנת
 ספק שבין ההבדל־ כלפי ניטה והעני! —דוק. כדין, שלא ממין

דרבנן. באיסורי 'בחד חד לתערוכות איסור
מ״ע משום סדום מדת , על לכוף מהו נסתפהגו דט(

 ואל בשב ירק לומר גדוחק לרעך, ואהבת
 ע״ד תעמוד לא וכן אבידה השב גם מציגו, דכן נאמר, תעשה

 בין נפ״מ )א דבממונא ג״כ משמע יט,א, ברכות עי׳ ]וכן רעך
 מה״ה, חייב אינו ירוצה שאינו במקום ואולי לשוח״ת[, עשה קום
 רוצה באינו אף שחקנו הוא־ ותז״ל לצער, י ד כ ירצהב שלא רק

 דבשו ומציל יינו שופך. משל פסידאעי׳ד לו שאין כל ,יצרי לכיף
 ח י י ר ה ל רוצה אם עכ״פ אבל—צי. ערב יין לנמר יכול דמה״ית

 ויפה לא, או מ״עוו ג״זבכלל אי צ״ע ו, ר י ב ח ל ש קו נ! י " ע
 מה״ת דשרי •יושמע דהמדמע סוגיא בימין מרש״י ר״ז, אתי העיר

 כשרוצה ע״פ והיינו היזק שחיה לא לח״ד ניכר שאינו היזק לעשות
 בשאר מתכיין שאינו דבר ע״ד והיא לצעורי, משום לא בכך

 ובהצלת רישיה. בפסיק אף דשרי משמע ה׳ סי׳ ב״ש עי׳ איסורין,
עי׳ צער, בהצלת ואף עתה, לעת ממוט לפזר מחויב נפשות

)ח,ב(. קידושין

 על קצר ביאור הצגנו אגדה, בדבר הפסקים חלק לסיים כדי

זכות. לכף האדם כל את דן הוי מאמרם,

בעלמא, למצוה ואס —ההיפוך. רואית עינינו לכאורה (א
בנפשינו. שקר נעשה איך

על טובה להחזיק הלבבות התיבות שכתב מה ירוץ ב(
 מקיימין אדם בני היו לא שאל״כ שהוטבע, הבושת *

אם. כיבוד אף
פנים עז שהוא מי תענית( )ריש אמרם כוס׳.* זה ולדעתי ג(

 צדיק אינו שע״כ והיינו בעבירה, נכשל לסוף
 חכמים, מחדות היא זו והלא פניס עז היה לא שא״כ גמור,

הבושת גדר דפרן כיון אכהי בינוניס, מכלל נפיק דלא ואם
בעדו. יעצור מי

במהרה לא ביישן, שהוא לאדם טוב סימן :אמרם ומפולש ד(
חוטא. הוא

זצוק״ל. המחבר הגאון טבתי״ק ם״ו( פ״א )אבות הז״ל מאמר

 ע״כ כ״ל, חט>/ ואי׳ יהודים, יו״ד שיש עיר נבחין, בזה ה(
כמו שיחטא השני כן לא לגמרי, הבושת גדר פרן

 בפני רק מתבייש שאינו לבד לא כי כ״כ, לעזות צריך אינו כן,
 פז אינו שיחטא הג׳ וחלילה מסייע, לו יש הרי נס אף ח׳,

 אס כי כלל לעזות א״ל שיחטא הה׳ דבר של כצלו כ״כ, פניס
שמיס מלכות עול לפרוק ו

 עוצם מחליש בפרהסיא שהחוטא השס, חילול ענין תהו י(
באדם, הוטבע אשר מעון והבושת והחרדה, הפחד

רבים. מכשיל ע״ד והוא
 למען זכות, לכף לדו: ו נ ו צ ע י דחז״ל א', אות ומובן (ז

הבישה, גרר לפרוץ בלבבינו פתח לנו ימלא לא
 את״כ יערב איככה צדיקים שכולם צבבינו על נחקוק וכאשר

כי דופי, שמן אחד בכל ימצא כאשר כן לא תבשילי, להקדיח
ברוחו. חושל באין ח״ו ליכשל עלול הוא אז



פסחים מסבתא מועדים קטז

 שהרגוהו ן.״ש ועכ״פ ואכמ״ל( צ״ב וד״ז לגמרי הקרבן

 ידי על פסח הקרבן בחלק שזכה באונאה, שהשתתף מאחר
 למכור או לקנות שלא הב״נ מוזהר ובזה ישראל, את שרימה

מיתה חייבוהו ושפיר אחרים, שמטעה האי כי באונאה

והרגוהו.
 למיגדר עכו״ם להרוג דיו לבית כת שיש ועוד^ע״ד

ונמצא ישראל שהוא ברמאות שבא וכיון מלתא,
 לעכו״ם להורות קטלוהו, להכי המקדש עבודת את מקלקל

קל יהא ולא מאד חמור שהדבר לעולמים, כן יעשו שלא

בעיניהם.
הוראת משום העכו״ם שהרגו זה להוכיח.....כתירוץ ונראה

החכמה: אוצר

 או גזל על שמצווה לעיל קמא תירוץ דעל שעה,

 דשור מפורש י״ט( )סימן דב״ק פ״ק שברא״ש קשה דינים,
 הנכרי מן מוציאין דאין ישראל של לשור שנגח נכרי של
 כ״ש א״כ בע״א נהרג שגופו ואף ע״ש, כשרים בעדים "י*"׳

 נזקי דנין אין שבעכו״ם וצ״ל בע״א, דסגי צ״ל היה ממונו

וכיון ישראל, בדיני היינו אותו דמחייבין מאי וכל בהמה,

וזמנים קצא סימן
 כדיני אלא לדונו אין ע״כ ישראל בדיני הוא חיובו שעיקר

 ה״ז דמלכים פ״ט רמב״ם ועיין כשרים, עדים בשני ישראל
 עליה שנסקל דישראל המאורסה בערה על שבא נח שבן

 כדי עדים שני שצריך ברא״ש הביאור וכ״ה ישראל, כדיני
העכו״ם. על החיוב נפסוק שאנו

וכמבואר בהמה נזקי דנין לא שעכו״ם הדין עיקר אמנם
 עליו תמהו כבר )ה״ד.( ממון דנזקי פ״ח ברמב״ם

 תם גם שבדיניהם רפ״ד דב״ק בתוספתא מפורש שאדרבא
 וע״כ ה״ג, פ״ד ב״ק בירושלמי מפורש וכן שלם, בזק משלם

 דנים שהעכו״ם י״ד( סימן )ח״ב יואב" ב״חלקת מפרש
 ישראל על אבל בע״א, אפילו לעכו״ם עכו״ם שבין היזיקות

 ע״ש, בע״א שמותר אף עדים בשני אלא לדין חיוב אין

 עכו״ם שהוא לנו שנתברר מה שכל דמשמע הכא ועכ״ם
 להורגו אפשר אי ישראל בדיני א״כ פיו, הודאת ע״י היה

 שעה. הוראת משום שהרגוהו בסוף כמש״ב ועכצ״ל כה״ג,

עדים ב׳ והיו באחרים היינו בתריה שבדקו אפשר )ומיהו
וא״ש(. לבד פיו בהודאת הרגוהו לא ובאמת

קצב סימן

לרשעים וסנגוריא למצות מקדימין זריזין

 וישכם מדכתיב למצות מקדימין שזריזין ילפינן ד. בפסחים

מכאן מוכח היכי בתום׳ ותמהו בבוקר, אברהם
 דהא מצפרא, טפי מקדימין ואין למצות מקדימין שזריזין

 בלילה, יחידי יצא לא חכם דתלמיד קרא מהאי ילפינן

 נמנע היה דלא דעקידה מקרא מוכח דהכא התום׳ ומפרשים
 ניזוקין אינן מצוה ששלוחי בלילה יחידי מלצאת ^׳הם

 אברהם מוישכם מוכח והתם עמו, היו נעריו דשני ועוד
 שלא היה ויחידי מצוה היה דלא סדום גבי דכתיב בבוקר

 תמוהין התום׳ ודברי ע״ש, סדום של במפלתן שיראו רצה
 בתום׳ וכמבואר סדום על להתפלל יצא סדום במפלת דהרי

 להתפלל היה יכול סדום במפלת גם וא״כ ע״ש, צ״א: חולין

 אדם שום שיהא רצה שלא שם בתום׳ ופירשו אתו, ונעריו
 שפיר ולכן ע״ש, דוקא יחידי יצא וע״כ תפלה, בשעת עמו
 שמותר ביום אלא בלילה ולהתפלל לצאת לו אפשר היה לא

יחידי. לצאת לו

 מפי ששמעתי התום׳ דברי בביאור באה דבר כאן ונעתיק
טייטלבוים יואל הרב מסאטמאר האדמו״ר הגה״ק

 וביאר דוקא, יחידי להתפלל דקדק למה שתמה זצ״ל,

 זכות, עליהם ללמד סדום על להתפלל יצא אבינו שאברהם
 ואסור הקב״ה, לבין בינו רק זה רשעים על זכות וללמד

 ולכן כן, הדבר שבאמת ידמה שמא לשמוע, אחר לאדם
 סדום על יחידי להתפלל לצאת שדקדק שפיר התום׳ פירשו

 וזה זכות, עליהם ללמד שרצה מאחר דוקא, איש שם כשאין

ששומע. אחד כשיש אפילו אסור
שבינינו גדול, ועיקר יסוד מכאן ללמוד שיש והוסיף,

 על סנגוריא ללמד אחד כל יכול הקב״ה לבין

 דסוף פעמים, אלפי אלף העכו״ם מן הם שטובים רשעים,
 שנטמעו עד ייסורים של דורות עלינו עברו סוף כל

 כשמתפללים רק מקיימים אנו זה כל אבל העכו״ם, בטומאת

 ללמד ת״ו אדם בני בין אבל שומע, אינו אחד ואף לה׳
 בית שידעו ולהאשימם, להוקיעם עלינו רק זכות, עליהם

 אדם בני לפני והמלמד ומטומאתם, מהם להתרחק ישראל
ודבריו א(, הנחמדים עכ״ד ומטעה טועה הרשעים על זכות

שאמרם. למי וראויים נפלאים התום׳ בביאור

 אבינו אברהם תפלת בעיקר ביאור עוד ממנו ושמעתי א(
 יסוד צדיק הלוא ותמוה צדיקים", עשרה יש "אולי רק שהתפלל

 עשרה יש אולי הכוונה רק אחד, צדיק אפילו והיינו עולם
 נחשבים הם סדום כמו במקום והיינו העיר, בתוך צדיקים

ראוי כאלו דבעשרה כלל, צדיקים אינם שבאמת אף לצדיקים,

 צדיקים אבל העיר, כשאר נהגו שלא כיון מכלייה, העיר להציל
 צדיק אפילו שם היה דאם שם, שאין אבינו אברהם ידע ממש
 לבדו, העיר כל את מציל היה עולם, יסוד צדיק אמיתי, אחד

 נפרדים שרק עשרה בעיר יש אם שאפילו מכאן מוכח ועכ״ם
מ״מ כלל, צדיקים שאינם אף התורה, בדרך ללכת העיר משאר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס115 מס עמוד משה שטרנבוך, ז - השלם וזמנים מועדים



1 פרק דעות הלכות אפר■□ מטה

ה הלכה
 ז״ל רבינו לדעת י״ג סי' ז״ל מלובלין מוהר״ם מ"ש עיין וכוי. בלבו מישראל אחד השונא כל ]ה[

 לשנאותו אסור דאפי״ה עבירה דבר בחבירו כשראה אף מיירי תשנא דלא דהלאו ליה דסבירא
 ודוקא שכתב כמוך לרעך דואהבת עשה על פרק באותו שם מיימוניות הגהות ממ״ש הדבר והכריח

 בפרק כדאיתא לשנאותו מצוה התוכחה מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות בתורה רעך שהוא
 ההגהות דמ״ש כלל ראיה ליכא דמההיא דנראה קשה ולכאורה דבריו. תורף זהו פסחים ערבי

 שאינו מלבד התוכחה שקבל דקודם למימרא לאו התוכחה קבל כשלא לשנאותו ה1דמצ מימוניות
 מצוה הוי התוכחה קבל שלא לאחר ודוקא תפסת מועט תפסת דהא לשנאותו נמי אסור מצוה

 שונא לא בעי לא ואי אותו שונא בעי ואי ל׳כא נמי איסורא אבל מצוה דאינו נהי קודם אבל לשנאותו
עבירה. שעבר בו שראה אע״פ לשנאותו דאסור ז״ל מלובלין למהר"ם ומנ״ל

 ישראל שונא פשיטא התם דאמרינן איפכא משמע קי״ג דף פסחים ערבי דפי דמההיא ל׳ קשיא ותו
 שנא מאי וכוי נמי כו״ע איסורא דעבד סהד׳ דאיכא אלא וכוי תשנא לא והכתיב למסניה שרייא ומי

 אף תשנא דלא לאו דאיכא איתא ואם ע״כ. ערוה דבר איהו ביה דחזא גוונא האי כי לאו אלא האי
 מלובלין מהר״ם לדברי שהרי איסורא דעבד סהדי דאיכא תלמודא משני מאי עבירה שעבר כשראה

 והכי שונאך. קרא ליה דקרי אותו שונא היה איך כן ואם תשנא דלא לאו איכא איסורא דעבד אף ז״ל
 כמ״ש דס"ל דמשמע התוכחה דבר על יכנו לא יכול גבי בערכין שם ז"ל רש"י לדעת קשה נמי

עיי״ש. ז"ל מלובלין מהר"ם
 רישיה לאו דלכאורה מימוניות הגהות דברי על עוד לדקדק שיש מה עם ליישב לענ״ד והנראה

 כשראו הא ומשמע וכוי ת1ובמצ בתורה רעך שהוא ודוקא קאמר דבתחילה רישיה סיפיה ולאו סיפיה
 אבל קאמר דבריו ובסוף כמוך לרעך דואהבת העשה איתמר לא במצות רעך שאינו עבירה דבר
 מדברים ומשמע דואהבת העשה דליכא וממילא וכוי לשנאותו מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע אדם
 רעך ואינו עבירה עבר שכבר אע״פ קודם הא דואהבת עשה ליכא התוכחה קבל כשלא דדוקא אלו

 נעשה נאמר אם ואף נעשה הפוסקים בדברי לומר ודוחק דואהבת עשה איכא שפיר ובמצות בתורה
 נראה ההגהות מדברי דאדרבה ז״ל מלובלין מהר"ם על התימה יגדל מ"מ מתיישבים שדבריו נהי

לשנאותו. ומצוה וכוי תשנא דלא לאו ליכא הוכיחו שלא אף עבירה דבר דכשראו
 אפילו אלא התוכחה קבל ולא כשהוכיחו דוקא דלאו הוא שכונתם ההגהות דברי לפרש צריך ולכן

 שעשה רואה עין שהרי התוכחה מקבל שאינו מוכיחים שמעשיו דכל כפירושו שסתמו הוכיחו שלא
 מ״מ התוכחה שיקבל אפשר פעמים הרבה תוכחה שע"׳ דאע"פ בו ומרד רבו את וידע בזדון עבירה
 ומשו״ה גמור רשע שהוא המעשים מאלו ונשמע התוכחה מקבל שאינו כפירושו סתמו מיהא השתא

 לא ברשע׳ דהא כמוך לרעך דואהבת מצוה נמי וליכא לשנאתם ומצוה רשע דמקרי אמרו דוקא באלו
 ומצוה מותר ומשו״ה נינהו רשעי ודאי וחני אחיך כתיב לאו וגבי רעך כתיב עשה דגב׳ קרא משתע׳

 רשע מקרי לא עבירה שעבר רואים שאנו אע״פ התוכחה שיקבל שאפשר מי כל אבל לשנאותו
 חטא שלא אפשר שחטא לו נראה שהרואה שאע״פ מטעם ולאהבו תו1לשנא שלא אנו וחייבים

 אינו עדיין הוכיחו שלא וכיון שוגג שהיה אפשר ודאי שחטא ואף הידיעה בהם תקיף לא דהפרטים
 אסור עבירה שעבר שראה אף ומשו״ה לחומרא דאורייתא וספקא נפקא לא ספק ומידי שחטא ודאי

 שראינוהו זה שאדם כגון כשרות חזקת דאיכא ובמקום חטא שלא שאפשר לאהבו וחייב לשנאותו
 חזקתיה על גברא והעמד כשר אדם שהוא לודאי קרוב ספק הוי כשרות בחזקת והוא שחטא עכשיו
בפירוש ז״ל רבנו כתב לזה ודומה הוכחה צריך היה לא שקודם מכלל להוכיחו שבא הוא עכשיו דהא

עיי״ש. זכות לכף אדם כל את דן והוי דתנן מתני' על פ"א אבות במסי המשנה *
 קבל ולא שהוכיחו ובודאי מקודם רשע נמי היה עבירה שעבר זה דכשאדם הכא נאמר אנו אף

 מותר דא כגון מעיקרא רשע מקרי היה לא התוכחה מקבל היה שאם רשע נקרא דמשו״ה התוכחה
בחזקת הוא הוכיחו שלא כל מעיקרא צדיק הוא עבירה שעבר זה אם אבל לאהבו ושלא לשנאותו
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 וחייב לשנאותו ואסור שוגג שהיה רחוק צד על לדונו אפשר שהרי עבירה שעבר אע״פ כשרות
 שעבר שבשעת וכגון לטוב לדונו אפשרות צד ם1ש דליכא היכא אבל עבירה שעבר אע״פ לאהבו

 כשרות בחזקת היה שמקודם אע״פ חוטא הוא ואעפ״כ אסור זה שדבר יודע שהוא אמר העבירה
 אין ודאי וזה ההגהות כמ״ש תוכחה מקבל שאינו מוכחים דבריו שהרי לאהבו ושלא לשנאותו מצוה

 ממש והיינו לעיל כמ״ש רבנו מדברי שנראה וכמו הדחק צד על אפיי לטובה צד שום זה במעשה
 שהוא כיון מיקרי רעך עבירה שעבר שאע״פ ובמצות בתורה רעך שהוא דדוקא ההגהות מ״ש

 מקבל שאינו רשע אדם אבל הדחק צד על אפילו לטוב אפשרות צד שום דאיכא כשרות בחזקת
 ודאי בהא בו ומרד רבו את שידע כמ״ש תוכחה מקבל שאינו מוכיח עצמו שהמעשה מי הוא תוכחה
 ומותר לטוב אפשרות צד שום בו אין שהרי רשע אלא אינו מיהא השתא כשרות בחזקת שהיה אע״פ

הוא והמעשה מכריע בלתי הוא דכשהאדם שכתב איפכא משמע ז״ל רבינו דמדברי ואע"ג לשנאותו.
 הוא גוונא האי בכי דדוקא נראה אלו מדברים וכוי חסידות בדרך זכות לכף לדונו צריך מכריע בלתי *

 חסידות אפילו לטובה אחרים צדדין שיש אע״פ להרע מכריע הוא כשהמעשה אבל חסידות דאיכא
 לדעת נפקא לא ספק מידי שהרי לטוב לדונו צריך זה אף ההגהות לדעת מ״ש וכפי לטוב לדונו ליכא

 שהמעשה אותו יחשוד שאם אלא רבינו קאמר לא כאן דעד לטובה שוים דשניהם ליתא ההגהות
 אבל לרע ולא לטוב דוקא לדונו ליכא חסידות תורת ואפי' חטא אשר עון בו אין רע הוא שעשה
 וכל חטא ודאי שהוא רואין אנו שאין זמן כל נפקא לא ספיקא דמידי מודה נמי ז״ל שרביט לעולם
 התוכחה קבל כשלא או התוכחה מקבל שאינו כפירושו סתמו ודאי שאז רשע שהוא מוכיחים מעשיו

לאהבו. מצוה ואינו תו1לשנא מצוה אמרו דוקא באלו בפירוש
 דחזא או סהדי דאיכא תלמודא דקאמר דכיון פסחים דערבי מההיא שהקשינו מה ניחא נמי ובהכי
 את שידע אמר והוא לב בזדון שחטא והיינו ודאי איסורא דעבד כפירושו סתמו איסורא דעבד איהו

 הוא דאז התוכחה קבל ולא שהוכיחוהו מיירי או וטכחה מקבל אינו ודאי מסתמא דאז בו ומרד בוראו
 במזיד שחטא מוכרח דאינו איסורא דעבד לחוד כשראו משא״כ לשנאותו ומותר איסורא דעבד ודאי

 ראיה שהביא ומה וכוי תשנא דלא לאו איכא שפיר נפקא לא ספקא דמידי וכיון שוגג שהיה דאפשר
 אבל וכוי תשנא דלא לאו ליכא רשע אדם דכשהוא הדין לעיקר הוא פסחים דערבי מהא ההגהות

 מביא שפיר נמי מלובלין ומהר״ם כפירושו דסתמו וכמ"ש בדיניה שיהיה צריך זה שהרשע לעולם
 רעך מיקרי שפיר עבירה שעבר זה שאדם שאע״פ לההגהות ס"ל ,דודא דהגהות מההיא ראיה

 לומר הש״ס הוצרך דמשו"ה מר1ל הדבר וקרוב וכמ"ש וכוי תשנא דלא 1לא לענין במצות1 בתורה
 ואמאי ערוה דבר איהו ביה דחזא אח״כ במ"ש ותו איסורא דעבד אלא למימר הו"ל לא1 סהדי דאיכא

 היה איסורא דעבד אלא אומר היה שאם ניחא מ״ש ולפי איסורא דעבד תחילה שאמר כמו קאמר לא
 התוכחה לקבל ראוי שאינו או התוכחה קבל ולא 1כשהוכיחוה דמיירי תלמודא ולפרש להאריך צריך

 ודאי סהדי דאיכא דכיון הכל כלל סהדי דאיכא ובאומרו שחטא בשעה לכאורה הנראה מעשיו כפי
 לא שאם היה ובמזיד ודאי היה שהאיסור משמע סהדי דאיכא וכיון התוכחה קבל ולא שהוכיחוהו

 אי סהדי דליכא לחוד איהו בדחזא לאוקומי דבעי ואחר העדים. אלו של מעשיו אהנו מה במזיד היה
 מטעם ערוה בדבר ליה מוקי משו״ה בתחילה כמ"ש להאריך צריך היה עבירות בשאר ליה מוקי הוה

 ערוה שהיה ראה שהרואה זמן וכל לדעת אלא קשוי אין שהרי במזיד הוא לעולם ודאי זה דבחטא
 ומכ״ש התוכחה לקבל ראוי שאינו נראה מסתמא ומשו"ה בה ששגג אפשר אי נמי( החוטא גם )לו

 קצת דיש דנראה י' הלי שבועות מהלי בפי״ב רבינו מ״ש ועיין לעיל וכמ"ש התוכחה מקבל כשאינו
המעיין. שיראה וכמו מ״ש לכל ראיה

בר-אילן** אוני - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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ט יח "! ,סי
 יליכא עכשיו היינו דרבנן דהוי דס״ש לומר ואץ קק״ב

 מתנה הכי משמע־ ילא ס״ה לקמן וכמ"שהכ״ח ממחץ
 להרין יהוציך עד נס״ז הנ"ס מקי מא• כ דא ופו לשונם

 ממחץ דלכא והאימא במיסחץ אלא לאקאמי יקרא
 לע>ל בתחילה ימ״ש אימא ואס בו' מדרבנן אלא כעי לא

 נתס־לה נאמר התירוץ הרי יליכאמזמרזץ לבז״הז היינו
 קושיא ראעיקרא מנשיו מקי מאי עסקיי דנכהיג ומאחר

 יאסחסהו מדרבנן דהוי סבי ותהילת ודאי אלא ליתא
 אלא אינו יקיא אסמכתא יאפילו קאמר הכי וכתר אקרא

 ע-ץ '1דגרסי'ביחש'כ והרשב"אבו' 3 למומחי!
 סביר? את שתבע בע״ד 2 וכ״ג נ״כ סימן יאיר תת
 מי' שתבע חמה יותר לפסוק לדיין אץ מועט דני בעד

 תשו'חהריב״ל נראה זה השי'ומעץ סוף ז״ל עייןכמור"ם
 לעיל הג“הכנ הניאו מכריע גבי כ״ט סימן כס״ב ז״ל

 ט״ו זיועיץ כס"ק שם מ״ש ועיין סק״ז מ״מו סימן״״ג
 תמרים בכמת בארץ שמות הרב זה על ומ״ש בהשמטה

 לנתבע לחייב יכול אינו פשרן ה״ה ך ע״ד דט״ו
 דצ״ר ז' סינון ח״מ יוסף זכיק עיץ התוצע מטענת טפי
 מועם דבר חבירו את תובע לי כך ך! ע״ג

 כך כל וצתסייב שהודה הי כמו להוסיף יכול הייץ שאץ
. 4או לפוטרו רשאי הדיין שאין לגמיי פטור שהיא ביבר

 ס״ש ד ס״י ס"סי ח״מ ס״א משה משאת עיין כך
 רואם זאס משי השייך למדברי בסקי״א ז"ל א״א הרב

 משה משאת הרב ג״כ כ״ג כוי בדין טועה שהתובע הדיין
 גוזנאן בכל סי״ר 1 יע"ש ס"ד סי“ס ח"מ בס"א

חי$ ז״ל שלמה בית כספר ז״ל מהר״שןיחסון עיין בוי
כ״ש סימן _

סי* וגו ח־׳י ,□י טור
 הביס שהקשה מה עיין כוי אדם כל יוציאו ס״א א

. שישב קמ"א . סימן יעקב שנות ועיין זו ימנץ
 נ״ב בוי הרוב אחר ילכו 3 ז״ל הטור דבר*
 מסייע א' מחכם פסק שבא כמן רובא קחן דליתיה אמי'

 נועס דרבי עיין תנא מיקרי שפיר אפייה מהם לאחד
 א' והלך בדין שנחלקו דיינים ב' ״3 ל״ד סי' ח"ס

 אישהכריע מסורה הסייד והביא אסרת לעיר הריב מנעלי
 ואם מוטב יויו אס היץ יתברר השני הדיץ מהשנים כאי
 עיץ הרבים ע״ס הדין לפסוק חייב נעצעו הוא לאו

 • סימן בדיין שם ועיין שייי״ט וב"ח סייל״ר ח"מ טעם דרכי
 יאיר בחות ועיין דינו מה בסברתו לתקוע רוצה אם ליה

 ז״ל ז”והרדנ ע״ש כפס"י לחתום לחייב ושס קמ"ז סימן
 מניעת דאם כתב כ״א סימן רוכל כאבקת כתש!'הובאה

 אינו, ואס לאתוס חייב ,המעשה ביטול מרמת חתימתו
 השייכים דיניס ך לחמוס אוחו ספץ אין מבטל
 בסיסן נסייר שאכתוב במה עיין הרוב אסר בהם להלוך
 •מ' יוסיפו יודע איני אומי ואי ך! ל״ארו קס״ג

 עיין יודע אתי שאמר אי בשביל ב' שמוסיפין טעם נ״כ
 שנתרצו היבא 7 קל"ב סימן ח״ס יעקב שבות

 אינייזדמאם ואמר האי ונחלק בפניי'אנשים לרון
 קל״ב סימן יעקב שבות כיעיין להוסי' בזה נם צריך

 אחיסןהטספץ אם הדיינים על שמזסיפץ הינא |־
 האחרונים ואימן הראשונים סן ובי יויע איני אמר

 והרי הואיל נ'אלו עיב הרץ לגמור יש חייב או זכאי או׳
 סק״ר שנ״ווסמ״ע סי' סיג ז״ל א“הרשב נ' בי׳דשל מא
 וחיוב דעתו ,וא מנין ושנים כיין שישבו דיינים '4 ח

 איני לזמר המחייב מחבןלה לסשזת רשאי אינו
.1"זע יט הי ב?עי בית דיינים עליהם שיוסיפו כדי יולע

ויימס ־לבית
 סימן "עקם דיחא״השנות סימן אשכנזי #יי&ושע

 הגא אס יל ־*,כן מקילץ הניא מז .יןע
 ע״ס התשו' ישיכ| אחרת פעם לשמח וח״א ומק סקוס

 כס* יחנו והס המעסד לאנשי הפס״ר משלח ה^-זלת
 עה׳יש 1ט כ״י סי׳ ח״מ נועם דרבי #פננתיהס

 דברים ביאור עיין הדיין©' שיודע ריאז/ס״הומקאמ
 שלא לל מגר׳ם עוד ועס״ש זה שיי בהשמטות נט״׳ז

 חזתיאיר מהבע"רכדרךאסכןטיעיין לאי פש״ד ב1>ת
 הרמכי׳ם לשון ס״ט ♦ל כזה דינים חילוקי >ף׳פ״ד

 לדלקמן מכאן לגמגם שיש מה טי שומע יכיתה־יין לא
 סי״ג 1י ך' שימן ע״מ חייב תשויכנ"הג עיין קכ״ד;*8

 שאס לסימרא דלאו נהר קרבי כו ייאמר שיסעין עד
 ויודה יבוש אולי אלא 1א בעד שיוציא וכפר הנמען עפר

 סי"ימשום ,ח מ״א סי' שהואל דבר לדב׳ריכת־
 לך. ידה פרוזבול שמא למעגן נ״ב כוי לאלם פיך פסח

 לכתוב מצוי פתה שאץ נז"הז לטעון לדיץ אסור מסקר
 בתשובות הובא ז״ל הר"ס שכיח דלא סילתא והוי •וחבול

 הבנ"מנס״ק הניא וכן צ*ז אלף סי* ס״א ערשב^אז״ל
 ר'הטור בדברי המובאה׳ התשג' וידא- נפסהרא״ש ע?

 מס ז' סי' ע״ח בכלל והא יע״ש סל״ד ש״ז סימן לקמן
 גב"* נטור •שם הובא כרב דנהבו כתב המלח זבסרק .

 בי ואפילו סכי ס״ל לא להלכה מיהו ב/"הז אף זה-מ
 ם״ד. נא״ק שם להכנ"הב לו היה לא ולפ״ן איי■,ו עעין

 הרשב״א דלטעס ז״ל איהרשנ״א חולק דהיא״ש £בתוכ
 אס >ט . סל"ר שס וכפ״ש ספי עסשיר עדא״ש
 מצד אבל בדבריו ממש ואין ליקסר טמנת סומן מתנע
 בטענת או ביין השטר שאץ . כטענה למסרו עי^יש

 שמואל עיץדבר לטעון עלהי״ן נזה מצא וכל >ך״ל
וח״ד מ״א סי'

 ס״ה הגאונים לסמי כמו' כו* הדיינים כעורכי ך
 כע״ד היינו הדייגים כעורכי ל״ב סמן ש״ד "" *
 ובית דאבות מ״ליטפ״ק. ועיין לדיין פשמתיוקויס אאיד6

 דיין א 2 סי'ביט מ"0 ז״ל חסון ן׳ לפהר״ש £0פ
 עיין דיי אותו לדון •כול אם פהנע״ד לאי עעמע ?ז^סד

 א״א הרב מ״ש 3□ כ״ט סימן ח״ס זרעשלסה
 הו* דלא כתב עי לחכם הדבר דכשבא כ״ם שללנע/(

 משאת הרב מדבר* נמי בראה כן ם' הדי״ניס יכ׳1>ע
 מהם אחד של בזכותו יתהפך ״ד0׳ סימן ניר" עשת

* יע"ש החייב של דעתו על כלה שלא מה
 ובהשמטת ט״ז עיין כוי בן.נידושלמי משמי ואינו >ין,

 •עקב נאר נ״מ ובסי7 סקי״ט זספ״ע זה 1סי
 כאר־ן וסישמות כ״ט סימן ח״מ שלפה בית וכספר זה •יי

 ב_^1מ.“פה וישק על מ״ש וע״ש פ"א 1די* תסריט הסע
 1 סי״ז □ר סקכיה. זיל הרב א״א שהביא קיך ומן

 כצדיקים אמר ולא הכי נקט לפה כישעיסכויטעם '
 הל"קט מ> בנראה ומה מש״ח דאבות כיק מי"ס •י״ו
 ככשרים כה ז״ל הרב דברי ראה שלא רעיד סעו סיב
 המשנה כלשון כזכאי! רבינו נקם לא לסך. ידעתי לא ,ס

 שיהיו התנא לצוות רבא דטעם בתרטעסא יאדל ושמא
 לחושים כיוןדאיכאצד משוסיהו״א היינו כזכאין בעיניו

 כתב לכך שם התוי״ט נס״ש מי דן והח בכלל ןזה4 .
יל וק זכות לכף וידון חשודים ולא משרים בעיניו ▼יודו 4

..□•יובןן-ס 1
 דאורייתא סצזה חקא ,ט כעמידה סצוה ס״צ ?א ל
הנ״חז״ל כס״ש ולא לעיכובא אלאזל״כאקרא {
כהלהט מ״ש ומק דרבנן אסמכתא מיינו ומין •אי׳שה ,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס21 מס עמוד שלמה בן שמעון מרדכי א חו״מ - שמעון



חסידים ספרטילילד
(תא רחסי,

 שמ״מ רק בזה צידד ז״ל ובמג״א יתברך,
 כיון בעלמא, עד לענות חסידות מדת יש

 עד הרי ב״ח, למספר רמז כחו פי׳ שלפי

 יש בעלמא ועם אתוון ב״ח יש יתברך
 המלות כל לומר נכון ואה תיבות, כ״ח

 נהגו וכבר הש״ץ. קודם ולסיים הכ״ח כל

 שום ולא גרעון חשש שום עי״ז ואין כן,

הש״ץ. כוונת בלבול חשש

 אין כחו, בחזקת לומר לגבי אך
 הוא שמיתברך חז״ל לשון על להוסיף

 נפשך, כממה כמעט והוא בפ״ע, מאמר
 אין הרי מלות, כ״ח כחו כוונת שאם

 ואם כחו, בחזקת לומר כלל מרומז

 כלל רמז אין כחו, חזקת על ,הכענה
 והלאה, שמיתברך ההם תיבות לומר

 איש״ר חז״ל לשון סתמיות ומשמעות

 מיתברך משא״ב ההוא, מאמר וסיום

 בני עם ומנהג בפ״ע, מאמר שהוא
 לומר נהגו שלא בזה מכריע ישראל

 בלבול חשש ויש הכח, בחזקת מיתברך
 לו הסמוכים השומעים של הכוונה

 יתברך תיבת גם הרי ולהנ״ל כשיצעוק.

הכח. בחזקת צ״ל אין

 הכוונה אין הכח בחזקת שגם ונראה
 לומר אפשר וכבר יתירה, צעקה על

 הדיבור, כח בחזקת ושיהיה בלחש

 הרעמה שיש רעם, בסתר אענך ובבחי׳
 שלו הדיבור כח הרגשת מצד בקולו

 בכח ודי בזה. צעקה ענות קול אין ומ״מ
 לזה, הכרע כעין ויש כנ״ל. שלו הדיבור

 בעניית קולו להגביה שאין דקיי״ל ממה

 ממילא וכ״ה המברך מן יותר אמן

קפידא שאין נראה מ״מ אך יש״ר. בתיבת

 מן יותר קולו בהגבהת יש״ר בתיבת

 רק כן נתפרש שלא כיון קדיש, האומר
 כיון ובפרט בזה. להוסיף ואין אמן, לגבי

 קול עוד נשמע אין יש״ר תיבת שבשעת

 עמו, אמן עונים שהכל כיון קדיש האומר

 של אמירה על דקאי כאמן זה ואין
 יותר הקול להגביה אין שלכך המברך

 מאמר הוא שיש״ר בזה משא״ב ממנו,
 קדיש האומר אמירת על קאי ואינו בפ״ע

כלל.

 אומר חבירו בקלון והמתכבד * )יט(

 שאינו אחרי חוטא שאינו בלבו

 כיצד הבושת, אל הגיע ולא מביישו

 חכמתו מול מעשיו עורך עושה הוא

 שיראה כדי מעשיו, טול וחכמתו

בזוי: וחבירו מכובד שהוא מכללו

חבירו, בפני שלא שגם נראה מכאן
 זולתו מעשה נגד מעשיו כשעורך רק

 מתכבד בגדר הר״ז זולתם, אדם בני בפני

 כ׳ ז״ל הרח״ו ובשם חבירו. בקלון

 ולא חבירו בפני רק הוא בזה שהקפידא

 כ״ח דף מגילה במם׳ בזה וצ״ע זה, זולת

 לא מימי שאמר הקנה, בן נחוניא ר׳ גבי

 הונא דר׳ הא כי חבירי, בקלון נתכבדתי

 קא ב״ח ר״ח אתא אכתפי׳ מרא דרי
 גם דדרית רגילת א״ל מיני׳ שקיל

 אנא אתייקורי לא ואי דרי במאתיך
וכו׳. דידך בזילותא

 לו דומה בכשרים והחושד * >שם<
 ממשה ללמוד לו והי׳ חוטא, שאינו

בכשרים וחשד לשה״ר שספר רבע״ה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 35 מס עמוד אשר בן דוד אברהם ווארמאן, דחסידותא מילי



להדחסידותאחסידים ספרמי/^

 ד, )שמות לי יאמינו לא והן שאמר
כצרעת: לקה מיד א(

 ובמדרש צ״ז, דף שבת במם׳ הוא כן
 פ״ח אלף סי׳ ולקמן שמות. פ׳ תנחומא

 לוקה בכשרים החושד חז״ל ומ״ש כ׳.
 לשמור אבל בפה החושד הוא זה בגופו.

 משחז״ל הוא ^כן ואולי ישמור, ממנו

 יהי׳ אדם כל ובבחי׳ וחשדהו, כבדהו

כלסטים. בעיניך

 שאינו לו דומה ז״ל הס״ח ובלשון

 רהיטא שלפום מה יתורץ אולי חוטא,

 שהרי בגופו, לוקה חז״ל במ״ש תמי׳
 בנפשות פוגע הרחמים בעל שאין קיי״ל

 חטא זה שאין לו שדומה מצד אך תחלה,

 שחטא לו יתוודע לא שוב א״כ כלל,

בגופו שנלקה כשירגיש אך מאומה,
-________להוודע. לבו אל ןית בודאי {

לשוב רוצה שהוא וכל >כט<
 חסידות, כמדת ולהיות כתשובה

הבורא הלכות עומק להשיג -וירצה
לזה אדם יכנס אל כבודו, ועומק

 טוב רצון ונפש מכין, הוא אם אלא
 כנ״א שיחת ויעזוב כעם, כלא

 אשתו עם ומלהשיח ילדים, שעשוע
 זהיר ולהיות המעשה. כשעת אלא

 זהיר ולהיות כבחמורה, קלה כמצוה
כל טעמים מאה אסי׳ זקן לפני ולקום

הבורא: כאהכת למשא, עליו יהי

 לכותל א״ע לסמוך מותר אם צ״ע
 לגבי רק כי יפול, הכותל ינטל שאם

כזו סמיכה שאין מצינו עמידה לשון

 כיון קימה לגבי משא״ב עמידה, בגדר

 קפידא אין קומה הרמת מלשון שהוא
 כל שעכ״ם כיון עצמו, שסומך במה כלל

 לעין הידור עי״ז יש וכבר זקופה, קומתו
 בחוץ והתהלך יקום אם וב׳ הרואים, כל
 מטהו על שהנתמך ופשיטא משענתו, על

 נקרא ומ״מ הוא, יפול המקל יפול שאם

 תחילת על הוא קימה ולשון קימה,

 או מישיבתו רגליו על א״ע עמידתו

 ובקומך גבי הפוסקים כמ״ש משכיבתו,
 האדם העמדת בתחילת והרי קר״ש, דגבי

 עטל שאם עד הוא נשען השחיה מן א״ע

 שגרמה מהקידה כידוע יפול המשענת
סוכה. במם׳ ז״ל רש״י כמ״ש טליעה

יט, )תחלים טהורה ה׳ יראת * )לז(
 שמוצא אדם פקפוק. כה שאין י(

 וכלא אדם יראת כלא חטא מקום
 אם כי לחטוא עוזב ואינו בושת,

היראה: עיקר היא זו ה׳, יראת מפני

 יראה אותה שנ״ד, סי׳ לקמן וכ״ה
 כשמוצא לעד, עומדת הרהור בה שאין

 בושה ובלא אדם יראת בלא לחטוא מקום

 זו ה׳ יראת מפני רק לחטוא עוזב ואינו

 יראה והיינו וכו׳, היראה עיקר היא
 רב דהוא בגין הרוממות יראה עילאה
 עלמין, דכל ושרשא עיקרא ושליט

 עונש פחד מצד תתאה מיראה בהצלה
חייבא. לאלקאה בישה רצועה

 ה׳ יראת לפרש שמעתי זה ובסגנון

 רק טהורה היא יראה איזה טהורה,
 טוב כשאחריתה לעד, כשעומדת
היום, כל ה׳ ביראת דבר וסוף ומתקיימת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס36 מס עמוד אשר בן דוד אברה□ ווארמאן, דחסידותא מילי
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החכמה מעין
3 ת

 המיוחד שם בכלל הוא אדנ׳י שם שגס ודעתו הקצחד שס מלל
 י״ל א״כ דיוקא לאו היא וע״כ הוי״ה שס כתיב דזהפכח ובקדא

 הראב״ד ודעת עליהן דלוקי׳ ה״ב כאזהרה שהן כמי סכיכויי' דגם
 שם הוא המיוחד דשם וכתב הרמב״ם על שהשיב הר״מה גדעת
 דשבועת דבמתני׳ הוא הרמב״ם על לתמוה שיש מה אך היוה

 תעשה בלא עוכר הכיטיי׳ מן באחד עצמו דהמקלל כמי קאמר
 דכ״מ וכדר״א נכשך ושמור לן השמר דכתוב דאזהרתי' בג׳ ואמרי׳
 כתב עצמו הרמ״נס וגס ב״לת אלא אינו ואל פן השמד "שנאמר

 שנאמר לוקה תבירו כמקלל עצמו דהמקלל סנהדרי׳ בהלכות שם
 מיוחדת למצוה עצמו מקלל למנות לו הי' וא״כ וכו׳ לן השמד

.רי״ב בעי׳ בפ״ע ללאו הפמ״ג שחושבו כמו

*26

 לפוקה לך ז&ת תהי אלי0 המשפט בדברב
 רמבולקה בוקה” מעוקל המשפט יצא3־ נדיב פני שאת ב

 חרתיקה. פנים משוא עמיתך תשפוט בצדק
* כצדקה ושביה תפדה ציון'” משפט ב

 כאשון תצרנהו” תסובבנהו נכרו ביום אחיך ום י34
 ראשון האדם יחידי ברא מאשר תבונות דרך36 ודענו י
 לחשון ולוחשי רכיל הולכי ונהשת בתל37 רוע י
• הלשון לבעל יתרון ומה לחש בלא הנחש38 שוך י

בלבבכם
נ״ו( )ישעי' עורים צופיו המקרא לשון וכו'. צופי'

 להיות שעתיד מה שכלו נהתבינטת שהצופה נזה והכוונה
 נכונה בלתי עצה לייעט יכשילהו לא לשואלו שישיא מהעצה

מכשול תתן לא עור דלפני לאו וזהו עיניו דאות לפי וטובה
 אשר איסור דבר לעשות חבירו שמסייע מי בזה וככלל הוגנת שאיבה עצה לו תתן לא ממן עצה נטטל בדבר סומא שהוא למי ספרא ולשון

 ,והעת הערב גס שלפעמים א״כ ס״פ וכתום' עור דלפני לאו על עוברי׳ בריבית והלוה שהמלוה אמרו ולזה לעשות בידו ,הי לא עזרתו בלי
 אלפני מפקדינן אלפני דע״ז בפ״ק דאמרי' הא רל״ב סי' בסה״ח כתב המצוה ומדיני ועדי' ערב בלא מלוה הי' לא אס זה לאו על עוברי'
 מסתפק הוה עורדלא לפני משוס או ומורי אזול משום מדתני טעמא ■לן אינעי׳ .דכי ב״ג שם פירשנו כן ומפני בזה״ל ע״ז וכתב מפקדינן לא לפני

 מלה מתני׳ שאר אכל עור לפני משוס ני' דאית אפשר ובכה״ג לתקרובת לי' דחזי מידי לנכרי הישראל דיהיב עמעם ולתת נלשאת אלא דמתני' בטעמא
 דלמא אמרת מאי לתקרובת חזו דלא לי' יהיב זחי נמי ולפורען ולהלוותן בעיני' הדרא דשאלה ל״ל עור לפני דמשום הוא ומודה דאזיל משוס וט' להלוות כגק

 האיסור עושה בעצמו הזה כשהאיש דלפני לפני בכה״ג מיקרי אי בזה לפקפק ויש עכ״ל שאמרט כמו קפדינן לא האז ובכי דלפני לפני הו״ל תקרובת בהו ^זנין3
בכה? האיסור ט שעושה אחר לאיש שטתן אלא האיסור עושה הזה האיש כשאין אלא כן מציט לא דבג' לו שנותני' זה בדבר אותו עושה שאיט רק

*

 הטעם דודאי דס״ל ולפורען להלוותן כמו תקרובת דלאו במידי נמי שיין רוצה שהי' מה לידו שבא כיון וממכר במקח ,כטעם הוי ומודה דאזיל משוס האיבעי׳
 דלאו במידי גס דשיין ומודה אזיל משו׳ שראויי׳לתקרוכתאולאמוכחדס׳להעע׳ דברי' בין חילק ולא סתם הרמב״ם שסמדכתב הר״ן וכ״כ ומודה משו/דאזיל

 יא וט' דלמא אז דיה התום' כתבו ויו שבדף דלפני לפני הוי לא דבכ״הג להדי' מוכת רשי' דלדעת כר״ת ודלא כרשי' דלא הוא זה פי׳ וא'כ תקרובת
 דלאו במידי נ״מ בש״ס מד׳לק ראייתו עיקר הרי במתני׳ ר״ת ולפי ע״א צרכי לקטת מעות לו שממציא ומתרצים איכא עור לפני מאי דנמקח לפירשי׳ מקשי'

 ומורי אזיל שייך נמי תקרובת דלאו במידי גם ע״כ וה"רן החינוך לדעת ואלו דתקרובת במידי אלא ולתת לשאת אסור לא האיבעי׳ צדדי דלכל א״ו תקרובת
 תקרוביד דלאו במידי נ״מ ל״ק לדוכת׳דאמאי ק' הררא וא״כ ומודי אזיל משים והטעם עיר לפני לדדיהו ל״ש ולפורען להלוות שהרי רוצה שהי' מה לידו שבא על

.מ״ה( )תהלי'28 י .שירצה מה לעשות יטל דנמעות כיון עור לפני משום הטעם ודאי ולפורען דבלהלוותן אדרבה נראה ר״ת ולפי'

 מחבית יותר דיני'׳ מנעלי א' לכבד שלא והיינו גדול פני תהדר ולא במשפט עול תעשו לא אחת ומ״ע מ״לת שני רמתי׳ בזה .וכו המשפט בדבר29 .
 שלא בספרי הפי' ובא עמיתך תשפוט בצדק היא ומ״ע האזהרה פה ונכפלה בריבו תהדר לא ודל משפטי' בסדר למעלה נאמר כבר דל פני תשא דלא ולאו
 שקר מדבר של עשה למעט בזה שכוונתו זונ״ל מצו׳ שכולל מהכוונו' אחת שזה קע״ז בסי׳ הרמ״בם וכתב קצר לו יאמר ולאחד צורכו כל א'מדבר יהא

 נא והרס'בם זה ממקרא ל״א דף שה״ע פ׳ עריית' דדרשינן דרשות ע״ז והביא תשפוט בצדק של מ״ע מלבד המטת במני׳ מנאה ק״ז בסי' שהסמ״ג ^*>רחק
שכתב והייט תשפוט מבצדק נמי למילף איכא תרתק שקר מדבר דילפא הנ״ל דבריית' דרשות הנך דכל דס״ל ונ״ל תרחק שקר מדבר של מ״ע

 נצדק וע*כ בשלשה מדאוריית' ממונות דיני כסיר ל ם דבריית' התנא רק זה ממקרא למילף איכא הנ״ל שבנריית' הכוונת כל שגס מהכיונת אחת זו שדרשה
 שבדף דרשי הכן• לכל מייתי לכן זכות לכף אתחבירו ק שיהי׳אדם ל' נדף שבבריית׳ אחר כדבר מפרש רק לתבירי איש בין השופט הדיין על קאי לא תשפוט

 מיני/. דרשי הכן כל למילף דאיכא ס״ל תשפוט בצדק שנאמר מה״ת לדון ליחיד שמותר כ' ה' מה״ס כפ״ב הוא לפ״מש אבל תרחק שקר דמדבר מקרא ל״א
גג>ן ןץ־זי )ישעיא'(.33 ב'(. )נקום32 )חבקוקא'(.3* כה(. )ש״א3ט

 רעך דם על •תעמוד דלא ל״ת וזהו לעזרתו מהר תחיש לכל תעמוד אל אחין צרת ביום כי פי׳ א׳( )עובדי׳ המקרא לשון .נכרו ביום אחין ם1י34
 ג״כ זה שבכלל הספרי לשון הרמ׳בס כתב סי׳ר׳צז וכמ״לת וט׳ תעמוד לא ת״ל וכו טרדתו חי׳ או בנהר טובע חבירו את לרואה מנין ע״ג( )סנהדרי׳ ואמרי
 להורגי חבירו אחר לרודף מנין כמכהדרי׳ דאמרי' הא ג״כ ע״ז מביא והחינוך זה לאו על גס עובר יגיל לא דאס אזהרה שמלבד לחבירו שיודע עדות טבש

 דאת' הא להט האי ופריד זה ממקרא רודף דין ללמוד רצה דבתתלה דשם לסוגי׳ מתנגדי' דבריו ולכאורה זכו׳ תעמוד לא שנאמר בנפשו להצילו מיי׳ שאתה
 דמושיעי׳לס מכלל לה מושיע ואין גבי׳ דכתיב מאורס׳ לנער׳ מהיקש רודף וילפי׳ ׳נ ה אין ;קאמר וכו׳ בנהר טובע תכירו לרואה מנין לכדתי׳ לי׳ האמיבעי

 תעמוד דלא מקרא זה ללמד אין בנפשו להצילו ניתן דרודף ידעיכן שלא כ״ז דודאי דלק״ס נראה העיון אתרי אבל זה ממקרא הדרשות שני הרב כתב ואיד
בנהר בטובע רק דדלסא

 ג קאי תעמוד דלא דלאו
 ענין טדל תבונה בדרן
 .מלא עולם קיים כאלו

מלשון דרשו כאשר סמורות
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קרח מעין קכח

 כל כי שפירש רש״י כוונת וזה בתורתו,
 לבדכם אתם לא קדושים, כלם העדה

 בזה רצו לך, יהיה ולא אנכי שמעתם
 מצוות שני שמעו העדה כל שגם מאחר

 ביותר ה׳ חפץ היה שאם משמע אלו,
 כזאת השמיענו לא למה אלו משני מצוות

 ולפי בודים, אתם שמלבם ודאי אלא
 משה בהתודותם אמרו התורה על שחלקו

יקד כלי אמת. ותורתו אמת

<ז .

 פרש״י וגו. וכעדתו כקרח יהיה ולא ה.
 משה שלקה כמו בצרעת ילקה שלא

 לו, משה ביד שאמר וזה בידו, בצרעת
 וצריך הכהונה, על החולק אל שב מל^נלו

 החולק אל משה של צרעת עניו מה להבין
 שמכאן נראה כשנעיין והגה הכהונה, על

 משה של נבואתו על שהחולק טובה ראיה
 שהחושד רז״ל שאמרו בצרעת, לוקה

 וכו׳ ממשה מנלן בגופו לוקה בכשרים
 בדבר נענש שהחושד הוא הדין ושורת
 היה אם הנחשד על ראני״לבוא שהיה
 מדה, כננד מדה של הכלל לפי אמת,
 מאמינים בבלתי ישראל את חשד ומשה

 ונו׳ לי יאמינו לא והן שנאמר כמו בנבואתו
 נראה לא שאמר קרח דברי ממש והיינו
 מדהוצרך מלבך, הכל בודה ואתה ה׳ אליך
מלבי. לא כי שלחני ה׳ כי לומר משה

 בצרעת נלקה שמשה רואים שאנו ומזה
 היה שאילו מינה שמע בחנם שחשדם על

 שהיו נבואתו מכחישין שישראל אמת
 שאין במה שחשדם ולפי בצרעת, לוקים
 שהיתר. מכה באותו הוא נלקה לכן בהם

 ברורה ראיה ומכאן עליהם, לבא ראויה
 כי בצרעת, לוקה הכהונה על שהחולק

 של נבואתו על חולק הכהונה על החולק
_____________________ משה.

הת

 בצרעת לוקים ישראל שהיו והטעם
 משה בנבואת מאמינים היו לא אילו

 דברים שני על בא שהצרעת רז״ל דאטרו
 הרע, לשון על שנית התוה, גסות על אחד
 מב׳ היה זה במשה מאמינים היו לא ואילו

 שכוונתך לו אומרים שהיו אחד הטעמים
 שלא לו אומרים שהיו שנית להתנשאות,

 מספר בכלל היו זה ובדבר ה׳, אליך נראה
 משה על הדין חזר כן ועל הרע, לשון

כדין. שלא שחשדם
 ז״ל כאמרם דוקא, ביד דצרעת והטעם

 ללשון יד יש וכי הלשון, ביד וחיים מות
 ממית הלשון אף ממית היד מה אלא

 כי כתיב שוחט לשונם, שחוט חץ שנאמר
 תלתא כי שחוט ונמצא שוחט להיות בא

קטיל.
 ליה קים כי בצרעת נלקה לא שקרח וזה

 חולק מסתמא הקרב והזר מיניה, בדרבה
 ה׳ דבר כאשר יהיה עליו משה, נבואת על

 בצרעת, שלקה כמשה היינו לו משה ביד
הכהונה. על החולק כל בצרעת ילקה כך

 פרש״י לו. משח ביד ח׳ דבר כאשר
 בצרעת שלוקין הכהונה על לחולקין רמז
 דהטעם אפשר ביד, משה שלקה כמו

 אחר רודף הוא כהונה דהמבקש משום
 בורחת דהשררה רז״ל ואמרו השררה

 ממנו, ניטל שבידו מה דגם פירוש ממנו
 אחר ברודף זה דרך ועל ממנו, הלשון וזהו

 ויבדל בצרעת ילקה כהן, להיות השררה
 מה שגם היינו ישראל, מעדת גם זה ידי על

קדומים נחי ממנו. ינטל שבידו

 לפי ח׳. עם את המתם אתם ו.
נדב נשרפו ובו קטרת להביא שאמרתם
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למערכת מבתכיג!4תשנו־ ♦ ז לשון רמא8

 ולא }פי׳ רציחה של זה ולשון הסוד. מגלה אתה ואין הרוצח, סוד לן ה5שנתג

 ובין כדין בין חריגה, ולשון מיתה לשון אבל כדין. שלא במיתה רק שייך לא מיתה[

עב״ל. של$.בדין,

 באיסור שעובר למה בנוסף בדיבורו, לחברו מיתה שגורם מי הנ״ל, ולפי ג(

דיבור. ע״י גם הוא תרצח דלא תרצח, בלא גס עובר רכילות

 ומותו חייו דווקא שלא הלשון, ביד וחיים מות הפסוק, לבאר אפשר ולפי״ז ד(

 ח״ו או לעולם חיים להביא יכולים בלשון אלא הלשון, בעון תלויים המדבר של

 יכולים ובלשון פיפיות, וכחרב בליסטראות כאבני ולהרוג להזיק יכולים בלשון מות,

מרפא. חכמים ולשון וכמש״כ ולהחיות לרפא

 אהרן משה
סטון טלז ק.

בינת* גדר בעניו
ג׳( לשון במרפא מש״כ על )תערה

המערכת, לכבוד

וז״> רי״ח מאמר ש״ג יונה מרבינו והוא ס״ז ג׳ כלל לשה״ר בהלכי הח״ח כתב

 או למקום אדם שבין ממה בין מעשה, עשה או דבר שדיבר אדם רואה הוא אם

 אם הזכות, ולצד הטוב לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש לחבירו, אדם שבין ממה

 ונוטה קרוב הדבר אם גם זכות לכף אותו לדון התחייב אלקים ירא ההוא האיש

 ופעמים החטא מן יזהרו אשר הבינוניים מן הוא ואם חובה. לכף יותר הדעת אצל

 והוא וכו׳. זכות, לכף ולהכריעו הספק להטות צריך שקול, הספק אם בו, יכשלו

 לכף יותר נוטה הדבר אם ואפילו עמיתך. תשפוט בצדק יתברך מאמרו בכלל נכנס

וכתב ע״כ. חובה, לכף יכריעהו ואף ספק כמו אצלו הדבר שיחיה מאד נכון חובה,

149
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תשגר ♦ . לשק פגרתא

 שיהיה בבינוני[ חובה לכף }בנוסה הדין מן זה שאין יונה סרבינו דמשמע בבמ׳יח
בעלמא. טובח מדח אלא ספק כמו הדבר^אצלו

 מאד זהיר הוא מסוימת במצות אשר בינוני באיש הדין יהיה איך והנה א(

 מכריע חובה שהכף באופן זו במצוה הספק ונפל גמור, כצדיק לקיימה ומקפיד

 חיוב אין וא׳׳כ בינוני, הוא עניניו ובכל היות בינוני של דין בזה לו יש האם יותר,

 או ספק. כמו אצלו הדבר יהיה בעלמא טובח מדה מצד ורק זכות, לכף להכריעו

 לדונו נתחייבנו המצוות, בכל אלקים ירא כמו טפי בה זהיר זו שבמצוה דכיון נימא

אלקים. בירא כמו יותר מכריעה חוב הכף כאשר גם בלבד זו במצוה זכות לכף

 לפי אלא מסויימת מצוה לפי האדם את דנין דאין ברור לי נראה אמנם

 שבמצות במה עדיפות שום לו אין אז בינוני הוא הכללי במצבו ואם הכללי. מצבו

 מכריעה חוב שהכף באופן מעשה עשה כאשר ולכן יותר, מקפיד הוא מסויימת

 ביותר. בה זהיר שהוא זו במצוה גם הבינוני מצבו לפי נכשל שכעת חיישינן יותר,

 עבירות, וכמה כמה על במזיד ועובר בטריפות מאד זהיר שהוא הרי עצמן, הגע
1טריפות." לגבי אלקים" "ירא יקרא האם

 רבינו וכמש״כ אלקים ירא ענינא בכל שהוא מי נקרא אלקים דירא ופשיטא ג(

 חיינו חכם שתלמיד שמבאר זכות לכף האדם כל את דן הוי מ״ו(( )פ״א באבות יונה

להלן. לשונו את ונעתיק ממש. עניניו בכל פירוש גמור, צדיק

 צדיק שהוא נודע האדם אם אבל וז״ל, שפירש שם מהרמב״ם מוכח וכן

 שדייק הרי שם[, דבריו המשך את להלן ]ונעתיק וכוי, הטובות ובפעולות מפורסם
ומעשיו. דרכיו בכל וזח הטובות, בפעולותיו לצדיק ומפורסם ידוע לחיות שצריך

 אין עבירות וכסח כמה על במזיד עובר דאם שלפנינו, לנידון שייכת זו ראיח אין 111

 יכשל ופעמים חחטא מן שנזהר מי הוא דבינוני לבאר, דייק יונה דרבינו בינוני. בכלל הוא
 מצוח יש אם השאלה, כזה ובאדם נכשל. לפעמים ורק נזהר הוא כלל בדרן פירוש, ע״כ. בו,

 לדונו לגבי דינו מה גמור, כצדיק מתנהג זו שבמצוה דהיינו לפעמים, אפילו בה נכשל שאינו
זו. במצוח זכות לכף

נכשל, ולפעמים החטא מן נוהר לפעמים הוא אם דאפילו יונח, רבינו מלשון ונראה
 על דרכו אם ורק מבינוני. פחות הוא כך ולפעמים כן דלפעמים בינוני, אפילו איננו כזה איש

 דירא נכשל[. שלפעמים ]כיון בינוני. הוי נזהר, בחזקת הוא דאז החטא, מן לחזחר רוב פי
 להלן והובא ט״ו, פ״א באבות יונח רבינו וכטש״כ נכשל איט לפעמים שאפילו טי הוא שטים

המערכת[ ]הערה ד. אות
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תשנדמרפא

 אפילו בינוני באיש לא אבל חובה. לכף נוטה כאשר גם זכות לכף לדונו יש אז ורק

מסויים. בדבר שמדקדק

 הוא עמיתך תשפוט דבצדק והמצוה בהגהה, ח׳ סעי׳ ו׳ בכלל הח״ח לשון וכן

 חכם לתלמיד בעיר שמוחזק מי על שכן וכל מישראל אנשים סתם על אפילו נאמר

 יותר הרבה מכריע חוב לכף הדרך אם אפילו הוא משפוט דבצדק המצוה ובדידיה

 משמע חכם, לתלמיד בעיר שמוחזק על לכתוב בלשונו שדייק הרי ע״כ. זכות, מלכף

בינוני. מכלל נפיק לא מסויימת מצוה על מקפיד אם אף בינוני איש שבסתם ג׳׳כ

 מפורסם צדיק שהוא נודע האדם יהיה אם אבל באבות, הרמב״ם וז״ל ד(

 אדם ואין רע, פועל שהוא מורים עניניו שכל פועל לו ונראה הטובות, ובפעולות

 שהוא אותו שתקח ראוי הוא רחוק, ואפשר גדול בדוחק אלא לטוב להכריעו יכול

 אמרו זה ועל לחושדו, מותר ואין טוב, להיותו אפשרות צד שום שיש אחר טוב,

 בכשרים החושד שכתב ממה הנה עכ״ל. בגופו, לוקה בכשרים החושד צז.( )שבת

 ריבנו וכמש״כ האמת דרך על היינו זכות לכף לדון שהביאור משמע בגופו, לוקה
 לדונו נתחייבנו ועכ״ז רחוקה כ״כ זכות שהכף איך הרמב״ם שכתב ובאופן 111יונה.

 כתב ח׳ פ״ג ובבמ״ח עניניו. בכל שמים ירא על דוקא דקאי מסתברא זכאי כודאי

 תחרחר אל וכו׳ עבירה שעבר חכם תלמיד ראית אם )י״ט.( מברכות הוא שמקורו

 תלמיד שהוא כיון באבות, יונה רבינו וביאר ע״כ. תשובה עשה ודאי וכו׳ אחריו

 הרי ע״כ. תשובה, עשה מיד פנים כל על בידו קלקלה דבר אירע לא עתה ועד חכם

 בשאר אפילו תקלה פי׳ עתה, עד תקלה לידו באה שלא כזו בדרגה שיהא שצריך

 עליו פעם אף היה לא במעשהו, זה ספק שנולד עתה שעד פירוש עתה. עד עניניו

זכות. לכף ליה דיינין בכה״ג שרק משמע א״כ מעשיו, בכל רבב

 בתלמיד דיברה הגמרא והנה וז״ל, ס״ז( )כ״ג הח״ח על חיים" מה״שבילי וכ״מ
 וכו׳. בידו קלקלה דבר אירע לא עתה שעד מ״ו( פ״א )באבות יונה רבינו וביאר חכם,

 בסתם לא שמדבר לומר ויש וכו׳ אלקים ירא ההוא האיש אם רי״ח[ ]מאמר תשובה ובשערי
 יראת של גדולה בדרגה והייגו הגמרא, של התי׳ח כדרגת אלא אדם, בני כלשון אלקים ירא

 היטב, עי״ש בת״ח דוקא יו גמרא שביאר ג׳ מאמר א׳ שער עצמו ר״י מדברי כדמוכח התורה
 עשה באמת כי ביום אחריו תהרהר אל וכו׳ ת״ח ראית אם וי״ל יונה רבינו שם וביאר עכ״ל.

 ריח( )מאמר ג׳ בשער יונח רבינו כוונת ג״כ וזו תשובה. עשה דודאי פי׳ עכ״ל. תשובה,
 ונוטה קרוב הדבר יהיה אם גם אמת דרך על זכות לכף אלקים[ !הירא אותו לדו נתחייב

 וואפשר הזכות. כף כפי היא שהאמת לדונו פי׳ אמת דרך על ע״כ. , חובה לכף הדעת אל
 ]הערת בגופו. לוקה בכשרים החושב זה, על שכתב הנ״ל טהרטב״ם יונח רבינו של שמקורו

המערכת!
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4, תשגר ♦ ■ לשו! סנרסא

 שירא הסכימו וכולם כאן, חשובים ות״ח ישיבות ראשי עם בדבר ודנתני ח(

 בכל שמים ירא כשהוא דווקא הכוונה יונח[ רבינו ]בשם הח״ח שכתב אלקים
מצות.

רב, בכבוד ואחתום

 ליטוואק דוד הלל הרב

גי. ברוקלין,

הנידון. על קלות ביתר יעמוד שהקורא כדי המערכת ע״י הורחב המגתב

בעיון ח״ח הלומדים צבור להרחבת הצעה

המערכת, לכבוד

 הזהירות הפצת והוא בזה עוסק שכבודו מצוה של בעניו אליך לפנות ברצוני

 זה בנושא הצבור בקרב המודעות שפשטה זכינו לאחרונה הלשון. שגרת של א בטש

 המיוחדים המצרים בימי בכיטסים שמשתוזף־בהטוניו הנשים צבור בין בעיקר אבל

 בצבור אבל ההלכתי. החלק והן המוסרי החלק הן נלמדים ובהם זה, לנושא

 של המושג תלמודם על השוקדים כוללים ואברכי ישיבות בני בין ואפילו הגברים

 למוד קובעים עדיין כולם לא אבל דחסידותא כמילי נשמע לא אמנם הלשון שמירת

 ידיעה התורה של זה בחלק יודעים הציבור ושאר חיים, החפץ בספר מסודר

 השכיחים בענינים להתנהג וכיצד לשה״ר איסור ואופני צדדי כל את ולא סתמית

 את להפיץ ניתן לדעתי וכוי. ומעביד עובד על תלונות שידוך על בירור כגון בעולמט

 המשנה כרכי לששת חיים חפץ ספר את לצרף והיא זו, עצה ע״י זה נושא למוד

 מאורח נפרד בלתי חלק הם לשה״ר שהלכות ידע שהצבור א( הרווחנו ובזה ברורה

 יבואו ברורה המשנה בספר הנפוץ הלימוד ע״י ב( ומצוות. תורה שמירת של חיי□

הקדמת לפני קורא קול לצרף היה רצוי ומאד חיים, חפץ בספר לימוד לקבוע
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ה
מברמנורא עובדיה ר ג פרק שקליםטוב יום תוספותתג

 הלשכה מן השקלים מפרישין הלשכה. את תורמין ב
קופות, כשלש מהן וגומלין שם, מונחים השקלים שהיו

 שממלאין כתג ורמנ״ס האין. שלש של מהן קופה כל
 מורמין ומהן האין כ״ז של גדולות קופות שלש מחלה

תשע של קמנות קופות לשלש

 ותשעה לעברים הקדימוהו
 של קפות ?שלש ב באלול:

 את תורמין סאין שלש שלש
 אל״ף ?הן וכתוב הלשכה/

ישמעאל רבי גימ״ל". בי״ת

 נכנם. התורם אין
 שמ״ר ע״נ, ק״נ ינמוח

 ילקוט נ׳, סי׳ נ״א פ׳

 מיי' מי״ד, רמו פקודי

ה״י: שם

דכתיג משוס ניונית רגילים היו " ,
״4 -.״1* אלפ״א בהן בתוב יונית אומר,

?פת ס אנה יפת ט( )כראשית .....................ר * , ׳■',׳ *'י1 חחןךז" קוסוק שלש ב שם. גמורות
 של יפיפותו שם, נאהלי וישכון התורם אין גמל״א^ בית״א סתום ילמד והשיג שאל. ועליהן י״א” סאיו >של*<

■ט( )מנילה כאהל'שם, ישכון יפר ולא ■,תופח בפרגוד לא נכנס זמפוישין דמי מיון המפורש מן
נמו יפמ ככני יפה לשון לן ואין 8.מנדל במנעל 1י?מ,מי ציורסןאיסאגסגט״איה

חפות. פרגוד יונית: לשון < — 31׳!    2__^31 1 סאין כ״ז הרי תורמין פעמים

 כסב שהרמכ״ס הר״כ כמג סאין. שלש שלש של ב ציונים
ובחנם וכו׳ סאין כ״ז של גדולוח קופות שלש שממלאים *בשל״ב

פי על אלא כחגס לא אומר ואני ןע״ק כן לומר דחק ה?א2
 שאל זעירא רני המס אימא דהכי כן אמר הירושלמי פסחים ה״א פ״ס שנת

שיעורן הוא כמה יאשיה רני את
 כלמוד ליה אמר קופות שלש של ה״ז: שם מיי־ בהן.

 קופות ג׳ חני המפורש מן שחום
ופי׳ מאין. כ״ו של האין ג׳ של

 שאלו דפליהן קופות דשלש הוא
 לאו כרחך על שעורן. הוא כמה

 דהא הן. כמשנה הנזכרים אלו נוסחאות שינויי
 ־לש אלא כ״ש־ה• משורש ש״ולן

אלו מלכד היו אחרות קופות שלש

 כן: לומר דחק ונתנם האין.
 איזו לידע גי. כ׳ א׳ עליהן וכתוב
 קונים היו וממנה תחלה, נתרמה
 כך ואחר ראשונה, צבור קרנגות

 מן כן ואמר השניה, מן
עליהן. כתוב יונית השלישית:

 השפה אותה0 מלמטה, אומו וכופלין ארוך כשהמלבוש
 עם נמס התורם ואין מפות. פרגוד קרויה הכפולה

 שנתן ימשדוהו שלא נמלגושו, ההיא כפולה השפה
כקמיע. ולא כתפילין ולא הלשכה: ממעות לתוכה

רבי
 ר׳ נט״מ ישמעאל

 פ״א מ״ג ועי׳ שמעון

 כהן כתוב דסרה.
 כתוב. היה נט״מ

 נד״נ גמל״א בית״א
 ביט״א ונמשט״ר ונט״ק

 גס גמ״א ונ״ה גמ״א
 לא הוא. ונכון נט״א

 נמשד״ש )חפות( בפרגוד
 ריווא ד׳ נמש׳ החפות;

 רפ״ז ד״ו נמשנ״ב לימא;

 רפ׳־נ ונד״ו האפוד
 הו״ו(; על )בקו אפו׳ *

 בפרגוד אלא ,ט״מ

 ערוך ועי׳ (1) האפות
 ולא חסם. ע׳ הפלס

 לא. נט״ק במנעל

 נט׳־מ בסנדל( )ולא
בד״ו נגליון; ואימא לימא

 אותם ממלאק ואח״ב שתכלה עד הג׳ מן ואח׳־כ שתכלה עד
 שלישית פעם אותם ממלאים ואח״ב העצרת כפרום שנית פעם

 זמנים הג׳ באלו שמוציאים מה שיעור יהיה וא׳־כ החג בפרוס
 ונדע פעם בכל מוציאין סאין שתשעה לפי סאה ועשרים שבעה

ומהן המכונס הממון היה שבהן הגדולות קופות הג׳ כי מזה

 כמנעל לומר צריך ואין באנפיליא ולא החפות כפרגוד לא נכנס

 מצות פ׳ כיכמוס לה מיימי והכי ע״כ וכו׳ כמפילין ולא ובסנדל

 ולא שם ז״ל רש״י ופי׳ כרייחא אינה אומה אם ק״ב דף חליצה

 נכנסין אין נמי משד דכלאו וסנדל מנעל לומר צריך ואין כאנפיליא

 מנעל מצרי: רמוס דאיכא דנרמת בחרא ׳כפ כדמנן לעזרה כהן

 וממשל קשה עור של וסנדל רך עור של מנעל אלא עור של וסנדל.

 ז״ל שיריליו הר״ש וסי׳ מד: של כאנפיליא לה מוקמינן והחם ע״כ.

 יריעה ?כותונת לשום טהגין זרת כשיעור הצואר שאצל ע״ש חפות

 ולא פרגוד: נירוש׳ כתונת ותרגם הזיעה מפני שם תפורה דקה

שעה אהיה ולא כתפילין אמס מימא דלא בקמיע. ולא בתפילין

בהן וכתוב )ד״ס(.
. . - , ־1,, ונמשני״ר ינט״ק נד״נ

 שיוכלו כך כל מחזיקין הראשונות קופות שלש ודאי הלכך אלף ממון. יק עליהן
 ולהרמנ״ם פרקין. בסוף ועיין הג״ס. כל מכולם למרום ׳ב א׳ גט"" גימ״ל ,בית

 מן ממון נטילת על דמתניתין הלשכה את תורמים פ״ק^ה^
 דלעיל. נמשנה פירש וכן כן. אומר הגדולות הקופות ענליוח אותיות אנ״ג

לא נ״ד דף דקדושין דפ״נ ונמוספות ד׳[ כמשנה נועיין 2מתומ”ומ*?2א?
 הר״נ פירש גימ״ל. בי״ת אל״ף בהן וכתוב הר״נ: וכפירוש דמתנימין כפשטא נלנד קופות שלש אלא הזכירו מה״שני! הש^טז 3

 כגמרא כמגילה וכדאיתא משוכח. שהראשון כלומר כראשון. שמצוה כו׳ קוטם היו וממנה מחלה. נתרמה איזה לידע האי״יי" נותםמי את
 שאין לפי כה ומסיים לה מייתי ק״ב דף דיכמוח י״ב פרק כגמרא כסנדל. ולא כמנעל ולא ע״ב: כ״א דף £ר ממו״הן^.

שצרי: רמוס מידכם זאת בקש מי א׳< )ישעיה כתיב ופירש״י כרמת[ סוף ]כדתנן לעזרה. וסנדל כמנעל נכנסין

להרמכ״ם המשניות פירוש
 השנית מן מתחילק ואח׳־כ שתכלה עד הראשונה מן שיספקו בהלכה הודעתיך כבר ב כר״ע. והלכה בכורות ממסכת

 וממלאין אחת בלשכה מכניסין היו כולו הממון כי הקודמת
 מועדות מהג׳ מועד בכל משם ומוציאין קופות שלש ממנו
 הוא מועד בכל משם שמוציאין מה כי ההלכה בזאת ואמר
 קופות הג׳ אלו על וכתוב סאץ. שלש שלש של קומות שלש

כדי וזה ,1גימ בית אלף סאק ג׳ מהם אחד כל שמחזקת

שלמה מלאכת
 המורם אין כן המשנה לשון כחוג ז״ל שיריליו שלמה הר״ר החכם קופות גווני דמרי דעתם ז״ל יסמ״ג הרמב״ס קופות. כשלש ב

 לדעת השכים ז״ל הרש״ש אק מולק ז״ל הרא״ש אכל איכא

 שני גס׳ ז״ל הרמג״ם על השיג לא ו״ל הראג״ד שגם ז״ל הרמב״ם

 שלהי ניומא לה מיימי וממני׳ הפרק: וסוף ז׳ שי׳ שקלים דהלכות

 מיימי נמי וכן יוסי ר׳ בשם לה מני והמס ס״ב רף לי הוציאו פ׳

 ואימה היא נריימא דההיא ודומה ס״ד דף שעירי שני פ׳ התם לה

 אלף עליהן וכתוב עומד: הקורא פרק כ״א דף במגילה נמי בסנדל ולא רס״נ

עליהן כתוב היה יתית אומר ישמעאל ר׳ גימל בית )י( המסומר

התורם אץ ה״ג מנוקד: מצאתי כך גמא ביתא אלפא רעה״א ,תןס

 ולא בפנדל ולא במנעל ולא החפות בפרגוד לא נכנס נאיתגזבהת־בו-ה פ״גג

 כפירושי מצאמי כן אסרי המסומר: הכא ול״ג וכד. ולא בתפילין אותה כר. פרגוד

בתוי״ט עיין כר. השפה
 ד״ה רשבת מ״גס״י

ישראל תפארתחלוקו: בשסוז יכיןכיו
 כ׳: שכקופה לשיור שיחזור קודם א׳ שכקופה לסיור תחר אז

 וקמ״ל מכעכרינג יוונים ככמג יותר רגילין ישראל היו שני דככית ט

 הקדיש: בטח הכתב לקדושת מוששין אין מה, טעם דביש

 שלכם שהבגד ור״ל מסופה. ר״ל וספות פרגוד, כמונס של הרגום י

ויש מנפלים, מיני ב׳ הם יא :]פוטטער! ממתיו היה לא המורם,

 ריבבץ פי׳
 עליהן וכתוב ב

גיט״ל. בי״ת אל״ף
הוציאו בסיף ביומא מפרש

סוכות: קודם שבמות כ׳ שהוא בתשרי א' לומר סגי הוה ה״נ א״כ

 דמצוה ראשון, נתרם איזה לידע ח אמרח: בקופה פעם כל ז

 נשאר עדיין שנייה, מרומה זמן דכשהגיע ואף מחלה, ממנה לקנות

השנייה, מקופה הצבור קרבנות קונה ראשונה, שמרם בקופה מעות
 לקרבטת, צריכים ועדיין נ׳, שבקופה מעות וכשמושלם שלישית. יק כמג למה יוסי ר׳ אמר לו

איזה לידע אב״ג עליהן

 הנא למימנא לתנא ה״ל לא דאל״ב החשד מפגי כאן הטעם דודאי כהוגן העתיק לא בר. לפי בה ומסיים במנעל. ולא ד״ה תיי״ט ב פ״ג הרש״ש וחי׳ הגי שמצזס ראשון נסרסה
 נס״ד. שם ועמש׳־כ דתניא שם הגיה זהגרי׳־פ מ׳" נמנעל "ואצ״ל אחר בל׳ המשנה שהעמיקה נגמ׳ וע״ש מ׳. שא״נ לפי טסף איסור יש ממנעל אלא ממנה לקנוס נראשון

ונשוספסא ומוספין סמידין
 יטעו שלא הלשון נאומו ובמט יונית כלשון ישראל הטרו ירושלים על יון מלן אלכסגייס שמיך שלאסר לסי יונים לשון נמ״א. ביתא אלפא הראשונה: מן ומוציאין שמסמילין מעט סניא נמי

 :הלשנה מכסף שם שמצרע יששדזהו שמא שפה לו שיש מלטש מלוקז ספם לשון דזפות. בפרגוד לא :שלישית קודם שרה ולא השרה קודם הראשונה מן מסמסקיס ואין *< ראשונה איזו נקוסום

אליהו. ובמפות חדוזץ נזזקלי! ועי• והגר״א ״ס9ה גי־ כ־ה *(
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תנאטוב יום תוספותג פרק שקלים מבדם!,ירא עובדיה ר
 דדרך אמינא הוי דמרע״ה מקרא דאי לי ונראה לקרא. ועוד דיהודה ועוד ואומר. מאי וגר. חן ומצא ואומר

 מ״ש שראוי. הל״ל טובה עצה אלא אינו ואילו חנן. שצריך ואנן ראובן. ולבני גד לבני דקאמר הוא טובה עצה
 ]הוא[ ה׳ אלהיס (5)כ״ ביהושע שהע״ה לשל מוקדם והוא שלישי קרא נמי ואיכא צווי. לשון שהוא וגו׳ יומצא
 גד שבני אלא כלל ממנו ללמוד דאין לפי הביאו לא דמתניחין לי ונראה הביאו ובירושלמי ידע. הוא וישראל יודע

 לברר כרחם בעל הוצרכו וראובן
 כדי ישראל בגי לפני דבריהם עזמא" ,בבקמיע' וליא בתפלין,

 לצבא עליהם מלעלות שיחדלו
לא והירושלמי אמרו. כאשר

 ונחן החפר התיר יאמרו שלא
 לפני וזרקו ג מעוח: בחוכן

 שיפלו היו מתכוונים התורם.
 ויקנו הקופה למוך שקליהס

יהיו ולא צבור, קרבנות מהם

?1
 הלשכה מעון ויאקרו ?עני,

 ויאמרו ?עשיר, שמא או העני,
 לפי העשיר. הלשכה מתרומת

 הבריות ידי לצאת צריך שאדם
לב< )במדבר שנאמר המקום, לצאור׳יךי

 _קן ומצא ג( )משלי ואומר ומישראל, מיי נקןים ?הייתם
אלהים בעיני טוב ושכל

 כן דמצינו לומר אלא הביאו
 והא ובכתובים. בנביאים. בתורה.
 חמור איזהו בירושלמי דקאמר
 היינו נקיים. והייתם שבכולם
 קאמר. בעלמא נקיון דאפילו

ושכל חן ממצא פחות שהוא
רבן בית של

 מתפרץ והתורם יי, התורם לפני וזורקו אצבעותיו, בין ושקלו נכנס )דניה( גמליאל
וזרם, לו, אומרים והן אתרם. להם, שייאמר עד תורם התורם אין לקפה. ודוחפו

 כל סאה ועשרים שבעה שמחזיקים ומועד מועד בבל יוצא
 בידיעת שם אמרם ענין וזה סאין תשעה מחוקת מהם קופה

 היה ואם וכו׳ סאין ג׳ ג׳ של המפורש מן סתום ילמוד שיעורים
 המותר אותו קופות השלש אותן שמחזיקים ממה יותר הממון

 אלו הממלא הוא התורם כי ידעת וכבר הלשכה שיורי נקרא
ללשכה נכנסין שאין ואמרם סאין. ג׳ המחויקות קופות השלש

להרמב״ם המשניות פירוש
 ולא במנעל ולא להחביא שיכול בבגד לא הממון ששם

 שגנב יחשדוהו שלא כדי בקמיע, ולא בתפילין ולא במגדל
 רבן בית של אמרם ג שם. והחביאן בכניסתו הממון מן

 הענין בוה שקלו נותן היה מהם אחד כל כי עניינו גמליאל.
 בקדבנות בו ויסתפקו הקופה בתוך שקלו שיכנס בדי כוונתו והיתוז

מן הנשארים השירים בכלל ישאר שמא מתיירא שהיה לפי

ציונים
 ל״ח יומא עי׳ שנאמר.

 בית של ג ע״א:
 פ״ג לעיל ידוש׳ ר״ג.

 התורם. אין ה״ב:
 שקלים מה׳ פ״ב מיי׳

 תרום. תרום ה״ה:
 פ״י במנחות זה כעין
 דף מנחוש ובגמ׳ מ״ד

ע״א: ס״ה

 לפי קמ״ל יטעה לטעות הרוצה וכל שמיס מלכות עול כלא אחת

 נקיים דוהייתם דקרא משוס וכר. חן ומצא ואומר :וכו׳ שאדם

 מוציאין שאמם וניכר גרור שהוא החשד מעליכם הסירו משמע

 נכרח חשדא נו שאין מי אנל נעיניכס טונה שאינה האק על דנה

 מיימי ומש״ה טפי דהוא מן מציאח אלא שיין לא למתעקש אלא

 שהיה בשעה עמו היו מדברים מני וגירוש׳ ע״כ חן דומצא קרא

 יצא וכאשר מים פיו וימלא החם ופריך יוצא שהיה וכשעה נמס

 והנדס מעות יבלע לא ובודאי בשיעורם הס אם ונראה המים יפלוט

להם ולמה שיבלעס או לחיץ שיפלו או המיס מן שיחסר לפי בפיו
 מרומת להפריש אקנ״ו לברן שצריך הברכה מפני ומשני עמו '*'"*לדבר

 שאכלו שלשה פ׳ כדאמרי׳ לברן יכול אינו מלא פיו ואס שקלים

 מו ז״ל: שיריליו הר״ש ז״ל הראנ״ד פי׳ וק מהלמן פי ימלא

 ובנביאים במורה גחן ר׳ בשס גחמן בר שמואל ר׳ נירוש׳ גרסינן

 שלמה י׳ הרג מנר אשר ישי שרש בשפר נמוג מצאתי ונכמוביס^הנד-ה:
ר׳ דשקליס גירוש׳ לאמרי׳ דאע״ג ת״ל ס״נ נעלה רוח מגלח על פי׳ ז״ל אלקנן
 ידי לצאח שציין מציט וממונים ממאיס גמורה נמן ר׳ נשם גחמן נר שמואל
 האלהים להם נמן אשר ננריוס זה יובן המקום ידי לצאח שצריך כמו הנריומ

 ומסמי שוגה מאיש גם מונ&ו ידי לצאמ ויצטרך לכל אחרי שיהיה לא והשכל מדע
 דעמי ינא שנהדרין הרע ימני נל קדם גלי ארוס התרגום שאמר ממה מה

 ישראל שופט ראו לאמי עלי יתלוצצו ולצים פתאים ויש יש ידעמי ני עם כלומר
 שזה מוחרם שהמואנימ גמירי דנא כ״ע וצאו נלנו אחת מואניס יופי שחמד
מואניס מואנא עמוטת וצא עמול הלכה שנתחדשה נלנד ימים שלשה

שלמה
 ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת אדם שצריך מצינו ע״נ:[

 בנביאים ומישראל מה׳ נקיים והייתם דכחיב מנין במורה המקום

 מנין בכתובים ידע הוא וישראל יודע הוא ה׳ אלהים אל דכמיב מנין

 שאול זוגא גמליאל ואדם: אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא דכמיב

 ומישראל מה׳ נקיים והייתם שבכולן מחוור איזהו בין ב״ר יוסי לר׳

 חן דומצא וקרא הוא דע״ז חשדא משוס ידע הוא דוישראל דקרא

 קרא אבל חשכח אל מורמי בני מיניה לעיל דכמיב קאי אמורה נמי

 חמוד איזהו גייס ז״ל והראב״ד ומלל בממון מיידי דוהיימם

 בה שידבק מטלן יומר חמורה שבמורה מצוה איזו ופירש שבכולן

 גמליאל רבן בית של ג ז״ל: הרש״ש וכו׳ לו והשיב האדם

 ביד אתרום. להן אומר שהוא מד וכד ושקלו גכגס היה

 מרום אומרי׳ מצאתי ז״ל יהוסף ה״ר וכתב ה׳. סי׳ שני ס׳ שם

 הוא הענין ופי׳ ג״פ מרום מלח דל״ג מי׳ סעמיס שלשה מרום

 מחר ואח׳־כ מרום מרום לו אומרים והס אתרום אומר היה שהוא

 ומה השלישי נפעם וכן מרום מרום אומרים והם אמרום ואומר

 אומרי׳ היו ולא מרום מרום אומרי׳ היו והם אמרום אמר שהוא

 הדבור אומר שהשואל הדבור דדן הוא כן כי לנד א׳ פעם מרום

 גט מצינו לזה וכדומה פעמים שני לו משיב והמשיב אחת פעם

 עונין העם וכל מקודש אומר ב״ד ראש ר״ה במס׳ החדש קדוש

 לחברו אומר שאחד לדבר אדם בני דרן וכן מקודש מקודש אמריו

 יש לזה וכדומה יפה יפה משיב והוא בעינין יפה זה דבר וכי

ז״ל: עב״ל חכמים בדברי

יכין

 קש״טן: אה״ע נטור נ״י ]עי׳ סנדל ומהו מנעל מהו דיעות נמה
 שבלשכה. ממעומ לסוכה שנמן יחשדוהו שלא טעמא וגמלהו יב

 ןנ*ל נרטח(, ]כסוף בעזרה ללמש אסורים בלא״ה וסנדל מנעל מיהו
 חשדא, איכא גמי דנדכוומייהו לאשמעיק. הנא, וסנדל מנעל נקט דלהכי
 ענ״פ נ׳[, ק״נ נכינמוח בעזרה ללבוש מומר דאז נגד, של הס אס ונ״מ
 מקרא דאי בחרא. קרא נקט דלהכי נ״ל יג ־. אפורים[ חשדא משום

לעבור שמאנו גד כבד אסור, שיחשדוהו בגורם דוקא הו״א חמא,

יכיןישראל תפארת
 היו להכי ממעניינת ממפמדין כאילו שיחשדום גרמי ועי״ז לא״י,

 אבל החלוץ. לפני עוברים הס כשיראו הרואה דפח להכריע צריכים

 נמי אדם כל דהרי שיחשדוהו, שיגרום דבר המורם עשה לא הנא

 לבד דלא דמשמע חן, ומצא קמ״ל דשרי, סד״א מפוח, פרגוד לובש

 פי׳ לסע״ד ]חה מן שימצא שישחדל צריך אלא ממשד, להנקות
 מדגרס ר״ל נקיים. והייתם חמור. איזהו דקאמר, כאן, הירושלמי

לקנות לקופה שקליהן, שיפלו היו מממונין יד שיספרוהו[:

 נוסחאות שינויי
 ובכי״ק נד״ג בתפילין
 שמא בתפילה. ינמשני״ו

 מעון ויאמרו )יעני
 או העני הלשכה

 נד״ו יעשיר שמא(
 נני״מ כ״ז; לימא רפ״ג

 הלשכה בעין ויאמרו
 נסמון. ועי׳ יעשיר שמא

 ליחא נכי״מ )העשיר(
 )לפי( בגליון. אימא אך

 ונכי״ק נד״ג שאדם
 הבריות ליחא. ונמשניי׳ר

 רפ״ב נר״ו המקום כו׳
 הבריות המקום.. הסדר
 )היה( ג נכון. ואינו

 לימא. רפ״ב נד״ו נכגם
 שקלו. נכי״מ ושקלו
 נמשני״ר וזורקו
 התורם אין זורקו.
 עד ואין. נני״ק

 ונכי״ק נד״נ שיאמר
 שהוא עד ונמשני״ר

 תרום תרום אומר.
 לימא בכי״ק )תרום(
פ״ג מ״י לשון ונסגטן

ע״ש. דפרה

 לציון ראשון
 התורם. אין במשור ג 1-3

 היטנ וע״ש קב. ינמוח
סדר יש נחינורי ומ״ש

נס״ד. למשנה

 ריככ״ן פי׳
 שנהנה הלשכה. מעון

 תניא העט: ההקדש מן
 הנכנס נפ״ב נתוססמא

 הלשנה אס למרום
 נכטסה נו מפפפשין

 עמו ומדנרין וביציאה
 שעה ועד שנמס משעה
 בירושלמי ופריך שיוצא
 שלא סי׳ מוי פומיה וימצא

 אמר נפיו כסף להניס יוכל
 הנרנה מפני מגמומא ר׳

 נשעה לברך שצריך
 כקופות מרומה שמפריש
 היה ואס מרומה להפריש

 לנרך ימל היה לא מוי נסיו
 פי ימלא שנאמר משום

 היו הגזנרין תני סהלמן:
 היו פי׳ נקלקלין מפספסין

 שמא ראשו בשער נודקין
 ר״ש מט כסף. שס הצטע
 מפני ימרום לא קירן אומר
 מל׳ קיון סי׳ החשד

 זורקו ג שלמלים: קווצותיו
 השקלים התורם. יפני
 מתנוון והמורם שלהן

 שקצו שיהא לקופה ודחפו
 הוא רוח והנחת בחרומה

אלא ממקרג יהא שלא לפי
מחלה: משלהן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס521 מס עמוד משנה א( )מועד ג ־ חנוך זכר משניות



י/?)?■

 שהזאלא תאחר אבל מתקלקל שאינו לפי לי נתנו לא שהוא
 לו טתן אני היאך מתקלקל שאיני מר אשי' לה&אילט רנה
 טונד משאילו אינו אס דא״עה קרא קמ״ל המתקלקל מר
 לרבועאכלומר הפךהסדר דנטירה מסיפא תקום לא על
 אינו סשאלתני שלא כמותך איני לו משאומר גב על אף

ולו' ניצחת משובה להשיבו הלה אלוסיטל בדבריו מביישו

 שנאיי קחי הוא לכן ההפך טרם השם את שמחלל וזה
 כטמאים שחשובים מינה הסתלקות שטרס סה מנגד

 הוא לכך ביניהם שנינה שתשרה ראויים שאינם ומשוקצים
 לה&תיד דהיינו בחרב יש את נעפיל מה ועל עטק׳ן קרוי

 וחסרפי' האדם מן יחרס אהד חרס בל כדבתיב ולהחרים
הגלות וע״ד חרס קרוי הוא לין להריגה דינו שנגמר דהיינו

קרישים
פ< ףעל6 לו טמן הייתי המגל שואלני כשלחאאנזהיה ולו* וט׳ע״ש עלידך תתאהב ש׳ש שיהא אלהיך ואזמאמה*

יט" בצדס ^ התיענ ואה גס חתי לרך תועבה טןדאת
 סכין אני וסה ־ תטור לא על עובר אותי■ ואם מידי ולא

 ליה אמי נקימה היכןכחהשל עד דחניא המ'כ ל' דקדוק
 של נחה סינן עד תניא הכי ובתי■ ובו' מגלך השאילני

 נדחק והד׳בק״א וכולי קרדומך השאילני ליה אמר נטירה
 ? טחא האחור■ ולעי נמה היכן מד דברים כפירוש שם

 בפ׳במה פירש״י וכולי ר״ע אמר כמיך לרעך ואהבת
 זה דדעך כזה החודהנכללו הנאמרות המצית שבל מדליקין
 תעבו* ו^' מעזוב אביך ודע רעך דבתיב הוא ברוך הקדיש

 ולש׳יז ע״ש דבריך על שיעבדו לך שזרישנאוי דבריו על
 שכלן לעי' מליו בשם הדבר להביא רש״י הוצרך למה סובן

 לא רז״ל דאמדוה לאו ואי הוא מוך הקדוש זה דלרעך לע׳
שר״זלבדות אלא ארעא ארח דלאי הוהמפ׳הטמדידיה

 לא וכי׳ תעשו דיתבלא דעאחר ד״אוטדק״ל כמשמעו
 כלו* ופי'כמשמעו בצדקתו׳ וכתב הדי וכי'אחא׳ תנא

 בצדק אלא דלאיהז׳לל ק' ה ולפי' ול״ת בעשה עליו ולעבוד
 לא עמיתך שאינו לעי הא דמשמע עתיתך ומאי משפוט
 אסור לישע ואפילו להל שוה שהמשפט איני וזה לן איכפת

 שעיר דייק דהשתא דא חייתי לכך הדין את עליי טית ל־
 ברשיעי אדרבא לוטיו לדונו חייב דאיי רשע לאפיקי ממימן

 היחשנתי להן ומיהי ז׳ל וכמ״ש תלינן לחיהלי אפ'7 מת כל
 פנין זה דאין ומי תשפוט חלת כ״כ שייבא רלא חלא תרתי ק׳

 לדיין מיוחדת הזואיננ ואהיה בדיין דאיירי הזה לפסוק
 ד5ו רכיל תלך ינונה-ללא אלאלכלאנרכששישראל

פי׳ וכו׳ גל

 דבר שהוא הק-דוס ששאלתני לפי השאלתיך לא אני לו כי פ׳ כע״עזבמסעל וחשוב לח״ל כגלות שיוצאים שגייס
 שואלך שאט כתו המגל שואלני הי־ת אם אבל החתקלקל הלזש וידוע אתרים אלהיס לאחרלךעטד וכו ג-שוני

לים לתית* הצי לא דא״פה קמ״לקיא משאילך הייתי אני גס

 ובשאר פז'הואיל ובו׳ ומרגל הולך שהלשון לכךאניאומר
 רבו אמי מה דאתי■ והיינו הכתיב טו׳נת שזו קבלי קדשס לכך כלבד ברנילית רק הליכה בלשון מצינו לא היע לשין
 הוא לא ו*ע דאמיה לאו ואי כלות' וכו' כלל ה עקיבא סס על כך קרוי רכיל הולך לסין רלו* שהלשין איחר אני

 ההי־גש וכולי נאתר למה כלאים לבגד אמינאלה• לס* בךניאה למקים ומתקיס לבית מבית ומי־גל שהילך
 נלאים תרביע לא מחתך תאמרו דכשלמא הוא שמבחוץ ממש שהולך לעי רכיל שנקיאהילך אמר בך במחלה שהרי
 כלאים ל*ת שדן וה'נ בהמה מיני ב' כל מחילוץדר״ל מיכן הליכה מצינו שלא מתה וחיזוק ראיה זע/הכיא רעים כבתי

 הואיל כלאי' יעד אכל יחד לזיען אטר זרעים בעיני בל וכו' להצילו יכיל ואתה וני' תעמיד לא :כרכיל אלא
 א״ב ופשתים דוקאצמר אלא אסירים מינק בלשני ולא להצילו משלו אתיים להשכיר־ חייב בעצמי יביל איני יאפילר
 לפו לבאר הוצרך שלא■ ומשני לה' אלא■ לכתום לאהו״ל ולהצילו למטיח בדידיה דאילי קרא אצטריךהך דמ׳שה
 יחדיו ופשתים צמר שמטנו תלבש לא אחי־ במקום שמטאר הכי לו והשטתי לימי תלמוד מנין גיפו אבדת נפקא תהתס

 קרא באידך כתיב שבבר נאמד להק׳־למה יש כאן ואדרבא לט וכו׳ ונאמן וכר' נאמן ה* אני ג דסנהדרץ בש״ם אי*
 כמו הנתלל דבר דניו רש'י וא*ש וט׳ שנאתי לפי ומתק בפסיק־ דנתיב עתם ואכל חצית קיום אצל נתיב הוא שיאן
 הךלישנא.אוסוהבס״גדת״קדףי״ב חוייולגאוידאיתבהו ׳ וה״נ עבירה לעיניי המפנים בליתי מאלהיך ויראת
 ולמיעקר מתנא למפקד במועד שרא יהודה אההיאדיב צריכתן הכא ה׳הילכך שסאלהיךאני וחללסאת לפיל

 לנאזידאית חזו ומשני חזי למאי ושרבי'שימשמי שומשעי ליפיע ונאזן כתב דגיא רבינו ודייק למ״וו״הוי לתדיש
 כשועשמין בהו דאית גיעינין סי׳נאזי גופיה ואמנ*רםי בהו לעיל שכתבתי לדברי והמסכים לישיע דיין רתב ולח

 שנתה זה ידענא-מהו לא וא'כ משחאע׳נ בהו למעבד דחזי שם: עיין בשרו באר כל זל איש איש בפסיק מות אחיי מ■־'
 •סר משירו בו חזר ואפ׳דכאן כמש ל׳ מפרשיך שאנו הנא רש׳י יאיכא כמ״ב ידהלשיד ולו' תנלך השאילני וכי* תקים לא

 דטקים■ שהם הג״עינין אומן כלו׳ לנאזי תזיין ומס׳ דהתס והתחיל הפך יבנטייס בתסל התחיל בניזימה אחאי למידק
 לשיר וזהו משתא■ מהן לעשות וראויים זה כס־ זה ויתישיס המביאה לקטי היא תבל דשתם מטס ינל׳עד • בקי־דיס

 פירושו* ומ*מ • כמושים תעשו נדושי רגלים שפ״י בל*׳ כמש לבקוע סממו קרדום אכל מתהלקל ואיני רך דבי >היח
 דהתט כפיד׳שי פירשו הערוך יגה כלל לדה סניז אינו דטתס תובן תזה רנכגס ממקלקל והרת קשים ידבייס פצים

 וטלי יודע ואיני־ וכילי נרןרי^ת •־ גרעינין דהיינו שהוא תבלך השאילני דלימ׳א׳ל לרבותא הכי נקט מנקיחה
 קת־ס ליא־יע שקדמה ר*ל כך ח״פי ימי מלשין לפרשו אפשי קרדומך השאילני א׳ל למחי* לאו יא'ל מתי״ליזל שאיני דבר

 ליארשאלד יכלה לא ולכן לב-רי נסדזה לא שעדיין הזמן מלהשאילן ליסטר וטל איט אלה ההתקלייל דרי בטא
לעכד ולי*

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס243 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, לדוד משכיל
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___________דבר?•• את והלאתי אחריך אבוא ואני יד( א )מ״א שנא' מהלומת ,.בעלי ,
כל ודע בך יעשו שלא כדי לתלמידיו מכפר הרב אלא זכות, לכך תפריעו אל ]א[ )א( אדם מבני רעה שמשפר אדם צב.

■ ולס. פישל, במומו הפופל כל )ב( אמרו שהרי אחרים על שמספר דע רבד באותו להושדו תוכל רע אדב בני על המשפר
לאהריב. אומר בו שמצוי במה אלא להכירו מום לחשוב יובל לא פיסל של המום )ג( כי פוסל במומו ייאמרו י׳

 עליו מסדין השרת מלאכי א,ה הכירו על טוביה שמדבר אדם ראית אס בז(, יא ,משלי רצון כ״א( )דך יבקש טוב ת"1ש צג.
דרש שם(, )במשלי ארהם אשר את וריהמתי אהן אשר את והנתי יט( לג )שמות אמר דאת כמה הקכ״ח לפגי זכות

 ישוב יז( ז )תהלים אמר דאת כמה רעה עליו מדברים השרת מלאכי אך חבירו על רעה שמדבר אדם אסראית תבואנו, רעה

כראשו. עמלו

 את _ה ״,. ה,א ר, בא ]א[ וכפ, לרמאי והאמינו היא נאמן איש רמאי על הרעים על מוכה שאום״ ומי מראובן, מחרה

על הרע לשון לומר מצוה יורנן ר׳ משום נחמני בר שמ-אל א״ר )א( טוב לרע שאומד תרחק שקד מדבר ו( כג ,שמות ועוד הרמאי,

 ואמר שראד ובעניין בביתך ראו מה ד( מל )ישעיה שגא׳ יבשל מידה באותה כי גיאות, לשם דבר אדם ידבר לא לעולם צד.
נא. אפלה יג( כא )דה״א )ב( לומר הוצרך לבסוך על הוקם הגבר ונאם א( כ״ג )ש״ב וכתיב )א( ישעיה לו השיב חזקיה

 לך שאין לפי תן, לומר לך קל כנים לו שיש מי לו יאצור לא וכך, כך פלוני לעני תתן לא למה לאדם שאמר בנים לו שאין מי צה.
כן. אומר אחה עול לך ואין בניב

 מן ידבר אל הורץ כן עבד בן או חורין בן עבד לפניו שישב )א( כנץ כוונתו בלא ברבים הכירו פני ילבין שלא אדם זהיר יהי צו.
מזה. ידבר אל דברים מאותן שמדברים אדם בני אש האדם בו שמתבייש דבר ובל יתבייש פן עבדים ומן כנענים

מפני לבנו בתו לתת רצה שלא אדם לשום שמעון הגיד לא לבנו בתו לתת שמעון רצה ולא שמעון בת לבנו שתבע ראובן צז.
לבו. ונהנה שמתגאה מפני כתי בקשו כתם יאמר ולא שמתבייש שגורם

אביו, שנתלה טי )א( שאמרו כמו יתבייש שלא אחד עין דבר שום על אדם לו יזכיר לא אהד עין אלא לאוהבו או לו שאין מי צח.
זה. חפץ לי תלה יאמרו לא

 יראה אם וכן בזה, ה׳ רבד כי לא( טו )במדבר שכתוב מפני רוקק יהא לא ונגעיב כשהין הלומד או בנגעים הקורא אדם צט.
יתכן לא לכך הכל, היוצר ביד תלויים והכל והחולים והבריאים כלם, ידיו מעשה יט( לד )איוב כתוב כי כן, )א( אדם

 בתו על רוקק להיות האב אפילו יתכן שלא כה, נזך מנזך בפניה ירק ירק ואביה יד( יב )במדבר תורגם ולכך אדם בעבור לרוק
בגערה. או בכעסה או )כ( בכעסו

 לאסרו. אץ )כ( בתנאי ואפילו רע דבר אני משומד או אני גיי כן אם )א( יהודי אינו עושה כך אם ליהודי אדם יאמר לא ק.
הדפתי• וכך כך גוי לאותו אמרתי לשמעון יספר ראובן אב לכנות, אדם שצריך יב( א )איכה דדך עברי כל עליכם )א( לא קא.

אתה. ארור לו אמדתי מישראל לאדם שאמר )ב( עצמו לשון באותו להכירו יאמר לא וקללתיו ארור

להם היו שלא הרבה היו כי לנשק ]א[ ב-כיו על ילך שלא כתירה כשיקרא לכן האב הנוח ובנו איש באו אחת בעי," קב.
נפש. עגמת להם יהא שלא כדי כן לבנו וצוה כנים

אברהם משנת

צ״א הימן
 גזל, כאלי ונינו כתב הרמאי, את ששינה גזל הוא כאילו ]א[

ואפילו ערג ונשום נא לשלם לחייבו אין דמדינא
 נאומו דדוקח נרת״א מניאו קכ״נד־נ, בש״ע דהה לגרמי, מדינא לא
 לגרמי, ונלינה או ערב מלין לשלב אותו ממיינים יש אז הליאהו, לו

 הוא והר־ לחיינו אפשר אי להליית בפירוש איתר כשאינו הבל
גזל". .כאינו

צ״ב- סימן
 ולדעתי והי?. ופירושי נממ״ק ראה יכ״ו תכריעו אל ]א[

אדם כל את לדון היא שמצוה שהגם לומר רניני לכוונת
 אדם אנל זכות, לכך. אדם כל את דן הוי .־ כמאמרם זכית לכך

 זה אם כלומר, לעולם, זכות לכך לדונו הין הרע לשון המספר
 לזכית נדונו אפשרות שיש תעשה איזה עשה הרע לשון המספר
 שבעולם אדם דכל דבר, של ומעמו הונה, לכך אלא תדיננו אל ולחובה,

 ודאית שאין במקום נדונו, ניתנת הדין שורת לכן זכוהיס, ^ו ש
כותים ז גם לו שיש יודעים אני הלא כ* זכות, לכך רע, שעשה

 זכויותיו כל ז״נ חכמינו אתרו הרע, לשון המספר אנל נעולה, שעשה
 כלל, זכותים נו שיהיו אפשר שאי אומר נמצאת לתנירו, נמסרים

זכות. לכך לדונו היוג ענינו !,א ושוב

ק״ב סימן
ברכיו. לנשק שלא וצוהו כתוב תתקל״ז, ה׳ לקמן לנשק ]א[

בתורה האב שקרא שלאתר מנה•. להם שהי׳ משמע
 מצאתיו ונא זר, זה המנהג ולנו אביו, ברכי את מנשק הגן הי׳

 כי גדולה, של נשיקה נכלל הוא דזה ואפשר המנהגים. בספרי
 נשיקה כל ויצא, בנ״ר ואמרו לתורה, שעולה נאדס היא גדולה

 נשיקה פרקים, של נשיקה גדולה, של נשיקה תלת, תן נר לתפלות,
 פך את שמואל ויקה ג־׳( )שמואל גדולה של נשיקה פרישות, של

ע״ש. וישקהו. ראשו על ויצוק השמן,

 אדם בני דרך תדי־הו, אני ד״ה. י״ז זדה ענודה נרש״י ם/1א
ולגדול ולאמו לאנה נישק הוא מיד הכנסת מנית כשיוצאין

 שנשיקה נפרש ואם ע״ש. כבוד. תשים ידיו בפס או בארכובה ממנו
דוקא ■ילאו הגדילה, לאחותו שגס ראי', ינכהו יש כיבוד, משום זו

צא.

צ□.

צד.

צו.

צח.

צס.
ק.

ה־א. פ־א :ואה ירושלמי )א(

ל.-, קלי, שסששרים סי אה •־י•" ־ל י"־"־ ־י'־" י" "ך" ” אל'^'
קריש )ב< היא. אהה ׳־:•י־ ושינת ושית ל־־י ה־יששי את •ר•! לא -• י6.0ה קל קו

נא. נפלה נקיב י- ־- ־' "יימ־נ ?־< ו־ ס ל י שקי ׳"י

ביניתא •קיף לדני-ה ליק נים' ל* ניייקקיה זקי־א ליק ייקיי ־ ־־ ־יינ )א(

אלו. תנות עתי למחוק יש אולי )ב( ״תם *'יי מי • יי

הב, אתה לתניו אהד *•סר :אש סל־ה ת־ב שיש: הו־ם ■א ליש סי־* יה קל ה- סייר*- ^' '״''־ = ” ,?."אי“ל רני שהניר קר
רב דקה ולשי ־"׳־י יל* לי׳־־י ־־•״ י•"• ל* לי"*־ "׳״ ״־ייס 6־,־' 'נ"' ־׳"" נינ י לאימי,. ״ין
לאדם. שיאמר ק־ל )נ( ייל'־־• : '”י״ ),י(

 א• רי ".
ב". ,ע

 נירשה ולשי ל-סששד, ההאמיז
בננדשב. של דלג צ״ל לב(

ם*:. דיה ברש־• ש

קא׳

 זך כיש כסי
זד נש

החכמה אוצר תכנת ע״ל הח־פס100 מס עמוד אהרן אברהם פרייס, - החסיד שמואל בן יהודה א - אברהם< >משנת חסידים ספר
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י״ב מצוה "ג סטתעשה לא

 ובת״ב כ״ג( )ד׳ כיומא מפרש תטור לא ,שנ כל"ת עובר מישראל ]א[ לאהד •הנוטר כל י״ב

שמע נצטרך למחר משאילך איני שמעון ענהו קרדומך השאילני לשמעון שאמר ראובן בנון

אברהם משנת

 עלי העומדים אדם בני ז, בגיטין כדאיתא פעם, כל לו למחול
 פעם כל לת״יז יבוזו דבוז הדעת על יעלה דכי נראה וכן וכו׳.

עכ״ל. דעתו, על ויעבור מחול ■שכבודו ולומר

?/■ן

?׳־ויו

 (/.י)/ 0י<׳~

זי(ן/^ )•5

 41 ^׳ו

)ויד(

אדם ס״ח, דף שלנו, הוצאה ח״א חסידים ובספר טו(
זכות. לכף תכריעו אל אדם מבני רעה שמספר

 אדם כל את לדון שמצוה הגם כלומר, :שם נתשנ״א ופירשתי
 מעשה איזה עשה אס הרע, לשון המספר לזה אבל זכות, לכף

 זכות לכף תדינהו אל זכות, לכף לדונו אפשרות שיש אפילו
 לכן זכותים, לו יש אדם דכל דבר, של וטעמו לחובה. אלא

 אשר מעשה ובכל ענין בכל לדונו זכיותיו, מצד הדין, שורת
רבותינו: אתרו הלא הרע, לשון המספר אבל זכות, לכף עשה,

לו שאין אומר, נמצאת לחבירו, נמסרים לו שיש זכיותיו
זכות. לכף לדונו חיוב עלינו אין ושוב כלל, זכותים שום

:רז דף ג׳ חלק חסידים בספר הכתוב הוא ומעניין טז(
 שמעון והתענה ותלה, גמור צדיק הי׳ ראובן

 "רוע ושמעון שמעון, חלה כך ואחר ראובן, את להחיות להקב״ה
 כדי יתפלל אלא שמעון, על ראובן יתענה ואיך מעללים",
 ולרפואה, שלימה בתשובה להשיבו שמעון בלב ישים שהקב״ה

 משמע שם, בתשנ״א וכתבתי עכ״ל. ורפא ושב ו־י, ישעי׳ וכתיב
 להתפלל להצדיק לו יש הצדיק, לטובת שהתפלל זה על דוקא
 אחר מעללים" "רוע על אבל ולרפואה, לתשובה שיזכה עליו
 חטאים יתמו דאמרינן הגס ולרפואה, שישובו אפילו להתפלל אין

 מן אין לטובתם להתפלל אבל כתיב, לא חוטאים יתתו כתיב,
 רגיל היינו מתעללים" "ברוע אלא נאמר לא דזה ואפשר הראוי,
 בשם כדלעיל הנקמה, הותרה דבזה אדם, לבני רעות לעשות
חכמים. משנת

התמוהים נקימה, בעניןהסירים הספר דברי על

 תן החכם אמר כתוב: תמה, דף ח״ג, חסידים ובספר יז(
להתיעץ אצלך יבא אשר אדם לכל ונכונה טובה עצה

 ולא שמיס מדין תבא אשר אחד, טעמים, משני לשונאיך. אפילו
 יחשוב שונאך כי תשונאך, תתנקם בזה כי ועוד חטא, בך יהי׳

 ויעשה דעתך ויניח טובה, יעצני לא אותי, שונא זה ודאי בלבנו,
עכ״ל. למכשול לו יהי׳ אשר אחר דבר

 עטו מפרי להיות נראה לא זה שסימן כתבתי, שם ובמשנ״א
נקמה הלא כי חסידים, סהר של המחבר החסיד של

 בזה כי "ועוד :החסיד יאתר ואיך ומגונה, רעה מדה היא
 הסימן אין זה דבשביל מסקנא לידי ובאתי ננשונאך". תתנקם

ע״ש. פארמא, בהוצאת נמצא

 העושה מעללים, מרוע להתנקם דתותר האמור, לפי והנה
מעללים וזרוע המדובר דשם אפשר כסדר, רעות לך

 ? לסכוי שרי מי יצוייר, איך שונאך דאל״כ לך. להרע הרגיל
 שהוא תי את להכשיל יאמר שהחסיד נראה אין זאת דלכל אלא

׳ - — — זר ו־.ר/ריץר לליי כי רעה. בעצה

 ס׳ של הגליון בצדי שהוא מי ידי
בשגיאה.

יב ל״ת
 תטוו לא

בעובו ונטירה נקימה

בתו״כ וכו׳. מישראל ]א[ א(
עמך. בני תטור

 בביאור, והתהרש״ל לעכו״ס. כלומר,
 בנ ישראל ניב ז״ל הרמנ״ם וכן רבינו

 עז הנוקם אלא ישראל ניב הזכיר לא
 ובפש עכו״ם. למעט משמע שיהי׳

 שב כדי אסורה דנטירה ז״ל הרמב״ם
 נא לא הנטירה הותרה שאס מובן

 דב של וטעמו אסורה. היתה הנטירה
 להשבית כדי הוא ונטירה נקימה של

 כלומר — זרה עבודה בעובדי אבל
 באלקי מאמינים אלא כו״ם, עובדי

 ע יא,—א עמוס אמר כבר — כאן
 שת! ועברתו אפו לעד ויטרוף רחמיו

 מ תנקום ולא לך עשה הוא אשר כל
 ו יותר. לרודפך יעודדנו זה אדרבה
 1 עצמך את להציל מוכן שאתה ויראה

 שהנר אותר נמצאת אתך. וישלים ממך
שלום. ולהשכן ריב להשבית היחידי

הת את צרור כתוב: בתורה ב(
• וגו׳. לכם הם צוררים

 המדינינ מאת ישראל בני נקמת נקום
 שם במדין, ה׳ נקמת לתת לישראל:

 אמר! מכאן המדינים את צרור :איתא
 נ להבא כאן ענין זה נזה לדקדק ויש

 על נכלו שכבר לאחר הי׳ הצוו בכאן
 ג ותה בקרא, כמפורש מדין, נשיא בת

 הי> ונקימה ישראל, בני בקמת נקום
מ לשון נופל שבהווה הצלה ועל כבר,

 נ הס צוררים כי נאמר לכך אלא
עכו׳ של שמטבעם ללמד בעבר,

 של אלא עבר, של ענין להם והעול
 שר בתה תועלת אין ולכך נצח, שמרה

 מלהרג וטבעו רוחו את ישקוט לא יזה
 ל תאותו את ולשבר רוחו את להרגיע

לו. תשלם ידו וכגמול ממנו

 נק שנקם הגבור, בשמשון מצינו וכן
השתים מן ושכרו הפלישתים

 נ אחת שכר עיני" משתי אחת נקם
י׳ סוטה הבא, לעולם האחרת ושכר



א פרק אבות על אלאשקר ,לו־" המשנה מרכבת

 אזהרה והיא זכות. לכף האדם כל את דן והוי רב לך קנה בצואתו שהמשיך החכם זה תמצא ומזה
 אזהרה היא זאת ועוד במומם. לדבר ירבה ולא האיבה מן ולהתרחק האויבים למעט שירצה לאדם
 זכות, לכף להכריעו השתדל טוב, לדרך נוטה וצד הרע אל נוטה צד האדם בפעולות תראה שאם

 כל את דן והוי אמרו וזהו האנשים, לכל כולל הוא הענין וזה ממך, האיבה להתמעט טעם יהיה וזה
זכות. לכף האדם
 יודע שאינך אדם על אותך שיצוה והוא פרטית, אם כי הצוואה זאת שאין אמר במז״ל הר"מ אמנם

 עד זכות /לכף/ לכך אותו דן שתהיה רעה, בדרך הולך או טובה בדרך הולך הוא אם פעולותיו
 צריך אינו והצדיק ת.לזכו תדינהו אל רשע שהוא מי אמנם חובה. לכף ותדינו רשעו לך שיתברר

עסיקינן^ בשופטני דלאו עליו, שיצוה התנא
 הטובים בשבח אם כ׳ ידבר לא זה שבסיבת לפי הטובים, עם אם כי יתחבר שלא לאדם אזהרה וזה

 שהוא בודאי תדע הטובים בשבח מדבר הוא שאם האדם, חברת תבחן ובזה עמהם. הורגל אשר
 ר״ל ג(, יז, )משלי ה' לבות ובוחן לזהב וכור לכסף מצרף ע"ה שלמה שאמר וזהו עמהם. מתחבר

 רעים. הם אם טובים הם אם תבחין ומזה בכור, והזהב במצרף, יכנס שהכסף שלהן, המבחן זהו
 משבח שהוא אותו תשמע אם כלומר מהללו, לפי פעולותיו תדע לא אשר האדם מבחן אמנם

 הרשעים. בחברת רוצה שהוא תדע הרשעים משבח ואם עמהם, מתחבר שהוא תדע לטובים
 בהם שאין אותם והם נדמו, כבהמות שהם מאותם להוציא זכות, לכף האדם כל את דן והוי עוד

 הארץ עם ואם מתניך, על חגרהו נחש חכם אם בשינויים( סע״א, סג )שבת שאמרו והוא חכמה.
בשכונתו. תדור אל הוא חסיד
 עשה אמר בדין, מתונין הוו שאמר מה כנגד הראשונים. הקבלה דברי לחזק בא החכם זה ג״כ והנה

 לך וקנה אמר הרבה, תלמידים והעמידו וכנגד לחכמים. תשאל הדין לך יסתפק שאם והוא רב, לך
 האדם כל את דן והוי אמר לתורה, סייג ועשו וכנגד ע״א( סג שבת )עפ״י ת"ח אלו חבר ומאן חבר,
 לכף אותו ידין לחבירו האדם שמאהבת יח(, יט, )ויקרא כמוך לרעך ואהבת אזהרת והוא זכות, לכף

זכות.

בר-אילן** אוני - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **

-1 -



׳־</ז7

א פרק אבות על היצהר■ רבץמתתיה

 והספקות, מהמבוכות הרבה עם וישאר הפרטים בכל רבו עם ולירנן מלישא בוש שהאדם ולפי
 לו שיספר אחר, תועלת לו ועוד שניהם. ויתחדדו תמיד ויתן ישא עמו חבר, לו בשיקנה הזהירו
 )משלי ישחנה איש בלב דאגה עיי״ש( ע״א, עה )יומא הכפורים יום בפרק ז״ל אמרו ועניניו. מעשיו

 )טז דבתרא בפ״ק אמרינן לאחרים. ׳שיחנה אמר וחד מדעתו, ■שיחנה אמר חד ושמואל רב כה(, יב,
וקנה. אמר ההמצא יקר שהוא לפי מיתותא. או חברותא או עיי״ש( ע״ב,
 מנוחה, אוהב עבדיו. עם המלך שותפין כשני התועלת, אוהב מינים. שלשה אוהבים ז״ל הר"מ כתב

 ולא עניניו כל ויודיעהו בו שיבטח חבר והוא בטחון, אוהב לנקבה. כזכר הנאה, אוהב לשנים. ויחלק
 ע״כ. ותלמיד, כרב זו בכוונה שוים ושניהם והמוסר, הידיעה שלימות ר"ל מעלה, אוהב ממנו. יירא
 בשידון להזהיר הוכרח הפרש, בלי לזה זה יאותו במזג שוים אנשים שני שימצאו אפשר שאי ולפי
זכות. לכף

 לטוב לדונו אין מה פועל ועשה וחסידות בצדקות מפורסם איש חלוקות. שלש בזה כתב ז״ל והר״מ
 החושד ע״א( צז )שבת כתבי כל בפרק אמרו ולזה לזכות, לדונו מחויבים אנו הרחוק, צד על רק

 אל ביום עברה שעבר ת״ח ראית אם ע"א( יט )ברכות שמתו מי ובפרק בגופו. לוקה בכשרים
 על לולי לרע לדונו אין מעשה ועשה ברשע מפורסם איש תשובה. עשה שודאי בלילה אחריו קרקרת

 איש וכוי. כה( כו, )משלי בו[ תאמן ]אל קולו יחנן כי ע״ה שלמה אמר ועליו לו, לחוש יש הרחוק, צד
 על יחשוב און דוד אמר עליו כזה, לאיש לחובה הדן כי ונ״ל לזכות. לדונו יש שקול מעשה1 ידוע בלתי

 כשהוא מחשבותיו כל הרשעים כלומר ה(, לו, )תהלים ימאס לא רע טוב לא דרך על יתיצב משכבו
 לעולם מה, פעל עושים אחרים וכשרואה לעשותם, כלומר ומרמה און רק מחשב אינו מתבודד

 יגזור ולזה בעיניו, מאוס אינו רע הוא אם ההוא שהפועל לפי ולחובה, טוב לא בדרך לדונם לו יתיצב
הרמב״ם. כוונת ע״כ הפועל, כוונת הוא כי

 מדרך לזכות לדונו שיש כל שקול, בלתי שהמעשה אע״פ כי והוא רביעי, חלק בזה נ"ל ואולם
 בפירוד זה שבזמננו החולאים שותי ויען .יונה הר בפירוש מצאתיו כ אח לזכות. לדונו הוא חסידות

בו. המאמר להרחיב ראית• לחובה, לדון הואץהמקובצים
 אוכל שאדם דברים אלו תנן נחמן לרב רבא רמי עיי״ש( ע״א, )מ דקדושין פ"ק בסוף גרסינן

 בין שלום הבאת חסדים, גמילות ואם, אב כבוד הבא, לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן
 לך ייטב ולמען ימיך יאריכון למען הכתוב כפל ואם אב בכבוד כלם. כנגד תורה ותלמוד לחבירו, אדם

 ימצא וחסד צדקה רודף כתיב חסדים בגמילות הבא. ובעולם הזה בעולם כלומר טו(, ה, )דברים
 רדיפה וילפינן טו(, לד, )תהלים ורדפהו שלום בקש כתיב שלום בהבאת וגוי. כא( כא, )משלי חיים

 למען שכתוב הקן שלוח לתני כב(. ל, )דברים ימיך ואורך חייך הוא כי כתיב תורה בתלמוד מרדיפה.
 אידי ר' רבא )ו(אמר ושייר, תנא אמרת ואת אלו תני תנא ושייר, תנא וגוי, ז( כב, )דברים לך ייטב

 צדיק ויש טוב צדיק יש וכי י(, ג, )ישעיהו יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו לי, אסברא
 אלו וכל פירות. לה ויש קרן לה יש כלומר טוב צדיק זהו לבריות וטוב לשמים טוב אלא טוב, שאינו

 לבריות. הם הראשונים השלשה כי הוא מושכל לבריות. טוב מזו. למעלה זו ומנאם כן הם הארבעה
 ובכתובות ע״א( )יז דב"ק פ"ק בסוף כדאיתא וללמד ללמוד היא מצותה עיקר תורה תלמוד ואולם
 ישיג לא אם ואף וללמד, ללמוד תקנו התפלות ומסדרי ע״ב(, וראש ע״א סוף )יז נתאלמנה פרק

ודעותיו. במוסריו לזולתו מהישירו ימלט לא מקום מכל ללמד,
 ואולם ורוממותו. מעלתו הש״י נפלאות שיכיר מושכל הוא תורה בתלמוד לשמים, טוב שהם ואמנם
 זולתו, ערך ויעריך מאין, הוא כי חסרונו בעצמו יחשוב ואמו, אביו המכבד זה. דרך על הוא בשאר

 יעלה חייו, ימי כל ומנשאו ומכבדו שיעור, לה אין אשר לזולתו אותו עשה אשר והחנינה וההטבה
 מ׳ לכבד מזה יעלה הפעל. אל נפשו כח הוציאו השכל ומוסר ובינה דעה למדוהו רבותיו לכבד מזה

 וא״כ להשלימן. הנמצאות על נטויה חסדו ועוד יש, משום לא והוציאו בכללו המציאות סבת שהוא
אחת. וכוונה אחד יסוד הוא כ׳ לשמים טוב הוא

$׳// נ ג (
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 תשוער, לא אשר מההטבה לו הקדימו שהם לפי ואם, אב מכבוד למעלה והיא חסדים. גמילות השני
 קשר כי שיחשוב למי רק בשלימות, אינה התכונה שזאת ספק אין עליו. חוב לו אין לאשר מטיב וזה

 מן לאיוב הש״י שענה כמו עליו, חק להם אין לנמצאות וחונן המטיב ית' אליו עלותו עד הנמצאות
 שהקדים נמצא שום אין כלומר ג(, מא, )איוב הוא ל׳ השמים כל תחת ואשלם הקדימני מי הסערה

 שלהם, לא הוא, שלי השמים ממשלת שאפילו לפי תשלומים, ויקרא אליו. שהטבת׳ עד טובה לי
 מכבד האיש זה וא״כ הם. שלי העליונות הנמצאות שאפילו ואמר הקודם אל המאוחר מן בזה ונכנס

 הנקרא והוא ט(, כח, )דברים בדרכיו והלכת התורה שצותה מה כפי אליו להדמות ורוצה בוראו את
לשמים. טוב

 כפי מציאותם ומעמיד הנפרדים הרבים ומקרב מאחד א1שה לפי שלום, משום מזו למעלה השלישי
 התחכמה זה, את זה ויגגדו והמדות המזג מתחלפי שהאנשים לפי כי התורה. יסוד והוא האיפשר

 האנשים ׳יתאחדו בה ית' חכמתו סדרתו אשר כפי אחד נימוס לתת ית' הפשוטה האחדות הסבה
 זה ולקרבם אדם בני לאחד כוונתו להשלים ושלוחו צבאות ה' מלאך הוא האיש זה וא״כ ויתקיימו,

מזה. גדול לשמים טוב ואין לזה,
 אדם דברים ששה יוחנן א״ר אס׳ א״ר שילא בר יהודה א״ר גרסינן ע״א( קכז )שבת מפנין ובפרק

 עיון חולים, ובקור אורחים, הכנסת הן, ואלו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל
 לו והקשו לזכות. חבירו את והדן תורה, לתלמוד בניו המגדל המדרש, בית השכמת תפלה,

ש״כן. חסדים בגמילות נמי הני ותירצו הנזכרת, מהמשנה
 על יוחנן ר' שביאר חסדים גמילות בכלל שהם חולים ובקור אורחים הכנסת תינח שואל ואני

 חולים, ביקור כמו בגופו שיקבלו אפילו או מכירו, שאינו אורח כמו גמול לתשלום יקוה שלא המשנה,
 יוחנן ושרי ושייר, תנא אמרינן דלא התבאר כבר שהרי נכללו, מהמשנה חלק זה באי השאר אבל
 תפלה, עיון שהם השלשה ודאי אלא כלל, מהם הקשו לא שבגמ' מבואר כי המשנה, על חולק אינו

 האמיתית התפלה כ׳ תורה, תלמוד בכלל הם תורה, לתלמוד בניו והמגדל הכנסת, בית והשכמת
 בו לדבקים והשגחתו הנמצאים על ומעלתו הש״י יכולת להכיר לו הצריכים והדברים חסרונו להכיר
 לזכות חבירו את והדן ממש. תורה תלמוד הוא וא״כ יצחק, תולדות בפרשת בארוכה לי קדם כאשר

 לחובה חבירו את הד)י(ן שקדם, מה לפי וא״כ לחבירו. אדם שבין והאחדות השלום ושורש יסוד הוא
 לבריות, ורע לשמים רע שהוא מדה והוא המקובצים, מפסיד א1ה כי האלי״ת, הכוונה מהפך הוא
 ע״ב( קכז )שבת מפנין בפרק האריכו וכבר טובו, רב מה לזכות והדן עונשו. גדול מה וחשוב צא וא"כ
המוסר. בזה
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♦א סה. פרד ד^וא ח׳ משרת
 אבל .מחני לא היפה דעוליח יבכה״ג הרבה בהילוך.

 מעע וחילון דהיליךיד״א לבא" $ר\מ£קדה׳ל
 ■ לסתום ולה וצרינא מהנייא .■ ׳'־;.־
יציאה כיוס ולא וכו׳ כב״א יבעול לא י״ען' ••מי

 לפניהם לא מ״ה כיאה או לדרך י. ־•
 כ־ף ישראל עבודת לה' לאיתי נ״ב ע״פ לאחריהם ולא

 דבגמדא• ■עליו והקשה דרכינו לישנא האי שהביא מ״ם
 אלא לו׳ וע״כ אשתו לפקיל צריך לדרך היוצא להפך

 ללרך ויוצא הבועל הרשאה כי׳ע״פ לררז״ליען חש
 הוא כי אלא כא עליהם לחלוץ ולא היזק לו צורם

 • * ע״ש בהפי -לו היא ולפיאה לאדם לו דפווב ידע
 ואבי זו היא לקודמין פת לשל יראה והרואה

מראהו׳ .קדיש מפה אמורה תאי מיל
 כהנה ל״קמול״ם כ״ה'והביא צאא"עכסי׳ מהורל׳ל

 ותי׳ זו קושיא שהקשה סעיף-'ע״ו ע יל בסי׳ כא'ח
 דאז כקרון יושב או רוכב כשהוא איירי בע"אדכלמרא

 מיירי והי־״מ לשקלה חייב לאאית'ליחעירתאכ״כ
 חילקו; והלשש• כתשו' והרמ״א ע״ש כרגליו במהלך

 הק' '6 כס"ק שם וחע״ז היום וצק שלפניו לילה כין
 ולא רחיים ותו כך משמע אשעה ל' דאין לגליהם
 כתי' מדידיה תי׳ כ״ע ופש״ק לאחריהם ולא לפניהם

 קרשל מצר חריקו־בל מצי לכגמלא 'שלאל א/עכודק
 עערת ה* וגא וש' שת־-יגחו-ש״ר עד לשיחה גא©.ישל

 אח״ב וחק' הלשש־ צקי' לחלץ צתחי׳כתה ש© זקנים
 נראה לכן וש* וחיים לדהק׳סע״ז לפניהם 'לא ממ״ש

 ■והמרחץ. הקזה איום קאי יש' לפניהם לא דמ״ש לב׳
 אכל ואח״־כ■ המרחץ לפני וכן ואחריה הקזה לפי'.לפני
 הדרך בביאת לאחקיהם־וכן בו שייך לא הדרך עליציאת

 קאי. ואחריהם לפניה© לא דהא: בה שייך לפניהם מאי
,/ .■ י .־ • עפ׳'ל א' אכל י" . .

הל׳מאמעדקאי פשע דהרי ק"ק עדיין “ול^׳ז
 אפ'לאעניה אכולהולששיעתיחוהיאך .

 לר סברא יש יותר ואדרבה קאי לא. ליה לחמך נדרך
 הדרך אעניין אלא קחי לא ואחריהם לפניהם לא להאי

 הכי עבדי לא למייחץ שנכנס ־ כיום להא ליה לסמך
 לכ״ה ע״ש יוש הולכים ואנשי.'מעשה החסידים שהרי

 ב״כ׳דקאיאפל לו׳ הכרית אין וגם בשבת■ ועמתת״ח
 •ולא והאי 'להלך איוצא לפניהם לא האי אלא רא' א'

 שיטת..הרב לפי אפי' ועול .הריך' מן -אבא לאחריהם
 •ה' שהביא מה ע״פ ליישב אפ' א' אפל קאי לת-עייהו

 שתי׳ רפ״ש הלב משם ונלאה •סמוך שם גופיה
 א״צ אז• כי לאמש אסור אז ללרך עמו יוצאה בשהאשח
 .כשאשתו עייורי אפ'דהכא זה לפי א״כ ע״ש לפוקדה

 לדרך איוצא א׳ אנל תישייהו ,לו שייך' שפיל■ וכזה עמו
 דאשתו הררףכיק מן הבא' .וכן לאחי ולק קודם לא

 הרע"חוהלכוש תי׳שתי' דהאיי עלן הדרן ומנל־תה ־ עמו
 ־• הע״ז• שהקש© רבי'וכמו לכרי מוכן'מסיום אינו

 קאמרולא הרשתה פןע הוא דכ״ז לכאורה והייתרי״ל
 למלחץ שנצנא ביום ולא מ״ש ג״כ 'תיישב לבזה מדינאי

 משכת .ת״ח עינת עבדיי כרין וש׳והת״ח לפניהם לא
 ליישב כראש יש וננקום • והרי״ק הט״ז וכמ״ש לשכת

 חייב כס״א לנקע כש״ע מין ל' מ-יקלוק ¥ אי'
 מצוה הולך'לדבר אסאעו לדרך שיוצא בשעה לשקיה

 צלל מיהייב לא מצלה ללכד דבהולן' מזה ט״כמשמע
 .יציאה כייוס לא ע'/ כסעיף לסייס דהא לו' אפ' א'כ
 על מוכית ותחילתו מעה לדבר בהולך הוא לילן

לליפלוג ה״לי־ל-כיע דעכ״פ התי'.ק׳ ולכל שש־
“- באתמא לאיסור ולא וליתע

6 ך

ה דק5
 1גדו צורך מפני אלא וש׳ יאכל ז^א ׳3 לי|

דירושלמי מהא תיק׳ לא נ״ב ע״ב , י ,
 מרןהכ׳׳מ והביאו כשק לאשל לת״ח שכח שא'אין

 דההיא לרביע דס״ל ע״ש ה' ביין מה'עדות בפיא
י אזל בדול ואונס צורך היה אם אבל גדול צורך בלא

 --ל כס״ד• שם תרח״ דשרי-זג!,יין ותודו ■•—-—ך
נ״בב' ע״כ זשת לכף האדם כל את ורן ׳ 1 לי|

 נ״ב .ע״כ דאשת ׳קכס' שהיא מרן י . י■
 משום ע״א קכ״ז רף משכת יחיא מלן כ׳ שלא מה

 .שאינו• .מי אבל בלבד חבית אדן אלא אמר דהתם־לא
 מכלל יצא שזה בתורה־ובמצית שאיע אדם כגון חבירו

 לזשתלכן אומו חדק חיובא משמע לא ע״ז עמיתך
 דרבים■ כל.האךם.וכלישנא' דקא׳ דאבות מההיא הביא
 שייך וחיכי שי אפי' שלל זח דלכאויה להכין יש אכל

 וצריך ־ .לחובה דכוונתו לפשיהא דידיעלזשת למיתר
 דישראל זה ככלל אינם שיים כמי הכי' דאין לומר

 כל כקע ולהן העולם אומית ולא אדם קרזייין
 התו׳צע״ז מ״ש לפי ק״ק אך • הדיה כל ולא האדם
 ז״לבני' א׳ מיקמוגס האדם אבל קרויים אינם ךארם
 ישראל כתיב דלא באס וחי האדם אותם יעשה אשך
 יקיים אס וש' עכר או ישראל או גוי כין סתם ■אלא
 נקעי במתנו׳ורכינוי בהסוכו׳וא״כ וחי לש"ש שמעיה מה

 עוכם רעצה■ ואפשר ; אפי׳או״ה ככלל ואיתיה האדם
 שהוא נראה ומזה •זשת לכף לאו״ה אף שדן קמ״לדע״י

 להזיקו דעתו שהיה את״ל דאף ליה אהני עמי אהוב■
 להבא ק״ק אכליאכתי• ־ לחמים כעדת עמו מתנהג

 קא' דלא לכאולח משמע חת״ח בהנהגת לכי' מיידי
 רמיליראשת י״ל ולהא ־. א׳ במתני'.סתם '•'אילי אכ״ע
 דווקא כת״ת דמיירי •לו' ונוכל ענהו רחסידותא דמילי
 דשכת דבש״ס ק' ועריק • מ-ןממתני׳ הביא ומ״ה

 • בלבד ח בת" ע' רבי' ואמאי רמייא אכ״ע תיובא א'
 לכף .לחבידו׳בלבר לדון חייב דכשארכ״א לי' ודוחק
 אית יתירה רבו הת״ח אבל דשכת הש"ם כפשע זכית

 ההיא שע_כאן חשרים דמשפת חיים ציהדלכלאיס
אפשר. ;ו^ו ולחלק למודעי ה״ל האי כי לכל לאפית

 חוא״ס את־ הפא בזה-יקאמר שיים אשיא דאה/כל לי׳
 כיהיוהראסלמזצה דלית דבמידי א׳ רכבי כ״א לשא*

 כמ״שסשבק לפ״ע ככלל ויש עישח ת״ח עצמי לעשות
 ושייכי כת'ח זה כפ' רביע שב׳ רבדים כמה איכא וכן
 שחת״ת י אלא ח׳ היא ק' יראת וחן אדסהי״ש בכל למי

.■י' ־ אורייתיס וקר משןיס שומר להזהר לו יש

אשתי. ואפי׳..היא אשהו^שוק עם ואליאפד' 06^
י*ל .לכאורה עצ״לפ״ב בתו או אחותו או

 דאיזהאשה משמע ה אש עם יספר לא. פתחי' לממ״-ש
 להעי בסיפא וממ״ש אוזקנאו אמו' שהיא ׳ואש' אתהיה
 רישא ילאו בכלל אינם תקנאו דאמו מקמע תלתא
 כמל תקנתו אמו' דין הוי פנלשה לו׳ באע ואס ■ סיפא

 אכע״א .כמו נאמר אם אכל ־ ואסירי' עצמה הסיפא
 לא ומ״ה הוי'.אפיקא ו' כדף דקידושין שא׳בפ״ק

 ככה״ג טמא כדידן. ואנן סתומי לח רכי׳ואתם לה פשע
 כס' מ״ש •יעיין לחומרא ספיקא דעייית משי׳חומרא

 5בס״ד׳ מ״גיע״ב לדף דבלשת כחי׳לפ״ו יגן ריבי הקטן
וכו' כתם כבגדו' "שימצא לי| • ואסזיר '6 י|4

בדף; בשבת ,שהיא. מק ול . י
 מ שנאמד דא״מ .א׳ שם שהרי ק״ק לב ־ ע״כ קי״ז

בלאיסי־ר לח רכילינקע ואימאי ע״כ מות אהבי משנאי
לחוד'
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 ולא ]פי׳ רציחה של זה ולשון הסוד. מגלה אתה ואין הרוצח, סוד לך שנתגלה

ובין כדין בין חריגה, ולשון מיתח לשון אבל כדין. שלא במיתה רק שייך לא ־־מיתה[

עכ״ל. כדין, שלא

 באיסור שעובר למה בנוסף בדיבורו, לחברו מיתה שגורם מי הנ״ל, ולפי >(

דיבור. ע״י גם הוא תרצח דלא תרצח, בלא גם עובר רכילות

 ומותו חייו דווקא שלא הלשון, ביד וחיים מות חפסוק, לבאר אפשר ולפי״ז ך(

 ח״ו או לעולם חיים להביא יכולים בלשון אלא הלשון, בעון תלויים המדבר של

 יכולים ובלשון פיפיות, וכחרב בליסטראות כאבני ולהרוג להזיק יכולים בלשון מות,

מרפא. חכמים ולשון וכמש״כ ולהחיות לרפא

 אהרן משה
סטון טלז ק.

בינתי גדר בעניו
ג׳( לשון במרפא מש״ב על )הערה

חמערכת, לכבוד

א?ץאו/

וז״ל, רי״ח מאמר ש״ג יונה מרבעו והוא ס״ז ג׳ כלל לשה״ר בהלכי הח״ח כתב

 או למקום אדם שבין ממה בין מעשה, עשה או דבר שדיבר אדם רואה הוא אם

 אם הזכות, ולצד הטוב לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש לחבירו, אדם שבין ממה

 ונוטה קרוב הדבר אם גם זכות לכף אותו לדון התחייב אלקים ירא ההוא האיש

 ופעמים החטא מן יזהרו אשר הבינוניים מן הוא ואם חובה. לכף יותר הדעת אצל

 והוא וכו? זכות, לכף ולהכריעו הספק להטות צריך שקול, הספק אם בו, יכשלו

 לכף יותר נוטה הדבר אם ואפילו עמיתך. תשפוט בצדק יתברך מאמרו בכלל נכנס

וכתב ע״כ. חובח, לכף יכריעהו ואף ספק כמו אצלו הדבר שיהיה מאד נכון חובה,
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,שנד>1 ז לשון מרתא

 שיהיה בבינוני[ חובה לכף !בנוטה הדין מן זח שאין יונה מרבינו דמשמע בבט״ח

בעלמא. טובח מדח אלא ספק כמו אצלו הדבר

 מאד זהיר הוא מסוימת במצוה אשר בינוני באיש הדין יהיה איך והנה א(

 מכריע חובה שהכף באופן זו במצוה הספק ונפל גמור, כצדיק לקיימה ומקפיד

 חיוב אין וא״כ בינוני, הוא עניניו ובכל היות בינוני של דין בזה לו יש האם יותר,

 או ספק. כמו אצלו הדבר יהיה בעלמא טובח מדה מצד ורק זכות, לכף להכריעו

 לדונו נתחייבנו המצוות, בכל אלקים ירא כמו טפי בה זהיר זו שבמצוה דכיון נימא

אלקים. בירא כמו יותר מכריעה חוב הכף כאשר גם בלבד זו במצוה זכות לכף

 לפי אלא מסויימת ה מצו לפי האדם את דנין דאין ברור לי נראה אמנם ב(

 שבמצוה במה עדיפות שום לו אין אז בינוני הוא הכללי במצבו ואם הכללי. מצבו

 מכריעה חוב שהכף באופן מעשה עשה כאשר ולכן יותר, מקפיד הוא מסויימת

 ביותר. בה זהיר שהוא זו בטצוה גם הבינוני מצבו לפי נכשל שכעת חיישינן יותר,

 עבירות, וכמה כמה על במזיד ועובר בטריפות מאד זהיר שהוא הרי עצמך, הגע
1,1טריפות. לגבי אלקים" "ירא יקרא האם

 רבינו וכמש״כ אלקים ירא ענינא בכל שהוא מי נקרא אלקים דירא ופשיטא ג(

היינו חכם שתלמיד שמבאר זכות לכף האדם כל את דן הוי מ״ו(( )פ״א באבות ׳יונה”

להא־. לשונו את ונעתיק ממש. עניניו בכל פירוש גמור, צדיק

 צדיק שהוא נודע האדם אם אבל וז״ל, שפירש שם מהרמב״ם מוכח וכן

 שדייק הרי שם[, דבריו המשך את להלן ]ונעתיק וכוי, הטובות ובפעולות מפורסם
ומעשיו. דרכיו בכל וזח הטובות, בפעולותיו לצדיק ומפורסם ידוע לחיות שצריך

 אין עבירות וכמה כמה על במזיד עובר דאם שלפנינו, לנידון שייכת זו ראיח אין 111

 יכשל ופעמים החטא מן שנזהר מי הוא דבינוני לבאר, דייק יונה דרבינו בינוני. בכלל הוא
 מצוח יש אם השאלה, כזה ובאדם נכשל. לפעמים ורק טהר הוא כלל בדרד פירוש, ע״כ. בו,

 לדוט לגבי דיט מה גמור, כצדיק מתנהג זו שבמצוה דהייט לפעמים, אפילו בח נכשל שאינו
זו. במצוח זכות לכף

נכשל, ולפעמים החטא מן נזהר לפעמים הוא אם דאפילו יונח, רבינו מלשון ונראה
 על דרכו אם ורק מבינוני. פחות הוא כך ולפעמים כך דלפעמים ביטני, אפילו אינט כזה איש

 דירא נכשל[. שלפעמים ]כיון ביטני. הוי נזהר, בחזקת הוא דאז החטא, מן לחזחר רוב פי
 להלן והובא מ״ו, פ״א באבות יונח רביט וכמש״כ נכשל איט לפעמים שאפילו מי הוא שטים

המערכת[ ]הערה ד. אות
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תשנד י<!€7ל״ימרפא

 אפילו בינוני באיש לא אבל חובה. לכף נוטה כאשר גם זכות לכף לדונו יש או ורק

מסויים. בדבר שמדקדק

 הוא עמיתך תשפוט דבצדק והמצוה בהגהה, ח׳ סעי׳ ו׳ בכלל הח״ח לשון וכן

 חכם לתלמיד בעיר שמוחזק מי על שכן וכל מישראל אנשים סתם על אפילו נאמר

 יותר הרבה מכריע חוב לכף הדרך אם אפילו הוא משפוט דבצדק המצוה ובדידיה

 משמע חכם, לתלמיד בעיר שמוחזק על לכתוב בלשונו שדייק הרי עייכ. זכות, מלכף

בינוני. מכלל נפיק לא מסויימת מצוה על מקפיד אם אף בינוני איש שבסתם ג״כ

 מפורסם צדיק שהוא נודע האדם יהיה אם אבל באבות, הרמב״ם וז״ל ד(

 אדם ואין רע, פועל שהוא מורים עניניו שכל פועל לו ונראה הטובות, ובפעולות

 שהוא אותו שתקח ראוי הוא רחוק, ואפשר גדול בדוחק אלא לטוב להכריעו יכול

 אמרו זה ועל לחושדו, מותר ואין טוב, להיותו אפשרות צד שום שיש אחר -טוב,

 בכשרים החושד שכתב ממה הנה עכ״ל. בגופו, לוקה בכשרים החושד צו.( )שבת

 ריבנו וכמש״כ האמת דרך על היינו זכות לכף לדון שהביאור משמע בגופו, לוקח
 לדונו נתחייבנו ועכ״ז רחוקה כ״כ זכות שהכף איך הרמב״ם שכתב ובאופן 11,יונה.

 כתב ח׳ פ״ג ובבמ״ח עניניו. בכל שמים ירא על דוקא דקאי מסתברא זכאי כודאי

 תחרהר אל וכו׳ עבירה שעבר חכם תלמיד ראית אם )י״ט.( מברכות הוא שמקורו

 תלמיד שהוא כיון באבות, יונה רבינו וביאר ע״כ. תשובה עשה ודאי וכו׳ אחריו

 הרי ע״כ. תשובה, עשה מיד פנים כל על בידו קלקלה דבר אירע לא עתה ועד חכם

 בשאר אפילו תקלה פי׳ עתה, עד תקלה לידו באה שלא כזו בדרגה שיהא שצריך

 עליו פעם אף היה לא במעשהו, זה ספק שנולד עתה שעד פירוש עתה. עד עניניו

זכות. לכף ליה דיינין בכה״ג שרק משמע א״כ מעשיו, בכל רבב

 בתלמיד דיברה הגמרא והנה וז״ל, ס״ז( )כ״ג הח״ח על חיים" מה״שבילי וכ״מ
 וכו׳. בידו קלקלה דבר אירע לא עתה שעד מ״ו( פ״א )באבות יונה רבינו וביאר חכם,

 בסתם לא שמדבר לומר ויש וכו׳ אלקים ירא ההוא האיש אם רי״ח[ )מאמר תשובה ובשערי
 יראת של גדולה בדרגה והיינו הגמרא, של הת״ח כדרגת אלא אדם, בני כלשון אלקים ירא

 היטב, עי״ש בת״ח דוקא זו גמרא שביאר ג׳ מאמר א׳ שער עצמו ר״י מדברי כדמוכח התורה
 עשה באמת כי ביום אחריו תהרהר אל וכו׳ ת״ח ראית אם וו״ל יונה רבינו שם וביאר עכ״ל.

 ריח( )מאמר ג׳ בשער יונח רבינו כוונת ג״כ וזו תשובה. עשה דודאי פי׳ עכ״ל. תשובה,
 ונוטה קרוב הדבר יהיה אם גם אמת דרך על זכות לכף אלקים[ )הירא אותו לדו נתחייב

 וואפשר הזכות. כף כפי היא שהאמת לדונו פי׳ אמת דרך על ע״כ. , חובה לכף הדעת אל
 ]הערת בגופו. לוקה בכשרים החושב זה, על שכתב הנ״ל מהרמב״ם יונח רבינו של שמקורו

המערכת[

147

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס147 מס עמוד הלשון שמירת בעניני קובץ ז - לשון מרפא



{שגר ז לסזון א6מר

 שירא הסכימו וכולם כאן, חשובים ות״ח ישיבות ראשי עם בדבר ודנונני ה(
 בכל שמים ירא כשהוא דווקא הכוונה יונח[ רבינו ]בשם הח״ח שכתב אלקים

מצות.

רב, בכבוד ואחתום

 ליטוואק דוד הלל הרב

נ.י. ברוקלין,

הנידון. על קסת ביתו יעמוד שהקורא כדי המערכת ע״י הורחב המכתב

־־׳ בעיון ח״ח הלומדים צבור להרחבת הצעה

המערכת, לכבוד

 הזהירות הפצת והוא בזה עוסק שכבודו מצוה של בעניו אליך לפנות ברצוני

 זה בנושא הצבור בקרב המודעות שפשטה זכינו לאחרונה הלשון. שגרת של בנושא

 המיוחדים המצרים בימי בכינוסים בהמוניו שמשתתף הנשים צבור בין בעיקר אבל

 בצבור אבל ההלכתי. החלק והן המוסרי החלק הן נלמדים ובהם זה, לנושא

 של המושג תלמודם על השוקדים כוללים ואברכי ישיבות בני בין ואפילו הגברים

 למוד קובעים עדיין כולם לא אבל דחסידותא כמילי נשמע לא אמנם הלשון שמירת

 ידיעה התורה של זה בחלק יודעים הציבור ושאר חיים, החפץ בספר מסודר

 השכיחים בענינים להתנהג וכיצד לשה״ר איסור ואופני צדדי כל את ולא סתמית

 את להפיץ ניתן לדעתי וכוי. ומעביד עובד על תלונות שידוך על בירור כגון בעולמנו

 המשנה כרכי לששת חיים חפץ ספר את לצרף והיא זו, עצה ע״י זה נושא למוד

 מאורח נפרד בלתי חלק הם לשה״ר שהלכות ידע שהצבור א( הרווחנו ובזה ברורה

 יבואו ברורה המשנה בספר הנפוץ הלימוד ע״י ב( ומצוות. תורה שמירת של חיים
הקדמת לפני קורא קול לצרף היה רצוי ומאד חיים, חפץ בספר לימוד לקבוע
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חיים חפץ לספי מקורית

י״ד. סעיף י׳ כלל ח״ח .83
ל״ה. ס״ק רכילות ט׳ כלל במ״ח .84
חיים. לשון ובספר ג׳ אות י׳ כלל חיים זרע עי׳ .85
ב׳. סעיף רכילות ט׳ וכלל ב׳, סעיף י׳ כלל ח״ח .86
ג׳. סעיף סוף שם .87
ז׳. סעיף ג׳ כלל ח״ח .88
 מלהוכיחו אפי׳ פטור הקטנה יד דלפי בבמ״ח ועי׳ ד׳. סעיף סוף ד׳ כלל ח״ח .89

(.90 בהערה )ועי׳ עליו. חולק והח״ח תשובה, עשה בודאי כי
 לכמה מתחלקת תשפוט בצדק מצות הח״ח לפי והנה ג׳. סעיף ד׳ כלל ח״ח .90

 מעשה כעל עליו להסתכל צד כשיש אדם בן מעשה לפרש איך א. ענינים:
 של כוונותיו את להבין איך ב. אחר באופן להסבירו אפשר גם אבל איסור

ג. ידיעה חוסר מסבת נעשו ומעשיו ייתכן אבל עבירה עבר שבוודאי מי
 העומד לעבריין העובר את נחזיק האם ביודעים, עבירה שנעשתה כשברור
 כשרות חזקת לו יש ומהיום בתשובה שחזר להניח יש שמא או ברשעתו

 האדם של בהנהגתו לעיין חייבים השאלות משלושת א׳ בכל דבר. לכל
 שאם מאליו מובן דנים. עליו המעשה בפירוש ה,צדק׳ את לקבוע כדי בכללה

 מעשה הי׳ אם ברור ולא מעשה עשה לנו מוכרות הנהגותיו אין אשר אדם
 הרקע כל לנו חסר שהרי המעשה את לשפוט ביכולתינו אין לא, או איסור

 אדם כל לדון עניו יש זאת ובכל ספק, אצלנו נשאר הדבר -וממילא למעשה
 בפיה״מ הרמב״ם ע״פ ג׳ עשין לח״ח )פתיחה זכות לכף מכירים( לא )שאנו

 מחייב ה,צדק׳ כי לנו מוכרות שהנהגותיו במי כן לא מ״ו( א׳ פרק לאבות
 מיטב שלפי דבר היא העבירה אם ולכן - בתבונה מעשיו את שנשפוט
 אסור תמיד, ממנה מזהר והוא היום עד בה נכשל לא הזה היהודי ידיעתינו

חובה. לכף יותר נוטה המעשה אם ואפי׳ עכשיו עליה שעבר לחשוד לנו
 בנוגע צדיק שהוא למי הכוונה צדיק על מדברים כשהראשונים זה דין )לגבי

 הורה וכן לשון, במרפא שליט״א זקס הלל ר׳ הגאון - עליה שנחשד לעבירה
בדרך זו מעבירה הנזהר בינוני האדם זצ״ל(. הגש״ז_אוי^רבך מרן למעשה

 וגס כעבירה לפרשו שאפשר מעשה עשה אם לפעמים, בה נכשל אבל כלל 6 1ן (
חייבים מה״ת מלכאן, יותר לכאן נוטה ואינו אחרת אותו לפרש אפשר . ך,^ן^ן

 חובה כשכף אבל זכות. לצד נוטה כשהמעשה וכ״ש - זכות לכף לדונו -\1 1
 להשאירו טובה מדה אבל חובה, לכף לדונו מותר הדין מעיקר מכריעה,

 שם )במ״ח זכות לכף לדונו חסידות ומדת י׳( ס״ק ג׳ כלל )במ״ח ספק
 מי דהיינו - וברשע טובה׳(. ,מדה בלשון, השתמש בזה שגם אלא - בסוף

אפי׳ חובה לכף אותו דנים - בה נחשד שעכשיו בעבירה בתמידות שעובר
זכות. לצד נוטה המעשה אם
כשאין אבל עבירה. הי׳ שלא באופן המעשה את לפרש כשאפשר זה וכל



ח&ץ לספר מקורית

 הוא איסורי□ שאו^ ן ילענ אשר באיש אז איסור כמעשה מכפרשו מנוס
 או לפרש שאפשר באופן העבירה את עשה אם בינוני אפי׳ או צדיק

 כמה בה שנכשל איך ראינו אם ואפי׳ כן, לפרשו חייבים כשגגה מעשהו
 שהוא שסבור או אסור דבר שהוא ידע שלא או לומר חייבים עדיין פעמים
 בינוני או צדיק כשהוא - במזיד נעשתה שהעבירה ברור ואם בעלמא. חומרא

 אף - היום עד כשרות חזקת לו היתה זה לאיסור וגם איסורים שאר לגבי
 אונאת מפרשת אותו הפקיעה לא התורה מ״מ להוכיחו חייב שבודאי
ואפי׳ מעצמו. שב כבר שמא למוטב להחזירו כדי עונו לפרסם ואסור דברים

 שאסור ,עמיתך׳ בכלל הוא עדיין בכ״ז מוכיחיו, את השונא לץ הוא אם
 תרי כבי למספר המאמין לרבו לספר רק ומותר המעשה פרסום ע״י לביישו

 שייסרו כדי העיר דיינן בפני להעיד יכולים בדבר עדים ב׳ ויש במקרה או
 ג׳ שער בשע״ת יונה רבינו דברי ע״פ ג-ה סעיפי□ ד׳ כלל בת״ח )כ״ז אותו.
 שאין ז׳ סעיף רכילות ו׳ בכלל לקמן הח״ח ופסק והיות רט״ו-ר״כ. מאמר
 מישהו ייסר שהב״ד כדי בבי״ד עדות קבלת וגם תרי, כבי שנאמן מי בזה״ז
 שלא בפקח לרבו יספר או אישי יוכיחנו שהרואה סתמנו שכיח, לא בצנעה
 להוכיח איך או לעצמו הענין את לודא איך וימצא לדברי□ יחוש אבל יאמין

 ע״ז שליט״א זקס הלל ר׳ והגאון לביישו. מבלי הספק צד על למדובר
 הספק צד על שיוכיחוהו כדי לספר א׳ לעד ג□ מותר שא□ - דזיגוד ממעשה

 סיפר וזיגוד ליחיד רק לומר שמותר י״ל ואולי ר״פ. נגדי׳ למה כאן. כמ״ש
בי״ד.(. בפני

רי״ח. מאמר ג׳ שער ושע״ת ו׳, משנה א׳ פרק אבות יונה רבינו .91
 מזיד שהוא ברור לא אבל בתמידות העבירה את שעושה במי מדובר כאן .92

(.90 הערה לעיל )עי׳
 ס״ק י׳ כלל בבמ״ח לקמן והנה ,21 הערה לעיל ועי׳ ז׳ סעיף ד׳ כלל ח״ח .93

 שיכוון א״צ לכאורה וא״כ עמיך מכלל לתאבון המומר הח״ח הוציא ל׳
 ר״י בשם כן כתב י׳ בכלל וש□ ד׳, בכלל לדבריו גלוי׳ סתירה וזו לתועלת

לה״ר. בענין האמור עמך מכלל ולא דברים אונאת של עמיתך מכלל אלא
 שמותר דהיינו - במקצת עמיתך מכלל יצא שהמומר תירץ חיי□ זרע ובספר
 והניחו - אחרת בגנות לחזותו הותר לא אבל לה שהמיר העבירה על לבזותו
 לה״ר בכלל דברי□ אונאת הח״ח שלשיטת להעיר מקו□ יש ולכאורה בצ״ע.

 שהמבייש מנה״ל בפ״ז מהר״ל דברי על שחולק ב׳ כלל ריש בהגהה ועי׳
 להכותו יכול הי׳ וכמו״כ שבלשון בייחודיות השתמש לא בפניו חבירו את

 הנ״ע על שהקשה בהגהה ועיי״ש - הלשון חטא משו□ בן אין וממילא
 הגר״י למרן יצחק פחד בספר ועי׳ - הספרי לפי מרים ומעשה ממוצש״ר

 מהר״ל שדברי י״ל וגם - מהר״ל דברי את שתירץ השבועות לחג זצ״ל הוטנר
רעהו מכה ארור בפסוק שמצינו וכמו שבלה״ר ההיזק לענין אלא נאמרו לא



מנחת רנח

מ סימן

עמיתך תשפוט בצדק
 כצדק גדול, פני תהדר ולא דל, פני תשא לא במשפט, עול תעשה לא

נו־ס. )י־ט עמיתך תשפוט

 עם מהם אחד כל נשמע ושיהיה דינין בעלי בין להשוות הדיינים שנצטוו

וזאת עמיתך׳". תשפוט ׳בצדק יתעלה אומרו והוא קצורם, או דבריו אורך

 דין לדון מצווה איש שכל כן גם ובו הזה. הציווי עליהם שכולל הכוונות מן אחת

 עוד בו ויש תורה... דבר חבירו את דן אחד אמרו ובביאור בו... יודע כשיהיה תורה

 )רמכ-ס וחסד". לטוב אל ודבריו מעשיו יפרש ולא זכות לכף תכירו את לדון שראוי

קע־ז(. עשה המצווש שפר

 נכללו מצוות דג׳ מדבריו מבואר הנה

לדון המצוה עצם א׳ זה בפסוק

 לדון, כשר אחד גם דמה״ת ומכללה חבירו,

 לשניהם ולתת הדין בעלי בין להשוות ב׳

 זכות. לכף אדם כל לדון ג׳ שוה, יחס

 מקור יש האלו הפירושים ולשלשת

 אהא "ר׳ אמרו ע״א ג׳ בסנהדרין בתלמוד,

 נמי חד מדאורייתא אמר, איקא דר׳ בריה

 הרי עמיתך", תשפוט בצדק שנאמר כשר

 לדון.)אמנם כשר נמי דחד למדו דמכאן

 דמצות כתב ע״א ק״ו בכתובות רש״י

 צדק" "ושפטתם מדכתיב מקורה הדיינים

 "ת״ר אמרו ע״א ל׳ ובשבועות עי״ש(.

 יושב אחד יהא שלא עמיתך תשפוט בצדק

ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד ואחד

 בצדק אחר, דבר דבריך, קצר לו אומר

 לכף האדם כל את דן הוי עמיתך תשפוט

 הסוגיא מפשטות דמשמע ואף זכות",

 ואין הן דסתרי תרתי אלה, פירושים ששני

 נקט דרכים, לשני יוצא אחד מקרא

 ושניהם א״ח דברי ואלו דאלו הרמב״ם

זו. מצוה בכלל

 מהלכות המצוה דעיקר נראה אמנם

אמרו רמז בדרך ורק הוא דיינים

 דן אדם שיהא בה נכלל הפרט מצות דגם

 המצוות במנין שהרי זכות, לכף וזבירו את

 להשוות דמצוה הא אלא הרמב״ם כתב לא

 כ״א בפרק עוד ועיין הדין, בעלי שני בין

 דבריו ומכל א׳-ב׳ הלכה סנהדרין מהלכות

בפשטותה. המצוה בונת עיקר דזה משמע
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 כל דן שיהא שאמרו מה דגם נראה ומ״מ

היא, גמורה דרשה זכות לכף אדם

 בשערי יונה רבינו מדברי משמע וכך

 רז״ל שאמרו "כמו רי״ח אות ח״ג תשובה

 זכות, לכף חבירו את הדן ע-נ< קנה )שנת

 עשה מצות והיא זכות, לכף ידינהו המקום

 בצדק ט־ס י־מ )ויקרא שנאמר התורה, מן

 חסידים בספר עוד ועיין עמיתך", תשפוט

 לכף האדם כל את דן "והוי 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 ארם לכל ואחד כדלקמן,

.,וכו 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 לדיין אזהרה שני, ענף בו יש

 יושב וא׳ עומד אחד יהא שלא דין בעלי

 קצת משמע זה )ומלשון המצוה" ענף וכו׳,

 לדון בלב, שתלוי מה היא המצוה דעיקר

 אלא אינו בפה והתלוי זכות, לכף אדם כל

 בדקדוקי הכרח אין 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 השויית 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 ער כמותך הלבישהו או

כך אחר שוין שתהיו עד כמותו לבוש

בדין". תעמדו

 כמה מצינו ע״ב ל׳ בשבועות שם והגה

דיינים בהלכות הלכות ובמה

נ (15) «;זעליג»תנ״ן אשר וייס, :)ויקרא( ג - אשר מנחת

 כ־ג( )שמות הכתוב על חז״ל שהשתיתו

 "מנין שאמרו כמו תרחק" שקר "מדבר

 ת״ל לדבריו סניגורין יעשה שלא לדיין

 ישב שלא לדיין ומנין תדחק, שקד 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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 המצוה 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 אות יום" בכל לקיימן שאפשר

 שכתב ק״ד מצוה החכמה במעיין וראיתי

מצוות דשתי נחמד רעיון בזה

 שקר ומדבר עמיתך, תשפוט בצדק אלה,

 דמדכר דקרא דמ״ד תליא, בהא הא תרחק,

 דמדבר דקרא נקט אבי״ד קאי תרחק שקר

 דבצדק ומ״ד יחיד, כל על קאי תרחק שקר

 וזבירו את שידון איחיד קאי עמיתך תשפוט

 קאי תרחק שקר דמדבר נקט זכות, לכף

 דילפינן שכתב לשיטתו והרמב״ם אבי״ד,

 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 הגמ׳ וכדברי שווה יחס לשניהם

 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 מהתא

 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

 ע־א( 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

 תשפוט מבצדק דילפינן הדין בעלי בין

 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 מהתא דבחדא

 אחד יהא דשלא מהא דשאני אפשר אמנם

דבצדק דקרא יושב ואחד עומד

 יכבדו לא שהם הבי״ד את מחייב תשפוט

 כחם, שתלוי במה הדין מבעלי אחד יותר
 או זה, 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(. )דתרהק שקר הנראה דבר מכל
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 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׳ איעטלה,
Inoann •cnsl |12J«47hj™g

 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 ואין , 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 וכו׳ סמרטוטין לבוש באחד

 בדין, פנים לישא לבי״ד הדבר יגרום שמא

בזה. ודו״ק

 שנקטו בירושלמי חזינן באמת )אמנם

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 מצרה עמיתך תשפוט מבצדק

 שקר דמדבר מקרא שדרשו הני כל 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 בהפלגה

 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 רלשיטתו הרי לאמיתו",

 וכהא ממש, ושקר הדין עיוות לידי שיביא

 וא׳ סמרטוטין לבוש כשאחד 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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 שנאמר בע״ד של לדבריו מליץ יעשה שלא

 שנראה מה יאמר אלא תרחק שקר מדבר

 פירש דכך כתב שם ובכס״מ וישתוק" לו

 לדבריו, סניגורין יעשה דלא הא הרמב״ם

 מבעלי אחד של הסניגור יהיה שלא דהיינו

 הנכון הוא זה דפירוש כתב וברדב״ז הדין

 הוא רשע דהרי קשה רש״י פירוש דלפי

 ראיות ומבקש הדין 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, אתינן הדין בעלי השוואת משום

 לבעלי סניגוריה יעשה שלא מוזהר שהדיין

 על שהוצגו בדבריהם'כי' ידון 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 ןןזיקרא4מכוונ} הטיה כאן אין מ״מ

( צ״ע. ועדיין ודו״ק,

ג
זכות לכך אדם כל לדון במצוה

 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 זבות

 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״ה אות

 דהגמ׳ דרכו לפי שם הוסיף חיים והחפץ

מ־ו( )פ־א באבות והמשנה בשבועות

 מיידי דבשבועות הנ״ל הדינים שני הם
עפ״י וחייב בינוני שהוא בו ויודע במכירו
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רסגאשרקדושים פרשתמנ|<ז

 את דן "הוי אמרו ובו זכות לכף לדונו דין

 המוכר הכירו דהיינו זכות" לכף הכירך

 אדם כל את דן "הוי אמרו באבות אבל לו,

 זה אין ובו מכירו שאינו דהיינו זכות" לכף

ודפח״ח. בלבד, חקיגןת מדת אלא חיוב

 בישוב מתיישבים שהדברים אף אמנם

נפלאים והם הרמב״ם דברי

 מדברי הם נסתרים לכאורה חז״ל, בלשון

 מבואר דמדבריו באבות שם יונה רבינו

 בין אדם בכל הוא אחד דדין להדיא

 הוא שאין אדם וכל מכיר אין ובין מכירו

 זו, הלכה לגבי כבינוני להחזיקו יש מכירו

 שציין שם באבות הגר״א בביאור וע״ע

 בגט׳ שאמרו מה את המשנה בדברי

מקור לציין שכונתו ומשמע שם שבועות

 צ״ז בשבת שאמרו במה לעיין יש והנה

בגופו" לוקה בכשרים "החושד ע״א

 ואמר ישראל בבני שחשד ממשה לה ויליף

 שורש מה וצ״ע לי" יאמינו לא "והם

 שחייב משום רזה נראה ולכאורה חטאו,

 תשפוט מבצדק וכדילפינן זכות לכף לדון

 ממשה ילפינן דלא צ״ל ולפי״ז עמיתך,

 החטא עצם לא אבל בגופו דלוקה מה אלא

 לולי דאף נראה לפי״ז אך בכשרים. דחושד

 דחייב ידעינן עמיתך תשפוט דבצדק קרא

בבני שחשד רבינו ממשה זכות לכף לדון

בגופו. ולקה ישראל

 דצריך ממשה ללמוד דאין נראה אמנם

תרי דהני זכות לכף אדם כל לדון

j (15} ;«זעליג»תנ״ך אשר וייס, :)ויקרא( ג - אשר מנחת

 עמיתך, תשפוט בצדק מדכתיב זו להלכה

וגדר אחד דין הגאון להבנת שגם הרי

ולגט׳. למשנה אחד

 ההנהגה ששורש דאף נראה ומשו״ב

כל דלא פשוט מ״מ הוא מה״ת

,י, , והשעה הענין לפי והכל שוין אנפין
 לכף לדון מחוייב דאינו ומסתבר והמקום

 על מתיישבת שאינה רחוקה בהפלגה זכות

 מיס ג נראה אך השקול, ספק בכעין אלא .הלב,

 כל לדון לעולם יש חסידות מדת דמ״מ

 וכמו יתירה בהפלגה אף זכות לכף אדם

 ואכמ״ל. חכמינו מגדולי בכמ״ק שהובא

ההפלגה מהנהגת ע״ב קכ״ז בשבת ועיין

זו. במרה וחסידים חכמים של

 שידענו לאחר אף א׳ בתרתי. חלוקים דיני

 הם שחוטאים בכשרים לחשוד דאסור

 לכף לדונם שצריך הכרח אין עדיין

 ממוצע דרך גם בזה יש דלכאורה הזכות,

 בעיניו מסופק הענין את להשאיר דהיינו

 לכף לדונו לא אך בחטא, בו לחשוד ולא

 כספק הדברים את להשאיר אלא זכות

 ראה כשלא הוי בכשרים החושד ב׳ בעיניו,

 כחטא, לפרשו שיש מעשה שום בהכירו

 הן ואמר ישראל בבני שחשד דמשה וכהא

 z׳s0'^93 כשפלוני אבל בגופו, ולקה לי, יאמינו לא
יא?'/ אפשר כחטא נראה שלכאורה מעשה עשה
ז6ד?חצרי ו?זזה ,יל7־’וכות 1וכ'7 דונו17 רצי, זדאי

ji ודו״ק עמיתך, תשפוט מבצדק ללמוד

ת?1קצינ
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טו רקח מעשה דעות כוחרקח !עוסרט
R70S0:

J רד כמה ש

 ילמד ולעול□ כלילה נוו״־יג כך הכסא כבית
 כלבד וערבית שחרית להפנורת עצמו ארב:

 ר־תלמירחבסלאיהא ן כדישלאיתדחק:
 6י4ול וחיות כבהמות דבורו כעת וצווה צועק
 עכב בנחת דבורו יהא אלא ביותר קולו יגביה

 שלא בנחו־זידו־־יר וכשידבר הבריורת בל

 ומקריבם הרוה נסי כדברי עדישיראה יתרחק
 :הימנו נוהה רוחן שתהא כרי ארם לכל שלום

 בשבח ספרובות/מ לכף האד□ בל rs! ר;1)
 שלו□ אוהב כלל בגנותו מספר ואינו חבירו
 מועיליס שדבריו ראה א□ י שלו□ ורודף

 כיצר •י שותק לאו וא□ אומר ונשמעים
 על לו ישאל ול<ה כעסו בשעת חבירו ירצה

 וינוח רעתו שתתקרר עד שנדר בשער־. גדרו
 מפני לפניו מוטל שמתו כשערת ינחמנו ולא
 ב^ו• כיוצא כל ובן שיקבר ער בהול ^4שהו
 יעלי□ ^א קלקלתו בשעת לחברו יראה ולא

 ול<> יוסיף ולא בדבורו ישנה ולא ממנו עיניו
 בללו • בהן וביוצא שלו□ ברברי אלא ינרע

 w הכמות בדברי אלא מדבר אינו רבר של
 ע□ יספר 1>4ול בהן וביוצא הסדים בגמילות

 אואהותו^ו אשתו היא ואפילו בשוק אשרי
 וקופה בקומה הבס תלמיד ילך לא ח בתו:
 גרון נטויות ותלכנה שנאמר כענין נטוי וגרון

 עקבבצדגודל יהלך ולא עיני□• ומשקרות
 שנאמ׳הלוך הרוחכעגין וגסי נשיס כמו בנחת
 ירוץ ולא תעכסנה• וברגליהם תלכנה וטפוף

 יכפוף ולא משוגעי□ כמנהג הרבים ברשות
 למטר־. מסתכל אלא חטוטרת כבעלי קומתו

 בשוק ברתפילרתומר־זלך עומד שהו<ה כמו
 של במהלכו ג□ • בעסקיו טרוד שההוא באדם
 שוטרת או הוא דעה ובעל חכם אס ניכר אדם

 בדרך בהבמתווג□ שלמה ^מר ובן וסכל•
 הוא• סכל לכל ואמר חסר לבו הולך כשהסכל

 ט סכל: שהו<ז עצמו מודיעלכלעל הוא
ואסור ונקי נאד־י מלבוש הכם תלמיד למלבוש

שיהא י׳ר אחיו דחזל ._______נתכיין
 ילמטה ב׳ו כמירא שחים מירא
 דלנבי העניז לנו בשספיו איידי

 כיון חסידית חידת בו שייך השיחע
 . יבחר והמעיין רא־ר לא עצמי שהיא
 שפירש למה פ’עכ קשה יחזה

 דף דיימא פיק זל הרב
 יהם יביכה פירש דהיא אמתניתין יט

 כפירים זל וכתב וכוכים פורסים
 סחשדוהו כוכים היו והס חל המשנה

כי

 המכס מאת נדרשתי • יםביתלכ אדםה גל את /,.ירן.
לראי אלופי נאמן אהוב המעלות נל על הוקס \
 דאבות בפי׳המשנ׳פיא רבינו ל&ון יע״א באזמיר בעייתי ארדיטי אפרים ־

 בו תדע שלא אדם כשיהיה עניינו זכות לכף האדם כל את דן והוי ייל
ותראיהו רשע אם הוא צדיק אס

 שאם דכר יאמר או מעשה שיעשה
 יאם טייב יהיה איזת דרך על מפרשהו
 איתי קח רע יהיה ע"דאחרת תפרשהו

 אם אבל רע בו תחשוב ולא הטוב על
 מפורס' צדיק שהוא נודע האדם •היה

 שכל פועל לו ונראה טובות ובפעולות
 אד' ואיז רע פועל מורי׳שהוא ענייניו

 כדוחק אלא לטוב להכריעו יכול
 שתקח ראוי הוא רחוק ונאפשר נדול

 צד שוס שם שיש אחר טוב שהוא איתי
 לן תותר ואין טוב להיות אפשרות

 החושד כל אחרו זה ועל לחשדו
 כשיהיה -יכן בנופי ליקה ככשרים

 כך ואחד מעשיו ויתפי־שמו רשע
 ראיותיו שכל מעשה שיעשה ראינוהו

 אפשרות בו ויש טוב שהיא מורות
 ושלא ממנו להשמי ראוי לרע רחוק
 בו שיש אחר טיב שהוא בו תאחז

 כי כן נס נאמר ועז לרע אכזרית
 יניחר בו תאחז אל קולי יחנן

 כלתי והמעשה ידוע בלתי וכשיהיה
 צריך הקצוות משני לאחד מכריע
 איזה זכות לכף שתדין חסידית בדרן

 הקניות^עלד^ משני שיהיה קצה
 דנשיהיה זאת דחלוקא נד׳ו .ןהקשה

 דהיינו כפולה היא וכו' ידוע בלתי
 כתב דבראשינה אייל הךקחייתאתו

 כתב בתיייתא ובהד ונו' איתו קח
 פירושים הי־בה כי ועם חסידית דרך

 עד”נל שבכולם הנכון כי נאחיו
 מכיר שאני כאדם מיירי שבראשונה

 ל^הברעה כאין במעשיי לא אך כו
 בא-ס איירי' יבאקרינה כלל כמעשיו

 ידוע בלתי והיינו כלל מכירו שאיני
 ידאי יבזה במעשיו ולא בי לא כלל

 כיין חסידות הועדת יותר שייך
 הל' לדייק באני ואם כלל תכירו שאיני

 נוכל וכי' ותראהו אתי שנתעלה
 מסתמא לפניך שעשהו דכייז לומד

לטיב:

 שענייני אדם על דעה מחשבה ולחשוב נחשיד בתורקינו אסור נ׳
 יד הזג לא ושם אחרונה אי ראשונה לחלוקא נוטה וזה ע'נ ונו' מסופק
 להדיא אהדינן ובגמרא מסופק שעניינו שכתב קשה תו • נחיר איסור

 בגופי לוקק בכשרים החושד כל דיבל דאמר ובוכים פורשים יהס
 שהוא-בחזקת במי דאיירינן דמשטע
ונל׳עד מקשים שמעתי וכן כשיות
 החלוקא עפי הרב שכוונת פשוט
 שעליה דאבות בההיא שהזכיר שניה
 דברי דייקי והבי לבל מימרת הביא
 ריצה מסופק שעניינו שכתב הרב

 לנו מסיפק הזה המעשה ענק לימד
 הלבד מסופקים שענייניו אתר ולא

 המעשה עשה לא שעדין דא דשניא
 דאבות מהנהו אחד ענין בלליסוא

 ד׳ה שם זל דשי למיס ק׳ק ®כןיק
 לא והן דכתיב ובו' בבשרים החושד
 מצורעת ידו והנה ובתיה לי יאמינו

 היה דהעונש דאימא יקשה כ’ע כשלג
 לו שאתר מקום של דברו שניחש על

 לא והן השיב והוא ובו' לקולך ושמעו

 מהמדרש הס רשי ודברי יאמינו
 ל’ק ותו צז דף כשבת כן נם והובא
 לי יאמינו לא והן וזל המדרש כדברי

 לוקה בכשרים החושד ריבי׳ל אמי
 לא והן דכתיב ממשה מציל בנופו

 דהוו נלי קב׳ה ורמי לי יאמינו
 נענש בדין שלא דא׳ב ונו׳ע׳ב מהימני

 גלי חי מריעה קחי גלי קביה קמי דאי
 אמרו שהדי רשעי' היו ו בעיני אדרבא

 אכן ובו' ויאתר משה וירא כפסוק שם
 חטאו מה תמה שהייתי הדבר נודע
 פרך בעבודת נרדים להיות ונו' י&רז(
 ויש לכך ראויס שהם אני רואה אבל

 ושמעו בפסוה זל דשי מ׳ס עפי לימר
 לשין להם שתאמי־ חביון מל לקולך

 מסור זה סימן שדבר לקולך ישמעו זה
 הם זה שבלשון וחיוסף מיעקב בידם

 יפקוד פקוד י^היס איל •עקב 0י1כנ
 זייהי׳אתש' יפקוד פקיד איל אתכ׳יוסף

 אצלם במוס היה זה דסימז מוכח ע'כ
 אס ודאית ואילה סימן והיא לב; מאב

 והן שבאמי־ו נמצא שיאמינו ודאי כן
 חשדת על הקפידה תחיל יאמינו לא

 ■ דההכרח כיון דוקא האמונה .מיעוט
 ה^ימן ייבת 1‘*לי‘5 איני שיאמינו

 [ י נכון צליעד כי ודיוק להס והיגסוד

 כתם בבגדו שימצא לו ואסור
 הקשה • שמנונית אי

 בי! רבינו חילק לא דלמח הר׳לת
 מיתה חיוב לשנין לנלימא לבושא

 כחית דלא ונראה ע״כ בש׳ס כדאיתא
 אסר בנד וסתם האיסור לענין אלא

 לפרש חש ולא גווני בכל שמע דת
• להחמיר חשש כאן דאין

ולא
I X

 שהכל וארגמן זר־יב בגדי כגון מלכים מלבוש לא ילכש ולא בה וביוצא שמנונית או כת□ בבגדו שימצא לו
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שלמה ה-ו משנה א פרק אבות משנת קצח

 אל שמותר בזמן גם אבל וכדומה, מצוה לדבר כשצריך
 דרך איזו לה שאמר דברוריה מעשה וכההיא שיחה, ירבה
 תרבה אל חכמים אמרו כך לא שוטה גלילא וא״ל ללוד,
 שהרבה ונמצא ללוד להיכן באמרו לו די שהי׳ כו׳, שיחה

שיחה.

 באיזה הול״ל שוטה גלילא וכמ״ש רגע, אף זמן כל עוי״ל
יתירה. אחת מילה על אף הוכיחתו ללוד

 שיחת גיהגם. יורש וסופו מד״ת ובושל לעצמו רעה גורם
 רע, אם כי טוב מהן הנמשך אין קלות דעתן שברובן הנשים

 קבין ט׳ כי ורכילות, בלה"ר או נבלה, בדברי ששיחתן
 פשע יחדל לא דברים וברב ב< מט. )קידושין נשים נטלו שיחה
 עמהם, שמדבר זמן באותו מד״ת ובוטל יט(. י, )משלי

 אלא לאשה חכמה אין כי פיהם, על ישמע לא ד״ת שבודאי
 דיבורו, כדי בתוך מיד לו יגיעו ההפסדים ב׳ אלו בפלך,

 כירושה גיהנם יורש סופו כי סוסי, רע מזה ימשך ועוד
 כונה ובלי ועמל יגיעה בלתי הדעת“בהיסרו לאדם הבאה

 בלי ואף רע, ינקה לא האשה עם בדברים הבא כן וידיעה,
 ורעיונות המחשבות ידי על גיהנם יורש וחפץ כונה שום
 כמ״ש וחפצו, רצונו בלי אף במוחו ויותפס יעלה אשר לבו

מעבירה. קשים עברה הרהורי

לגיהנם. יורד גיהנם. יורש וסופו

בחולם. גיהנום משנתנו כגרסת ודלא גיהןם גיהנם.

 למודו שע״י עשה שמלת יל״פ רב. לך עשה ו משנה
יוסף בית בעל הרב למרן שהי׳ כמו רב, לו יעשה

 לימוד ע״י נעשה שהוא לו ואמר ומלמדו מוכיחו שהי׳ מגיד
שלו. המשנה

 תשע״ו סי׳ פנחס פ׳ בילקוט מובא בילמדנו חבר. לך וקנה
קשיין. בקשי אלא נקנה חבר שאין

 ב׳ אלו המשך יל״פ זכות. לכף האדם כל את דן והוי
 לא לעולם זכות לכף אדם כל ידון לא שאם לפי דברים,

 לפי חטא פעם ימצא א׳ בכל כי אתו, להתרועע חבר ימצא
 ולא רעהו מעשה אחר לבקר האדם טבע כן כי עיניו, ראות
 עין יביטו, לנבח עינך כה( ד, )משלי כמ״ש עצמו, מעשה אחר

 נכחך, העומד לאיש לנכה רק הוא לבקר הסתכלותך
 פשעיו להמכסה כינו וזה העינים את המכסים ועפעפיך

 נגדך רק רע מעשה כל יישירו ואמתלאות תירוצים בדברי
 אמרו ולכן בעיניו, ישר איש דרך כל כי לך הנוגע עיניך נגד
 מעשה על להחליט ימהר שלא לכ״ז, האדם כל את דן הוי

 רעים ימצא ועי״ז זכות, לכף ידונו רק הוא, ברע כי האחר
 מומי לבקר האוהב מהאיש להתרחק בג״א טבע כי וחברים
 אהבה מבקש פשע מכסה ט( ת, )משלי שלמה וז״ש אחרים,
אלוף. מפריד בדבר ושונה

 המשך וגם האדם, מ״ש זכות. לכף האדם כל את דן והוי
 זה שבעבור — חומריותו מצד איש כל כי נל״פ, המאמרים

מ״ש פי׳ וכן לשגיאות, עלול — האדמה ע״ש אדם נקרא

 היא שבו והחומריות מחומר, קרוץ אנחנו עפר כי זכור
 גלוי א( יז, )ברכות ארז״ל וכן לחטא, לו גורם הבהמית הנפש
 רצונו בעצם הנפש כי רצונך, לעשות שרצוננו לפניך וידוע

 כופין בטעם הרמב״ם וכמ״ש בוראה, רצון לעשות וחפצו
 באוה״י שפי׳ וכמו מעכבתו, הגוף חומריית רק בו׳, אותו
 ה׳ אל וישב וממילא וגו׳ דרכו רשע יעזב ז( נה, )ישעי׳ מ״ש
 קשורה אדם שנשמת דלעילא אתערותא וזה המגיעה בסור

 אז וגו׳ הדבקים ואתם ח ד, )דברים כמ״ש ית׳ בו ודבוקה
 את לדון מקום יש כבר לבד ומזה היום, כולכם חיים ממילא

 נגעי ולא אחרים נגעי לראות האדם ובטבע לכ״ז, אדם כל
 שעינך שממה יביטו, לנכה עינך מ״ש פי׳ )וכבר עצמו
 דבר וכל מעשיך( על להתיסר תוכל הנכח למעשה יביטו

 אז יתנהג ככה ואם בעיניו, הוא גדול עושה שחברו קטן עול
 לך וקנה רב לך עשה אמר ולבך ורע, אוהב ממנו ירחיק
 רב לו יהיה לא שאל״ב לכ״ז, האדם כל את דן והוי חבר,
חסרונות. עליו ימצא תמיד כי מעולם חבר ולא

 ד״א קדושים פ׳ בתו״ב זכות. לכף האדם כל את דן והוי
 )כלשון לכ״ז האדם כל את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק

 תשפוט בצדק ר״א א: ל, בשבועות אבל פה( המשנה
זכות. לכף "חבירך" דן הוי עמיתך

 מו״נ לס׳ ובפתיחתו בפיה״מ הרמב״ם מד׳ האדם. כל
 רק מטיבו תדע שלא ההמוניי אף האדם כל שמפרש מתבאר

 או לטוב לדונו המאזניים בכף שקול והדבר אדם שהוא
 שידעתו באיש אבל זכות, לכף לדונו חסידות מדת לרע,

 אסור בכ״ז לרע יותר המעשה שנוטה אף אז וצדיק לחכם
 לוקה בכשרים החושד א(: צז, )שבת אמרו ועליו לחשדו,
 לאמר הידיעה בה״א האדם התנא אמר לכן ואולי בגופו,
 הרמב״ם אולם יותר, לא שבו הארמיות רק ממנו נודע שאין

 שחשדו לפי ובוכין פורשין והן כתב פ״א יוהכ״פ ה׳ בספרו
 בודאי לכה״ג שנתמנה שזה וצ״ל סתומין, שמעשיו למי

 אף אותו, מקבלים היו לא שאל״כ כשר לאיש מוחזק שהי׳
 לקבל יכוף לא המלכות גם כי המלכות ע״ס מתמנים היו אם

 דין, ע״פ לחשוד אסור ולזה להתמנותו, ראוי שאינו איש
 שהוא אף מותר, ולהיתר לאסור מ״ו פ״ה שביעית ובמשגה

 ברור שאין זמן כל לחשדו אסור מ״מ השביעית על חשוד
 שהן המשנה מ״ש א״ש ועפי״ז באיסור, זה בכלי שיעשה

 לכך הוצרכו שהם כיון ק׳ ולכאו׳ שחשדוהו, על ובכו פרשו
 אין א״כ עושים, שהצדוקים כמו יעשו שלא כדי הדין מן

 דע״פ א״ש הנ״ל לד׳ אולם בכו, ולמה במעשיהם עול שום
 נאמן ע״א ולכך כשרות חזקת לו יש סתם ישראל כל דין

 לאכול רשאי א׳ אין שאל״ב גיטין, בריש כפרש״י באיסורין
 וגם יוה״ב, עבודת קדושת גודל מפני כאן רק חבירו אצל
 בגט׳ כדא׳ כהצדוקים עשה שכ״ג מעשה אירע שכבר מפני
 הם יכולים חסידותם מדת משום אטו ואולם לזה, חשו לכך

 מחילה כמבקשים ובכו פרשו לכך בכשרים דופי להטיל
שחשדוהו. על ממנו
 זכות לכף שדנו מעשיות כמה מובא ב׳ קכ״ד שבת ובגט׳
סי״ט ריש ב׳ נוסח באדר״ג וכד הרחוק. הצד על הזכות שהי׳
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קצט שלמה ו משנה א פרק אבות משנת
 עלייהו נפק עיליש ר' בני ב׳: ס״ח ב״מ ובגט׳ עיי״ש,
ר׳ רבא אמר בהפסד, פלגא באגר פלגא בהו דכתיב שטרא
כר׳ ספי הוי לא לאינשי ואיסורא הוא רבה גברא עיליש
 כדי הדוחק צד על אף השטר לשון ליישב דטרח עי״ש,
:■•—ד" 'ולהלן ריבית, באיסור טעי עיליש דר׳ נימא שלא

 זה דגם כזכאין, בעינך יהיו מלפניך וכשנפטרין מ״ש תוי״ט
 קדושה" שערי ובס׳ זבות, לכף האדם כל את דן והוי בכלל

 בכלל הוא לכ״ז חבירו את לדון כי כתב ח״א למהרח״ו
 אלא הדבר, נכון אמת כי וזכרהו כמוך, לרעך ואהבת .מצות

 בפירקי אותו שנה למה מדאורי׳ שהוא כיון קשה דלפי״ז
 שהיא די״ל קשה לא דתו״ב מההיא )בשלמא דחסידי,
 דלכך וצ״ל השופט(, בב״ד קרא דעיקר בעלמא אסמכתא

 בגדר ואינו ענינו תדע שלא מי אף לומר האדם כל את אמר
 בתורה שאתך עם עמיתך כמ״ש ובמצוות בתורה רעך

ובמצוות.

 אם בו תדע שלא באדם איירי דמתני׳ חילק הרמב״ם והנה
 דבר יאמר או מעשה שעושה וראינו רשע או הוא צדיק
 דרך על תפרשהו ואם הטוב, הוא א׳ דרך על תפרשהו שאם

זכות, לכף לדונו הוא חסידות ממרת הנה רע, הוא אחרת
P בו ונראה גמור צדיק שהוא אותו מכירים שאנו אדם אבל 

 בדוחק אלא לטוב להכריע יכול אדם שאין רע פועל איזה י P'׳’
 כל אמרו וע״ז הדין, מן לחושדו אסור רחוק ואפשר גדול

 גם אחריו ונמשך עכתו״ד, בגופו לוקה בכשרים החושד
ב׳ קכ״ז שבת רמס׳ עובדא מהני והנה מברטנורא, הר״ע

 צד על אף זכות לכף לדון צריך צדיק איש רעל מבואר
ענינו, נודע שלא באדם איירי דהכא ומ״ש — מאד, הרחוק
ל׳( )שבועות שאמרו ממה לדבריו ראי׳ להביא יש לכאו׳
 ומשמע זבות לכף חבירך את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק

דחסידותא, מילי בין פה אותו תנו ולמה אסור דמדינא מזה

חחי\
 היינו חבירך את דן הוי אמרו דשם ניחא הרמב״ם ולפ״ד
 את דן והוי אמרו כאן משא"כ צדיק, איש שהוא לך הידוע

 וכן ענינו, נודע שאינו אף שהוא מי כל משמע האדם כל
 שאתה דבר עושה חבירו ברואה שב׳ שם מפרש״י משמע

 ואל לזכות הכריעו זכות ולצד עבירה לצד להכריעו יכול
 לכף שאמרו חז״ל לשון לזה ומתאים עכ״ל, בעבירה נחשדו
 אותו משביעין שהיו ב׳ י״ט יומא הגמרא הזכרנו כבר זכות,
 ובוכה פורש הוא עושין שהצדוקין כדרך יעשה שלא

 לוי בן יהושע דא״ר ובוכים, פורשים והם לצדוקי שחשדוהו
 היו לא בודאי שם והרי בגופו, לוקה בכשרים החושד כל

 שמא וחששו ענינו ידעו שלא אדם בני לסתם אלא כן עושין
 הרי בכשרים, החושד כל עליו אמרו ואעפ״כ הוא צדוקי
 חסידות ממרת ולא לחושדו הדין מן אסור כזה באדם שאף

 פה, לדבריו סותר שם הרמב״ם דעת דגם פלא ויותר דוקא,
 אסור כי שחשדוהו בוכין היו והם המשניות בפי׳ שם שב׳

 שענינו אדם על רעה מחשבה ולחשוב לחשוד בתורתינו
 מה׳ פ״א סוף הי״ד בספרו כתב וכן ע״ש, וכו׳ מסופק
 שמעשיו למי שחשדו לפי ובוכין פורשין והן יוה"כ עבודת

וכן הדין, מן לחשוד אסור סתמיי באדם דגם הרי סתומין,

'<

 החושד מר דאמר הרע״ב דברי על שם בתוי״ט כתב
 אין ושמא סתומין, שמעשיו מי כשרים ופי׳ וכו׳ בכשרים

 דהא עליו תמה אני וכן — פלא, והוא עכ״ל כלום בלבו
 החושד ר״ל אמר :א ז, בשבת גם אי׳ וכו׳ בכשרים דהחושד
 קב״ה קמי וגליא לו יאמינו לא והן רב׳ וכו׳ בכשרים
 שבאותו דישראל וידענו ע״ש, וכו׳ א"ל ישראל דמהימני

 מאחז״ל כמה מציגו ואדרבה גמורים, צדיקים היו לא דור
 בה׳ שיאמינו זה דלענין נימא אם אף ועכ״ם להיפך עליהם

 לחשוד הדין מן אסור בכה״ג דאף שמעי׳ עכ״פ היו בינונים
 הי׳ דלא משמע קב״ה, קמי וגליא שם ממ״ש גם מוכח וכן

 דיוטא עד במדריגתם שפלים אז שהיו מפני לזולתו זה נודע
 להרמב״ם הכריחו כנראה הנה ואמנם וצ״ע, התחתונה

 מילי זו במם׳ דתני כל דהא לו קשה שהי׳ מפני כן לפרש
 מילי יקיים חסיד להיות הרוצה כדאמרי׳ הוא, דחסידותא

 רכל כדאמרי׳ בכשרים לחשוד אסור מדינא והא דאבות,
 שחילק, במה לחלק יצא לכן בגופו לוקה החושד
 הרמב״ם שחילק ע״ד אחר באופן להשוותם יש ולענ״ד

 ענינו לנו נודע שלא דבאדם מגט׳ הוכחתי דכבר דאף והוא,
 הכרע לו שאין במעשה דוקא דזהו אמר מ"מ לחשדו אסור
 לזכות או לחוב לדון השקול בספק עומד והוא צד לשום

 משה ידע שלא שבמצרים הדור באותו וכן דיומא, כההיא
 יאמינו אם בדעתו שוקל הי׳ ורק בהשם, אמונתם את רבינו

 יאמינו לא אם יהי׳ מה לי יאמינו לא והן אמר ולכן לא, או
 זה אופן ועל בכשרים, שחושד השם עליו כעס לכן לי,

 תבירך דן הוי עמיתך תשפוט בצדק שם( )שבועות בגמ׳ אמרו
 לו שיש בדבר אבל לעיל, שהזכרתי שם וכפרש״י לכ״ז
 לחוב, לדונו הדין מן איסור אין ע"ד חוב לצד יותר הכרע

 איירי ובזה זה באופן גם לזכות לדון הוא חסידות מדת ורק
 מה כל ר״ל לכ״ז, האדם כל את דן והוי דקתני מתני׳

 לחוב, יותר מוכרע שהוא דבר עושה הוא אם ואף שבאדם
לכ״ז. דונו תהא אתה עכ״ז
 צדיק* שהוא שנודע שבאדם שב׳ אלו רמב״ם דברי וע״ם

 פועל שהוא מורים עניניו שכל פועל ממנו ונראה למפורסם,
 ואפשר גדול בדוחק כ״א לטוב להכריע יכול אדם ואין רע

 לחשדו, ואסור לטוב אותו שתכריעו ראוי בכ״ז הוא, רחוק
 עוברין אלו פ׳ סוף שב׳ הרי״ף לד׳ פתרון מצאתי זה עפ״י

 אחר ברודף מיידי ביוה״ב כדג לקורעו מותר ע״ה דמ״ש:
 למה דא״כ והר״ן הרא״ש עליו והקשו זכר, אחר או ערוה
 זה ומפני בתימה, והניחו הכי, דינא בת״ח הא ע״ה דוקא

 דבת״ח נכון על יתיישב הנ״ל לפי אבל דבריו, לדחות רצו
 אף הערוה אחר או הזכר אחר רודף אותו רואים כשאנו

 עד להורגו אסור בכ״ז עליו לבא שרוצה צועק שהנרדף
 רודף פן כי עליהם, לבא ברדיפתו שרצונו בבירור שנדע

 וכדומה, ממנו דבר שלקחו כגון אחר דבר בשביל אחריהם
 אבל בכך, מצווין אנו בזכותו להפוך מה צד לנו שיש וכל

 בימים הע״ה שהיו )כמו לרע ענינו שמפורסם בע״ה
 הערוה אחר או הזכר אחר שרודף כשרואים לכן הקדמונים(,

הנרדף להציל רשות יש עליהם לבא שרוצה צועקים והם
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ז משנה א פרק אבות משנת ר

הטובים
.ללכ״ז.

 אין ואולי פן הרחוק להצד לחוש ואין רודף, של בדמו
 צריך אין רודף ב( עב, )סנהדרין דקיי״ל כנ״ל, לעברה כונתו

התראה.

 אדמה, ע״ש נקרא אדם כי "האדם" מ״ש לפרש יש עוד
 כי וכור יד( קג, )תהלים כמ״ש שבו, החומריות בחינת והוא
 התחי׳, מדרך להנטותו באדם מתגבר והחומר אנחנו, עפר

 שבו האדמיות כי וגו׳ בארץ צדיק אדם אין כ( ז, )קהלת וז״ש
 היקום כל את 0 יא, )דברים ע״ס וז״ש חטא, בלי מניחו אינו
 רגליו על שמעמידו אדם של ממונו זה ברגליהם אשר

 וכל לממון מתאוה שבו החומר מצד בי א(, קיט, )פסחים
 לעמוד רגליו, על מעמידו אחריו והדרישה והוא בו מעיניו

 )ב״ר משרז״ל ע"ד כו׳ מנה לו יש עליו, ולהוסיף בו ולעסוק

 ובחשק באומץ ללכת עצמו שנשא רגליו יעקב וישא ה( פ״ע,
 וכמטמונים ככסף תבקשנה אם n ב, )משלי נאמר ולכך נמרץ,

 האדמה בעובי לחפור אף האדם על יכבד לא כי תחפשנה
 צריך כן מטמון, שם ימצא פן רחוק ספק על עמוק עמוק

 דן הוי פה התנא ששנה ודה ה׳, יראת להבין הרוצה לעמוד
 לעוול בעינך שנדמה עשיה בו תראה אם אף האדם כל את

 ולפמ״ש לזה, גטהו שבו האדמיות כי לכ״ז אותו דון גדול
 הוא צדיק אם בו נדע שלא באדם דמיירי בפיה"מ הרמב״ם

 ומעשיו כשרונותיו בו נודע שלא האדם "ש מ "ש א "כ ג
תדיגהו בכ״ז אדם שהוא גרע זאת רק לא, אם הם

 אל רע שאינו משכן אבל רע. משכן הרחק ז משנה
את האוהב כמ״ש לקרב מצוה טוב ולשכן תרחק,

 יענה וה׳ תקרא אז ט( נח, )ישעי׳ אומר הכתוב עליו שכניו
הנני. ויאמר תשוע

 אחז״ל וכבר ויצה״ר, יצה״ט עם שכן הוא האדם כי י״ל או
 וימין דוחה שמאל תהא ואשה תינוק יצר א( מז, )סוטה

 בתכלית עצמו להרחיק הוא חסידות ממרת אבל מקרבת, ,
 כל למשמעתו יסור בל היצה״ר, הוא הרע משכן הריחוק
ידים. בשתי אותו וידחה מאומה

 תרחיק לא אם כי להרחיק יש רע משכן רע. משכן הרחק
 כ״ב להרחיק אין מרשע אבל עמו, תתקרב ממילא ממנו
 בשתי לגיחזי שדחה כאלישע לא ב( קז, )סנהדרין אמרו שהרי
 אליו יתחבר בל שעב"פ לרשע, תתחבר ואל אמר לכן ידים,

וגו׳. לאחזי׳ בהתחברך לז( כ, )דברי־הימים־ב כמ״ש

 שאדרבה ממנו שיתרחק אמר לא לרשע. תתחבר ואל
 ורק ישרה, בדרך ידריכם שמא הרשעים את לקרב מצוה
 שפי׳ כמו וחברים, ואהובים כרעים עמם יתחבר שלא

 מהדו״ב, בתו״מ וירא( )פ׳ תרעו אחי נא אל המסורה החת״ס
 בן יהושע חבירו לעומת הארבלי נתאי כן אמר לזה ואולי
 בן כר״י לא ק״ז( סנהדרין מ״ז; )סוטה ב.גמ׳ עליו שאמרו פרחי׳
 נשמט חדשים )ובדפוסים ידים בשתי לפלוני שדחה פרחי׳

שם(. זה

אף לרשע תתחבר ואל יל״ס או לרשע. תתחבר ואל

שלמה
 ואף רשע יצא מרשעים כי מצוה, ודבר טוב דבר לעשות

הרשב״א כמ״ש הוא טוב לא הרע ממקור שבא ™*הטוב
 פ׳ זצ״ל חת״ס בעל להגאון תו״מ ובס׳ יוסף( ע׳ ב׳ )הביאו

 כס ד, )דברים שם הכתוב סמיכות לפ׳ ש״מ מס׳ מובא עקב
 אנכי אשר המצוה כל וגו׳ תתעבנו ותעב תשקצנו שקץ

 תתעבנו ותעב תשקצנו שקץ המצוה בכל אף כי לומר מצוך,
 הוא התחיל ברכות מס׳ בשלהי זה וכעין ממנו, תלמוד ולא

 דעבדו ומסיק מתירין, והן אוסר הוא מטהרים, והם מטמא
 ישעי׳ וברש״י עכ״ד, אבתרי׳ עלמא לגדרו דלא היכי כי הכי
 בטומאה קדושה יש שאפי׳ הזהר בשם המעתיק כתב א׳ י״א

תאכל. לא ורע טוב הדעת ומעץ שג׳ אותה ללמוד אסור

 רק מצוה כי למוטב, לקרבו אף לרשע. תתחבר ואל
 וכי מ״ז( כ״ה )ויקרא וכמ״ש אליו, להתחבר לא אבל להוכיחו

 מובא בת״כ ואמרו עמו, אחיך ומך עמך ותושב גר יד תשיג
 לזה גרם ומי עמך, דבוקו שיעשיר לו גרם מי שם ברש״י
 עד ידו על מעשיו היטיב שחברו אף הרי עמו, דבוקו שיעני

 דבוקו בעבור עני זה נעשה בכ״ז זה, בעבור שנתעשר
עמו. והתחברותו

 איש ואת אף בעל את תתרע אל כד( כב, )משלי כמ״ש שם[ שם,1
לנפשך. מוקש ולקחת אורחותיו תאלף פן תבא לא חימות

 בהתחברך מד( כ. )דברי־הימים־ב הקרא לשון דנקט נר׳ שם! שס,1
 )כ״ב לרס״ג משלי בפי׳ אבל מעשיך. את יי פרץ אחזיהו עם

לרשע. חבר תהי אל הגירסא כ״ד(

 ישכון לברר עם הן ט( כג. )במדבר כמ״ש לרשע. תתחבר אל
 ממעשיהם ללמוד שלא כדי רעים, משכנים להתרחק כדי

 מדור א׳ בבית הסתופף בחרתי יא( פד, )תהלים וז״ש הרעים,
 ארעי רק קבוע מקום שם להם שאין באהל אף רשע, באהלי

 ובאדר״ג למקום, ממקום אותו המוליכים כאהל לפרקים
 וזה בו׳, רע משכן ברח אומר פרחי׳ בן יהושע ר׳ ב׳ נוסח

בשכונתו. תדור אל חסיד ע״ה כמ״ש

 לתורה, ואפילו לרשע תתחבר אל ט׳ ס״פ באדר״ג שם[ נשם.
 ור״מ ב׳: ט״ו חגיגה )כבגמ׳ ממנו תורה ללמוד אפי׳ ויל״פ
 ברלין ד׳ חסידי׳ בס׳ אבל דאדור( מסומיה תורה גמר היכי

 שאסור לפי לאכול בשולחן רשע עם ישב שלא כ׳ צ״ז ד׳
 עמו לדבר ואפי׳ כפשוטו יל"פ א"כ תורה, בדברי עמו לדבר
 אל ארז״ל מכאן מביא ג׳ רמז יהושע בילקוט אבל ד״ת,

 בשני הוא זה ולשון לתורה לקרבו אפי׳ לרשע תתחבר
 הרשב״ץ אבל יתרו, ר״פ ודרשב״י ישמעאל דר׳ המכילתות

 לדבר אפי׳ לרשע חבר תהי אל מאדר״ג: הגירסא מביא
 לרשע אדם יתחבר אל תתקפ״ו סי׳ חסידי׳ ובספר מצוה
 ובזהר לאדר״ג. הגר״א בהגהות הוא וכן לתורה לקרבו אפי׳
 שאראה אע״ס ואשמאילה הימין ואם רמז לך ר״פ חדש

 יל"פ ועם"ז ותאותיך, רצונך היפך אעשה עצתך טובה שהיא
 עצתו אם אף תמיד, כסיל לאיש מנגד לך 0 יד, )משלי מ״ש
 וז״ש לו, ויתחבר אחריו ימשך לא למען מנגדו, לך טובה

טובה בעצה אף רשעים בעצת הלך ולא א( א, )תהלים

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס208 מס עמוד {7(}7) יעקב בן אהרן שלמה וורטהיימר, שלמה: משנת
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•זכות לכף האדם דניית הלכות — ב פרק

 לשפוט ויש מעשה יעשה או דבר ידבר אשר אדם תראה כי והנה )א( א.
 לדון נתחייבת )ב( אלקים ירא ההוא האיש אם הזכות ולצד חובה לצד ומעשהו דברו
 הדעת אצל יותר ונוטה קרוב הדבר יהיה כי גם אמת דרך על זפות לכף אותו
 עליך יש בו יבשלו ופעמים החטא מן ■יזהרו אשר הבינונים מן הוא ואם חובה לכף

 המקום זכות לכף חבירו את הדן שארז״ל כמו הזכות לכף הספלזלהכריעו להטות
 תשפוט בצדק יט( !)ויקרא שנאמר התורה )ג( מן עשה מצות והיא זכות לכף ידינהו

 תכריעהו ■ואל ספק כמו אצלך הדבר יהיה )ד( חובה לכף נוטה הדבר ואם עמיתך,
 בלבבו אלקים יראת אין בי בחנתו או לרוע מעשיו רוב ההוא האיש ואם חובה, לכף
 רשע מסלף רשע לבית צדיק משכיל שנאמר חובה לכף ודבריו מעשיו תכריע )ה(

לרע.

 אותו לדון אפשר ואי עבירה עושה אותו רואין אם חכם, בתלמיד ב.
 בודאי כי ביום אחריו תחרחר אל בלילה עבירה עובר ת״ח ארז״ל )ו( לזכות
תשובה. עשה

רי״ח. מאמר שלישי שער בש״ת יונה רבינו לשון כולו הסעיף כל )א(

הוא זה לדין ומקור ומשמע ו׳ משנה אבות ממסכת פ״א יונה ברבינו עיין )ב(

 חיים" "חפץ בספר ועיין וכו׳ עבירה שעבר ת״ח ראית אם ע״א( י״ט )דף וברכות מגמרא
 הוא ומקורו שכתב בהגה״ה ח׳ סעיף ו׳ וכלל בבמ״ח ח׳ סעיף ג׳ כלל לד,"ר איסורי הלכות

!דאורייתא. המצוד, בכלל והוא שם וברכות מהגמרא
—7>

 חבירו את שידון שיתחייב כן גם ובכללה קע״ז מ״ע בסד,"מ םהרמב״ וז״ל )ג(
 פ״ק בפיה״מ שכתב מה ועיין עכ״ל וכד׳ לסוב אלא ודבריו מעשיו יפרש ולא זכות לכף

 דאורייתא, דהוי והסמ״ק ^סמ״גכתבו וכן _הנהדךין, מהל׳ כ״ג פרק ובסוף דיומא,

 רל״ה מצוד, החינוך וז״ל בלב, התלויות התורה מן המצות בין זו מצוד, מביא והחרדים
 להיות סיבה יהיה המצוד, בכלל שהיא זכות לכף א״ח לדון חייב אדם שכל■ במ״ש גם
 יושר עש ב״א ביישוב להועיל המצוד, כוונת כל שעיקר ■ונמצא וריעות שלום אנשים בין

 ל״א סעיף חסידים בספר ועיין באיש. איש החשד סילוק עם שלום בעיהם ולתת הדין
הספק. להתיר להשתדל מיד הוא והחיוב ונראה מדאורייתא. דהוא נמי דכתב

 בעלמא טובה מדה דהוי איתא חיים מים בבאר י- סעיף ג׳ כלל חיים בחפץ )ד(
לדבריו. ראיות כמה דהביא עיי״ש

 עמיתך בכלל שאינו ברשע שם דמיירי ז׳ סעיף ד׳ כלל חיים בחפץ ועיין )ה(
 שהוי ברשע דמיירי בהגה״ה כ״ח סעיף בבמ״ח ו׳ ובכלל כלל, עליו זו מצוה נאמרה ולא

 בספק חובה לכף לדונו וצייר לתיאבון נבילות לאכול לרשע והוחזק אלא עמיתך בכלל
היטב. עיי״ש לרשע הוחזק זו עבירה ולגבי זו, עבירה עבר

- - -־ ־־ י - ' ... .
 רואין אפילו חכם בתלמיד כ׳ אות האותיות בשער השל״ה וז״ל יט. דף ברכות )ו(

לשמד, עבירה כוונתו אם וצ״ע עכ״ל ובו׳ לשמה זז עבירה עושה שהוא יאמרו עבירה אותו
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לכף אותו לדון ראוי )ז( רשע או בינתי הוא אם מכירו שאין באדם ג.
זכות.

 בספק ונפ״מ כבינוני )ח( דינו בינוני או צדיק הוא אם מסופק ואם ד.
חובה. לכף יותר שנוטה

 בעבירות בין ובנקבות, בזכרים זמן ובכל מקום בכל נוהגת זו מצוד, )ט( ה.
מדרבנן. בעבירות אפילו לחבירו אדם שבין בעבירות בין ,)י( למקום אדם שבין

 סידור )סוף ראש כתר בספר ועיין אופנים, בשאר או כג: נזיר עיין דיעל, מעשה כסו
 לשמה עבירה גדולה שאחז״ל ומה בסוף שם וז״ל קלב סעיף הגר״א( עפ״ד ישראל אשי
 גלגול שהיתר, ז״ל האר״י בב׳ נמצא כו׳ הקיגי חבר אשת יעל גבי שבארו כמו זהו

 סברותינו, כפי דברים שאר לזה לדמות וחלילה ישראל כלל להציל היה שכונתה ועוד
עכ״ל. כו׳ דומה ואין

 לאמר הקורא עלי יתפיס ואל וז״ל בבמ״ח ג׳ סעיף עשין בפתיחה חיים ■חפץ )ז(
 בעלמא מדד, רק שהוא וסובר והסמ״ק והסמ״ג יונה רבינו על חולק הרמב״ם שבוודאי

 החסידות מדרכי שהוא הנ״ל במשנה מאמרו בסוף שם כתב שהרמב״ם והראי׳ מ״ע ולא
 בוודאי לזה רשע אם צדיק הוא אם מכירו אני שאין באדם שם איירי דהרמב״ם אינו דזה
 בפ״ו ברמב״ם וכן בעלמא, טובה מדר, רק זכות לכף לדונו התורה מן מחויב אני אין

 בעלמא מדד, רק דהוא ומשמע ת״ח של מדותיו בין זה שמונה ו׳ בהלכה דעות מהל׳
 ואפשר מ״א. ס״ד חב״ת במאירי ועיין עיי״ש, עכ״ל ובו׳ גוונא בכהאי ג״כ איירי התם
 אעו־ד בודאי יודעיו אנו דאין כיון כשרות חזקת דין לו דאין משום זה לדין טעם לחת

 סכתבמ שמפורש הראני אחד וחכם בזה. אחרים טעמים הלבבות מצות בספר ועיין ש^,ר

 אדם כל יהיו לעולם שם הגמרא וז״ל מכירו לאין מכירו בין חילוק דיש פ״ט רבתי כלה
 קשיא לא למקומו שתגיע עד חכירך את תדיי אל והתנן איני כלסטים בעיניך חשודים

 מכלל חבירך מדקתני חברך הכא אדם כל הכא אמר רבא מכיר כשאינו כאן במכיר כאן
 עכ״ל כדאיתא והא כדאיתא הא לא חבר לאתויי לאו קאמר אדם כל והא קאמר לא דבידיע
 מכירו דבאינו הכא דמשמע דקשה אלא רבא( לדברי נכון פירוש לגו )אין היטב. עיי״ש

 הכא דאיירי לומר וקשה כהרמב״ם. זלא חסידות ממדת אפילו זכות לכף לדון מחויב אין
 במכירו כן דאם י״א(, סעיף לקמן )עיין לחוש מותר הכי ומשום בדבר תועלת לו דיש
וצ״ע. מותר. יהא נמי

 כצדיק ׳מפורסם הוא אם דידוקא אבות במסכת שם הרמב״ם מלשון דמשמע ;>ח(
 דבר של נמצא^נללו וז״ל עמדין יעקב ר׳ מאת עוז מגדול בספר ועיין כבינוני דינו אין

 לדונו צריך גמור צדיק שהוא לנו וידוע שברור במי אחת זה בעליה הן מדות שלשה
 דצ״ע אלא לנו ידוע דוקא דצריך בדבריו מפורש הרי עכ״ל. וכו׳ אופן בכל זכות לכף
 דאפשר צדיק׳ דין לו יש אם ידוע, שאין באחד צדיקים, רוב בה שיש בעיר יהא מה

וצ״ע. לזה מספיק רוב ואין ממש ודאי דצריך

רל״ה. מצוד, חינוך )ט(

דמפרש נמי הני ר,"ג ד״ה קכ״ז רף שבת ברש״י ועיין — מסברא הוא פשוט )י(
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 לשם הוא אם ומסופק מצוד. שעושה אלקים ירא ובפרט ועירו רואה אם ו.
 זכות. לכף אותו לדון מדאורייתא מחויב )יא( ממון( לשם )או כבוד לשם או מצוד,
 צריך אלא גאוה לבעל או לכעסן אותו לדון אין מתגאה או שכועס אחד רואה ואם

 בהן שיש שידוע המדות ובעניגי )יב( טבעו זה ואין אחת פעם רק היה דזה לומר
 מתחלפים והם להפכו ופעמים זה באופן בהן להתנהג מצוד, שפעמים גדרים הרבה

 עי״ז ח״ו להחזיק אין מאד בהן לטעות ורגילין והזמן והמקום והענין האיש לפי
לו מר ולבו תשובה עשה לא אם יודע מי אמת שהוא ואף )יג( לרשע לישראל

 של והתירוץ לי וקשה לי". חטא "לא שאומר משום שלום הבאת בכלל הויא זו ומצור,
 למקום, אדם שבין בעבירות אפילו זכות לכף ונייד, של אופנים >כל הוי שם הגמרא
 בעבירות שכתבתי ומה וצ״ע. לחבירו אדם שבין בעבירות אלא שייכת אינה, רש״י וסברת
מסברא. הוא פשוט דרבנן

 היו אפילו הוא דכ״ז אחי ודע וז״ל בהגה,"ד, י״ב סעיף ב׳ כלל חיים" "חפץ )יא(
 לזה, לגנות כדי השומע לפני הדבר את להטעים אסור אעפ״ב אמת המלעיג דברי כל

 הרבה כי בהתולו שקרים הרבה ג״כ מערב סהמלעיג תמצא היטיב תחשוב וכאשר
 בעצמו שהדרשן אומרים מהדרשן להלעיג פיהם כשפותחין שהמלעיגין הוא מצוי פעמים

 מבעיתים אשר וליצנות בהתולים וכיוצא בדבריו מתעתע והוא מדבר הוא מה יודע אינו
 דורש שהוא הדרשה שכל ואומרים עליו לעז שמוציאין מזה )ויותר שומעיהן לב את
 לא שאם ■נאמר אם אפילו כי הדבר כן לא ובאמת עצמו הנאת בשביל רק כוונתו אין

 שאין לומר להמלעיג מנין מ״מ אבל להוכיח כדי מביתו נוסע היד, לא ביתו הכרח דחקה,ו
 דברי ישמעו שהעולם העיקר מכוין דורש שהוא בשעה דלמא עצמו בשביל רק כונתו
 חכמינו סמאמרי שמצינו כמו אותו יספיקו שהעולם כן גם שרצונו רק ה׳ וידאת מוסר

 נחשב הוא כזו ובמחשבה יכולתינו בכל התורה חופשי להחזיק אנו שמחוייבין ז״ל
 בשביל לצדקה זו סלע האומר בתרא בבבא ז״ל חכמינו שאמרו כמו גמור לצדיק
 מ״ס למשכון צריך במלוה פ״ב( )דף בב״מ זה וכעין גמור, צדיק זה הרי בני שיחיה
 עקיבא כרבי דד,לכה וידוע מצוד, כאן ואין מתכוין שלהנאתו ומ״ם שהלוהו קעביד מצוד,

 שלא בענינינו או ח״ו לבנו אח״כ שיתהוה סיבה שמאיזה ליזהר שצריך רק מחבירו
 שלו הוכחה או צדקה של המצור, על למפרע אח״כ יתחרט לא העיר אנשי לו יספיקו

 בתורה זה דבר נצטוינו אמת וע״פ שיזכה ר״ה ע״ב( ח׳ )דף פסחים בתוספות ועיין
עכ״ל. עמיתך( את תשפוט בצדק דכתיב כמה כונתו הוא שזה לכ״ז לדונו

חיים מים בבאר ל״ח סעיף ד׳ בכלל חיים החפץ לשון )יב<

 בשינוי ט, סעיף ד׳ בכלל חיים החפץ לשון הוא עליהן לעבור שלא עד כ״ז )יג(
 שאבאר וכמו אחדים לפרטים הדין זה יתחלק אך וז״ל ג׳ סעיף ד׳ בכלל שם ועיין קצת.
 לפעמים רק בחטא ונכשל מחטא להשמר שדרכו ישראל איש כסתם בינוני איש הוא דאם
 שהיה או אסור זה שדבר יודע היה שלא או במתכוין שלא זד, דבר שעשה לתלות ויש

 כמה ראוהו אפילו אזי בזה, נזהרין שהכשרים בעלמא טובה המדד, חומרא שהוא סבור
 בעיני לבוז יהיה שלא פדי לגלותו ואסורים בזד, לתלות יש בודאי ע״ז שעבר פעמים

 לכ״ז לדונו דצריך זה עבור אותו לשנוא ואסור יתבזה לא ג״כ עצמן בעיני ואפילו עמו
מצוד, בפתיחה וז״ל עכ״ל. פוסקים, לכמה עמיתך תשפוט בצדק של דאורייתא מ״ע והוא
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 הרעות חמדות באותן שהורגל עליו רואה הוא אם ואפילו האלו, הרעות המרות על
 איסורן, חומר את יודע אינו אולי ולומר לדון אפשר מ״מ כלל עליהם מר לבו ואין

 מחזיקין שאין תורה מבעלי ואפילו אגשים לכמה בחוש רואין אנו זה באמת כי
 בכתובים בהם למתבונן אמת ע״פ שהם כמו כ״כ גדול לאיסור האלו הרעות המתת

 היה ואם כן, דעתו הזה החוטא גם ואולי סתם הגון שאינו לדבר רק חז״ל ומאמרי
 לעבור שלא כוחותיו בכל מתחזק שהיה אפשר שהם כמו איסורן חומר את יודע

 ידע שלא ולומד לרון שייך העולם בעיני כהיתר שנעשו עבירות בשאר וכן עליהן.
. איסורן חומר את

 לכף הספק להכריע צריך )יד( טהקט או קטן ההי ועידון אם }אפילו ז.
י״ד(. קטן בסעיף )ועיין זכות

 זו מ״ע דשייך פשוט בפניו ובשלא ובפניו ורכילות בלד״״ר הגר. בבמ״ח ג׳ סעיף עשין
 בעינינו רואיו אנו באמת כי זו מ״ע ג״כ שייך בודאי אמת על ובין שקר על בין וכן

 ואעפ״ב מוחלט שקר איננו והרכילות הלה״ר מן סיפורים וכמה שכסה הנסיון מחוש
 מתחיל פעמים שכמה מהימךלהיפך המספר לדברי המעשה מאמתת פעמים כמה נשתנה
 מת מסדר ואינו המעשה או הדיבור מאמצע הרכילות או הלה״ר דברי את לסדר המספר

 שמי הראשונים מן אחד )כמ״ש לגמרי הענין פעמים כמד. נשתנה ועי״ז לזה קודם שהיה
 אלד,ים מועבדתם ויתחיל עכומ״ז לעבוד שמותר ח״ו יאמר העניו באמצע להתחיל שירצה
 ופעמים פעמים כמה הענין משתנה ג״כ ועי״ז אחר בניגון זד. יאמר ולפעמים ת״ו( אחרים
 הרבה ופעמים ע״ז את״ב מתחרט עצמו והוא במתכוין שלא אדם מפי הדיבור יוצא הרבה
 מעשר, בשעת זה ענין לו ונזדמן אחר ענין על כעס מעשה בשעת לו שהיד. מחמת
 שאחז״ל כמו צערו על נתפס אדם אין כי שעשה או שדיבר מה זה נתהוד, צערו ומרוב
 בין הזכות דרכי לפניו יסגרו לא לכ״ז לדון שירצה מי והכלל השותפין ס״פ בב״ב

 לכ״ז לדונו רוצה ואינו גמור לאמת הרכילות מקבל אם בודאי ולכן והמקבל להמספר
עכ״ל. זו, במ״ע ג״כ עובר

 "לא דכתיב דברים ואונאת הרע בלשון וכמו עמיתך, בכלל וקטנה קטן דגם )יד(
 בחינוך )עיין בכלל וקטנים נשים הוי עמיתו" את איש ■תונו "ולא בעמיך". רכיל תלך

 בצדק דכתיב נמי הכא וג׳( ב׳ סעיף ח׳ כלל חיים ובחפץ שם חינוך ובמנחת שלח מצוד,
 תוס׳ עיין בקטנים, עבירות שייך אם דצ״ע אלא נימי. עליהם המצוד, קאי עמיתך תשפוט
 קהלת בספר מיין נמי, הקטן על הוי חינוך דחיוב דמשמע שיאכל עד ד״ה מח. ברכות

 בעיני הגון שאינו דבדבר לומר ואפשר כ״ו. סימן יבמות -על קניבסקי ד״גר״י מאת יעקב
 וצ״ע. מצווים דאינם אע״ג נמי קטנים על ׳תשפוט בצדק מצות שייך גזילד. כמו הבריות

 שאינו חנוך ממנו שקבל ויתכן מאביו שקבל החינוך תוצרת הם הקטן של מעשיו ולפעמים
 האב את דנים ממילא הרי כן לא דאם זכות לכף הקטן את לדון חייב ולפיכך הגון.
בזה. וצ״ע חובה, לכף
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בעשה. עובר )טו( חובה לכף אותו ודן זכות לכף נוטה שתדבר במקום ח.

>טז< טעות היה זבות לכף אותו שדן שמה נתברר כך אחר אם אפילו ט.
 אמת שהוא נתברר כך ואחר חובה לכף אותו דן אם איפכא וכן המצוד- מקיים מ״מ

בעשה. עובר

 שהוא סבר אותו שראה דבשעה אע״ג רשע שהוא נתברר כך אחר ואם י.
 עשה עבירות לו ואין זכות לכף בדן מצוד, קיום לו אין דלמפרע מסתברת )יז( בינוני

כלל. למצוד, שייך הנידון דאין למפרע מילתא איגלאי דרגא חובה, לכף בדן

 לו יגיע שלא בעי מיהא לחוש מ״מ )יח( זכות לכף לדון דצריך אע״ג יא.
תועלת. שאר וכן היזק לאחרים או

המצוד, מקיים אם צ״ע זכות לכף אותו דן ואם ז׳. סעיף ג׳ כלל חיים חפץ )טו(
 ד,כא אבל המצוד, קיום לו יש זכות לכף הכריע והוא השקול ספק הוא אם דוקא דאפשר
 של ודד,עבירה לומר צריך המצוד, מקיים דאינו נימא ואם וצ״ע. שאני זכות לכף ונוטה

 אלא עמיתך*, תשפוט "בצדק של המצוד, קיום לו משום'דחסו־ אינו חובה לכף דניה
 איך דאל״ב זכות, לכף לדון עשה החיוב מלבד חובה לכף הרניה על עשה איסור דישנו
העשה. לקיים מצווה אינו אם העשה עובר חובה לכף בדניה לומר הכא שייך

 שער העבודה ושורש יסוד בספר ועיין בתורה, שכתוב כמו דעשה פשוט, )טז(
 רצון עשת עכ״ז זכות לכף אותו שדן במה זד, בדבר טועה שהיה ואף וז״ל הגדול
 בקיום ית׳ לפניו ג״ר בזה עשה ובודאי עמיתך תשפוט בצדק במ״ע ע״ז שצור, ית׳ הבורא

עכ״ל. זו, מ״ע

 דעתו דלפי דכיון לומר ואפשר לזה ברורה ראיה לנו דאין מסתברא, כתבנו )יז(
 ובדן שכתבנו כמו מסתברא יותר אבל חובר,( לבף בדן )ועובר המצוד, מקיים בינוני הוא
כשר. בשר ואכל חזיר לאכול לנתכוין דומה חובה לכף

 אסור כי שתשרוד,ו בוכין היו והם וז״ל דיומא פ״ק פיה״מ ברמב״ם עיין )יח(
 כמו הכרחי לצורך אלא מסופק שענינו אדם על רעה מחשבה ולחשוב לחשוד בתורתינו
 ומכבדו כלסטים בעיניך יהיו אדם כל ז״ל אמרו פ״ד חרדים הספר וז״ל עכ״ל. שתראה,

 צדיק שיהיה ומשמע זכות לכף האדם כל את דן והוי אמרו שהרי ותימא גמליאל כרבן
 ,לכבדו בעיניו גמור צחק שיהיה שצריך נמי הכי דאין וי״ל כלל יחשדנו ולא בעיניו

 היה כן אם אלא לרשע יחשדגו ממנו להשמר לענין מקום מכל כחונף ולא שלם בלב
 עמהם אשתו הניח ולא אצלו שבאו ישראל חכמי שחשד חלקיה דאבא כההיא לו בדוק
 סמך לא מקום מכל בצדקתה לו בדוקה היתד, שאשתו פי על ואף לה,ו בדק דלא משום
 ככסף בעיניו היא אם אף שמור צריכה ולעולם קלה דעתה כי באשד, אמונה דאין עליה
 אמרו זכות לכף נדון זה וכעין ע״ב[ די״ח ]בע״ז ברוריה והעד שבעתים מזוקק צרוף

 מותר דאינו מלשונו משמע עכ״ל. לד,שמר, חיישינן מיחוש אבל מקבלין לא הרע בלשון
 מים בבאר ב״ה סעיף ו׳ כלל חיים בחפץ )עיין ספק בגדר ולא בעלמא חשש בורך אלא

במקום אבל מצוד, קיום לו דיש ונראה עמיתך תשפוט בצדק ממצות דהוא וע״כ חיים(
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 יזכל אם מ״מ זכות לכף חבירו את לדון הוא שהחיוב אף ומיהו >יט( יב.
 חטא שסט כדי שמים לשם בירור לידי לבוא רוצה והוא הענין בירור לידי לבוא

 הוא הן ושלום ובהשקט בנחת עמו ולדבר עמיתך את תוכיח הוכח מצוד, לקיים
 ובלבד עביד מצור. אז למקום אדם שבין ענין הוא והן לחבירו אדם שבין ענין

לשמים. לבו שיכוון

להוכיחו. חייב אם צ״ע )כ( זכות לכף לדון דחייב מקום בכל יג.

 עוד בלבו יש ואם חששות שום בלי לגמרי זכות לכף לדון צריך ברבר תועלת לו שאין
זו. במצוד. עובר חשש

 י״ג בסעיף דכתבנו 'ואע״ג האותיות׳ בשער השלייה לשון הוא כולו הסעיף כל )יט(
השל״ה. כדברי הענין לברר לו דיש מסתברא מ״מ להוכיחו חייב אם דצ״ע

 שעבר חבם בתלמיד בבמ״ח יח סעיף ד׳ בכלל חיים החפץ כתב רכן צ״ע כתבנו )כ(
 היטיב, עיי״ש להוכיחו חייב אם בצ״ע והניח חשובה שעשה ולומר לדון שצריך עבירה
 איירי הקטנה והיד י״ל ובאמת להוכיחו, אוסר הקטנה יד דבספר הסעי׳ בתחילת שם והביא
 לומר ושייך זכות לימוד מטעם ואינו חשובה שעשה □הדי דאנן עבירה שעבר בת״ח דוקא

 מגזה״כ זכות לכף לדון וצריך מבורר הספק דאין עבירה ספק בכל אבל להוכיחו דאטור
 דפסור קצת משמע י״ב בסעיף דהבאנו השל״ה ומלשון להוכיח. דחייב דמודה אפשר

וצ״ע. להוכיח חייב הענין לברר אפשר אי דאם שם כתב דלא מלהוכיח

0^?
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הצורף כל לנו ברורות אינן שעדיין השאלות הן ואלו

 זכות לכף אותו לדון מחויב הוא אם צ״ע הנידון, מת הספק שדן קודם א.
מת. הוא דעכשיו כיון

 דפטור אפשר עמיתך בכלל אינו ועכשיו רשע הנידון נעשה כך אחר אם ב.
בינוני. הנידון היה עבירה הספק שראה דבשעת אע״ג מהמצוד.

דעובר, אפשר תשובה עשה שהלה ואומר חובה לכף הבירו דן אחד ג.
 אותו לדון דחייב אפשר מ״מ להבא מכאן עבריין הנידון אין דעתו דלפי אע״ג
 בציור דעובר אפשר לידו הענין בא שבשגגה אומר ואם ,בלל, עבריין היה שלא

כלל. עבריין היד, דלא לומר דיכול
 זכות לכף אותו ודן לא או עבירה עשת אם אחד בצבור מסתפק אם ד.

 מספר כפי מצוד, דמקיים או״ד לכולם אחד דין דהוי אחת מצוד, מקיים אם צ״ע
 עבירות או אחת עבירה עבר אם צ״ע חובה לכף אותו דן אם וכן שם שהיו האנשים

שם. שהיו האנשים מספר כפי
ורגע. רגע בכל עובר אם צ״ע חובה לכף אחד ודן בעבר ה.

 דלא ולומר לדון צריך אם לדעת עצמו מאבד בספק בפשיטות זה לצייר וגובל א.
 לימוד לענין דוקא זד. )כל מיתה לאחר אלא שייכת אינה הדניה והכא מדעת היה

 ועכשיו חובה לכף אחד דן אם ועוד אבילות(. לגיהוג שייכות כל לזה אין אבל בלבו זכות
 וכתבנו זכות, לכף אותו לדון עכשיו חייב אם צ״ע הנידון ומת לשוב ורוצה בו סתחרם

 להחזיק חייב ואינו בכלל אינם אם ואפילו "עמיתך", בכלל הוי דמתים לומר דאפשר צ״ע
עבריין. היה לא חי שהיה ובשעה ולומר לדון עכשיו לחייבו שייך מ״מ לזכאי המת

 צריך רשע דנעשה קודם והיה הזמן על לזכות לדון דחייב הכא אמרינן אם ב.
חי והיד, הזמן על לדון במת דחייב לומר

 אינו במי הכא חי והיה הזמן על לזכות לדון במת חייב דאם לומר אפשר ג.
וצ״ע. עבריין היד, התשובה דקודם דאמר כיון המצוד, מקיים

 וממילא לכולם אחת מצות והיא התודה כקריאת ברבים ותלויה במצוד. דוקא ו.
 המצוה דקיום נראה לא או תפלין הניח אם מסופק אם אבל להסתפק, יש אחד, דין הוי
פרסית. מצוד, היא שהמצוה מאחר האנשים כמספר בודאי היא

 פעם אלא עובר ואינו חובה לכף ההכרעה דוקא היא העבירה אם לחקור דיש ה.
 ועובר עשה עבירות הוי ספק מכח עבריין הוי דחבירו בלבו שמחזיק דמה או״ד אחת
 על עשה איסור דישנו אמרינן אם אלא אינו זה וכל בלבו, זו מחשבה שעולה פעם בכל

 זכות לכף לדון דהחיוב דנראה ט״ו(. קטן סעיף ח׳, בהל׳ לעיל )עיין חובה לכף הדגיה
 הניח ואם בדבר. מסתפק אינו דאח״כ חובה לכף שמכריע בשעה אחת פעם אלא מתבטל אינו

 דן ואינו בלבו הספק שעולה פעם בכל דעובר נראה להכריע משתדל ואינו בספק הדבר
זכות. לכף

הספרין!



ה פרק דעות הלכות )עטייה( משה משרת

ב הלכה

 שבח אין שאמרו דירושלמי מהא תיקשי לא נ״ב גדול. צורך מפני אלא וכוי יאכל לא ]ב[
 דההיא לרבינו דס״ל עיי״ש ה' בהל' עדות מהלי בפי״א הכ״מ מרן והביאו בשוק לאכול חכם לתלמיד

בס״ד. שם במ"ש ועיין דשרי ומודו אזל׳ גדול ואונס צורך היה אם אבל גדול צורך בלא

ז הלכה

 מרן כתב שלא מה נ״ב ע"כ ת1דאב בפ"ק שהיא מרן כתב נ״ב .זכות לכף האדם כל את ודן ]ז[ *
 כגון חבירו שאינו מי אבל בלבד חבירו אדן אלא אמר לא דהתם משום ע״א קכ״ז דף משבת דהיא
 לכן לזכות אותו דידין חיובא משמע לא זה על עמיתך מכלל יצא שזה ובמצות בתורה שאינו אדם

 גוי אפיי כולל זה דלכאורה להבין יש אבל דרבים וכלישנא האדם כל דקאמרו דאבות מההיא הביא
 בכלל אינם גויים נמי הכי דאין לומר וצריך לחובה. דכוונתו דפשיטא לזכות דידונו למימר שייך והיכי

 לפי קשה קצת אך בריה. כל ולא האדם כל נקט ולכן העולם אומות ולא אדם קרויין דישראל זה.
 אותם יעשה אשר בפסוק ז״ל אמרו וגם מיקרו האדם אבל קרויים אינם דאדם בע"ז התוס' מ״ש

 שמצווה מה יקיים אם וכוי עבד או ישראל או גוי בין סתם אלא ישראל כתיב דלא בהם וחי האדם
ואפשר העולם. אומות אפיי בכלל ואיתיה האדם נקטי ורבים במתני' וא״כ וכוי בהם וחי שמים לשם

 ליה אהני עמו אהוב שהוא נראה ומזה זכות לכף העולם לאומות אף שדן דע"׳ קמ"ל טובה דעצה *
 רבים מיירי דהכא קשה קצת אכתי אבל רחמים. במדת עמו מתנהג להזיקו דעתו שהיה את״ל דאף

 דאבות דמילי י״ל ולהא אמרו. סתם במתני' ואילו אכו"ע קאמר דלא לכאורה משמע הת״ח בהנהגת
ממתני', מרן הביא ומשו״ה דווקא בת"ח דמיירי לומר ונוכל נינהו דחסידותא דמילי
לומר ודוחק בלבד. בת״ח כתב! רבים אמאי1 רמייא אכו"ע חיובא אמרו דשבת דבש"ס קשה ועדיין

 אית יתירה רבו הת״ח אבל דשבת הש"ס כפשט זכות לכף בלבד לחבירו לדון חייב אדם כל דבשאר *
 ולכן ולחלק. למודעי הו״ל האי כי דכל דאבות ההיא כאן שם חסידים דמשנת חייב אדם דלכל ביה

 אמרו דכבר אדם כל לשאר וה״ה את"ח הכא וקאמר בזה שוים אפייא כל דאה"נ לומר אפשר
 איכא וכן בשבת כמ״ש לכו"ע בכלל ויש עושה ת"ח עצמו לעשות הרוצה כל יוהרא ביה דלית דבמידי

 חובה היא ה' יראת והן שמים הירא אדם בכל נמי וש״כי בת״ח זה בפרק רבים שכתבם דברים כמה
אורייתיה. יקר משום ביותר להזהר לו יש שהת״ח אלא
 להקשות •ש לכאורה נ״ב בתו. או ארוותו או אשתו היא ואפי' בשוק אשה עם יספר ואל

 וממ״ש זקנתו או אמו שהיא ואפי' שתהיה אשה דאיזה משמע אשה עם יספר לא בתחילה דממ"ש
 דין הוי נעשה לומר באם ואם סיפא. רישא ולאו בכלל אינם וזקנתו דאמו משמע תלתא להני בסיפא

 דקידושין בפ״ק שאמרו אימא איבעית כמו נאמר אם אבל ואסירי. עצמה הסיפא כמו וזקנתו אמו
 חומרא משום בכה״ג נימא בדידן ואנן סתומי לה וסתם רבים לה פשט לא ומשו"ה ספיקא הוי '1 בדף

 ע״ב מ"ג לדף דברכות לפ"ו בחידושים דגן רוב הקטן בספרי מ״ש ועיין לחומרא. ספיקא דעריות
בס״ד.

ט הלכה
 קשה קצת נ״ב ע"א. קי"ד בדף בשבת שהיא מרן וכתב וכוי. כתם בבגדו שימצא לו ואסור ]ט[

 איסור בלשון לה נקט רבים ואמאי ע״כ מות אהבו משנאי כל שנאמר מיתה דחייב אמרו שם שהרי
 ואחייב וחלב שומן ,ופירש" רבב נמצא אם יוחנן ר' משם ברישא שם ממ״ש להקשות יש ועוד לחוד.
 וסיימו עיי״ש ערשי רבדתי מרבדים לשון זרע שכבת עניין ופירש"׳ איתמר רבד אמר רבינא אמרי
 ז״ל רבים וא"כ עיי"ש לא רבב אין רבד תחתון שהוא שא1בלב הא רבב אפיי בגלימא הא פליגי דלא

שאם התחוםן בבגד מיירי דרבים תאמר ואם בש״ס כמ"ש לתחתון עליון בין בהכי לחלק הו"ל כן גם
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 מ״ר׳ רבינו וגם לחוד איסור אלא מיתה חיוב ליכא רבב בו יהיה אם אבל מיתה הייב אז רבד בו היה
 אפשר דהיאך קשה אפייה לחוד. איסור לשון ביה כתב ולכן וכיוצא שמנונית 1א כתם כתב שכן ברבב

 באו רבינו דדברי גם בלבד. הש״ס מן היוצא דיוק ויכתוב יודיענו לא הש"ס וחילוק דין שעיקר
 מלבושים אכולהו או אעליון לא1 קאי בלבד דאתהתון לן ומנא סתם בבגדו דקאמר וחתומים סתומים
יישוב. צריך ולכאורה

בר-אילן** אוני - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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רמז יהוו כג סימן נר

כג. סימן

 עמיתך תשפוט בצדק עשה מצות בענין

זכות לכף לדון

א.

 גדול, פני תהדר ולא דל פני תשא לא במשפט. עול תעשו "לא ט״ו(: )י״ט ויקרא

כמשמעו. עמיתך תשפוט "בצדק ז״ל: רש״י ופירש עמיתך". תשפוט בצדק

 עמיתך תשפוט "בצדק )שם(: בספרא ותניא זכות". לכף חברך את דן הוי אחר דבר

 דבריך. קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד ואחד יושב אחד יהא שלא

 ברייתא והובאה זכות". לכף האדם כל את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק אחר דבר

 אחד יהא "שלא ז״ל: רש״י שם ופירש א׳(. )ל׳ שבועות במסכת דידן בתלמודא זו

 דבריו: ויסתתמו ממנו יותר אותו שמכבדין חבירו יראה שלא יושב ואחד עומד

 חבירו ברואה אלא מדבר הכתוב דינים בעלי בדין ולא זכות לכף חברך את דן הוי

 ואל לזכות הכריעו זכות ולצד עבירה לצד להכריעו יכול שאתה דבר עושה

בעבירה". תחשדהו

 לדון התורה מן עשה למצות המצוות במנין מנו ז״ל כמלאכים הראשונים ורבותינו

בספרו ז״ל גירונדי יונה רבינו החסיד וכלשון זכות, לכף חבירו את

 זכות לכף חבירו את הדן ז״ל רבותינו "ואמרו רי״ח(: אות ג׳ )שער תשובה שערי

 תשפוט בצדק שנאמר התורה מן עשה מצות והיא זכות. לכף ידינהו המקום

 יהודה ורבינו ע״ש. רכ״ה( )מצוה ובסמ״ק ק״ו(, )עשה בסמ״ג כתבו וכן עמיתך",

 מה וזהו זכות לכף האדם כל את דן "הוי כתב: ל״א( )ס״ם חסידים בספר ז״ל החסיד

 תשפוט דבצדק סובר ז״ל הוא שאף הרי עמיתך", תשפוט בצדק תורה שאמרה

ודוק. זכות לכף לדון התורה מן מצוה היא עמיתך

החכמה אוצר תכנת ע״י הה״פס251 מס עמוד (25) ;<< ישראל עם שלום>>תולדות יצחק בן חיים יעקב סופר, :יהודה



יהודה בג סימן ׳'• רסח
 היא קע״ז "מצוה כתב: קע״ז( )עשה שלו המצות בספר ז״ל הרמב״ם ואדונינו

אחד כל נשמע ושיהיה דינים בעלי בין להשוות הדיינים לכל שצוונו
 וכו׳. עמיתך תשפוט בצדק יתעלה אומרו והוא קצורם או דבריו אורך עמ מהם

 אלא ודבריו מעשיו יפרש ולא זכות לכף חברו את שידון שיתחייב כן גם ובכללה

רל״ה(. )מצוה החינוך בספר כזאת וכתב נמשך ואחריו לטוב",

 תמוה לענ״ד אשר בדבר כס״ד עמדתי י׳( אות ט״ו )סימן יעקב כרם בחבורי והנח
ז״ל הרמב״ם שאדונינו והוא בו, שעמד מי ראיתי לא שעה לסי וכעת

 לכף חברו את לדק זו מצוה ענין כלל הזכיר לא תורה משנה הגדול בחיבורו
 צועק יהא לא חכם "תלמיד כתב: כך רק ה״ז( )פ״ה. דעות בהלכות שהרי זכות.
 בהלכות כן שכתב הרי זכות", לכף האדם כל את ודן וכו׳ דבורו בשעת וצווח

 ומשמע זכות לכף האדם כל את דן שהוא חכם תלמיד וסגנון הנהגת גבי דעות
שהיא ז״ל הרמב״ם וכלל כלל הזכיר לא אבל ארץ, ודרך דעות מהלכות דהוא

לכאורה. תימה והוא עשה. מצוות

 "ולעולם שכתב: כ״ג( )ס״ס סנהדרין בהלכות ז״ל להרמב״ם עוד תראה בזה וכיוצא

כאן וגם זכות", לכף אחד כל ודון וכו׳ כרשעים לפניך דינים בעלי יהיו
 מן עשה מצות שהיא כלל הזכיר ולא עלה. אתי קא בדינו הדיין הנהגת מהלכות

 מעשיו יפרש ולא זכות לכף חברו את לדון מישראל איש כל שיתחייב התורה
 בזה שעמד מי ראיתי ולא ז״ל, הרמב״ם של טעמו ידעתי ולא לטוב. אלא ודבריו

 לדבריו ואף רנ״ט( מצוה )סוף חנוך במנחת ועיין לענ״ד. ביאור הטעון דבר והוא

 ובאר ג׳( אות העשין )חלק בפתיחה חיים חפץ בספר ועיין כאן. מזור יגהה לא שם
 מצוות ובספר שם(. חיים מים ובאר ז׳ סעיף ג׳ )כלל שם לו ועוד שם. חיים מים

 זו מצוה דיני בפרוטרוט לבאר שעמדו ועם ע״ש, זכות לכף לדון הלכות הלבבות
 מצוה הזכיר לא כלל הגדול בחיבורו ז״ל שהרמב״ם בזה עמדו לא זכות לכף לדון

וצ״ע. זו

 בצדק שנאמר בצדק "לשפוט שכתב: )שם( החינוך ספר בלשון לדקדק לי יש גם
לכף חברו את לדון אדם לכל שראוי זו המצוה ובכלל וכו׳. עמיתך תשפוט

 שנקט ראוי שלשון מבין ואיני ע״ש. לטוב" אלא ודבריו מעשיו יפרש ולא זכות
 מצוה והלא עיון וצריך היא. ראויה הנהגה אלא הוא הדין מעיקר שאינו מורה

 בכף הגז״ל למו״ז ועיין אתמהה. החינוך בעל דקאמר ראוי ומאי היא דאורייתא

וי״ל. ודוק נ״ה( אות ס״ו )סימן יו״ד החיים
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 רבי הקדוש רבינו של קדשו דברות על ולהרגיש לעמוד שיש תראה בזה וכיוצא
אכן( ד״ה ל״ב )כ״ט בראשית החיים אור המופלא בספרו ז״ל עטר ן׳ חיים

 מצות כתב ואמאי זכות". לכף לדון חכמים מצות יקיימו הצדיקים "כי כתב: שזה
 מהו להבין יש גם שנתבאר, וכמו התורה מן עשה מצות היא הרי והלא חכמים

 הצדיקים. רק ולא המצוות בתרי״ג חייב ישראל איש כל והרי שנקט צדיקים לשון

 סימן א׳ )קונטרס יעקב כנסת בחיבורי גם ועיין שם. יעקב בכרם דברי תורף כאן עד
ע״ש. בס״ד בזה שכתבנו מה ז׳( דף א׳

כ.

 ז״ל הראשונים רבותינו דברי לקיים נפשין למשכוני ומצווים מוזהרים שאנו ואחר

קי״ט( )סימן או״ח תשובותיו בספר ז״ל סופר החתם רבינו שכתב וכמו
 שם עיין ל״ו( דף ז׳ סרק ב׳ )סימן יעקב ברית בחבורי דנא בפתגמא והארכתי

 ובחבורי ע״ח(. דקנ״ג י״ג )סימן יעקב כרם שבחבורי בדברינו עיין וגם בארוכה,

 ואכתוב בדבר לעיין לבי נתתי ע״ש. ג׳( אות- ז׳ וסימן א׳ אות א׳ )סימן חיים זרע

זה. בנדון להבין השי״ת עזרני אשר את

 לישני תרי הני בין מחלוקת שיש הבין ז״ל הרמב״ם שרבינו לומר בס״ד ונ״ל

שלא דיין לגבי עמיתך תשפוט דבצדק לקרא ליה דריש קמא דלישנא דחז״ל,

 בתרא לישנא ואילו דבריו. ויסתתמו יושב ואחד עומד דינים מבעלי אחד יהא

 לכף חברך את דן להוי עמיתך תשפוט בצדק לקרא דריש אחר" "הדבר דהיינו

 שהוא לתורה בפירושיו ז״ל רש״י שמביא אחר" "לדבר דומיא אהדדי. ופליגי זכות

 לתורה בביאורו ז״ל יקר כלי בעל הגאון לשון וזו שלפניו. הלשון על חולק

 כמו לא אמת, כאחד שניהם הפירושים ששני לי אומר "לבי ה׳(: )ל״ב בראשית

 ע״ש, עצמו" בפני פירוש אחד שכל שמשמעו וכו׳ אחר דבר ז״ל רש״י שפירש

 ט״ו(. אות יתרו )פרשת קדומים נחל בספרו ז״ל חיד״א הגאון כתב בזה וכיוצא

 ערבי אחר דבר וכר. נחל ערבי רבנן תנו סע״ב( )ל״ג סוכה בתלמוד גם כן ותמצא

 הכא בתלמוד דידן לנדון נמי ומינה ת״ר(. ד״ה )שם תמרים בכפות עיין וכר נחל

ודוק.

 דהיינו עמיתך תשפוט דבצדק לקרא דדריש קמא כלישנא ז״ל הרמב״ם רבינו ופסק

ה״א(: )פכ״א סנהדרין הלכות הגדול בחבורו לו וכמפורש לדיין. אזהרה

צדק הוא איזו עמיתך, תשפוט בצדק שנאמר בצדק השופט לשפוט עשה "מצות
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 ואחד צרכו כל מדבר אחד יהא לא דבר. בכל דינים בעלי שני השוויית זו המשפט

 וידבר לאחר פניו וירע רכות לו וידבר לאחד פנים יסביר ולא דבריך קצר לו אומר

 וכמו בשבועות. הכא תלמודא לה דמייתי דספרא בברייתא ומקורו קשות". לו

 שם. הרדב״ז וביאור משנה וכסף עוז מגדל עיין הרמב״ם כלי נושאי כל שכתבו

 דיין על קאי עמיתך תשפוט דבצדק רקרא ז״ל הרמב״ם רבינו כן שפסק ואחר

זכות. לכף לדון למצוה קרא להאי שדרש אחר הדבר נדחה ממילא בצדק. שישפוט

היטב. ודוק זו למצוה הגדול בחיבורו ז״ל הרמב״ם רבינו זכר לא ולכך

 הבחירה בית שבספרו ז״ל המאירי רבינו משנת פשר היטב תבין דברינו ועם

בעלי אצל דרכיו כל את שישוה לדיין עשה "מצות כתב: כה א׳( )ל׳ שבועות

 שיעמוד" ולאחר שישב לאחד יאמר לא כיצד עמיתך. תשפוט בצדק שנאמר הדין

ברייתא דהך אחרינא הלישנא את וכלל כלל ז״ל המאירי הרב הזכיר ולא וכר.

 העתיק לא זה ומדוע רבה טעמא בעי ולכאורה זכות לכף לדון לקרא דדרשה—

 בס״ד לדברינו אבל מאד. תמוה הדבר ולכאורה הסיפא. והשמיט כצורתה הברייתא

 אזיל ז״ל הרמב״ם בשיטת הוא גם כי כדרכו מאירים ז״ל המאירי הרב דברי

 על רק קאי עמיתך תשפוט דבצדק קרא אם דברייתא לישני תרי הנך דאיפלגו

 כלישנא ז״ל המאירי הרב ופסק זכות. לכף לדון למצוה נדרש גם או לדיין אזהרה

 שבת ז״ל המאירי לרב וכשתעיין היטב, ודוק דברייתא סיפא השמיט ולכן קמא

 דהרב ידוע ]וכבר בס״ד. דברינו בצדקת תווכח מ״ו( )פ״א ואבות א׳(. )קכ״ז

 הרמב״ם דברי אחרי ונמשך נוטה פעמים וברוב הרמב״ם בשיטת רגיל המאירי

 ז״ל זינצהיים והגרי״ד רצ״ו(. אלף )סימן בתשובותיו ז״ל הרדב״ז שכתבו וכמו

 לספר בביאורו ז״ל פרלא והגרי״פ א׳(. כ״ט בתרא )מהדורה שבת דוד יד בספרו

בחיבורי בזה דכתיבנא במאי ועיין ע״ד(, דקל״ו י״ט )עשה ח״א דרס״ג המצוות

לכאן[. וצרף ז׳( הערה י״א )סימן יעקב ברית

ג.

 לקרא דדריש כמאן ולפסוק להכריע לן דמנא חרא טעמא. בעי אכתי דהא איברא

כמאן לפסוק ולא בצדק לשפוט הדיין על למצוה עמיתך תשפוט דבצדק

 לישני תרי דאיכא דכל ומפורסם ידוע הלא ותו זכות. לכף לדון למצוה לה דדריש

 תשובותיו בספר הרדב״ז שכתב וכמו בתרא כלישנא הרמב״ם פוסק בתלמודא

)פ״ד יבום הלכות הרמב״ם על משנה בכסף ז״ל מרן כתב וכן תפ״ח(. אלף )סימן
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 כתב וכן הי״ב(, )פ״ג מזבח אסורי והלכות הי״ב( )פ״א בתולה גערה והלכות ה״ו(.

 )סימן שבת ראבי״ה בספר ועיין נ״ב(. אות רי״ד )סימן חו״מ ז״ל הגר״א בביאור

 יעקב ברית בחיבורי דכתיבנא ובמאי תקי״ב(. דף לשם ובתיקונים רנ״ג דף קצ״ז

דקצ״ג י״ר אות ט״ו )סימן יוסף יחי בחיבורי הנסמן ובכל ה׳( אות כ״ז )סימן

קמא. כלישנא הרמב״ם פסק שכאן נשתנה מה שואל הבן וכאן רע״א(.

 ז״ל הרמב״ם של ובטעמו שיטתו בהסברת תריצי טעמי כמה לומר בס״ד לי ונראה

בין שישוו הדיינים על מצווה היא עמיתך תשפוט דבצדק דקרא שפסק

 לכף חברו את לדון מצוה על דקאי ולא דברייתא קמא כלישנא והיינו הדין בעלי

זכות.

 המקראות דפשט דאמר מאן כאותו הלכה לפסוק שיש בידנו היא דמסורת חדא

ת״ם אלף )סימן תשובותיו בספר הרדב״ז רבינו שכתב וכמו כוותיה. אתיא

 ואביי. לוי בן יהושע כרבי ודלא וכאביי יוחנן כרבי הרמב״ם "ופסק ע״ב(: דט״ז

 בביאורו ז״ל הרדב״ז כתב בזה וכיוצא ע״ש. כוותיהו" קאי דקרא דפשטיה משום

 ליה". מסייע דקרא יוסי כרבי "והלכה ה״ח(: )פ״ה כלאיים הלכות הרמב״ם לספר

 "יש כתב: ה״ח( )פ״א הבחירה בית הלכות הרמב״ם על משנה בכסף ז״ל ומרן

 אמר שרבי כיון נחמיה כרבי ופסק יהודה רבי דברי הניח למה הרמב״ם על לתמוה

 דפשטא ותו נחמיה, כרבי מכילתא דסתם דמשום ואפשר יהודה. רבי דברי נראין

 )פ״ג שם וכן כוותיה". הרמב״ם פסק הכי משום נחמיה לרבי ליה מסייע דקרא

הרמב״ם פסק מחברו. כרבי דהלכה גב על "ואף משנה: בכסף ז״ל מרן כתב הי״ב(
י 11234567 ;אח״ח י י 1

 הקרבנות מעשה בהלכות ושם ליה", מסייע דקרא משום שמעון ברבי אלעזר כרבי

 יעקב בן אליעזר כרבי ולא קמא כתנא הרמב״ם "ופסק ז״ל: מרן כתב ה״ז( )פי״ב

 בתולה נערה הלכות משנה בכסף ז״ל למרן עוד ועיין ליה". מסייעי דקראי משום

 בוודאי עמיתך תשפוט בצדק המקרא פשט שהרי רידן לנדון מינה ודון ה״א(. )פ״ג

 תשא לא במשפט עול תעשו "לא הקרא מכל להדיא וכמוכח דיין. מינוי על מיירי

 קרא האי במפורש לנו הרי עמיתך". תשפוט בצדק גדול פני תהדר ולא דל פני

 אף דמיירי עמיתך תשפוט דבצדק דקרא לסיפא נמי ומינה לדיינים. באזהרה מיירי

כוותיה דקרא דפשטא זו כלישנא ז״ל הרמב״ם פסק ולפיכך הדיינים, במצות הוא

ודוק. אתיא

 תשפוט דבצדק קרא להאי הבינו התלמוד חכמי ז״ל רבותינו שאף להוסיף לנו ויש

אמר פפא "רב רע״ב(: )ל״ב בסנהדרין דעיין הדיינים, בעניני דמיירי עמיתך
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 וכדריש מרומה. שאינו כדין כאן מרומה כדין כאן והלואה בהודאה ואידי אידי
 הא תרדוף. צדק צדק וכתיב עמיתך. תשפוט בצדק כתיב רמי לקיש דריש לקיש.
 תשפוט. "בצדק ז״ל: רש״י ופירש מרומה". שאינו בדין כאן מרומה בדין כאן כיצד.

 לנו הרי ולחקור" לדרוש כך כל בו לדקדק דין בית להזהיר צדק בצדק כתיב ולא

 דין בית גבי עמיתך־ תשפוט דבצדק דקרא הבינו הם אף ז״ל שרבותינו מפורש
 מעיקרא. קושיא כאן אין זה דאמר מאן דלפי זכות. לכף לדון גבי ולא מיירי.

 בצדק שנאמר כשר נמי חד "מדאורייתא א׳(: )ג׳ בסנהדרין שם תראה בזה וכיוצא
 ז״ל הרמב״ם פסק וכן איתמר. דיינים גבי קרא דהך ומפורש וכו׳. עמיתך" תשפוט

 התורה מן לדון אחד לדיין "מותר ה״י(: פ״ב סנהדרין )הלכות הגדול בחיבורו
 דאמר דמאן כוותיה ז״ל הרמב״ם פסק ולכן וכו׳. עמיתך" תשפוט בצדק שנאמר

 הגדול מחיבורו עיקר כל והשמיט זה. איתמר דין בית גבי זה דקרא בשבועות התם

זכות. לכף לדון של זו מצוה

 מכמה ז״ל הרמב״ם שרבינו אני ואומר בס״ד, דברים בה מוסיפים אנו ועוד
זכות. לכף לדון מצוה שיש לן סבירא דלא ראה בתלמוד מקומות

 מילי לקיים חסיד למהוי דבעי מאן שאמרו א׳( )ל׳ קמא בבא במסכת וראה צא

תורה קבל משה אבות ומסכת דאבות "מילי ז״ל: חננאל רבינו ופירש דאבות

 הוא דחסידותא מילי בגדר אבות במסכת השנוי דכל מינה ושמעינן עכ״ל. וכו"׳

 )ס׳ מציעא בבא העין מראית בספרו ז״ל חיד״א הגאון לשון וזו הדין. מעיקר ואינו

 הר״ן שתירץ וכמו היא חסידים משנת באבות דתגן דמאי דמשנו רבנן "עבידי א׳(:

 שיחיה מנת על לצדקה זה סלע רהאומר ב׳[ ח׳ בפסחים ]התוספות שהקשו מה ז״ל

 פרס. לקבל מנת על שלא נרב את משמשים הוו תנן והא גמור צדיק זה הרי בני

 הגאון כתב וכן עכת״ד. היא" חסידים משנת באבות דתנן דההיא הר״ן ותירץ

 לא שעה דלפי ]איברא ע״ש. א׳( )ד׳ השנה ראש העין מראית בספרו ז״ל חיד״א

 בחידושיו והמעיין בשמו ז״ל חיד״א הגאון וכדכתב ז״ל הר״ן כן כתב היכן ידעתי

וצ״ע[. כן תירץ שלא יראה )שם( לפסחים

 ז״ל יעבץ יוסף רבינו החסיד רבה ניהו מר קמאי מן לחד ומצאתי השי״ת ועזרני

ע״א( דט״ו יהיו ד״ה מ״ב )פ״ב אבות למסכת שבביאורו ספרד ממגורשי
 כמו רובם חסידות'או דברי כולם )אבות( המסכת זו שדברי לך אומר "כלל כתב:

 בעל המובהק הגאון כתב וכן דאבות". מילי לקיים חסיד למהוי דבעי מאן שאמרו

שיסוד ראיתי ושוב א׳(. )ד׳ השנה ראש יעקב עין על יעקב עיון בספרו יעקב שבות
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 למסכת בביאורו ז״ל מגירונדה החסיד יונה רבינו מדברי יוצאים הם הקדש מן דה

 של טענות במלמד כאן דבר לא הדיינים כעורכי עצמך תעש "אל מ״ח(: )פ״א אבות

 במילי והכא זו היא גדולה ועבירה גמור רשע הוא כזה אדם כי לחבירו שקר

 ומינה )שם(. טוב יום ותוספת שם שמואל במדרש והובא וכר. עסקינן" דחסידותא

 אלא אינה זכות לכף האדם כל את דן הוי מ״ו( )פ״א באבות התם דתנן ההיא

 ענינא ומה לן משמע קא מאי היא התורה מן גמורה מצוה דאי בעלמא, חסידות

 התורה מן למצוה לן דלית מינה שמעת אלא היא. חסידים דמשנת אבות במסכת

 כלישנא אזיל זה והרי זכות. לכף לדון חסידות ממידת מקום ומכל זכות לכף לדון

 ]ודע אחר". "דבר דאמר כמאן ולא בשבועות תלמודא דמייתי דברייתא קמא

 בפירוש מצאתים לא ז״ל יונה רבינו בשם טוב יום התוספת שהביא דמה דדברי

 הנדפס אבות על יונה רבינו בפירוש לא ואף בידנו המצוי אבות על יונה רבינו

וחסרה[. מקוצרת שלפנינו המהדורה ואולי מחדש, הנדפס יד מכתב

 "נושא שנינו: נקנית שהתורה דברים מ״ח באותן מ״ה( )פ״ו אבות במסכת התם ותו

חברו את "ודן ז״ל: רש״י ופירש זכות". לכף ומכריעו חברו עם בעול

 דמצות נימא ואי ק״ד(. אות סוף )שם ישראל תפארת בפירוש הוא וכן לזכות".

 חכם, בתלמיד הנוהגת תורה מקניני שהיא דאמרו האי מאי היא התורה מן עשה

 סלסול ינהג חכם תלמיד ורק זכות, לכף לדון כזו מצוה דאין מינה שמע אלא

 דעות בהלכות ז״ל הרמב״ם אכן מדוע שפיר אתי ובזה זכות. לכף וידון בעצמו

 לחברו לדון חכם תלמיד שמהנהגות הזכיר חכם תלמיד הנהגות כשביאר ה״ז( )פ״ז

ודוק. ז״ל הרמב״ם דברי מקור נקנית התורה דברים דבמ״ח זו וממשנה זכות. לכף

 אדם בני כל יהיו "לעולם אמרו: ה׳( )פרק רבה ארץ דרך במסכת גם מתבאר וכן

דיד נימא אי והשתא ע״ש, גמליאל" כרבן מכבדן והוי כלסטים בעיניך חשודין

 סתומין שמעשיו אדם בכל לחשוד כזאת היתכן זכות לכף לדון התורה מן מצוה

 מינה שמע אלא הלכה, להיכן עמיתך תשפוט בצדק ומצוה כליסטים יתה ולאשווי

כזו. מצוה דאין

 רבי אמר אסי רבי אמר שילא בר יהודה רבי "אמר א׳(: )קכ״ז בשבת נמי ועיין

לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל אדם דברים ששה יוחנן

 המדרש, בית והשכמת תפילה, ועיון חולים, וביקור אורחים, הכנסת הן ואלו הבא.

 לאו ציורים הנהו וכל זכות". לכף חברו את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל

שאולי מצוות עמם שנשנו יראה והמעיין נינהו. מדרבנן אלא הם התורה מן מצוות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס257 מס עמוד {25} ;<<ישראל עם שלום>>תולדות יצחק בן חיים יעקב סופר, יהודה: נר
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יהודה בג סימן רנד

 דהדן זו למצוה עמם יחד ומדכלל בעלמא. חסידות ממידת הן אלא אינן מדרבנן אף

 דרכינו טעמיה והיינו היא. דאורייתא מצוה דלאו מינה שמעינן זכות לכף חברו את

 בני ]והראני זכות. לכף לדון של זו למצוה הגדול בחיבורו מנה דלא ד׳ל הרמב״ם

 אלנקווה ישראל לרבי המאור מנורת בספר נר״ו אליעזר אברהם רבי חו״ב יקירי

 זה בנוסח דשבת התלמוד דברי הובאו ששם תר״ו( דף ו׳ כרך )ח״ד הי״ד ז״ל

ביאור[. צריכה זו וגירסה בפניו". שלא זכות לכף חבירו את "והדן

 לתלמוד בניו המגדל גם אמרו בשבת שם והלא אלה דברינו על להקשות לך ואין

עיין חסידות מידת ולא מדרבנן לא ואינה גמורה עשה מצות היא והלא תורה.

 לא הא א׳(. )ר״ס תורה תלמוד הלכות הגדול בחבורו ולרמב״ם א׳( )כ״ט בקידושין

 מוציאם שאינו דהיינו תורה, לתלמוד בניו במגדל מיירי כאן יוחנן דרבי קשיא

 ללמד יכול שהיה וכוונתו א׳(. )ס״ב קדושין בשלהי נהוראי רבי וכדאמר למלאכה

 לתלמוד בניו מגדל כן פי על אף אבל ב׳( ל׳ ושם א* )כ״ט כקדושין אומנות לבנו

 חי כל עיני בספרו ז״ל פאלאג׳י חיים רבי ולגאון )שם( ז״ל מהרש״א ועיין תורה.

 קאמר ולא תורה. לתלמוד בניו מגדל בדווקא דנקטו והיינו )שם(. לקידושין

 ללמדו יכול כך אחר שהיה אלא דעביד לן פשיטא דהא תורה. בניו המלמד

 דוקא. תורה לתלמוד מגדלו אלא כן עושה דאינו ולימדנו יוחנן רבי ואתי אומנות.

 חקרו כבר שהרי רבותא דהיינו לומר יש נמי אי הדין. מן חייב אינו וודאי וזה

 נמי, שגדל אחר אף או בנו שיגדיל עד רק אם תורה בניו ללמד באב חיוב בגדר

 רבי דקאמר היינו זה ולפי ע״א(. דמ״ב ב׳ )כ״ט קדושין למשפט עינים בספר עיין

 והוי הדין. מעיקר מחוייב אינו שכבר שהגדילו לאחר אף והיינו בניו המגדל יוחנן

 אדונינו דברי יפה יפה עלו האמור כל ולפי וכמשנ״ת. שנקט ציורים כאידך

 בחיבורו זכות לדון של זו למצוה הזכיר לא מדוע שיטתו ונתבארה ז״ל הרמב״ם

 חיים זרע בחיבורי עיין התורה מן אם חולים ביקור מצות חיוב ]ובענין הגדול.

צ״ד([. דף י״ד וסימן פ״ה. דף י״ג )סימן

 ולא ברייתא דהך קמא כלישנא הרמב״ם פסק מדוע נמי שפיר אתי האמור ולפי

לנו כשאין בעלמא הוא בתרא כלישנא דהלכה זה כלל דכל בתרא, כלישנא

 דמוכח או שמבואר כל אבל בתרא, כלישנא הלכה אמרינן אזי בתלמוד גלוי שום

 רבנן משם וכדכתיבנא קמא כלישנא פסקינן אזי קמא כלישנא ליה דסבירא בתלמוד

 ד״ה ב׳ אות ט׳ )סימן יעקב ברכת בחיבורי גם ועיין )שם(. יעקב בברית ז״ל קמאי

תשפוט בצדק דקרא סברו דרבותינו יוצא מבואר שהבאנו מה מכל וכאן אבל(.
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כג סימן נר

 דאמרו מההיא זכות לכף לדון מצרה דאין ז״ל כהרמב״ם להוכיח ."שהבאתי ומה

גמליאל". כרבן מכבדן והוי כלסטים בעיניך חשודין אדם בני כל יהיו "לעולם

 יפרשו מצוות תרי״ג בכלל זכות לכף לדון מצות דמנו ז״ל קמאי דהנך לומר יש

 אבות למסכת בפירושו ז״ל יעבץ יוסף רבי לחסיד בס״ד עכשיו שמצאתי כמו לה

 קצת ונראה וכר. חשודין בני כל יהיו לעולם שאמרו "ומה לשונו: וזו מ״ו( )פ״א

 התנא זה דברי כי כן אינו זכות. לכף חברך את דן והוי שאמר התנא דברי סותר

 כדי ממנו[ ]להשמר כלסטים בעיניך שיהיו מעשה קודם ז״ל ומאמרם מעשה. אחר

 והובא בהעלמה", או באבדה תתלה מביתך דבר נגנב אם אבל תבאלחושדם שלא

וגר[. לחכם ותן אחרים. באופנים ליישב ]ויש ודוק. ל׳( אות )פ״ט חרדים בספר

 הראשונים רבותינו משנת והן ז״ל הרמב״ם אדונינו משנת הן יפה עלו ובזה

זיע״א. חיים אלהים דברי ואלו ואלו כמלאכים.

ה.

 )חלק הקדוש לספרו בפתיחה ז״ל חיים החפץ ורבנא למרנא מצאתי בזה ובהיותי

בדבר הראשונים נחלקו שאכן לומר שיש שהרגיש ג׳( סעיף העשין

 ז״ל הראשונים ושאר זכות. לכף לדון התורה מן מצוה דאין סובר ז״ל דהרמב״ם

 בדברות עיין המצוות בספר הרמב״ם דברי מכח זו דרך ודחה בו חזר אבל חולקים,

 שאם ממני דנעלם ואומר בקרקע. לפניו דן הריני כלל כדאי איני שאני ואף קדשו.

 כלל קראו, חורה משנה הגדול, בחיבורו הרמב״ם הזכיר לא מדוע ז״ל כדבריו אכן

 כלל יזכירנה ולא עשה מצות שהיא שיסבור דא כגון והיתכן זו, גדולה מצוה וכלל

 שכתבנו מה ומכח הא עשה מצות דהיא להרמב״ם ליה לית ודאי אלא אתמהה.

 הנלע״ד זה בס״ד, לעיל שביארנו וכמו כלל ראיה אין המצוות דספר ומההיא בס״ד.

בס״ד.

 כי "וראה הטהורה: לשונו וזו דבריו לסייע שכתב ז״ל חיים לחפץ ראיתי ושם

במדות דאיירי דעות הלכות ברמב״ם וכן דאבות דבמשנה אמת, דברינו

 המצות ובספר רשבועות בברייתא אבל זכות, לכף האדם כל את דן והוי נאמר

 לכף חברך את דן והוי אמרו עמיתך תשפוט דבצדק עשה מצות בביאור דאיירי

 לזה קצת זכיתי אני אף ובעניותי עכ״ל. רשע" שאיננו מכירו שאתה משמע זכות.

 דהנה מאד. תמוהים שהדברים אני רואה עכשיו אבל השתא(, ר״ה ד׳ )אות וכנ״ל

כתב: כה זכות לכף האדם כל את דן הוי דתנן הא על שם אבות ז״ל הגר״א בביאור
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יהודה כג סימן רנח

 זכרת" לכף חברך את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק א*( )ל׳ בשבועות שאמרו "כמו

 שיש ז״ל הגר״א הגדול לרבינו ליה סבירא לא כלומר ליה שמיע דלא הרי עכ״ל.

 נמצא וכבר זכות. לכף חברך את דן הוי לבין זכות לכף האדם את דן הוי בין חלוק

 כתב: ל״א( )ס״ס חסידים בספר ז״ל החסיד יהודה רבינו הוא הראשונים בדברי כן

 עמיתך". תשפוט בצדק תורה שאמרה מה וזהו זכות לכף האדם כל את דן "הוי

 זכות. לכף חברך את דן הוי וכתב הביא עמיתך תשפוט דבצדק קרא דעל ומבואר

 הבאתי )שם אבות מסכת על אבות מגן בביאורו ז״ל הרשב״ץ בדברי מתבאר וכן

 בספרא הדברים במקור כעת מצאתי מזו וגדולה ע״ש. גם( ד״ה ו׳ אות לקמן דבריו

 וכר. עומד ואחד יושב אחד יהא שלא עמיתך תשפוט "בצדק ה״ד(: )פ״ד קדושים

 לנו ומפורש זכות". לכף האדם כל את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק אחר דבר

 זכות. לכף האדם כל את דן הוי אמרו עמיתך תשפוט דבצדק קרא דעל בספרא

 ]וכן וצע״ר. ז״ל. חיים החפץ ורבנא מרנא כדברי דלא להדיא מבואר ולכאורה

ע״ב[. ל״ח דף שם עיין עצמו ז״ל חיים החפץ פירוש שעם בספרא גם הגירסה

 הנוסח ושם בשבועות ברייתא להך אייתי )שם( בשבועות דירן דתלמודא איכרא

בספר דשבועות התלמוד דברי העתיקו וכך זכות. לכף חברך את דן הוי

 ע״א(. דקי״ג הדיינים )הלכות גדולות הלכות ובספר נ׳( )שאילתא השאילתות

 אבל ר״ט(, דף הדין פרק ה׳ )כרך הי״ד אלנקווה ישראל לרבי המאור מנורת ובספר

 אין אבל זכות. לכף האדם כל את רן הוי גרס שם לשבועות חננאל רבינו בפירוש

 אין שלכאורה יראה וב׳( א׳ )קכ״ז דשבת הסוגיא בגוף המעיין כי מינה נפקא בזה

 יש שפיר חברך את דן הוי על וגם האדם. כל כתוב או חברך כתוב אם נפקותא

 פירותיהן אוכל אדם דברים "ששה שם: אמרו שכך חסידות מידת דהוא^ לפרש

 חולים. וביקור אורחים. הכנסת הן ואלו הבא. לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם

 חברו את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש, בית והשכמת תפילה. ועיון

 הדן קאמר הכי ואפילו דחסידותא במילי דמיירי לעיל ביארנו וכבר זכות", לכף

 לזכות אותו דנין זכות לכף חברו את הדן רבנן "תנו אמרו: זה אחר וכן חבירו. את

 לחובה נוטים צדדים שרוב בציורים ומדובר וכו׳". מגליל שירד אחד באדם מעשה

 על ואף שם, ז״ל המאירי רבינו בדברי וכמבואר לזכות דנו חסידות מידת מצד ורק

 חבירך את דן הדן כששנו שנא דלא שמעינן ולכאורה חבירו, את הדן אמרו כן פי

 האדם כל את דן הוי ואמרו כששנו שנא לא חסידות, למידת חז״ל כיוונו זכות לכף

 דלא לכאורה זה וכל זכות. לכף לדון מצות ועיקר לעצם נתכוונו זכות לכף

וצ״ע. חיים החפץ ורבנא מרנא של קדשו כדברות
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רנט ( יהוד כג סימן ר3

 שעמד י׳( אות חיים מים באר ג׳ )כלל שם ז״ל חיים החפץ לרבינו ראיתי עוד

לכף לדון יש התורה מן שמצוה ודעימיה ז״ל יונה רבינו לשיטת דאף והעיר

 ואל כספק אצלו הדבר שיהיה נכון חובה לכף נוטה כשהדבר מקום מכל זכות

 יתרוצו שבזה והוסיף הדין, מצד ולא בעלמא טובה מידה והוא חובה לכף יכריעהו

 ריש בעדים שלא חבירו את המלוה ב׳( )ע״ה מציעא דבבא כההיא ענינים כמה

 צדיק על הדוברות שקר שפתי תאלמנה שנאמר לעצמו קללה גורם אמר לקיש

 על דובר שהוא ואומרים אותו מקללין הכל כופר וזה כשתובעו רש״י ופירש עתק,

 לקלל דעלמא לאנשים מותר יהיה דלמה מאד יפלא ולכאורה וכד. עתק צדיק

 וכד. וכד בחינם שכופר הרשע הוא והלוה אתו האמת ואולי המלוה את ספק מטעם

 לדונו חיוב אין יותר מכריע החובה דכף היכא הדין דמצד ניחא הנ״ל לדברינו אבל

 בעדים שלא חבירו את ילוה שאחד כלל מצוי הדבר היה לא ובזמנם זכות לכף

 בלא מעות שהלוהו חבירו את ותובע אחד בא אם ולכן ב׳(. )ט׳ ביומא כדמשמע

 עם הם והצדק שהאמת מאד נוטה הדעת מעולם דברים היו לא משיבו והוא עדים

אותו. מקללין הכל ולכן בחנם לעז עליו מוציא וזה הנתבע

 שמעון ורבי זרוניקי בר חייא רבי א׳( )כ״ו בסנהדרין דאמרינן הא בזה נמי וניחא
להם אמר לקיש ריש בהו פגע בעסיא, שנה לעבר אזלי קא הוו יהוצדק בן

 יכול ליה אמרו חזייה תו בתוכה אני אגיסטון לומר יכול לו אמרו וחורש, כהן

 וכד. השביעית על חשודים אדם בני לו אמר יוחנן דרבי לקמיה אתא וכד לומר

 בר חייא רבי כמו אנשים זכות לכף לכתחילה דן לא לקיש שריש די לא ולכאורה

 האמוראים את קרא גם אבל וכד, לומר יכול שאמרו יהוצדק בן שמעון ורבי זרנוקי

 שבענין היתה לקיש ריש דדעת ניחא הנ״ל ולפי השביעית. על חשודין בשם האלו

 בזה וכיוצא מצוי שאינו דבר שהוא משום יותר ומכריעה רבה חובה הכף היתה זה

 אלא עוד ולא בשביעית מלאכתן בעושי מלמחות מתרשלים שהם מחזיקם היה ולכן

זצ״ל םחיי ץהחפ רבעו ידבר ףתור ןכא עד יךד הוא טרודא עלין שאומרים

 מה לפי והוא מחתא. בחרא אלו קושיותיו שתי לתרץ בס״ד נ״ל כשלעצמי ואני

ב׳( )ל״ב בסנהדרין התלמוד דברי פי על ויש( ד״ה ג׳ )אות לעיל שכתבנו

 מצות על עמיתך תשפוט דבצדק קרא דורש לקיש דריש היטב באר שם שמבואר

 בא זה דקרא סובר אינו הדיינים מצות על זה קרא שדורש מי ולדרכנו הדיינים,

 קללה גורם עדים בלא שהמלוה אמר לקיש ריש ולכן זכות. לכף לדון מצוה על

מורין הצדדים שרוב במקרה ובפרט זכות לכף לדון ומצוה חיוב אין כי לעצמו
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 ערבדא ההיא מיושבת נמי ובזה ז״ל. חיים החפץ וכדכתב זכות לכף לדון שאין
 לטעמיה דאזיל לכהנים, ולא לאמוראים לא זכות לכף דן לא לקיש דריש דסנהדרין

 ]ועיין ודוק. ז״ל חיים החפץ קושיות שתי ונתיישבו זכות לכף לדון מצוה דאין
 ליה לית לקיש דריש לדקדק יש משם דאף ה״ה( )פ״ב השנה ראש בירושלמי היטב
 טובא לקיש ריש הקפיד ולכן זכות לכף לדון עמיתך תשפוט דבצדק זו מצוה

4עש״ה

 משום עמיתך תשפוט דצדק מצוה האי ליה לית לקיש שריש כאן דברינו ועם
דברי אני מבין ב׳(. )ל״ב בסנהדרין וכמפורש הדיינים למצות ליה דדריש

 ריש "אמר אמרו: ב׳( )צ״ז שבת דבמסכת והוא תוקף. במשנה עצמו לקיש ריש
 אין דלשיטתי פי על דאף והיינו בגופו". לוקה בכשרים החושד האומר הוא לקיש

 דעם היא דלא לחשוד. ויכולים הרצועה שהותרה תחשוב לא זכות לכף לדון מצוה

היטב. ודוק בגופו לוקה בכשרים החושד וכל לחשוד אסור דא כל

ו.

 פרק א׳ )שער העבודה ושורש יסוד בספרו ז״ל מהרא״ז הקדוש לגאון שראיתי ודע

העבודה לתכלית האדם שיבא אפשר שאי נאמנה "ותדעו כתב: שכה ז׳(

 מצוות שתי בתמידות לקיים עצמו את שירגיל לא אם הנ״ל, והעיקרית השרשית

 וכו׳. כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות האחת הקדושה. שבתורתינו כלליות עשה

 לדון והיינו וכו׳. עמיתך תשפוט בצדק של עשה מצות והיא בה התלויה והשניה

 יהיה שהזכות ואפילו חברו. שיעשה מעשה ובכל ענין בכל זכות לכף חבירו את

 תלויה והיא זכות. דוקא לבו אל לקרב יתברך הבורא צוה השכל מן רחוק

 נקט ז״ל דהוא ומבואר ע״ש. כמוך" לרעך ואהבת של עשה למצות ומחוברת

 חבירו את לדון התורה מן עשה מצות היא עמיתך תשפוט דבצדק פשוט כמונח

 מזו וגדולה יצא. לא ראשונים מחלוקת שמכלל לעיל נתבאר וכבר זכות. לכף

 לדון התורה מן חיוב יש רחוק בציור דאפילו מתבאר ז״ל דבריו שמדקדוק תראה

 רק הוא גוונא דבכהאי ז״ל קמאי משם ז״ל חיים החפץ כדברי ולא זכות לכף

ועיין. חסידות מצד טובה הנהגה

 במצות תליא זכות. לכף לדון דהיינו עמיתך תשפוט בצדק דמצות שכתב מה גס

דרך אגרת בספרו ז״ל מבי״ט הגאון לדברי השווה וכנ״ל. כמוך לרעך ואהבת

לרעך ואהבת כדכתיב רעיו לאהוב "במחשבה. שכתב: א׳( פרק ריש ב׳ )שער ה׳
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 וידון ובתועלתו בתיקונו ויחשוב בצערו. ויצטער בשמחתו שישמח והוא כמוך,
 לדון למצות כלל ז״ל הוא שאף הרי ע״ש. עליו" שיסופק מה בכל זכות לכף אותו

 לדון מצוה שהרי דבריו להבין שיש אלא כמוך. לרעך ואהבת במצות זכות לכף
 לומר וצריך וכנ״ל. עמיתך תשפוט מבצדק נפקא עצמו בפני ממקרא זכות לכף

 לרעך ואהבת מצות גם מקיים זכות לכף הדן רכל לן משמע קא ורק נמי הכי דאין

 רבינו קמאי מן לחד מצאתי שוב ב׳(. )קכ״ז שבת ז״ל רש״י בדברי ועיין כמוך,
 דן "והוי כתב: שכה מ״ו( )פ״א אבות מסכת על אבות מגן בביאורו ז״ל הרשב״ץ

 בצדק שאמר הפסוק אל זה א׳( ל׳ )בשבועות וסמכו זכות לכף האדם כל את

 היטב. ודוק עכ״ל, כמוך" לרעך ואהבת אל זה לסמוך ויש עמיתך. תשפוט

 דברי שהבין נראה וכר, זה וסמכו שכתב ז״ל הרשב״ץ לשון מריהטת ]ולכאורה

 ולא מדרבנן אלא ואינו בעלמא אסמכתא אלא שאינו )שם( בשבועות התלמוד

 מן מצוה ושהיא כפשטם התלמוד דברי שהבינו ז״ל הראשונים רבותינו כשאר

ועיין[. מספיק מוכרח אינו אך התורה,

 ובצדק לרעך ואהבת ]ר״ל אלו מצוות "ושתי העבודה: ושורש ביסוד שם כתב עוד

של עשה דמצות רגע, ובכל שעה ובכל עת בכל לקיימם האדם יכול תשפוט[
 במחשבה וכר. ובמחשבה, במעשה עת בכל אותה לקיים יכול כמוך לרעך ואהבת

 ממש שלם בלב ושמח שש והוא טובה איזה חבירו על שמע או ראה אם כיצד

 וכר. במחשבה, לרעך ואהבת של עשה מצות קיים הרי הטובה אותה לו באה כאלו

 במרחץ הוא אפילו לידו שתבוא עת בכל לקיימה האדם יכול זו עשה מצות נמצא

 האדם יכול עמיתך תשפוט בצדק של עשה מצות וכן נקי, שאינו מקום בשאר או

 תעשה ולא עשה מצות בשאר כן שאין מה שיתרחש. עת בכל במחשבתו לקיימה

 לשמוח דעתו על להעלות האדם יכול נקי שאינו במקום ואף מצוות, התרי״ג שבכל

 לרעך ואהבת דמצות חרא טובא. קדשו מדברי ושמעינן ע״ש. וכר חבירר׳ בטובת

 בדברי כן מפורש ראיתי לא שעה ולפי גרידא. כמחשבה לקיים אפשר כמוך

 דעות ובהלכות ר״ו(. )עשה המצוות בספר לרמב״ם עיין ז״ל הראשונים רבותינו

 התורה על ז״ל הרמב״ן רבינו ובביאור רמ״ג(. )מצוה החינוך ובספר ה״ג(. )פ״ו

 א׳( אות )סוף לעיל שהבאתי ז״ל מבי״ט הגאון מדברי אבל עש״ה, י״ז( )י״ט ויקרא

 כ״ח( אות מה״ת בלב התלויות )מ״ע חרדים בספר ועיין ז״ל, כרבינו דסובר מתבאר

עש״ה.
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 עת בכל נוהגות תשפוט ובצדק לרעך ואהבת שמצוות ז״ל מדבריו שמעינן ותו

בהקדמת כשכתב ז״ל החינוך בעל מדוע כן דאם לי וקשה ממש. רגע ***ובכל
 למצות נמי כלל לא ורגע. רגע בכל לקיים שאפשר המצוות שש אותן את ספרו

 להא דליכא לטעמיה דאזיל משום ואולי תשפוט. בצדק ומצות לרעך, ואהבת

 תעשה ולא עשה מצות בשאר כן שאין "מה מהרא״ז: הגאון ולשון וכנ״ל. במחשבה

דאיכא מדוקדק אינו לכאורה עת. בכל לקיימן אפשר שאי מצוות" התרי״ג שבכל
וי״ל 1״,ז ךהחעו לכע שכתב מצוות שש הנהול ינמ

 לדון התורה מן מצוה יש אם ז״ל ראשונים מחלוקת שמצינו האמור מכל המורם

התורה מן מצוה אין ודעימייהו ו״ל המאירי והרב דלהרמב״ם זכות לכף
 לכף לדון התורה מן נצטוינו ודעימייהו ז״ל יונה ולרבינו ולסמ״ג זכות. לכף לדון

 זה ולחומרא. דאורייתא ספק הוי האי כי כל כי מינה נפקא אין ולמעשה זכות.
בס״ד. הנלע״ד

הערה

 בס״ד שכתבתי קמא מהדורה הוא זה מאמרי גר״ו: סופר חיים יעקב הצעיר אמר
לתושיה בכפליים באתי ושם בתרא במהדורה זה ענין כתבתי אבל זה. בעניין

 אי עוד וארשום קמא. מהדורה והדפסתי מצאתיו לא וכעת בס״ד. העניין בבירור
 היטב, הדברים בררתי שם במאמרי ואשר בזכרוני מהרשום זה בענין ציונים אילו

 רבי שו״ת מ״ה(, )פ״א יומא לרמב״ם המשניות פירוש עיין לתועלת. שיהיו ואקוה
 )פ״א אבות על אבות מגן בספרו ז״ל ולרשב״ץ ס״ו(, )סימן הרמב״ם בן אברהם

 זאב בנימין שו״ת מ״ו(. )פ״א אבות על ז״ל יעבץ יוסף רבינו החסיד פירוש מ״ו(.
 קדושים ספרא על אהרן קרבן ל׳(. אות )פ״ט חרדים ספר רצ״ו(. וסימן רל״ט )סימן
 פרנקל ברוך רבי גאוןה הגהות ט״ו(. )י״ט ויקרא יקר כלי ע״ב(. דר״ה ה״ד )פ״ד

 דף )שם אבות על ים משברי ובספר )שם(. אבות על ר״ב משנת נקראיםה מיםתאו
 יועץ פלא ספר שבסוף צביז״ל ביתא^להגאוןרבי אלפא שם. הנסמן ובכל נ״ה(

 חסידים ספר שעל חסד מקור הגהות ר״ה(. )סימן ח״ג מהרש״ם שו״ת זכות(. )ערך

תרמ״ד(. וסימן ע״ז. וסימן ל״א )סימן
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המצותר.2ע> מצית

 נקרא מציגו היכן ולכאורה ,בז׳ נכפל ונבר .הטן מצלה
נמלה פנהדרי שינוי על אחר פעם לווי י'

 לאר״י כסא ע״נ( 1ש״ )רף בסנהדרין ,׳‘כשירש מונח ומכאן
 על רקאי רש״י שמפרש לך מחן ת״ל כולן על ממונה אחר

 שגם ומשמע מ"״ש עליו השעו שם והחום' גדולה סנהררי
 דנם הלווי וו נכפל וכבר אמר ומשרה כפירש׳י מפרש הר״מ

נמלה סנהדרי על קאי לך דחק! קרא

 הי׳ לא חסילוח מדח על ולאי והא .בגופו לוקה הי׳ בכשרים
 והלא .בכשר לחשוד שאסור הוא שחה״ר לא אם כ״כ העיגש
 בל דריב׳ל מאמר ע׳ו יא ומב למה כר וכל אמר דנח׳ סחמא
 לא אם זה ומנ״ל .טלמא וכילי חליבי׳ שהוא משמע כו׳ החושד
 ומשמע זניח לכף לרון דלרין הדין ישורת תשפוט דבצרק מקרא

 דיין על קאי דבצדק דר״א ברי׳ דר״א הא לי׳ דאית מאן אפי׳
 הא לן יימחק יבזה .ינוח לכף לרון דצריך הא נם נכלל נכ״ו

 לוקה הי׳ בכשרים החישר ר״ל שם אחר מ״א( ציו )וף בשבח
 לפי אמנם .דרינ״ל מאמר הנח' מביא כיומא ומלוע עיי״ש

 ריש כמים׳ נויבא סנהדרין בירושלמי מטאר דהא .א׳ש דברינו
 מר״ל וא׳ב .דין דיניהם אין שדנו ישנים סובר דר״ל סנהדרין

 לשיטח! י׳ל יהא לחשוד אסיר מה״ר שיהא ראי׳ אין גיפי׳
 משא״ב .זנוח לכף הדן טל השפיט דנלדק הקרא חוקי בהכרח

 א״ב ריין על משפיט נצדק קרא קאי וא׳ב כר״ל קיי״ל דלא אנן

 מביא משי״ה .זכוח לכף לרין צריך ימה״ד מיוחד קרא ליכא
 סכר לא דרינ׳ל הנח׳ ידע דמסתמא דריב׳ל מהא ראי' הנמ׳

 החושד אחר ונכ׳ז .לין דיניהם אין שדנו ישנים כר״ל בהא
 והייני וכיח לכף לרין דצריך הוא מה״ר זא'כ .נו׳ בכשרים

 באבות שם המשנה כפי׳ אמנם .וכנ״ל חשפיט ובצדק מקרא
 אמנם .שחלקנו החיליק כפי לכאורה משמע לא הר׳ח בוכרי

:הבנה שילל׳שג^החובעו הר״נו דברי

 עי אלי׳ האסר טורד יבימים אח ליז׳זירי יתווה מצוח משיח שיכרית .•שיערים מושטים לטגות מציגו היא .קעו טצוח
3, ת3נר wi ייתורה מציה יהיי מלא ער העובר על תדרים ייעמירו ע סהר ייחודו טיב לעמיה "ציי כרחם

 ויעץ יעמיים מל״ה עיי נבל כמיהטנה ור טסורנד, למעלה מדרגה האלו המישטים מיהי׳ וו מצות וטתנאי .«ימ כל זזטינת
 טמי-יג מייל ב׳ר בייישלים "תמני קטנה סנהדרי הן ואלי הוד. למספר ראוי׳ מתא העיר נשער אחר כמקים כלם מקיבצין

 טיוחד אהד במכם מקיבצים כילם ייהיי .גע גמיא חכמים מקראית ותא ימינה ראט ותא המכעיס אלו על אחד ויחמנה דיינים
 לפי יכיאו הקמר. •הדבר הקטנים הדיגין לעמית מלמה נה יתמנו קטנה לסנהררי ראוי׳ שאינה טיעטין מאנשי׳ יעיר .להם

 עיל יעשי שלא ער בעסקיהם העם עניני ייכיטו וני־חיכיח כמוקים נעיר ישבנו נעם ניגשים שימרים ימני והם טהם שלטעלה
 דין בית שטשגין מניין ׳•4c ילשין י שעריך ככל לך החן ושיטרים מיפטים אטרו תא >ו בטצייז שנא והציוי ,מועם נדבר אשי׳
 שבטי את ק להיית ישנם שגט יכל דין בית שטטנין ומניין . לך תחן ת׳ל כולם על אתר שטטניו יפניין ישיטיים שיפטים ח׳ל
 שנעים לי אסשת יתעלה אמרי ותא . וקנים שנעים למניח הוה הצויי נכפל וכנר . כרחם על העם אח ישפטו לשבטיך ת׳ל
 ראוי תא אנל שעה לסי מצוד. יאינה מחפיר דבר שתא בלומר לי ונהנו נטו קיים היא הרי לי שנאשר מקים כל ואטרי איש

 בלס יהיו אפנם הטניייי פן יילחם שלשה טל וניד וקטנה גדולה סנהדרי כלוטר כלם הטנייין אלו ירע , דורית לדידי ומחייב
 נפשית דיני ירינו לאי אני לארץ ונתעה בארץ שישפטו ההם לשמונים אפשר או ישראל כארץ השמינה וכשנתקייטה ישראל בארץ

 נשנגה נפש טבת כאטרי ספי־י ולשין . השאטר נפחיות שאמרנו כטו עוטד הבחירה בית הי׳ א*נ אלא נוצ״ל ילא בארץ לא
 מהנין הדיג" אלה אלה ת׳ל לארץ נתיצה נוהגיח יהי' מקלט ערי אף יכול לארץ בתוצר, טישביתיבם בכל אטרו לכם אלה יהיו
 א(:4«כויין ׳k) כסנהדרין. כלם צ מציה משפטי התבארו וכבי בארץ. אלא נימות אינן מקיט יערי לארץ נתיצה בארץ,בין נין

 אמרי ותא .קצורים אי דבריי ארך עם טהם אהד כל נשמע ומיהי וינץ נעלי בין להשוות הריינין לכל שצוה היא t כמירו־ק
 ווו רנריך קצר לו איטי ואחר צרנו כל מדבר אחד יהא שיא כספרי הפירוש ונא עמיתך תשפוט בצדק יתעלה

 י אט• ונגאיר ,דינים נעלי שנין הריב ט יודע כשית׳ ד*ת לתן מצווה איש שבל ג׳ב ונא הוה הציוי עליהם מכולל מרגונות אחת
 ורבדיו מעשיו ישרש ולא ובית לנף חברו את מיתן שיתחייב נ״ב ונכללה ,עטיתך תשפוט בצדק שנאמר ד׳ח חברו אח רן אחר

:»־א( מכורן .שהיו )>ןווש>ס , נתלטיד מסיורים בטקיסות ע טצוח משפטי נחגארו יבכר , לטוב אלא
 מטיט הפשר אי הצלתי או עלי• שהעתת מי מיתה נו שיהי׳ טי בין שגרעת מה בכל ננ׳ד להעיר מצעו היא ,קערן טצוה

 הנדת חיוב על ראי׳ הניאו והנה ,שפעני או שראינו מה התינין ולתתע וה נבל להעיר חייבין אנתני הריסתו או
 ונשא עיר לא אם אטרו ותא נדיל ענשו העדות ויכבוש וו מציה על והעובר ,ירע או ראה או ער ותא יתברך מאמרו העתת

 שנאר נמו ויורד עילה קרבן חייב שקר על ונשבע בה ונחש מטון ערות אותה שכבש הערות תחה ואם ,כללי .דבר ווה ,עוני
:ק־ש( עדית הל׳ .)ויקרא .בסנהדרין זו מציד. משפטי התבארו ונבר בשבועות, הנוכרים ובתנאים "™הכתיב3
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נא

'WpTOS; ובכללה כו׳ כצדק אמרו“והוא נו׳ שלוגו
 יש .ולכאורה כו׳ זטח לכף שיתן ׳0 ג״כ

 יהא שלא משפוט כצדק ל׳( )דף שטעות מנואל הא להעיר

 זנות לכף ק הוי חשפיט בצדק ד״א ני׳ צרנו כל מלבר אחל

 וטעם .עי״ש ארס כל על אלא קאי בנע״ר לא שם וסירש״י
 ברי׳ נר״א סובר דיין על הקרא למוקי דמאן ג״ל פלונחחן

 משפיט נצדק לנתיב כשר נמי חד דמה״ח סנהדרין בריש דר״א
 דיינים שלשה בעי דמה״ת אמוראי באינך סובר הד״א אמנם

 לקאי אלא דין על קאי דלא הב״ל בלרק קרא מוקי בהכרח

 א1שה כיון הר׳מ על יקשה »א״נ .לכאורה כג״ל וכוח לכף למן
 משפיט ,ונצדק מקרא בשל אחד דיין נם דמה״ח כל״א פוסק
 להעיר יש .!עוד זמם לכף לוון כוה נם דנכלל לס״ו כחב ואיך

 דן והוי הממני׳ על מ״ן פ״א אבות נפיה״מ הר״מ לפמ״ש

 וכיון עיי״ש החסידות ע״ד רק הוא וכוח לכף האדם כל את
 חייב הוא א״כ הנ״ל דבצוק בקרא נכלל שהוא כאן וכתב

 בפ׳ו הנמל במכירו כמג וכן .החסידות דרך רק ולא ודין
 שיהא ג״ב מונה יחנכג איך ח״ח הנהנת כשכחב הל״ו מריעות

 לח״ח הנהגה רק שהוא ג״כ משמע וכיח לכף אדם כל אח דן
 שהוא מכירו אשר האיש קלקל יש רצתאולילב חסירוח עפ״י והוא

 לדק נוכל אשר ריניריו או מעשיו וריאה ביניני אפי׳ או צד'>ק
 מקרא וטח לכף לדונו צריך תורם מדין או לוכיח או לחוב

 לא מאומה ירע ולא כלל מכירו אינו אשר באיש אמנם .דבצלק
 . זנוח לכף לדונו חסימת ממרח הוא או מעשיו אח ולא אוחו
 מריעות כפ״ו הר״מ לשון וכן באבות המשנה לשון ממקרק ובזה
 לשון וכן שטעות הברייתא ולש" .האדם" כל אח דן והוי

 גם ליישב נוכל א״נ .כדברינו והוא .חברו״ אח לחן כאן הר״גז

הם'ק,פי/מי' מבואר להא הראשונה. הקישי׳
המושל ל ואריב נמה כך וכל י״ט( )דף ישם .ובוכה פורש והוא
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 והמציה משמע הר״מ לשק סתימת וראי הא . hVrt מצוין
חיבע שאיני אף בב״ר להעיד העל על

 לנא העד על חל נכ״ז .להעיד אליו לריך אשר הנע״ד מאחי

 המחבר כתב א׳ סעיף ב״ח סי׳ בחו״מ אמנם .ולהעיד לכ״ר
 שיעיר ימנענו אם להעיר חייג כי׳ לחברו ערוח שיודע מי כל
 הל׳א מערוח בש״א הר״מ מלשון והוא שם הטור נחב ונן לו

 שימנענו והוא כו׳ שיודע מדוח בכל בב״ד להעיד מלוה הפי
 לא אם יוע או ראה או עד והוא שנאמר ממונות בדיני להעיד

 כערות שביעית וקרבן הטעם op הכס״ח ופי' . ע״כ בו׳ יגיד
 הינא דכל ואמרי׳ הא וא״נ .להעיד בתבעו כ״א שייך אינו

 הינא מכלל איכא טין נשיאח נשבע לא אם שטעה קרבן דחייב
 ני׳ יג־ו לא אם אף עץ .נשיאת ליכא שבועה קרבן מחייב ולא

שהתפ״א יעקב משכנות כחשו' וראיחי .שם ינב*י נכס״מ עיי״ש

 ג*> איכא ערות כבישת דפל רצ״ו בל״ת הר״ח דבמב מהא ע״ו
צאו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)232 מס עמוד הכהן עזריאל בן יוסף מוחם וא־לק,־ מצוה נר



פגחיג כלל הרע לשון הלכותחםץ

החיים כוקור1ג5454^ח-יזז

 הדין על-פי אסור דבודאי זכות לכף נוטה שהדבר ובמקום חובה. לכף יכריעהו
 שעבר לבד וגינהו, הלך זה ובשביל חובה, לכף אותו דן והוא חובה, לכף לדונו

הרע. לשון סיפור איסור עלא' בזה עבר )יא<עוד עמיתך, תשפוט בצדק על כזה

חיים טים כאר

 קללה גורם אמר לקיש וריש וכו׳ בעדים שלא
 על הדוברות שקר שפתי תאלמנה שנאמר לעצמו

 הכל כופר וזה כשתובעו ופירש״י עתק צדיק
 עתק צדיק על דובר שהוא ואומרים אותו מקללין

 לא דרבינא כן גם הגמרא מייתי כך ואחר וכו׳
 דגורם טעמא האי משום אשי לרב להלות רצה

 יהיה דלמה מאד יפלא ולכאורה לעצמו, קללה
את ספק מטעם לקלל דעלמא לאנשים מותר

גם אבל וכו׳ לומר יכול שאמרו יהוצדק בן שכופ^^צמעון הרשע הוא והלוה אתו האמת פן המלוה,
 מן שלא היא הקללה דבאמת לומר ואין בחנם
 כלל לזה לחוש לרבינא ליה היה לא כן אם הדין

 עסקינן. ברשיעי אטו ועוד תבא, לא חנם דקללת
 היכא הדין דמצד ניחא הנ״ל דברינו לפי אבל
 זכות, לכף לדונו חיוב אין יותר מכריע חוב דכף

 ילוה שאחד כלל מצוי הדבר היה לא ובזמנם
 ע״ב( )ט׳ ביומא כדמשמע בעדים שלא לחבירו

 בהדיה לקיש ריש משתעי הוי לא אלעזר דר׳
 יהבין בשוק בהדיה לקיש ריש דמישתעי דמאן

 מציעא בבבא ואמרינן סהדי בלא עיסקא ליה
 המלוה מהם ואחד נענין ואינם צועקין שלשה

 ותובע אחד בא אם כן ואם בערים, שלא לתבירו
 לא משיבו והוא סהדי בלא מעות שהלוהו לחבירו

 שהאמת מאד נוטה הדעת מעולם דברים היו
 לעז עליו מוציא וזה הנתבע עם הוא והצדק
אותו*. מקללין הכל ולכן בחנם

 )כ״ו בסנהדרין דאמרינן הא בזה נמי וניחא ב(
 הוו יהוצדק בן שמעון ור׳ זרנוקי בר חייא ר׳ ע״א(

 וכו׳ לקיש ריש בהו פגע בעסיא שנה לעבר קאזלי
 אגיסטון לומר יכול לו אמרו וחורש כהן להו אמר
 אתא וכו׳ לומר יכול א״ל וכו׳ חזייה תו בתוכו אני

 על החשודין אדם בני א״ל יוחנן דר׳ לקמיה
 לכתחלה דן שלא די לא ולכאורה וכו׳ השביעית

ור׳ זרנוקי בן חייא ר׳ כמו האנשים את זכות לכף

 על חשודין בשם האלו האמוראים את קרא
 היה לקיש ריש דדעת ניחא, הנ״ל ולפי השביעית,

 יותר מכריעה הרבה חוב הכף היה זה שבענין
 היה ולכך בזה וכיוצא מצוי שאינו דבר דהוא משום

 מלאכתן בעושי מלמחות מתרשלים שהם מחזיקם
 זה עבור עליו שאומרים אלא עוד ולא בשביעית

בגמרא. עי״ש דין הוא טרודא
 מדה מצד אבל הדין מצד הוא שכתבנו זה וכל
 זכות מכף יותר הרבה הוא חוב הכף אפילו טובה
 בכל ע״ב( )קכ״ז משבת וראיה זכות, לכף לדון צריך

 הרבה חוב הכף היה הגמרא שם שהביא המעשיות
 לדונו י^צריך הכי ואפילו זכות מהכף יותר והרבה

 וכו׳. וכשם היה כך העבודה שם שאמר כמו זכות לכף
 כוונתו אם אפילו וכו׳. בזה עבר עוד )יא(

 ידי ועל ממרים לזה וראיה לאמת, לקנא רק)לא(
לומר זכות לכף ע״ה רבינו למשה דנתה שלא

 עליו לעז שמוציא הוא וממילא כשרותו בחזקת להנתבע להעמידו דצריך משום והטעם לומר יש עוד הגה״ה. *
כאן. צד הראשון כתירוץ יותר ונכון

חיים נתיב

 כמו ודאי באופן אינו בינוני לגבי לב״ז לדון שהחיוב לבאר שבא לפרש יש בעלמא, טובה מרה רק שהוא ושמשמע
 חברו לדון טובים דרך לתפוס תורה שחייבתו הנהגה, בגדר אלא ודאי, שבלי בירור נגדר החיוב ששם אלקים בירא
 מצוה אין )ומ*מ זכות. לכף לדונו שמים הנהגת מדה בנגד מדה עצמו על מביא לשמים, גלוי שהכל אע״פ ולכן, לטוב.

בזר״ח(. ג■ עשי! לעיל שביארנו נמו בירור כעין אלא הנהגה סתם זו
 רק הגנות עגין על ודאית ידיעה הזה למספר שאין לו ברור אם אף ממנו, השומע וגם סיפור. איסור על יא.

על עובר גם לב־ז לדון מ*ע על שעבר ממה חוץ דיבורו, בגלל עמו הסכים והוא לנרח שדן בגלל לגנות שהחליטו
שם. ובזר״ח ס*ז ר בכלל לקמן כמבואר לשה״ר קבלת איסור

שבילי
 הנוטה ובמעשה בינוני באדם אף היינו לדונו. צריך )ל(

 וחל מ״ז דאבות פיק יונה רבנו בדברי מבואר וכן לכ״ח,
 לטובה לומר לו יש לזכות לדונו יכול ענין צר משום אם

 הדבר שיהיה רק כתב שבשעית ואף עי״ש. ובו׳ נתכוין
 הזכיר ולא הראויה ההנהגה ע״פ שדיבר י״ל ספק, כמו

חסידות. מידת
 דגמי מעשיות מכל לדבריו ראיה רבנו שכתב מה והנה

בחסידות, המוחזקים באנשים המדובר שם שבת,

חיים
 ראיה יש שפיר אמנם לכ״ז להטות דין ע*פ ומחויבים
 )ואף הבית. בעל אצל פועל של הראשון ממעשה

 שהמדובר איתא מי ס׳ שמות פי אחאי דרבי שבשאילתות
 שסתמה מה לפי מ״מ הגדול, אליעזר רבי אצל בר־ע חיה

 דעלמא(. לאיניש ראיה יש שפיר לגירסתנו גמרא
 לכיח דן היה לא שא□ משמע לאמת. לקנא רק )לא(
 וי״ל לשה־ר. בזה היה לא האמת לקנאת מכוין והיה
העולם לבניו )בגוו ממשית לתועלת שכיח באופו דוקא
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חיים ג כלל הרע לשון הלכות ( )ח פד

החיים סקור
 אם כל-כך איסורא ליכא הדין דמצד יותר, מכריע חוב שהכף במקום ואפילו ח.

 כדין, שלא שעשה עליו עצמו בעיני שיוסכם לב( לענין היינו חובה, לכף יכריעהו

 הפרטים כל שישלימו לא אם אחרים, אצל זה עבור ולבזותו לילך למהר אין אבל

 הדין אין אם שאפילו דברים הרבה יש כי י׳, ובכלל וה׳ ד׳ בכלל לקמן המבוארים

אלו. בכללים להמעיין כמבואר זה עבור לבזותו אסור גם־כן עמו

חיים מים באר
 חשבה מאשתו שפירש מה עשה כדין דמסתמא

 על-זה ונענשה ממש הרע לשון למדברח הכתוב
 עיקר עליה היתה זה מרים אצל דבודאי בצרעת,
 לדבר יראתם לא ומדוע הקב״ה השיב ולכך העולה,

 מותר היה בודאי בדה זכאי משה היה לא דאלו וכר.
 לקנא רק כוונה דהאלנ(י זה, בענין לדבר למרים
 ורק ע״ה רבינו משה של לגנותו ח"ו ולא לאמת
 בהעלותך, פרשת בספרי כדאיתא עולם של לבנינו
 שמבואר וכמו הדין מצד הרע לשון איננו זה ודבר

 ורכ״ת, רכ״א במאמר יונה לרבינו תשובה בשערי
 תחלה להוכיח לו שיש הוכחה מצות מצד לא אם)לנ(

 בבאר י׳ בכלל לקמן שיבואר וכמו זה על לפלוני
 בצרעת נענשת היתה לא ובודאי סק״ז, חיים מים

 מה רכל וידוע שכתבנו. במו ודאי אלא זה, עבור
 אשר את זכור כדכתיב מינה ילפינן במרים שנאמר

 ר בכלל לקמן ועיין וכר למרים אלהיך ה׳ עשה
 ברורה ראיה עוד שהבאנו כ׳ ס״ק חיים מים בבאר

 כל כמעט תמצא תדייק וכאשר דואג. מעניןלד,י3לןר
 עי״ש דמרגלים בגון בתורה שנאמרו הסיפורים

 פרשת בשל״ה עיין דיוסף ועוד בחומש ברמב״ן
 שכתבנו מה ועיין זה. מענין הכל הוא וישב
סק״ח חיים מים בבאר ה׳ בכלל ב׳ בחלק לקמן

 לכף נוטה שהדבר בפנים שכתבנו מה תבין ובזה
זכות.
 שכונת לומר אין דבודאי וכו׳. שיוסכם )יב(

 לענין הנ״ל במאמר תשובה בשערי יונה רבינו
 דהלא אהדדי, דבריו דיקשו לאחרים, הדבר לפרסם
 אשם אשם וכו׳ יראה אם כי ודע כתב רט״ו במאמר

 יותר מכריע חוב הכף אם רק כתב והכא זה, על
 ודאי הדבר אם אבל משמע ספק, כמו הדבר יהיה

 שכתבנו כמו ודאי אלא לחובה, ירינהו לחובה
 או שעשה פה מיירי יונה דרכינו נמי אי בפנים.
 לשון ענין שייך לא דבזהיה(י בפרסום הדבר שדיבר

 גם ניחא ובזה עמו. הדין אם לידע רק וצריך הרע
 לעיל וביארנו לעצמו קללה דגורם שאמרו מה כן

 בפרסום הדבר היה שם כי זו בקללה איסור דאין
 אם לידע רק צריכין אנו ואין ן.?.דכית. לפני שתובעו

י׳״י"-- אתו. האמת
 יש לאחרים הדבר לגלות דצריך במקום אבל

 בדבר מיבעי לא קודם, זה בענין הרבה להתיישב
 לאנשים לגלות למהר אין בודאי למקום אדם שבין

 אם0)ל לחבירו אדם בבין ואפילו ד׳ בכלל וכדלקמן
 זה ידי על בקל להלכד יוכל י׳ בכלל היטב יעיין לא

גמורה. הרע בלשון

חיים שבילי
 ח׳ כלל ולקמן ח׳, במקוה-ח מוכח וכן והולך(, כדמוסיף

 מכלל מפקיעה אינה בעלמא האמת קנאת אבל ג׳, במ״ח
לשה"ר. איסור

 סתם ולא ממשית, תועלת היינו רק. כוונה דהא )לב(
 כיונה שמרים והיינו הקודם. בשביה כניל האמת קנאת

 רבנו ובדברי בספרי כמבואר ורביה, פריה לתועלת
 ח׳ כלל לקמן עיין מרים מעשה וביאור מקומות. בהרבה

בזריח. ס*א
 למרים מותר שהיה לומר יש אמנם מעד. לא אם )לג(
 משה, את להוכיח ראוי אכן אם אהרן עם ביחד לדון
 כדלקמן משלה יותר תועיל אהרן שתוכחת לומר יש ועוד
 והחליטה שדנה במה אלא חטאה ולא סי־א, ח׳ כלל

 א■(. במיה ח׳ כלל לקמן עצמו רבנו כתב זה )וכעין לכ״ח
 לשחין־ היה ששם לדחות יש מדואג ]ראיה דואג. מענין )לד(

שאחימלך ידע שדואג ואף לתועלת, טובה כונה שום ללא פשוט

 בלב מה שידע מה לפי בזדון עליו ריכל הרי לטובה התכוין
 המרגלים.[ בענק הוא וכן דיבה, הוצאת בעין והוא שאול,

 הדבר, גילוי על שמחל מפני או שייך. לא דבזה )לה(
 בדבר לשה״ר דין )לגבי מפורסם. דבר שהוא מפני או

 בזריח(. סיד ב׳ כלל לעיל עיין מפורסם
 שישלמו שצריך כתב במקוהיח וכן יעיין. לא אם )לו(

 י' בכלל כתב שהרי וקיק י־. ודכלל ד׳ דכלל הפרטים
 העולות בעצמו שיראה שצריך מומר לגבי ליב במ״ח
 עבירות לגבי י■ בכלל וכן רשע, שהוא הוסכם ידן שעל
 לתועלת מותר אינו הרי לגלות שמותר לחברו אדם דבין
 בשמיעה )אבל ודאי באופן עבירה עשה אא״כ דשם

 ולא ובמזיד ה׳( טיק בבמיה רבנו שם מקיל אינו מאחרים
 להחליט שמותר יותר מכריע הכיח אם אף ולכאורה שב,

 שיהיה עד ודאי שהדבר נאמר איך מ״מ עצמו בעיני הדבר
קיימת. כעובדא הדבר לפרסם מותר
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י ח ס״א א׳ כלל ח״א ג, עשין פתיחהזרערפו

הגוף צער על בנקמה הרמב״ם שיטת בביאור ב.

 כהחינוך הרמב״ם שדעת בבמ״ח רבנו דעת
הגוף. צער על גם נקמה לאסור

 הרמב״ם, מדברי ראיה אין לכאורה אבל
גיסא. לאידך לדייק אפשר ואדרבא

 לצער ממון בין בפירוש חילק שלא אף שהרי
 וכדרכו כלשונה, הברייתא לשון נקט "מ מ הגוף
 חברו לו אמר הנקימה היא "כיצד חיבורו בכל

 השאלת במניעת שמדברת וכו׳", קרדומך השאילני
 הנקימה" היא "כיצד הזה שלשון נאמר ואם כלים,

 היאך א״כ נקימה שייך זה באופן שדוקא מוכיח לא
 שדוקא וו מברייתא ראיה בתירוצה הגמרא הביאה
 "ההוא הגט׳ )שז״ל נקמה תורה אסרה בממון
 וכו׳(, נקימה היא איזו דתניא דכתיב הוא בממון

 שדוקא משמע הרמב״ם דברי סתימת אדרבא א״כ
 ועוד נקימה, תורה אסרה בממון טובה במנחות
 בכגון דוקא שמשמע באלו" כיוצא כל "וכן שהוסיף

 כהחינוך. שרעתו מדבריו ראיה אין ועכ״פ דא.
שדייק הנדמ״ח שלום של חיים בספר ועיין

שבין זה שחילוק שס״ל הסמ״ג בדברי

 ושכן הרמב״ם, לפי גם קייס הגוף לצער ממון
 לרמב״ם. בפירושו הקטנה יד מדברי גם מוכח
 דברי שהביא שאחר ט״ו, מכות בקה״י ועיין

 קאי לא נקימה שאיסור בפשיטות כתב הרמב״ם
 סתם ש״ד ל״ת בסה״ט אמנם הגוף. צער על

 עובר הגוף צער על שגם ומשמע דבריו, הרמב״ם
 מה לפי )והנה וצ״ע. תיטור, ולא תקום בלא

 נסים, מעשה מספר שלום של חיים בספר שהביא
 שהיה י״ג תשובה הרמב״ם של בנו להר״א

 במילי "הא בגמרא אחרת גירסא לרמב״ם
 לא מעולם א״כ דעלמא", במילי הא דאורייתא

 עולה היה וכך לממון, הגוף צער בין חז״ל חילקו
 שעכ״פ אלא החוקה, שביד הרמב״ם בדברי יפה

 צער בין החילוק לקיים יש עיקר שהיא לגירסתנו
 היד בדברי מקום שהראנו ועור לממון, הגוף

 החילוק לקיים קדמונים, פוסקים בשם גם החזקה,
 לגירסתו שגם לומר ויש הרמב״ם, לדברי גם הוה

 אינו דעלמא שמילי הברייתא בדברי מאליו מובן
טובה(. במניעת אלא

ג׳ עשין פתיחה,

זכות לכף חברו את לדון המצוה גדר

 לדיין אזהרה דברים: שני כוללת זו מצוה הנה
חברו את לדון ומצוה דינים, בעלי להשוות

 שבדיין ד׳ בשב״ח הקשנו וכבר זכות. לכף
 הבעלי שני והשואת בצדק לדון היא האזהרה

 היינו בצדק לדונו יתחייב חברו את גם א״כ דינים,
זכות. לכף ולא הדין בקו

 הדין קו הוראתו מקום בכל צדק שלשון ועוד
צדק צדק ע״ב ל״ב סנהדרין עיין והיושר:

 א׳ פרק בישעיהו ומצאנו שם. וברש״י תרדוף
 והיאך עולה בלי הגר״א* וביאר צדק מלאתי

 אין שלכאורה זכות, לכף להטות ענין כאן מתבקש
צדק. זה

 עולות הדרשות ששתי בס״ד בזה לומר והנראה
אותנו מלמדים וחז״ל אחד, בקנה

 של החיצוני המראה לפי אינו בצדק אדם שלדון
 הוה, האדם של האמיתי מצב לפי אלא המעשה
 שמים ירא הוא שאם דהיינו לו. המגיע והצדק
 הכללית כונתו לפי לדונו התורה אותנו חייבה
 נראה המעשה שבחיצוניותו אף לטוב, רק שהיא
 חויבנו שקול ומעשה בינוני באדם וכן מזה. היפך

 ישראל כל הסתם שמן כיון זכות לכף להטות
 אמנם בוראו, רצון לקיים*♦ רצונו בתו״ט האוחז

 להטות ממש חיוב אין לחוב הנוטה במעשה
ס״ק במ״ח ג׳ כלל לקמן רבנו שמבאר כמו לזכות,

 משפט הכא אינון דרגין תרי ת״ח וז״ל איתא ובא״ד תשפוט נצדק עה״פ קדושים ם׳ זוה״ק ועיין הג״ה. *
 כחדא לכולא דינא דאין צדק איתער כד כדא. איתבסם ודא דינא וחד רחמי חד אלא להאי האי בין מה וצדק.
** עי״ש. וכו׳ וותרנותא ולא רחמי ליה דלית

 שחייבים משמע אמת, דרך עד זכות לכף אותו לדון נתחייבת יונה רבנו כתב שמים בירא והנה הג״ה. **
 ג׳ כלל עיין מושלמת במדה )הכונה שמים לירא והוחזק מאחר שלו הצדק כך כי הוא, שכך ודאי באופן להחזיק

 אלא שאינו משמע זכות, לצד הספק ונכריע נטה אם לו די בינוני באדם ואילו שם( ובשב״ח ח׳ ס״ק במ״ח
 מזה, למד ומה הדבר שמוכח ה״ב פ״ב גירושין הל׳ רמב״ם עיין בירור: חזקת כעין שהוא נראה ומ״ט הנהגה,

 — הבינוני אף — אדם כל לדון חסידות שמדת שאמרו מה גם להבין יש ועפ״ז דידן. לנושא כש״כ ולכאורה
ודו״ק. הרחוק, צד על אף זכות לכף
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רפזחייםס״א א׳ כלל ח״א

 ומובן בחטא. נכשל לפעמים זה שאדם כיון י׳,
 דבר לבינוני, צדיק בין הראשונים שחילקו ממילא
 המצוה שאין מפני כלל, בש״ס מבואר שאינו

 אלא פנים כל על האדם להצדיק הדין( )מעיקר
 לפי אצלו, השייך הצדק לפי אחד כל לדון

בחינתו.
 במאמר יונה רבנו שמסיים מה יתבאר זה פי ועל

לרוע מעשיו רוב ההוא האיש ואם וז״ל רי״ח
 תכריע בלבבו, אלקים יראת אין כי בחנתו או

 כ״ב( כ״א, )משלי שנא׳ החובה לכף ודבריו מעשיו
וכבר לרע, רשעים מסלף רשע לבית צדיק משכיל

 הסתם שמן אע״פ הנה עכ״ל, פירושו לך הקדמנו
 לגבי עמיתך מכלל יצא לרע מעשיו שרוב אדם

 ע׳־פ שראוי יונה רבנו למד הנ״ל מכל מ״מ זו, מצוה
 לדונו והוא לו, המגיע צדק לפי רשע לדון השכל

 של החיצוני מראה על לסמוך ולא חובה, לכף
 קנס סתם ולא הוא, שכך מוכח ועוד טוב. מעשה
 משכיל פסוק שהביא ממה דרשע, אקרקפתא ועונש
 שהיא משמע הפסוק ומתוך רשע, לבית צדיק

 וכמו הרשע, בדרכי הצדיק של עמוקה הבחנה
 הוי המשנה על פ״ק אבות בפרקי עצמו ר״י שביאר

עי״ש. זכות לכף האדם כל את דן

ס״א א׳ כלל

תשא דלא לאו רבנו הביא לא למה א.

 וחלק לשה״ר לחלק ספרו חילק רבנו הנה
בתחילתו הביא לא למה לשאול ויש רכילות.

 מלאו ללשה״ר אזהרה שעיקר ראשון חלק של
 מיוחד שיותר תשיא, לא ביה קרי תשא דלא

 גם כולל רכיל תלך דלא לאו שאילו — ללשה״ר
 פנים. מכמה לדבריו טעם לתת ויש רכילות.
וכן רפ״א ל״ת בסה׳׳מ הרמב״ם שהנה ראשית,

 מביא ה״ז כ״א פ׳ סנהדרין בהל׳
 ישמע שלא לדיין היא תשא לא אזהרת שעיקר

 זה שבכלל אלא חברו, בפני שלא דין בעל דברי
 בהל׳ ואילו עי״ש, לשה״ר ומספר למקבל אזהרה

 כאזהרה רכיל תלך לא הרמב״ם מביא דעות
 שבסה״מ )אע״ם ולשה״ר לרכילות אזהרה מיוחדת

 לדיין אזהרה גם שהוא המכילתא דברי ע״ם מביא
 החזקה ביד לזה, וקשה לזה רך יהיה שלא

 ע״א "ו מ כתובות שבגמרא כיון לגמרי השמיטו
 אזהרה הוא זה פסוק אם שנויה מחלוקת היא

 למוצש״ר, אזהרה כמ״ד ופסק לדיין, או למוצש״ר
 רך יהיה שלא לדיין האזהרה הביא סנהדרין ובהל׳

 ע״פ והוא עמיתך, תשפוט דבצדק מפסוק וכו׳ לזה
 בכל נמשך רבנו וכידוע בשבועות(. ז־גמ׳ סוגיא
הרמב״ם. דברי אחר ספרו

 תשא דלא קרא עיקר הכי שבלאו השני, וטעם
כן גם נכלל שהמספר אלא אמקבל קאי

 סי׳ כ״ד )פרק בחרדים ועיין תשיא. רלא מדרשה
 שמע תשיא לא על שכתב ל״ח( ל״ו, ל״ה, ל״ג,
 ענף והוא לשה״ר למספר אזהרה שהוא שוא

 כל ג׳ זר״ח א׳ לאוין לעיל בזה עוד )ועיין מצוה.
 רוב שלדעת ויתבאר בענין, שהארכנו מה

 הרכילות עם שוה באופן נלמד לשה״ר הראשונים
רכיל(. תלך דלא מלאו
 )הל׳ ברמב״ם שלומד הכ״מ דעת לזה לצרף ויש

אלא אינו תשיא שלא ה״ז( פכ״א סנהדרין
 שער בשע״ת יונה רבנו דעת מוכח וכן אסמכתא,

 פסוק שום הביא שלא ר״ל עד רי״א ממאמר ג׳
 מספרי בכת שמאריך אע״פ לשה״ר מספר לאיסור
 שמע תשא לא אזהרת פעמים כמה ומביא לשה״ר

 ג׳ ס״ק זר״ח א׳ בלאוין )ועיין לשה״ר. למקבל שוא
 איסור שאין ס״ל שר״י מזה שהוכחנו בהתחלה

 רעה.( מידה אלא "ר לשה סיפור על לאו
לאו רבנו הביא לא למה לפרש ניתן הנ״ל ומכל

 זה לאו עיקר הרמב״ם שלפי תשיא, רלא
 תשא דלא לשה״ר שאזהרת ועוד אדיינים, קאי

אמספר. ולא אמקבל קאי בעיקר

מרצש״ר בכלל הרי שקר תערובת כל אם ב.
במקצת( שקר של ...דתערובת בא״ד ב׳ במ״ח )עיין

 דומה אלא ממש, שקר שאינה רחוקה צורה ואף באיסור דנו ע״א ל״א דשבועות בגמרא הנה
אבל ואסור. האמת מז ריחוק הוא — לשקר — במקצת שקר וכל תרחק. שקר מדבר
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 עלמאסתקיימא דאגדתא לבא יהא־שמיה •דקדושהואמן
 לו אין כי בטונה לבא שמיס יהא אמן שיענו צריך להן

 קדיש וכשאומליס הלכה של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה
 מתקדש וית׳ ית׳ עצומה בכוונה אמןכלאוי ושנין הלמוד מל

 פולחן מעל שגלו לבנים אוי ואומל בראשו מנענע הבהול
 ביתגדל שפוהמין שבזמן הלבה ליזהר צריך ולזה אביהם

 ולא וחפציו עסקיו מכל מהחברים ־אחד כל לבו *פנה
 וקדושה תפלה וזמן להוד חורה זמן כי זמן באותו יוכיחנו

 אלא למודו ה׳על קדושת מבעל אם בידו היא ועבירה לחוד
 וכשורה כדין בכוונה לבא שמיה יהא אמן לענות לב ישן
הגדול שמו קדוש בו ותלוי ונורא גדול שבח הוא כי

 :לשלום'לביתו יפער ואח״כ וגאולתנו
ויקדים והכנעה ראש בכבוד ילך בדרך רבשסהלך

 הבריות עם בנחת דבורו ויהיה אדם לכל שלום
 על לה״ר דברי יקבל ולא לרצות ונוח לכעוס קשה ויהיה
בעצמו הוא באמיתות הדבר שידע עד ענין בשום ׳מקילו

:אותו ידון זכות לכף אותו .לדון אפשר, אם ואפ״ה

 דעת כפי הדברים וישקול בלבו משטמה לו יעלה דלא
כי שוות הדעות כל לא כי דעתו כפי לא חבירו ' ־

 לפי הכי אפי׳ להכריע זכות כף לו אין שלדעתו אעס*י
 בידו אין כי ימצא ואולי ישקול השגתו וכפי חבירו שכל
 במרד לא שעשה מה עשה לבו בתמימות כי ואשמה:שן
 להתקועע אדם יבא שלא כדי גדול דבר וזה במעל ולא
 הזה העגין בשקול אשתו דברי על ולא הבירו דברי על

 ומקומו למקומו שתגיע חבירךעד את תדין אל פי׳ וזהו
 וענין צד לו יש אהד כל כי והשגתו שכלו ערך היא

 לכף לדונו אין זה ולפי בזה שאין מה בזה ויש בשכלו
 לאותו ו^׳הנוסה שכל כפי זכות לכף אלא שכלו כפי הובה

:לו מודדין בה מודד שאדם ובמדה לו יחשב וצדקה צד

 האכילה קודם עצמו בדיקת פדר
ידים ונטילת

 לאכול שישב קודם עצמו ׳יבדוק האוכל עת הגיע ךאדן
כמו לו גדולה רפואה והוא מגדולים בין מקעניס בין

 שהסיקוהו לתנור דומה לנקביו וצריך האוכל בגמ׳ שאמרו
 התנור שקרקעיה אחר יפה נאפה הפת שאין אסרו גבי פל

 כשהגוף מבעי המום הוא כך החמימות לקבל נקי אינו
 מבעי החום בא לאצעזמכא המאכל ובא העשש מן מנוקה
 כשיש אבל כראוי ומזין יפה ומתעכל היטב אוחו מבשל

 ואין בהם מתעסק מבעי החום הגוף בתוך 'מותרות
 זה עם זה ומתערב אליו הבא במאכל כראוי מתעסק
 לבדוק צריך לכן הגוף ומעפש מהמעופש הנקי דמהפפש

 מכח שמא כי אכילה אחר וכן אכילה קודם עב הי עצמו
 יעפשו פלא להון להוציאן וראוי המותרות נדחו האכילה

 לנוף רפואה והיא בבהכ״ס מעע ויאריך :המתעכל רת
 שיוציא עד להוציא ערוד שהטבע בעוד מעס שם שתעכב

 אחת בכה להוציאו יכול אינו ולפעמים שחפן מה .כל
 דברים ג׳ כי ארזיל וכפר שיוציא עד להתעכב נצריך
 והוא בבהכ״ס המאריך וה׳מהס שלאדם ימיו כין מארי

: שנתינו העעס מן
יצר אשר ויברך עב הי ידו ירחון מבהכים לכשיוציא

 טמא לחם אוכל כאלו הוא והרי כלום מעשיו הועילו

 הלא תלוי הדבר אין הברכה לענין אבל ידיו נטל פלה

 לטומאה חוששין אנו ואין לכלוך בלי נקיות הידיס שיהיו

מפני כי ושד ־ הנגוב קודם לברך הם לחוש אין זה ומפני

 מברכין הנו זה

עי; מקרי ושפיר

 ירמן לאכול חצה ואש שביארנו כמו בכוונה
 מפס טוב יותר וזה האכילה נעילת בשביל אחרת סעס

 הנעילה שששה משוס א׳ נעילה על ברכות ב׳ שיברך
 לשמה המצוה ועושה אחר דבר על ולא לבד האכילה מל

 דבר בכל ולדקדק בנט׳י ליזהר אדם צריך מאד ומאד
 בהם להביט וצריך הידים את המסמא דבר ובבל החרצן

 מנולהנמהם מעע נשאר שאס היד כל את המים כסו אם
 מוחו מאיא לה מצאה והטומאה כלום במעשיו הועיל לא

 חון א׳ פער לו נשאר אס גופו עוכל בעמן כמ״ש מקום
 הרבה ליזהר צריך וע״ז כלל סבילה לו עלתה לא המיס מן

 מפת מפהוא׳ עלהידיסא׳ המים ישליך ולא מאד במאד
 יותר מיס צריך אם או שפשוף צריכין אס לראות יחוש ולא

 והטעם המולס מן נעקר חיו בנט״י המזלזל כי היד לכסות
 חייב שהוא חכמים דברי על העובר שיקראל ■היות מם

 והטומאה עסקניות פהידיס מפני אחר מעם יש מיתה
 על סומרזה רז״ל גזרו ופ״ז לשרות מקום בהם מצאה
 טומאה אותה ממנו להעביר צריך לאכול וכשבא הידיס

 ומי חיו .זר אל בו יהי׳ ולא אכילתו בפמת לגכמ ולאיתן
 לחם אוכל מסואבות״כאלו בידים ואוכל ע״ז חושש שאינו
 על מתפשטת והטומאה אחרא בסערא ומתדבק טמא

 העולם מן לוליעקך. . ראויהוא לה,מנוח.וע״כ ומצאה ידו
 ראוי לק .העניומ למקום כה שנותן כיון עניות. לידי ולבא

 קלה הזאת.כי בחציה להסתכל שמיס נפש.וירא בעל לכל
לועוקר.ובבודויצלימ• וגורס ממורה.בעונשיה ונעשה היא

 :מתלת,ב״ו לידי יצטרך ולא ידיו העשה בכל
שיברך וצריך כוונתך. בארנו וכבר ידים נטילת. על ויברך

 לעשייתן...ואע״ג שבר משום ניגוב אותה.,קודם
 עצה׳ הנטילה קודם לברך צריך והי׳ הנטילה היא פהמצוה

 הכי אפילו ידיו ויטול יברך זלה״ה הרמב״ס כתב וכן
 זאיכן מזוהמות ידים משום הנטילה קודם לברך שלא נהגו

 אבל ,הידיס לטהר קודם ליטול תקנו לברכה ראויות
 כראוי עליהם ששפך שאחר קודם לנגבם אין מקום מכל
 ננוב צריכין ואין נטהרו הרי שניים ומיס ראשונים מיס
 ליטול מים לו ואין מבהכ״ס יצא ואס עליהם לברך ויכול

 הידיס ב׳ על אחה פעם יטול ביארנו כאשר פעמים ב׳
 ישפוך ואח״ג יצר אשר ויברך אותם . וישפשף רביעי' שיעור

 היטב ידיו ינגב ואח״כ ידים נטילת על ויברך שנייה שפיכה
 להם אוכל כאלו ידים נגוב בלא האוכל כל שאמרו ואעפ״י

 ומטמא ידיו שינגב עד הענין נגמר שלא ונראה טמא
 מטמא מיס לחות בגוים טמא לחמס רז״ל כמ״ש הלחם
 דומה זה ענין אין אפ*ה בידינו והטומאה נברך ואיך
 כל להרחיק צריך לאכילה ידינו נטילת לענין כי זה לענין

 על עדיין כשהמים זה ועל טומאה לידי המביא וענין צד
 בידיו וכשנוגע טומאה לקבל עלולים המשקים הידיס
שלא ונמצא ידיו ומטמא חוזר טמא והוא דבר באיזה

 נשלמה לא שמטילה מפר הננוב קודם

 שפך שחם שכתב מי יש הבל • לעשייתן ר

: נגוב בעי דנת מרביעית יותר
ויזת*
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יא קדישא א׳ סימן ארח חלק הסבא
 פה, שתק איך לדוד • בשושנים תמיד להשיגו שדרכו

 על שהתמרמר אברהם בירך הרב על לעיין יש וכן
 הלחמי דברי על וסיים נכרית פאה להם שיש הנשים
 לדחוק שיש ואף כלל, מזה נרגש ולא ודפח״ח, תודה
 בעלה, על לחבבה כדי דמ״ש מפרשים הם דאולי ולומר
 בפ״קדתענית וכמ״ש אנשים, עליה שיקפצו כדי דהוא
עצמה את לנוול רשאה הבוגרת אין ע״ב( י״ג )דף

דשמעתא. פשטא דה אין בפרש״י, ע״ש
בתחת מיירי דהש״ס משום אמת דין הדין עכ״פ אבל

 ולכן כדכתיבנא, מוכרח והוא דוקא השבכה
 בריח מר והר׳ אביו מר הג׳ שהחרימו מה עשו שפיר
 בתוך בזה עוד ויבוא הדין, מן החרם חל דשפיר בת״ד

שבו האיסור חומר דמלבד ונמצא בס״ד, להלן דברינו
כנ>__^ החרם מחמת מוסיף איסור עוד איכא

אם אף הדין, מן אסור שהוא מה דמליבד נראה ועוד
 שער בכה״ג הוי דלא הדין מן מותר היה

 הג׳ כדכתב העין, מראית מפני ג״כ לאסור יש באשה,
 רחמנא וז״ל הגבורים, השלטי ע״ד שבע באר בס׳ שם

 מותר שיהא הדעת על יעלה איך כי דעתא מהאי ליצלן
 והלא וכו׳, משה דת על עוברת כאילו עצמה להראות

 גם ע״ש, העין מראית מפגי לנשים אסרו דברים הרבה
שם מאהבה התשובה דבריו הביא רבה אליה הרב

 ע״ש. העין מראית מפני אסור הפחות דלכל
בתורת מלך משא להחב יראה הרואה מזאת וגדולה

 באה״ע כנה״ג הרב דבריו והביא המנהגות
 נשים מקצת ויש וז״ל כתב ז׳( )אות הגה״ט כ״א( )סי׳

 להתייפות, כדי בפדחתם ומשימים שחור משי שלוקחים
 טועים הרואים אדם שבני מעשה עלי רע בזד. ואפי׳
 בזה וע״ע עכ״ל, וכו׳ שלהן שערות שהם וחושבים בהם

 שיש כתב ישראל תפארת הרב גם שם, רבים במים
באיסור דאפי׳ העין מראית מפני בחצר אפי׳ לאסור

ע״ש. העין מראית מפני לאסור יש דרבנן
אפי׳ העיז למראית לחוש דיש הראשונים כתבו וכבר

 וכדאשכחן דרבנן, דאיסור במידי שהחשד
 בשבת קבולת לענין הראשונים וכל ע״ה( )לאוין לסמ״ג

 נוב״י ובתשו׳ שבע באר בם׳ וע״ע דברים, וכמה
 )סי׳ ביו״ד וש״ך ובטו״ז כ״ט(, )סי׳ או״ח מהדו״ת

 )סק״ז( ביו״ד שם חדש פרי שהרב ואף ע״ש, פ״ז(
 לבשל הרשב״א שאסר מה דאף משום ע״ד, השיב
 דלא והבו הוא חידוש העין מראית מפני אשה בחלב
 מראית מפני מדעתינו לגזור לנו שאין עלה, לוסיף
 הדש בפרי ושגם בתלמוד, שנתבאר במה זולתי העין
דלא הפאסטילים להתיר העלה תס״א( )סימן חיים אורח

ע״ש. העין מראית מפני שאסרום כאחרים
דכייל מאי דלפי נימא דאפי׳ משום מכרע לא הא

 לא העין, למראית לחוש דאין זה ■בדין גם דפליג
 ההוא דבדין כיון האוסרין, לדברי לדחות יש זה מפני

 להא דליתא ס״ל שם הפוסקים וכל הרשב״א בעצמו
מתשו׳ מתבאר וכן העין, מראית מפני אסור ושהוא

 והיא ש״א( )סי׳ או״ח ב״י מרן דבריו הביא הרשב״א
 שאין עץ של סנדל שאסר רס״ו( )סי׳ בח״ג נדפסה לו

 מן מותר שהוא דאעפ״י ברזל, חתיכת אלא מסמר בהם
 .המסומר סנדל ולהתיר לטעות יבוא שלא אסור הדין

 דמתיר הרמב״ם מדברי פר״ח הרב שהוכיח ומה ע״ש,
 ס״ל הרמב״ם גם הב״ה דלפי״ד מלבד חיה, בבשר

 דאסרי, מהראשונים כמה איכא דהא ת לא נם ולא דאסור
 זאת ועוד ד׳(, )באות השולחן ערך הרב שכתב וכמו
 לא העין מיאיה דמשום לומר דדותק הרב שכתב דמה

 דלפי הנ״ל, דח״ג הרשב״א תשובת ראה לא מיי,־י,
 היד׳־א הרב שכתב מה ועיין דחוק, זה אין דבריו

שם. ודוק ח׳( )אות ברכה במחזיק
כל בר״פ התום׳ מש״כ זה בדין לומר שייך ולא

 )דף שבת ובמס׳ ע״א( ק״ד דף )חולין הבשר
 הזהירנו דכבר משום שבותין, לדמות דאין ע״ב( כ״ג

 שיש מקום ובכל החשד, מן להרחיק דצריך רז״ל
מספר רבו העין מראית מפני שאסור אמרו לחוש

מהכיל. היריעה וקצרה
 בן של דחלבו ז״ל הרי״ף הג׳ רבינו כתב ומשו״ה

כמו העין מראית משום שאסור פקועה
 והכי ז״ל, הפוסקים דבריו והביאו שחיטה שהצריכו

 ורמזה שס״ד( )סי׳ ח״א הרשב״א מתשו׳ ג״כ מתבאר
 דבדגים דכתב י״ב( )אות הגה״ט י״ג( )סי׳ הכנה״ג

 אתה מותר שבשרו כל אמרינן דלא החי מן אבר בו אין
 אבל נחירה או שחיטה שטעון במה אלא וכו׳ מצווה

 ע״כ, נחירה ובלא שחיטה בלא שמותר במה לא

 העין, מראית משום איכא פקועה בבן דגם יוצא דמפורש
 דחייב דכתב ה׳( )אות הגה״ט ס״א( )סי׳ בכנה״ג וע״ע
 רבני דבריו והביאו העין, מראית מפני במתנות ג״כ

 הרב ואפי׳ ע״ש, אדם חכמת בם׳ אחרון ועד האחרונים
 מפרסמא דלא משום דפטור, דס״ל י״א( )בס״ק פר״ח

 כתב זה ומפני העיז, מראית משום וליכא מילתא
 קרקע ע״ג בהפריס אפי׳ הוא דפטור דקתני דהתוספתא

עש״ד.
 העין למראית לחוש שיש דבמקום מהאמור המורם

לומר שייך ולא מקום, בכל לחוש לנו יש
 שבותים לדמות דאין לומר ולא מדעתינו לגזור דאין

 אישות מהל׳ )פט״ו הרמב״ם מדברי נראה וכן לזה, זה
 תחשד שלא איש בלא אשה תשב ולא דכתב הט״ז(
 ז״ל והוא בש״ס הוזכר לא זה דחשש ואעפ״י ע״כ,
 ורשות וז״ל הכ״ו( ביאה איסורי מהל׳ )בפכ״א כתב

 עכ״ל, לסריס תנשא או לעולם תנשא שלא לאשה

 האשד, מיבמות( )פ״ח ובתוספתא המגיד הרב וכתב
 חיד״א להרב ועי׳ עכ״ל, לסריס אפי' שתינשא רשאה
 דמייתי דבריו על שהקשה א׳( )סי׳ אה״ע יוסף בברכי
 רישא אייתי ולא לסריס לינשא דרשאה דתוספתא סיפא

ושאולי איש כלא לישב דרשאה זה דין ואומרת דמכרזת
המגיד. הרב בדברי לשון חסור יש

דכתב, הבע״י( )פ׳ ריא״ו ע״ד דתמה שם עוד ועי׳
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יג קדישא א׳ סימן או״ח חלק! הסבא
 לדברי אפי׳ דאורייתא, איסורא דאיכא הפוסקים להקת

 הרי לעיל, כדכתיבנא דרבנן איסורא רק דהוא הסוברים
 יבא שמא אסור חדרים בחדרי דאפי׳ לאיסוריה אלמוהו
 כן דפסקו כהפוסקים וכדקיי״ל ברד״״ר גם כן לעשות
 הראשונים כתבו ומשו״ה נביאים. ממנהג טפי וחמיר

 לכל דרבנן מ״ע ככל לברך דיש האחרונים והסכמת

הפחות.
 דכיון פר״ח כהרב דס״ל טעמא דהיינו נאמר ואם

להוסיף לנו אין בש״ם החשד מפורש דאינו
 כל על חולק דהוא לומר שקשה דזוהי מלבד מדעתינו,

 לכל הי״ל להא איתא דאם ועוד הנ״ל, הפוסקים דברי
 דעכ״ז בש״ס הוזכר דלא דאפי׳ דס״ל הנ״ל הפוסקים

 זה בדין דגם העין, מראית משום דינא מן לאסור יש
 העין. ומראית החשד מפני לאסור דיש

שאר וגם כן הריטב״א שמש״כ לע״ד והנראה
 שמן מפני הוא זה מטעם אסרו לא הפוסקים

 כאן דעד העין, מראית משום בזה למיחש לן לית הדין
 בהיתר, לתלות להרואים כשאין אלא לזה חששו לא

 ובש״ס בתורה מפורש שההיתר כיון הכא אבל
 שהוא יתלו מסתמא לכל ידוע ודבר ובפוסקים
 ראוי שאינו הריטב״א כתב שעכ״ז אלא במספרים,

 או בתער, •דהוא שיחשוב הרואים מן יש דשמא לעשות
תער כעין במספרים דגם יסבור ידיעה חוסר מחמת

דאסור.
 דפשחה דבעוה״ר זה דבזמנינו נראה לפי״ז אשר

בתער ג״כ מגלחים העם מדלת דרבים המספחת
 ומפורסם ידוע זה ודבר מורים, לקול שומעים ואינם
 אצל הרבה ומצויה קרובה החשדא א״כ העם, כל אצל

 בתער, לגלח הרואים ג״כ ויבואו בתער דהוא הרואים
 הרואים וחשד תער, כעין במספרים גם לאסור דיש

 הראשונים שכתבו אחרות מתשדות יותר הוא דבעניןזה
 העין, מראית מפגי דינא מן לאסור שיש והאחרונים

 אזלא והתורה הלבבות נתמעטו דבזמגינו גם ומה
 לכעין תער בין חילוק דאין חושבים והם ומדלדלא

 הגדר לפריצת סיבה היה זה דכל וברור והדבר תער,
 דמפגי הזקן, דגילוח החמור באיסור המתפרצים דרבו

 ומראית החשד מפני תער בכעין גם לאסור יש זה
 איסור דיש דס״ל הפוסקים מגדולי שיש מה מלבד העיז,
 מהרד״ף להרב בחיו״ד לדוד מכתם בס׳ וע׳ תער, בכעין
 שמ״ז( )סי׳ בחיו״ד סופר חתם ולהרב כ״ח( )בסי׳

 בתשו׳ השמים מן שאלות ובשו״ת אחרים, ופוסקים
 שאכמ״ל. אלא ע׳( )סי׳ בסופו ח״ה הרדב״ז

הרב דברי על לעמוד יש האמור כל עפ״י אשר
 דכתב ז׳( .סי׳ הג׳ )מערכת זוכר עין בם׳ חיד״א

 והכנה״ג הב״ח ע״ד דחלק פר״ח החב לדברי סמך שיש
 במה דם׳ הרא״ש מדברי מדעתינו לגזור לגו דאין

 רב זמן דאחר וכתב הנ״ל, ע״א( כ״ד )שבת מדליקין
 דברי ועל מהר״יעייאש לחרב דארעא עפרא ספר נדפס
דברי וכתב שרטט הרא״ש לשון שהביא המחבר הרב

 יהודה בית בשו״ת עצמו הרב ומיהו הנד, פר״ח הרב
 ועי׳ ע״ש, דינא לענין כגה״ג הרב עם הסכים רבו משם

 )סי׳קכ״ה והריב״ש ב׳( דין ומצה דחמץ )פ״ה בהה״ט
 זה י״ב( דין סוף דסוטה )ס״ב למלך ומשנה ורמ״א(

יעו״ש. דבריו תורף
 שום ליכא הרא״ש מדברי המחילה אחרי ולע״ד

סיעתא ולא הג״ל הפוסקים כל לדברי תברא

 ומראית חשד משום דהוי איסור דשאני סר״ח, להרב
 שהרב ומש״כ וכדכתיבגא, גזירות לשאר דמי דלא העין

 תימה שום כאן אין לע״ד עצמו, כסותר נראה מהרי״ע
 דברי על דארעא ■בעפרא מהרי״ע הרב שציין •דמה

 פר״ח הרב דמש״כ לומר הוא פר״ח, הרב דברי הרא״ש
 אינו דינא לענין אבל הרא״ש, דברי מיסוד הוא כן

 שכן הג״ל ב״י בשו״ת דעתו גילה וכאשר לו, מודה
 אם כי כתב לא ג״כ חיד״א שהרב ואעפ״י רבו, דעת

 גמורה ראיה שאינה ראה הוא שגם שנראה סמך, שיש
ליכא. נמי סמך אפי׳ לע״ד

 שדחה בסק״ט פ״ז( )סי׳ שם תאר פרי להר׳ב וע״ע
אינו זה דדבר משום חדש, פרי הרב דברי

 תיקון אלא בש״ם שיוזכר שצריך לומר גזרות בכלל
 אותה, ויתקן יחוש דהוא מאן זה ובכגון הטעות לחששת

 אוזן נטה לא גזירות בכלל אותה לחשוב באנו שאם
 דכל ודאי אלא אשה, חלב לאסור הרשב״א למש״כ גם
 מדברי חדש הפרי ז־מש״כ בעלמא, מילתא תיקון האי כי

 משום גזר ולא בחלב חיה בשר בשול שהתיר הרמב״ם
יעוש״ד. וכו׳ הוכחה זו אין העין מראית

 בכלל זה דאין הרב להוכיח שרצה שמה ואעפ״י
נגד בש״ם שיזכר שצריך לומר גזירות

 דגם הוא הרב לפי״ד י״ל הרשב״א, מדברי הפר״ח
 נראה מ״מ טעמא, מהאי לאסור לו היה לא הרשב״א

 הנ״ל מהגדולים כמה לדעת מוסכמים הם דבריו דעכ׳׳פ
להלן. בס״ד עוד שאבאר וכמו מוכרחים הם וגם

)סוסי׳ ביו״ד הטורים בעל רבינו מדברי נראה וכן
 וכתב התוספתא ע״ד לאסור הוא שהוסיף קס״ט(

 באחריותו שאינו אעפ״י אסור בפקדון שגם ויראה וז״ל

 כו״ע דלאו שנראה ואעפ״י ע״כ, העין מראית משום
 כלל לחוש אין דבכה״ג דס״ל מפני הוא בזה, לו מודים

 נראה וכן ע״ש, וש״ך הב״ח כדכתבו העין למראית

 הפוסקים כן ופסקו קג״׳ב( )סי׳ תה״ד הרב מתשו׳
 שם כתב• עצמו שהוא ואעפ״י לארמיווק לכבס שאסור

לחוש יש דעכ״ז שאסור, מידי מוכת לא דמהש״ם
לעבריות. ג״כ מכבס אם העין למראית

עכ״ם דבהנהו לדחות נטויה הדוחה שיד ואעפ״י
 אם מ״מ רז״ל, בדברי הגזירה עיקר הוזכרה

 מאי רק אם כי כאלו בגזירות להוסיף דאין איתא
 להם היה העין, למראית לחוש דיש בש״ס בפירוש דהוזכר

 בפירוש הוזכר דלא כיון לחוש אין בהנהו דגם לומר

7 אינה העין מראית של דהחששא בדבר טעם דש משום
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טו קדישא ,א סימן או״ח חלק הסבא
סא( )סי׳ המלך בגן הלוי מהר״א להרב ומצאתי

)סופ״ה לחומרא פסק והרמב״ם שכתב
 למיזל ראוי חשדא לגבי דוקא והיינו דעות(, מהל׳

 אבל וכו׳, הכיעור מן הרחק רז״ל שאמרו לחומרא,
 בעלמא דרבנן איסורא אלא בה דלית דנ״ד בכה״ג

 זה ואין יעו״ש, וכו׳ לחוש אין ריחא מוליד שמא
דרבנן, איסור ספק חשש רק אם כי ליכא אי מספיק

שפיר. אתי דכתיבנא מאי לפי אבל
מהרח״א הרב שהקשה מה ליישב יש האמור פי ועל

 )דף ע״ה לאוין לסמ״ג בנימוקיו •חיים נשמת בם׳
 הרגלים מאין מצא ולא דפשפש מרן דברי על ל״ד(

 איסור כאן אין דמדינא כיון מחצה על במחצה לאסור
 יחשדוהו שלא הרואים מפני אלא רבנן אחמור דלא

 דאע״ג מקשה קא דשפיר נראה ולכאורה ע״כ, כנודע
 פת בדין סקי״ג( קיב )סי׳ ביו״ד פר״ח הרב דכתב

 דמשמע ע״ש, אסור מחצה על במחצה דגם הנמצא
 להקל בספיקו דהולכין אע״ג דריבבן איסור דבכל

 על הקשו הרי הבא, וה״ה אסור מחצה על במחצה
 שם דהטעם ראיה דאינה כן להוכיח שרצה במה דבריו
 ודאי הוי נמי מחצה על דבמחצה משום דהוא כתבו

 )באות שם השולחן ערך הרב וכדכתב' ישראל בשביל
 ספק דהוי משום להתיר בדין בכאן לפי״ז אשר ד׳(,

 סעיף רצ״ח )סי׳ או״ח בשו״ע מרן וכמש״כ דרבנן,
 שיש מה דעיקר לומר יש דכתיבנא מאי לפי אבל ז׳(,

מדינא הוי דעיקרו וכיון דאורייתא, הוא לחשדא לחוש
דרבנן. במידי שהוא ואפי׳ להחמיר יש דאורייתא

קרבן הרב דברי על להשיב יש האמור כל לפי אשר
 הרב דברי על דד,קשה ע״ד( ד׳ )בדף אליצור

 שאסרו דמה מדבריו דמתבאר כריתות במס׳ שבע באר
 ברור דדבר כתב והוא דאורייתא, דהוי החשד מפני

דלישנא שמריהטת ואף מדרבנן, הוא חשדא דאיסור
 עצמו מביא אדם דאם נראה דשקלים( )פ״ג דתויו״ט 'ץ"־

כן משמע לא לדעתו דרחמנא, אמימרא עבר חשד לידי
יעוש״ד. מדרבנן דאיסורו אלא התלמוד מכל

אין במערכת ח״א אהרן מטה לד״רב ראיתי ושוב
 דהביא ל׳( )בדף תורה מתן מקודם למדין

 דבריו בכל צדק דלא וכתב אליצור, הקרבן דברי
 שהוכיחו ומהראנ״ח מהרד״ך דברי ממנו ונעלמו

 אסור דמדאורייתא התלמוד סוגית מתוך במישור
דברים והם התויו״ט וכדברי השד לידי עצמו להביא

יעוש״ד. פשוטים
 דאין יראה לבדוק המרבה היד דכל נראה אמנם

דאורייתא, דהוי הפוסקים כל אצל מוסכם הדבר
 תדור שלא ההוא בין לחלק לעיל דמש״ב דמלבד

 )פט״ו הרמב״ם מדברי מהרד״ך, למש״ב בשכונתו
 אין איש בלא אשה תשב שלא הט״ז( אישות מהל׳

 )לדף לע״ז בחי׳ הריטב״א דמדברי וגם ברור, החילוק
 דכתב וכו׳ כומרין בטובת אביי אמר מ״ש גבי נ״א(

להם שנראה העין מראית מפני הוא שאסרו דמה שם

 רלפי״ן שם עוד וכתב לע״ז, שכר כנותן שהוא לעולם
 הוא, דרבנן איסור דהא לקולא דמתגי כמאן דהלכתא

בשוחט ה׳( )סי׳ ביו״ד הפוסקים ממש״כ .נראה וכן
 דהאיסור העין מראית מסגי דאסור קדשים לשם

 בן גבי הפוסקים ממש״ב נראה וכן ע״ש, מדרבנן רק
 העין מראית משום דהוי אע״ג דרבנן דהוי פקועה

 י׳( סעיף טז )בסי׳ ומ״ש והראשונים, רש״י כדפירש
 אין דאורייתא, איסורא דאיכא דמשמע לוקה דאינו

 דתוססתא. ר״מ לאפוקי׳סברת הוא כן דמ״ש כן, לדקדק
)דף הצלמים כל בפ׳ הר״ן של דבריו דמפשט וגם

 נראה שם או״ז בשם אשרי והגהת ע״ב( מ״ג
 וספיקו מדרבנן אם כי דאורייתא איסורא דליכא
 דכתב ק״ז( )סי׳ ישנות הררב״ז מתשו׳ נראה וכן להקל,
 לא לדעתם כי ביניהם הפרש שיש אלא וז״ל בתו״ד

 הספק מן אבל בברי הנעבדות בצורות אלא אמרוהו
 ואלו להדיא, הר״ן כתב כאשר לחשדא חיישינן לא

 ואליו לחשדא, חיישינן הספק מן אפי׳ הרמב״ן לדעת
 ע״כ, להחמיר ראוי ע״ז בחשש ספק דהוי כיון ישמעון

 בחשדאדאזלינן ספק כשיש דבעלמא מדבריו דמתבאר
 הרב מתשו׳ מבואר וכן דרבנן, ספק ככל לקולא

 אמת זרע הרב וכ״ב ע״ש, לה( )סי׳ היו״ד מהרימ״ט
 הדבר דאין נראה ולכן ע״ש, ק״ה( )סי׳ יו״ד בה״ג

 כל על לתמוה ויש דאורייתא, הוא חשד דאיסור מוסכם
חת״ם וע׳ הצורך, כל בזה ביארו דלא האחרונים רבני

קכט(. )סי׳ יו״ד
 מחצה על במחצה פסק שמרן ממה לעיל ומש״ב

דהרמב״ם משום מידי מכרע לא הא דאסור,
 עי׳ להחמיר, דרבנן שהוא אפי׳ איסורי״שבת בכל פסק

 ושו״ע ובטור טומנין במה ׳ובפ דשבת פ״ק בהרא״ש
 באו״ח וע״ע קכ״ו(, )סי׳ אהרן זקן וביתשו׳ רמ״ה( )סי׳
 רב לחם בס׳ בוטון די ובמהר״א ואכמ״ל, שכה( )סי׳
 ומהדו״ב י״ג( )סי׳ מהדו״ק א״ה אהרן וביד ל״ג( )סי׳
 נ״ג )סי׳ בחיו״ד מהרשד״ם כתב לזה וכיוצא ו׳(, )סי׳
 )סי׳ ביו״ד השולחן הערך דבריו והביא קל״א( וסי׳

 מ״ה( )סי׳ ה״א חי כל נשמת בס׳ מהרח״פ והרב רי״ד(
 ולהרב תרי״ג( )סי׳ באו״ח פר״ח להרב וע״ע ע״ש,
 בליקוטיו יהודה מטה ולהרב ישם שלום ונהר רבה אליה

ע״ש. ע״א( סג )דף
 שיש דמה דס״ל הסוברין לדעת דאף נראה ומ״מ

מדרבנן, שהוא וחשדא העין למראית לחוש

 שנאמר עד דרבנן גזרות שאר כמו שאינו ודאי נראה
 דכיון משום שגזרו, בפירוש בש״ם שיזכר שצריך
 מהחשד עצמו להציל שצריך מהכתוב כן למדו דחז״ל
 שמעינן ממילא ע״ז, הזהירו הרבה במקומות זה ומפני
 ליזהר שצריך והשד העין מראית שיש מקום דבכל
 ומנא דקאמר דתלמודא לישנא מדוקדק ובזה בזה,

 שחז״ל צריד דאינו כלומר לחשדא, דחיישינן תימרא
 רק החשד מפני כן לעשות שצריך בפירוש יזהירו

להניח ציותה שהתורה מכיון לעשות אסור בסתמא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס17 מס עמוד יעקב בן אליעזר שלמה אלפאנדארי, ב - קדישא הסבא שו״ת



מצוד.( סמ״ק ראשון יום 0

ט׳. מצרה

 בפרק ומפרש תיראו, ואמו אביו י״ט( )ויקרא דכתיב ואמו אביו לירא

 סוחר ולא במקומי יושב ולא )בו( במקומו עומד לא ל״א( )דף דקידושין קמא

]בג[. )בז( מכריעו ולא דבריו את

ט׳(. מצוה פעמים כ׳ איתא )בכ״י ♦",ט ה מצו

ובכלל (.33) )כח( כמוך לרעך ואהבת י״ט( )ויקרא דכתיבחבירו_ב לאהוב

מצוריד הסט"?
 יהושע רבי אמר ]כ[ ובני סתר תייהא ביה חזי אבל תייהא ביה הזי דלא מילי הבי
 )מגילה עכ״ל עדיף, המדרש דבית המדרש בית לעשותו מותר הכנסת בית לוי בן

 עיר כל דאומרים דנהי בביתו מקום בכל הכנסת בית לעשות מותר תר, כ״ז(.
 הגג על להשתמש דרגילים לדידהו דווקא היינו הריבה סופה מב״ה גבוהין שגגותיה

עכ״ל. שרי, לנו אבל
 דברי בהן שיחזרו שירצו בזמן אימתי )שם( תנאי על אלא ב״ה מוכרין אין

 תשמיש ולכל וליחיד, פ״ה )שם( עולם ממכר אותן מוכרין אומרים וחכמים מאיר רבי
 המים, לבית ולא הטבילה לבית ולא לבורסקי ולא למרחץ לא דברים מד׳ חוץ
 מה כל והלוקח לחצר אומר ]יהודה[ ר׳ רגלים, מי לבית במי אי בה לכבס פ״ת

 לאחר פי׳ תפילה, של אמות ד׳ תוף להשתין מותר שמואל אמר יעשה. שירצה
]כא[. דמגילה בתרא פרק עכ״ל זמן,

 חד ורבינא אחא רב בה פליגי העיר אנשי במעמד העיר טובי מז׳ ]מתנה
 פרק עכ״ל במתנה, חול לתשמיש ב״ה העיר בני נתנו פ״ה, ]כב[, שרי וחד אסר
 ביון קאתי דמעלמא אע״ג מחסיא דמתא כנישתא בי האי אשי רב אמר העיר. בבי

 דמגילה בתרא פרק עכ״ל ליה, למזבניה מצא בעינא אי קאתו דידיה דאדעתא
4כ״ו( )דף

עכ״ל. זקינים, בסוד שם לעמוד לאביו המיוחד במקום פ״ה )כו(

הגהות ליקוטים
סי׳ )מגילה במרדכי כחוב כן וגם ]כ[ תלמיד המבזה כל י״ט( )ברכות ]כה{ 33
 הכנסת מבית דבר שום ליתוץ אסור תתכ״ו( המבזה ואפילו הבא לעולם הלק לו אין חכם

לבנותה. רק
 מ״ד(. הגהות י״ב )מצוה להתפלל, במצוה הכתובים הגהות ד׳ שייכות כאן ]כא[
דשרי. כמאן והלכתא ]כב[
 ואמו. אביו לכבד מצות מ״ח בסימן ואם אב מכבוד ]בג[

לעשות יכול שאתה כמוך שוד, כשהוא... פי׳ אדם, תולדות ספר זה בתורה. גדול כלל זה ]כד[
 לכן ט׳( )בראשית האדם את עשה אלו׳ בצלם כי עד... כו׳ ספר זה ממני שתסבול מה... לו

 ...ולהבקם ידו את ...ידו תאמר דכי ...ידו את וחותד ... שחתך מי ...לכבדו צריד אתה
ה״ד(. פ״ט נדרים )ירושלמי

ר״ל. בסימן משפט להטות שלא למצוה שיבות הגהות אלה כל ]כה[

החבטה אוצר תכנת ע״י חודפס69 מס עמוד מקורביל יוסף בן יצחק א - מצוריך הסמ״ק



סא ט מצוה סמ״ק משון עם

חבירו, לאהובלחבית אדם שבין שלום הבאת זה זכות^ לכף ומכריעו

 לרעך ואהבת בתורה גדול כלל ד׳( פרק כוהנים )תורת עקיבא רבי אמר

 )בראשית האדם את עשה אלו׳ בצלם כי ממנו ]גדול[ עזאי בן והוסיף כמוך

 כבוד על להקפיד לו יש עצמו כבוד על מקפיד שאינו פי על אף פירוש ט׳(

 עליו המלך ודוד להכירו אדם שבין שלום הבאת זו מצוה ובכלל הבריות,

 מאד כי והבן ודע ורדפהו. שלום בקש ל״ד( )תחלים בספרו כתב השלום

 על נחרב למה ראשון בית קכ״א( )שבת יוהנן רבי דאמר השלום גדול

בית דמים, ושפיכות עריות, וגילוי זרה, עבודה עבירות שלוש בו שהיו

מצוריך הסט״ק

 כדברי ]גראין[ יאמר לא הלכה בדבר חלוקים וחכם אביו היה אם פ״ה )כז<
עב״ל. פלוני,

]כד[. ל״א( )שבת תעביד לא לחברך סני דעלך )כח(

ליקוטים

 אותו, מנדין מיחד, לאחר הכם תלמיד
 התלמיד ואם בתשובה, כשיחזור לו ומתירין

 זה שיתרצה עד לו מתיריו אין חי חכם
לעצמו מנדה חכם תלמיד בשבילו, שנידוהו

 ולא התראה צריך ואין בו, שהפקיר לע״ה—
 החכם, שיתרצה עד לו מתירין ואין עדים
 שנידוהו מי לו, מתירין ג׳ החכם מת ואם
 נידהו אפילו נידוי עליהם שחייב דברים על

 ישראל וכל הנשיא חייבים שבישראל הקטן
בתשובה. שיחזור עד נידוי בו לנהוג
 :אשח בין איש בין מנדין דברים כ״ד על

 מיתה, לאחר אפילו חכם תלמיד המבזה
 עבד, לחבירו הקורא דין, בית שלית המבזה
 מי סופרים, מדברי אחד בדבר המזלזל
שיתן, עד אותו מנדין הדין עליו שקבל

 רע כלב כגון המזיק דבר בביתו שיש מי
 היזקו, שיסלק( )ג״א שיסיר עד אותו מנדין

 גוים של בערכאות חבירו על המעיד
 ישראל בדיני שלא ממון ממנו והמוציא

 שאין טבח לו, שישלם עד אותו מנדין
 העושה שני, טוב יום המחלל מתנותיו, מפריש
 המזכיר חצות, אחר הפסח בערב מלאכה

הבאי. בדבר נשבע או לבטלה, שמים שם

 כתב וא״ז השם, חילול לידי רבים המביא
 זקן המבזה מצוה, מלעשות רבים המעכב
 אכילת לידי רבים המביא מיתה, אתר ואפילו

 בחוץ חדשים וקובע שנים המעבר קדשים,
 טריפה שיצא טבח העיור, המכשיל לארץ,
 לחכם, סכינו הראה שלא טבת ידו, מתחת

 ועשה אשתו שגירש מי לדעת, עצמו המקשה
 להזקק הגורמים דברים לבינה בינו שותפות

 שיבואו לב״ד[ ]לבוא אותו מנדין לזה זה
 רעה, ששמועתו חכם דין, לבית שניהם

מרדכי. נידוי, חייב שאינו מי שנידה מי
 אינו חלקו ומת שנידה התלמידים מן אחד
 אין הגה״ה, תלתא, ביה דשרו עד מותר
 מורידין אין דבר בו שאירע זקן זקן. לגדות
 מחמת תלמודו ששכח זקן מגדולה, אותו
 ע״כ, ארון כקדושת כבוד בו נוהגין אונס

ד׳(. הלכה מגלחין ואלו פרק מו״ק )ירושלמי
 שמתעסק כגון שומעני דסני מדרבנן צורבא

 שרי זמר במיני ושותה מינין בספרי
ואשירי. סימני למשתמותיה,

 אותו מנדין אין נידוי שחייב אע״ם ת״ח
 או מומחה ביחיד לו מתירין וכיצד מהרה,

מותר או לד שרי לו ואומרים הדיוטות בג׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס70 מס עמוד מקורביל יוסף בץ יצחק א - מצוריך הסמ״ק



מצוו סמ״ק ראשון יום סב

 איכה בתחילת ונרמז בו שהיה חנם שנאת מפני )כט( נחרב למה שני

 שנאת שעונש ]לעינים[ הנראה דבר וזה )ל( ר׳ע׳ח׳ א׳י׳ב׳ה תיבות בראשי

 שנה ע׳ אחר מיד נגאלו הללו עבירות ג׳ בהן שהיו אותן כי מאוד גדול חנם

 השלום גדול .מאוד כי ודע )לא(, קיצם נגלה לא חנם שנאת בחן שהיו ואותן

 ושלום זרה עבודה עובדי ישראל אפילו (34) בו שינה הוא ברוך שהקדוש

 עצבים חבור ד׳( )הושע שנאמר אליהן ליגע יכולה הדין מידת אין ביניהם

 ומדור הטבול מדור ולמד וצא יאשמו, עתה לבם חלק אבל לו הנח אפרים

 שנאמר בעיקר ידם שפשטו הפלגה דור מרובה חטאתם איזה הפלגה

 ואילו בעיקר ידיהם פשטו לא הטבול ודור שם לנו ונעשה י״א( )בראשית

 שונאים והיו גזלנים שהיו לפי המבול דור אלא נשטפו לא ואילו נ&טפו

 הארץ כל ויהי י״א( )בראשית בהו כתיב הפלגה ובדור נשטפו זה את זה

 לברך כלי הקב״ה ביקש שהרי השלום וגדול אחדים, ודברים אחת שפה

 )תהלים שנאמר השלום אלא הברכות כל מחזיק כלי מצא ולא ישראל את בו

 י״ב(, משנה ג׳ פרק )עוקצין בשלום, עמו אח יברך ה׳ יתן לעמו עוז ה׳ כ״ט(

 ואם בשלום. חותם נמי עשרה ושמונה בשלום חותמת נטי כחנים וברכת

 נחשב הוא ואפילו מחילה ממנו לשאל יתבייש אל להכירו שחטא אדם יודע

 פ״ו( )יומא ומצינו אנחנו אחד איש בני כולנו כי לכלום נחשב והכירו לגדול

 יום בערב טבחא ההוא בהדיא מילתא ליה הוה הדור גדול שהיה רב

ואמר טבח לאותו הכשילו ופיו לפייסו טבח אותו לבית הלך הכיפורים

יד צור ט הפט"ה
חסדים. ובגמילות היו בתורה שגדולים לן דקים )כט(

שנאת אבל לפייסו יודע לחבירו דבר שהעושה רעה איבה הנם ושנאת )ל(
שמעתי. לפייסו, יודע אינו חנם

 ג׳ בו שהיו ראשון בבית כי המינים לתשובת גם קצת טעם ליתן ויש )לא(
 פסקא לא עדיין חנם שנאת מפני שחרב שיני בית אבל בהן חזרו כשגלו מיד עבירות
 י״א( )ישעיה שנאמר מבנינו חנם שנאת ויסיר יחישנה בעיתה הקב״ה כן ואעפ״י

]סמ״ק*[. אפרים. קנאת וסרה

הגהות ליקוטים
שאינו ח״ח כל כ״ג( )יומא כדאמר ]כי[ לכבודו לנדות הכם לתלמיד שבח ואין לד,

והא תאמר ואם ח״ח, אינו כנחש איבה ; נוטר לו אסור ואז בפרהסיא שביזהו לא אם
תטור ולא תקום לא י״ט( )ויקרא כתיב מהילה, שיבקשוהו לא אם נכו[ למחול
משום אבל בממונא מילי הני לומר ויש ]כז[. מרדכי

.׳גמ שאני, תורה כבוד זקנתי. ואני י״ה( )בראשית שנאמר 34
תמצא ונידויים חרמות של הגהות כל ]כז[

וע״ש. שם להעתיקם וראוי ר״ל( )מצור! משפט להטות שלא במצות
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סגם מצוד.סמ׳קממוון ירם

 שיש שכן כל טבח, לאותו והרגה מידו הקרדום ונשרה לכאן רב כא למה

 נותן שאפילו בהדיא טילתא ליה דאית טחכירו מחילה לבקש אדם לכל לו

 שנאמר מחילה ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו שבעולם הממון כל לו

 ומניין בעדך, ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה כ׳( )בראשית

 הוא ודין וגו׳, בעדך ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהא שלא צ״ב( )ב״ק

 י״ז( )ר״ה וידוע שעיוות, מה הקב״ה לו שימחול צריך הוא שהרי לו שימחול

 ועובר עון נושא ז׳( )מיכה שנאמר לו מוחל הקב״ה אין לו יטחול לא שאם

 )תענית מצינו וכן פשע, על עובר שחוא למי עון נושא חוא למי פשע על

 רבי ובא נענה ולא רננות כ״ד ואמר התיבה לפני שירד אליעזר ברבי כ״ה(

 גדול שזה מפני לא ואמרה קול בת יצתד. ונענה מלכינו אבינו ואמר עקיבא

 מחל לא ואם מידותיו, על מעביר אינו וזה מידותיו על מעביר שזה אלא מזה

 מת ]ואם[ )לב( יבקש לא ויותר פעמים ג׳ עד .ממנו ובקש ראשון בפעם אדם

 שדיברתי זה ולפלוני ישראל אלו׳ לה׳ חטאתי ויאמר קברו על אדם בני י׳ יביא

 בית שהרי קורח( פ׳ )רש״י המחלוקת קשה כמה הראשון לענין אשוב עליו.

 ובמחלקתו כ׳ עד מעלה של דין ובית שנה י״ג עד מענישין אין מטה של דין

 פאה )ירושלמי הרע לשון לספר מותר וגם שדים יונקי אפילו נאבדו קורח של

 אחריך אבא ואני א׳( )מלכים שנאמר ]כח[ מחלוקת בעלי על ה״א( פ״א

 עילה חגית בן אדוניה נהרג מה מפני )שם( אמרו וגם דבריך את ומלאתי

 יהיה הקדמוני משל גם תקמ״ט(, עמום )ילקוט המחלוקת בעלי להרוג מצאו

 הם ואם ישברם לא שבגבורים גיבור ביחד שבטים ג׳ אדם יקשור אם לעד

 מאותה חוץ תקנה יש השנאות לכל והנה ישברם. קל שבחלשים חלש יחידים

 אותו מוציא היא כי הקנאה מן לבו בכל אדם ירחיק לכן הקנאה מפני שהיא

 בעצמות רקב מביאה גם ]כט[ ד׳( פרק )אבות חכמים שאמרו כמו העולם מן

 אחאי כרב קנאה לו שאין ואשרי־מי קנאה, עצמות ורקב י״ד( )משלי שנאמר

)לג־לז(. (35) קנ״ב( )שבת עצמותיו נרקבו שלא יאשיה בר

מצוריך הסט"?

שמעתי. נא, שא אנא משה שאמר כמו )לב(
 המקוז על עצמו יתלה לא אומר יהודה רבי נ״ח( מציעא )בבא תניא )לג(

כ״ה(. )ויקרא ויראת, בו נאמר וכן ללב המסור שהוא דמים לו כשאין

הגהות ליקוטים

ליה, קאמר כמותו דמכזב בזה פסלו דלא סגן ר״י בשם מצאתי יראים בספר 35
רל״ב. ובסימן קכ״ג בסימן עיין ]כה[ אתה עמו בנצותו להכירו שאמר אדם לויד.
את מוציאיו והכבוד והתאוה הקנאה וכטז זה בשביל מלקות חייב איו כממזר מכזב
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מצה, סמ״ק ראשון יום סד

מצוריך הפט״ס
 הזהיר לא תונו אל ובמצות בתורה שאתך עם נ״ט( )דף הזהב סרק תניא )לד(

השם. יראי על אלא הכתוב

עמיתך, קרוי שאינו להונותו רשאי אתה אותך הונה אם במדרש ואמריבן )לה(
ע״ב.

 ביה אמר גביהא רב ועדעדד. ודימונה קינה ט״ו( )יהושע דכתיב מאי )לו(
 שצערו, צער מחמת פ״ה הבירו, על — כעס פי׳ — קנאה לו שיש מי כל טעמא
 רב אמר וסנסנה ודמונה צקלג דין לו עושה הקב״ה מלבו ומסירה עליה ודומם
 ודומם מזונותיו, לשערי לחייו ויורד ממנו שגוזל לגימה, צעקת לו שיש מי כל אחא
מצאתי. ז׳(, )דף דגיטין פ״ק עכ״ל. דין, לו עושה בסנה שוכן

 לשאב שהלכה באשה מעשה רגזנותא, אלא בידו עלה לא רגזן קפרא בר דרש
 המים ונפלו כדה ושיבר וכעם בעלה ובא לבא ואחרה עדן מגן מעיין לה ונזדמנו מים
 היה כעסן היה לא דאם רגזנותו אלא בידו עלה לא היינו המכה וחייתה רגלו על

מ״א(. )דף דקידושין. פ״ק עכ״ל יקרים. בדמים אותן מוכר

 גדולה דברים בג׳ אונאה, משערי חוץ ננעלו השערים כל חסדא רב אמר )לז(
 בממוני זה להישבון ניתן לא וזה להישבון ניתן שזה ממון מאונאת דברים אונאת

נענה דברים מאונאת הצועק וכל ויראת, נאמר לא וזה ויראת נאמר זה בגופו וזה

הגהות
 כ״א(. משנה ד׳ פרק )אבות מהעולם האדם
הוא, גמור לאו בדבר עדים יש אם ]ל[

מהר״ם.

ליקוטים
 ליה, קאמר כמותו דמכזב בזה פסלו דלא
 לו אמרתי משומד שקראני לפי אמר ואם
 לעשותו שינית שחלילה עשה בטוב ודאי כן

 אתה לו אמר אם הכי ואפילו חיים, בה׳ כופר
עכ״ל. ולאם, לאב שחירף לפי כפרה צריך נידה בן

 שדינו ממזר כמו או ממזר להכירו בקרא רבותי לפני דנתי דברים מאונאת חשובת
 ובזה כפרעה, כמוך מי מ״ד( )בראשית ואומר בכהן כעם והיד, (,ד )הושע שנאמר ממזר כאילו

 ימים ז׳ נזיפה חייב פסול בקריאת וכן כן, נהגו שלא לפי הנה בבאי קהלי את הזהרתי
 תרצח דלא לאו משום ]ל[ מלקות חייב התורה ומן התפילה זמן כל בעצמו נידוי ונוהג

 פסול שהוא ברשע אבל עבד, או ממזר כגון בקהל לבא כשפוסלו ודווקא וסומקא, בהיורא
 לעדות פסול ולתרץ מישחמיט דמצי פסול בקורא שכן וכל לחייו, עמו יורד אך לא מלקות

 כמו קאמינא מזון ומוכרת פונדקית זונה אנא הזונה בבן כמו קאמינא ]קורבה[ )קרובה(
 קרובי בעי׳ יפלה ואל מלקין, מופקרת אבל ד׳( )יואל בזונה הילד ויתנו וכן הזונה, רהב
שמ״י. זק״ן מנחם ב״ר אבגדור מני לך. יוסיפו וחיים ושלום מזומן אני אוכל אשר לכל בי עמי

 רעים עליו ירבה והמתבייש המבייש לפי הכל ממזר לחבירו הקורא ועל תשובה. עוד
 ויבקש יחף אבותיו קבורת על וילך צדקה ויוזן וילקה וב׳ וה׳ ב׳ ויתענה מטובו ממנו ויבקש

 ולכוף לקנוס בידם כח ויש בנידוי, וישב העיר טובי עליו יחמירו בכך רגיל ואם מחילה,
קז(.—ק״ב סי׳ ב״ק מרדכי )עי׳ ראב״ן. עכ״ל עפר, שוכני בכבוד יפגמו שלא גדר ולגדור הפושעים

 לפי אלא אותו קונסין אין שלוקה משמע התלמוד דמן אע״ג ממזר לחבירו ]הקורא
ק״א((. )כלל אשירי. תשובת הלכה, עוקר דמנהג המנהג
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.,י מצויה

 פירוש לבבכם. ערלת את ומלתם י׳( )דברים דכתיב לבבו ערלת וליטול

בספרו כתב המלך שלטה וגם שיוכיחנו מי ולאהוב התוכחות את לאהוב

יד מצור ק ד,סט"
 לא בהר( )פרשת כהנים בתורת תניא (.36) ה׳ אני כי כ״ה( )ויקרא שנאמר מיד
 לו יאמר לא תשובה בעל היה אם כיצד (37) מדבר הכתוב דברים באונאת תונו
 יבא נבילות שאכל פה לו יאמר לא גרים בן היה אם הראשונים, מעשיך זכור

 ואבד, נקי הוא מי נא זכור לו יאמר לא עליו באים יסורין היו אם תורה, וילמוד
 היו וכן ללב, המסור דבר שזה יודע שאינו למי חכמים דברי השואל זה ובכלל
 תבואה מכר שלא ויודע פלוני אצל לכו יאמר לא תבואה ממנו מבקשין חביריו
 שמתוך אשתו באונאת זהיר אדם יהא לעולם רב אמר נ״ח( מציעא )בבא לעולם.

 מיום דאר״א לאלתר ממנו נפרעין פי׳ — לבא קרובה אונואתה מצוייר. שדמעתה
 ל״ט( )ונהלים שנאמר ננעלו לא דמעה ושערי תפילה שערי ננעלו המקדש בית שהרב

 ביתו בתוך בתבואה זהיר אדם יהא לעולם יהודה רב אמר תחרש. אל דמעתי ואל
 גבולך השם קמ״ז( )תחלים שנאמר תבואה עסקי על אלא לביתו באה מריבה שאין
 בביתו מצוייר. ברכה שאין אשתו בכבוד זהיר אדם יהא לעולם חלבו א״ר וכו׳ שלום

 אמר בעבורה, הטיב ולאברם י״ב( )בראשית שנאמר אשתו בשביל אלא אדם של
ג״ט(. )ב״מ הזהב פרק דתתערו, היכי כי נשיכו אוקירו מחוזא לבני רבא להו

 שיצא פי׳ — שומעניה דסני מאן האי י״ז( )מו״ק מגילה במסכת ואמרינן
 גויה בין אחר פי׳ שטייא, גייפא פי׳ וש׳, בג׳ לבזויי שרי בודאי — רע שם עליו

 נמי ואמר שומעני. דסני תלמיד נידה יהודה כרב שמתא, גערה פ״א שפחה, בן
קע״א(. אונאות )הלכות סמ״ג. לשון עבריינה, למקרייה שרי אדרבגן דעבר מאן האי

ליקוטים
 ושמעון שמעון את שהכה בראובן מעשה

 לראובן קראו חם שלבו בעוד שהכהו בשעה
 ורצה יצחק ה״ר לפני לדין וירדו ממזר

 בשביל דין לו יעשה שמעון שגם ראובן
 והביא יצחק הר״ר ופטרו ממזר שקראו
 כי והיה י״ט( )דברים דכתיב ראיה לדבריו

בתשובת. מצאתי והשיגו. לבבו יחם
 עליו שיש נראה כנען לחבירו הקורא

 כנען, היינו דעבד עבד לחבירו הקורא כמו
רבינו[. מורי ]לשון

 עולמית, מחילה לו אין רע שם המוציא
 על רע שם להוציא שלא קדמונים תקנת

רע״ז(. סי׳ יו״כ )הל׳ א״ז המתים,
 שם להוציא שלא חרם קדמונים תקנת

תמהו רבים עפר שוכני שהם המתים על רע

 תנחומא דרבי אגדה ומצאנו ככה על ראו מה
 אמר תוסף( אל הפסוק )על ואתחנן פרשת
 הכעס כל עולם של רבונו הקב״ד. לפני משה
 תחת קמתם הנה ואמרת וכו׳ למה עלי

 יצחק אברהם חטאים אנשים תרבות אבותיכם
 אמר כך לבניהם שאמרת היו חטאים ויעקב

 החטאים מחתות שאמרת למדתי ממך ליה
 אמרתי אני ליד. אמר בנפשותם האלה

מרדכי. באבותם. ולא בנפשותם
 ]לחשוד סד, פתחון לאדם שיש היכא 36

 )במדבר שנאמר משום להודיעו צריך חבירו[
מרדכי. ע״כ ומישראל, מה׳ נקיים והייתם ל״ב(
 על בדברים חבירו את ומקנטר המצער 37

 תשובת לה׳, דום ל״ז( )תחלים נאמר זה
ב׳(. סי׳ י״ז )כלל אשירי
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שסז מצוה סמ״ק חמישי יום

 בא לו •לא אוטר אם אבל דבריו להוכיח לו שאין בדבר היינו כמכחיש נאמן

 )רעג(. נאמן אז בו ובנוגע וראר^דיין

רכ״ג. מצוד.

 רבותינו ודרשו עמיתך, תשפוט בצדק י״ט( )ויקראדכתיב_ צדק שפוטל

 אומר ואחד יושב ואחד עומד דינין מבעלי אחד יהא שלא ל׳( דף )שבועות

תלך דלא לאו יש בזה וגם דבריך, קצר לו אומר ואחד צרכיך כל דבר לו

מגוריו הפט"?

 אשכחיה והדר לוה קאמר ולא אשכחיה נ״ד( דף )גיטין רבא אמר )רעג(
 משמע כך, עושה ■הוא שנאה ידי שעל לומר לנו שיש לפי נאמן אינו ליה ואמר

 כרבא והלבתא שותק אין ואפילו בידו אין אפילו עניין בכל נאמן מיד ליה אמר הא
 מהתת עושה דהיה ההיא כגון בידו שהיה מי כל דינים, ג׳ יש זה ובעיניין אביי, לגבי
 אכלת כגון לעולם בידו שאין ובדבר להכחישו, יבול דמי שותק היה לא ואפילו נאמן
 בידו שאין ובדבר מהימן, לא שתיק לא ואי מהימן שתיק אי נרבע ושורך חלב
 טהרות גבי התם רש׳ כדם׳ ורבא אביי פליגי בהא אחרת פעם בידו היה אבל עתה

 כרבא והלכה שותק אינו ואפילו נאמן ליה ואמר דאשכחיה היכא דלרבא עמד שעשיתי
 לו שאמר כגון לידע לו שיש בדבר מילי הבי דנאמן בשמעתין ז־אמר ושותק כדפי׳,
 בפגיד שלא יינך נתנסו לו אמר אם אבל הלב דאכלתי דומיא בפניך יינך נתנסך
 הדבר. בירור יודע היה שלא לפי השיב לא שלכך כהודאה אינה שתיקה אותה ושותק

 מהימן דלא בגברא היינו מהימן לא שותק אינו כי ביהו שאינו הדבר שאמרנו ומה
 דנאמן רבא דקאמר סמיא גבי כדאמר מהימן יתרי כבי ליה מהימן אבל תרי כבי ליה
 אחריני ממילי שבן כל משבים פחות שבערוה דבר ואין שבערוה דבר דהוי פי על אף

 אומר היה שלא בו מכיר אתה כלומר הכי ר״ל תרי כבי עליה מהימן ופי׳ דנאמן
 כך לומר ,ממהר ואינו מיושב הוא וגם אסור שהיה בודאי יודע היה לא אם האיסור

 יחיאל ורביגו פקפוק, בלי המעשה היד. דכן בגויה ליה קים לא אם המעשה היה
 גבי דווקא אלא לאיסור מהני יתרי כבי עלן מהימן אמרינן דלא אומר היה מפריש
 מהימן דלא לעולם לומר יכול איסורין שאר וגבי יין גבי כמו בעלמא אבל זינתה

 שהפסידה הבית לבעל מילי הבי לאוסרו נאמן שאינו דמה אומר וריב״א ודוחק. ליה
 שליח חבירו עושה וכשאדם הכי. לומר הוא ודוחק אסור אדם בני לשאר אבל שלו

 כשסומך תרי בבי עליה ומהימן בידו .דהיינו נאמן המרתף מבית להביא או יינו לשמור
 בפרק התו׳ עכ״ל שליח, עשאו דלא היכא דווקא היינו שותק דבעינן והא עליו

 ובבל מקום בכל הבית בעל אצל המתארח נטמאו(. ■ד״ה ס״ד, )דף בקידושין האומר
 עליו לשאל צריך ואין מותר זה הרי התוך[ ]ודג וגבינה יין או בשר והביא זמן
 ולא כשר שאינו מוחזק ואם בלבד יהודי שהוא יודע אלא מכירו שאינו פי על אף

 על יין שותה אינו ונתארח עבר ואם אצלו להתארח אסור אילו בדברים מדקדק
 הכ״ו(. פי״א אמורות מאכלות )הלכות המיימון עכ״ל עליו, כשר אדם לו שיעיד עד פיו
 ואחוי, שלח ליה אמר דמצי מים בעל גבי כדאמריגן ולבדוק לדבריו לחוש ויש

נטמאו(. ד״ה בתוספות )שם האומר בפרק עכ״ל
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רכ״ג מצרה סמ״ק יוס^שי שסח

 בתורה שאתך עם עמיתך רבותינו ודרשו לזה. וקשה לזה רך פירוש רכיל

 ודרשו )רעד(. דינן ים ]ד[ להק פירוש יפה, לדונו השתדל (395) ובמצות

 להושיב דין בית רצו אם אבל לעמוד דינין הבעלי שצריכין ועמדו רבותינו

 לתלמיד הארץ עם ואחד חכם תלמיד אחד ואם )ערה(, מושיבין שניחם

 דינין בבעלי מחלוקת וקאט׳ מפצירין, אין הארץ לעם לישב טפצירין חכם

 בשעת אלא אמר לא נטי דינין ובעלי בעמידה הכל דברי בעידים אבל

 בעמידה ועדים דינין בעלי הכל דברי דין גמר בשעת אבל ומתן משא

 ותלמיד )רעו(, דמי שפיר דיעבד אבל לכתחילה טילי והני בישיבה, והדייגים

 תחילה לתובע שנזקקין מ״ו( דך )ב״ק אמרו גם מיושב. לכתחילה חכם

 שלם לו שאומר ואבד ־משכון לך מסרתי אומר וחלה מנה תבעו שזה כגון

 דך )סנהדרין התוספות ופירשו משכונך, הפסד ישלים ואחר תחילה המנה

 בדין דאי לחבלות זמן נוחניין דאין חבלות בדין וזהו אשרו( ד״ה ל״ה

 העדים שהיו כגון נמי אי יום, ל׳ זמן לו יש הלא מינא נפקא מאי אחר

 לנתבע נזקקין דנתבע נכסיה דזילי היכא אבל חים, לילך~במדינת רוצים

אמר וגם מיושבין. התובע ועדי ללכת רוצים הנתבע עדי אי נטי אי תחילה

טצוריד חסם"?
 מכל או שניהם של וגזל מגניבה זה את זה שתובעים אנשים ]שני )רעד(

 המגו לוו בכתובות כדאיתא (396) להם לחקק .דין לבית אין בעבירה הבא דבר
 דקאמר ליה מזדקקיגן לא לקמן איחיה אי ומסיק נפרעין אין אבוד. של בנכסים

 תשפוט בצדק שנאמר בנשירים אלא בדין להתעסק לגו אין כי להו מנגדינן נגודי
חיים. עץ עכ״ל יפה, ]לדונו[ השתדל ובמצות בתורה שאתך עם עמיתך

 לאמור רגיל היה הוא מעצמן יושבין דינין והבעלי טענות וכשמקבל )ערה(
 להם לומר הדיינין רוצים אם כלומר מושיבין להושיב רצו אם כדאמר לישב להם

 במסכת כדמוכת לישב, יכולים אין מעצמן אבל לישב יכולין לישב דינים לבעלי
תקי״ד(. )סי׳ תשב״ץ עכ״ל ל׳(, )דף שבועות

 דין בית בציווי דיגין לבעלי לצוות רשאין הדיינין שאין מקהרביל ר״י בשם
 צווי דינים בעלי על עליהם שאין ציוויים בעבור יותר מחוייבים ואינם אמת לומר

תר. עכ״ל הפסק, יפסקו עד
 עומז־ין דייגין שהיו עדותן שקבלו דיינין נ״ו( )דף בסנהדרין מדאמרינן )רעו(

עכ״ל. הדין, בגמר דיינין !וגבי (397) עדים גבי הדין הוא ומסתמא השם מברך גבי כשר

ליקוטים
 ח״ת, בזכות להפך שיש פירש ור״י 395

אגודת
 כגון איסור לדבר אפילו לאדם משביע 396
רכ״ס(. סי׳ פציעא )בבא פרדכי לי, גנבת

 בדיעבד עדות עדותן סיושב שהעידו 397
 סי׳ )שבועות מרדכי מהר״ם, הוכיח וכן

תשס״א(.
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שסט •כ״ד רב מצוה סמ״ק חמישי יום

 ובס״ג איש, לדין קודם אשה ודין אלמנה לדין קודם יתום דין ק׳( דף )יבמות

 דדין נראה ולי חכם לתלמיד קודם אלמנה דדין פסק ק״ו( סי׳ עשה )מצות

 גבי ק״ח דף )כתו׳ גזרות דייני שגי פרק כדאטרינן )רען( קודם חכם תלמיד

 דכבוד עשה עשה והאי עשה האי אמר קמיה דיחטי דינא קאי דהוה ענן רב

 בדין. יושבין אין זה את זה ששונאין חכמים תלמידי ב׳ וגם עדיף. התורה

 (398) בגמר אבל בעיתו, פשרה אי בעיתו דינא אי דינין לבעלי לומר ומצור.
 )רעס(, .קניין צריכה ופשרה )רעה(, לבצוע רשאין ןשאי הכל דברי דין

 לכף שידונו שמתוך זכות לכף חבירו לדון זה ־ובכללביחידץ (400) ופשרה

 מעשה וכן לחובה, העולם כל יכריע פן לבוראו וישוב חוטא אינו שוב זכות

קכ״ז(. )דף שבת במסכת

להטות. רביס אחרי כ״ג( )שמות כדכחיב הרוב פי על הדין לפסוק

שני הדיינין יוסיפו יודע איני ]אחד[ אמר אם אבל כ״ט( דף )סנהדרין

מצוריך הסם"?ן

 ה״ט( פ״ג )סנהדרין בירושלמי אמדינן הארץ. עם דין לפני שכן וכל )רעז(
 ג׳( א׳ )מלכים שנאמר טענווזה ולשנות דינין בעלי של הטענות לשמוע הדיין שצריך
 ס״ג עכ״ל החי בני זה אומרת וזאת ]פב[ בני זה אומרת זאת המלך ויאמר
ק״ו(. )עשין

 פשרה, לעשות מצות דין גמר ואחר שבועה חיוב שיש במקום ומיהו )רעה(
עכ״ל.

)שם(. ס״ג עכ״ל (,399) קניין צריך לא מחילה אבל ר״י ופסק )רעט(

הנחות ליקוטים
 לא אופרת וזאת הפת ובניך החי םב(1 פלוני זכאי אתה פלוני היינו דין גמר 398
הפת... בנך כי פירש ור״ת שבועה, חייבוהו או חייב אתה

ופסק פיהם, על נבר נתן או כשנשבע דדווקא
 יכול אינו בעדות שנוגע או פסול עליו יזבל ואם גמר נסו הוי העדים שראו יאחד פהר״ם
תרפ״ח(. סי׳ )סנהדרין מרדכי דין, בבית שהעידו לאחר לפוסלו

 בעין הפשרנים שיאמרו לאחר אפילו פשרה ידי על שהייה דמחילד, משמע בדרג מיהו 399
 על שמחל אדם תר״ם(. סי׳ )שם מרדכי לא, מחילה בשאר אבל בטעות למחילה ודמיא קניין

 יהא שיאמר עד למוחל נשפייסו מחילול הוי קניין בלא אפילו שכגגדו לו שנתחייב השבועה
 לד מוחל אני מחילה דין תרפ״א(, סי׳ )שם מרדכי לך, מחול בחדיא אמר כאילו הוי כדבריכם

 )כלל אשירי תשובת מחילה, זה אין משלך ליקח רוצה איני אבל במתנה לד נותן אני או
א׳(. סי׳ ס״ג

 שלשתן דעת שיהא בעינן אלא פשרנים ד׳ או ג׳ כשיש רובא בתר אזלינן לא בפשרה 400
תרע״ם(, מי׳ )סנהדרין מרדכי קניין, בעינן לא פשרנין דבג׳ נתב ט״ע ור״י שוה,
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ץ!>ולי ־ /אק0

 ועש סא דן שם

 בדשייתוסרמשם
סי׳קכס ט/ט״יל

 שדדןע'1ספ1יה

 מיזלקכט

 דניטין נעוספיע

 ובתוספוע. נד דן

 סס דף דק״לזשין
 קכז. סזי״ידסימן

דן. מיטין ובראש

?״•

רבד
 יש ויקרא

 םנועועדןל

פסנלססיניא

חמישי יום
 מיסידית&ילע ייימן* מים לשים במקום,שיוכל ה״נזלנקא לזיוף נוי

כינס:. אכל שלוקתושישלנשמת- אזייןתחתאזיע
לא,פירשו ושתא יטרח לא כחכם. מגע כשטל

היבא מתעסק דרך ליגע רגילותהוא מגולה כגלי אבל כתכית* אלא כן
 • כננכאסור נתפס אינו אם יינו כין נוועומד המובא • ובא יוצא דאין
 ואם • אחר דכי אז תרנגזלתי אחר רודף אני ולומר לישמט לו שיש כגון

 והמושר לראזתהגויתזא^• שיוכל סדק אז חלון יש אם או ,ענבמות נתפס
 " כלכד רקשתזרתמפתת ליה מסר מיתדצא כשר •ין לגוילמשמטכו מפתח

 הודיעו עמך!לא הגוי ברשות יין הניח ואם טהרות: גכי אתריפן והכי
 שומרים אינם יהודים1דאתריהמיםעע שהזאשכתמיתר פי אטעל שהפליג

 אתר ואם נאמך יינך הכיתנתנסך לכעל אמר שהשומר והיכא אתהשבת-
 עי• כני ליס מסימן ואפילוא א,מ מילי :הטי{ הבעל ביד הרשות אזמרו

 יבינו בשם עם יבינו. בלפירש היקמהני* דבעג הכחשה זדזקא ■ מאמינך
 סיס ונס ייעי איש קלוניפוס לכל ואסור אוסרת שותיךשתיקה הוא אם אכל

 יכינו נשם יסיאל יבינו אופי אפי׳ להתיר אתר דאדם מזעלתהכחשה ואין

 סיין אענסל •הודסשפלפלין זאזמרהררבי נאמן• שותק ואם לעצמו•

 מאפינו: 1לועיםאינ 3 מהשאמר1 •נאלחנןדוחאבדברשיוכללידע
 עיי לידע לי שיש כמקום ואפי ־ לכ), כוסאי בדבר בהכחיש־היינז כאמן שאיכו

כן ואחר שעה לפי שועין אם "עד הא)ר £כ יןרא ס£ רז)3ד ת,?יכ5

וס. מסשסועק מנסישווחומם נוגעכונאתן: 1העע
אסע אססוא נששסיסמסשב 1

 שע^סמנא^ו מ'המפקיד3 5דאולמי ובשמיה כאכילה התלות מצות ■שלמו
וט: דמיא נהולאס |.בל, חצותהתלוים אחל ־ ודרבנן

,טזיסססימןיז • קו סימן עשין ממג ונא: סלכועפכ ימנם

יהא רכותיכזשלא •ודרשו עמיתך תשפוט כדלתיככצדק צדק לשפוט
 כל דבר לו אזמר ואחד • שכ1זאחדי עומד דינין מבעלי אחד

 רך רכילנפיר תלך דצא לאו כזה יש גם • דבריך קצר צו אומר ואחד צרכך
 פיר יפה ובתצזתהשתדללדזנויפה כתורה שאתך עם עמיתך דרשינן1לזה(

 דק* כית רצו אם אכל • לעמוד דינים שצריכיןהכעלי ועמדו דינו: להקדים
 • האק עם והאחד חכם תלתיד האחד ואם • מושיבין אתשניהם להושיב
 אכל דינים מחלזקתכבעלי זקאמר • האדן לעם לישבזלא מכצירין לחכם

 תשא בשעת אלא אמרן לא כתי דינין ובעלי • בעתידה הכל לדברי בעדים
בעמידה הכל דברי דין גת כשעת אכל ־ וחתן

 דייני׳שקנלו מדאמ׳נסנהדרין4 שהעדים לכתחלה חילי והני :4ודייני"כישיבה

עדותן כפרידה

חריי/ו/א ?)שי•



1**
 •רשהד״ניס מד־1>דימןנע

 השם: מכרך גני • כשר יטמדין

 ע-דיס גני הדין הנא מסתמא

יןיגכ:7 נגמר ד״נין וגס

סנהלרילןיטיר
סעםי׳ינסנועי׳ל  שידינו שחתיך לכףזכית תכירי לדון זה ככלל

וישיב אני רק תוטא אין יחשוב זכות לכף

קיו מהדרין הלכות
:דחי כדיעגד&פיר ישבו אם אכל בעמידה
למג פט רק כהד ק אתר) ונס תיושב־ לכתתלה חנם ותלמיד
* סי טחע לאיירח אתוס זה ששונאין חכחיס תלמידי שכי תכתים

דןמוסמג בין לתובע שנזקקין אחרו וגס • כדין משכין אינן
חי* קי סימן לאיק הריני ותכרתו .משטן לך חסרתי אימר והלה מכה תובעו שזה בנק תחילה

גד סיק הפסד ישלם כך ואחר תחלה החנה את שלם ליה אתר לי שיחזירני הובעו
לה דן< סנהדרין זמן מתנים דאין תכלית דין שהיה כמן דוקא זהו ופירבתוספות חשכינך•

היכא אכל • למס זתן לי יש מיני'הלא נפקא מאי אחר כדין דאי לתכלית־
ללכת רוצים הנתבע עודי נמי אי לנתבעתקילה נזקקין נתבע נכסי דזיל

טור ק דן ־׳בעזת אשה ן די י • אלמנה לדין קידם יתום דין אתרו ונס ־ תיישכין התובע ועירי

פהא שס סמטורמ הר לתזרי ינראה תח לדין קידם אלמנה שדין שפסק יש ־ האיש לדין קידם

קי דן דהזס עגן רב נזירית דייני שני פרק כדאתר קידם־ חכם דחלתיד יצחק
תירס דכבזד עשה עשה עשהיהאי האי ליה קאידינאדיתמיקמיהאמר

זיע ן ד סנהדרין בעותק דינא אי כעיתו פשרה אי דין בתחלת דינין לבעלי לות ומלוה ־ עדיף
ססענ: • לבצוע רשאין אין הכל דברי הדין נגמר אכל _ א

׳._______~ת—״*2 1 י י " • חיינשנדגח ימיהונמחיסשיש ^רסצרי״יןט^ינעטויאמי׳־ןבי .,"1זא־ןלןלא״

עג: יישרה־

(־ כתסלתשבת תביא מעשים יבמה לתוכה העולם כל יכריע פן ו לבורא
ןקנז7

רכח

ימנם לב דן שם

 ז סימן חמ טור

רמנס לי דן שס  פרק כדמוכח כשרים אפילי דן

 שהנחוקי ההיא נכי יוחסין עשר'

 יגרדיקאחגירי אבימיייכו־

 ידק לא ישראל אכל דן היא

:מנוינחלינה פרק 'נדמוכק
לי דן שס

:•ח סימן חיי ־ נח סימן עסק ססג טו־ סלכיעעדיח ימנם

 סנהדרין שמי׳נג יודע איני אוח אחד ומאכל רבי' הרובדכתי׳אקרי פי על הדין פסוק1?
די<לב שאות והאחד ארבעה ויהיו אחרים דיינים שני הדיינים יוסיפו

 _ לחיכה בין לזכות בין פותחין ממונית ודיני ־ דאתי דליתיה יודעכתאן איני

 ליא שם זכית שלמד זמי ־ זכיתיחובה חלחדין והכל ־ לחובה לזכיתבין כין ותחזירין

 5כ דן דעכילהק קאמר ובירושלמי ־ ביים כי או בלילה וממרין ביים ודנין ־ חיבה ותלמד חוזר

 • ־-- ונר ־ תמימת ייני דן עשרים 'דפתיתחבן יממןי ימיהיישחילנקניכיהם

 ובממלתסתרי ־ מחומת דיני וחמור־דנין

 שספגי&א ממונית דיני דאיןדכין אתר דרבימניסים

 מפני לדין עתנהני מיהי מדרבנן שכת כערב
 םס יבנו והאב ־ תלתדין של תורה תלמוד וביטול

 שם ומתחילים כשנים־ להם תימן ותלמידי־ הרב

מתומת: כדיני הגדול מן

:טו ט סימן חיי טור קז סימן עשק סייג פגנדהלמעסנהדרין־ פגא 'ימנם
להתרחק

דכו



שבעדיעשד ערק
 מזונותו נתעכבו עתה אס חכמתו שגזרה מה ובפי ^והיהטובהעלי •{אמד מעשי כפי לא דור, היום

 שמח ואמ מזונות? נתעכבו לטובתי וואילדעני ועדעתה מנערה שבראניוכלבלני הוא ברון הקדוש
 מבאן לתות שעתיד לבד׳ עתה עד שקראני בלמה על על מורהופשבח איי לבדו ולו אלרי עלי שגזר

 ראה הנרד שעת על ותתהבנויה שלו הבירה בגג אח יד□ שתה אחד במלך ^ך• □ ׳• ואילך
□ביסד הועיא מעט שנתחמם לאחר השמש לחום מהד שעת על יושב אהד זקן

 על ישן שאבל אחר המים ושותהמן ואובל מהר במי הפה שורה ותה יבש שעודם לחם פרוסה
 שנתחממת אותך ראיתי לו א□ ו־מלך לעני והביאוהו אוהו וקראו המלך שלח מהר שעת על רתול

 המלך אדוני בן הזקן לו אמר ההול על ישנת נך ואחר כמים שרויה העה אכלת בך ואחר בשמש
 הכה אתה למה הזקן לו אפר המלך חמה .□יד הן הזקן לו אבר בחלקך שמח ואתה המלך אמרלו

ל מוחא יותר רע חלק אראך אבי ך תפל אדוני אל כזה רע בחלק שפח את היאך המה אני המלך אל
• ן ז ז ז ז /*1־ג234567 ;את^יז

 והשבע שי תנומה לעפעפיו נותן ואינו מנוחה לו אין שלעולם מעני והעושר הממון אלאורב הוא מי
 העולפהבא שמחליף אלא ולאעוד כפף ישבע לא כסף אוהב וכתב לישון לו מניח איננו לעשיר

 מדאי יותר והאוכל העושר אחר דרורף לעילם שבעים אינן שנים דחכם ואמר הזה העלם כהיי
 רבותינוזברס והפליגו דבד׳ת מגיעולאינומטדיהעל והפהעונס בחלקו השמח נמ^לבח וכפהנאוז

 מעווה שאדם עי על לאף לבריות שבתותילואליעטרך אדם יעשה שאמרו עד בזההענין לברכה
 בחלקו שמח תמיד נמעא בחול לאכול שרגיל פה בשבת יאכל משית ידו אין אס שבתות בכיבוד
 לונמעאתמיד יתכרךושמחבמחשזימן והבוטחבשם בבטהונלכו ומודה הוא ברוך בהקדלש ומודה

 בחלקי שכח אני יותר לו רועה רבו ותירושס דגנם מעת שמההבלבי נהה שנאמר ובהשקט בשלום
 ואישן אשכבה יחדו בשלום ורתירוש ן והדג הטובה ברכוה העשירים ששבהי מכה שמנהגי במעט

פרקא סליק •> תושיבני לבטח לבדד ה אתה כי

החברים אהבת בענק עשר שמונה פרק
 ולאהטוראת לאתקוס לאתשנאאתאהיךבלבבךהוכהתוביחאתעמהךולאהשאעל>וחטא׳

 השיא לא רבנן תנו בערכין יש כערק ערכין במסכת וגרסינן ׳ ה אני כמוך לרעך עפךואהבת בני
 שבלנוהבתוב בשיאה בלבבן לומר תלמוד יקללנר ולא ולאיסטרנו ימו לא יכול בלבבך אחיך את

 מנין קבל ולא הוכיחו הוכיח שנאם להוכיחו שחייב מון שאינו דבר בהכירו לרואה ומנין □דבר
 להוכיח שיובל מי הזה בדור יש אם אני המה או טרעון ר הניא תודח לומר תלכוד להוכיחו שחזור

 0א אני המה אלעזר רבי אם עיניך מבין קורה טול אומר שיניך מבין קיהם טול אדם לו יאמר שאס
 פעמים שהרבה עלי וארץ שמים אני מעיד נורי בן יוחנן אמרבי ׳ תוכחה שמקבל רוהמי בדור 3י

 3פהש לקים ארבה בי שהוסיף שכן וכל גמליאל רבן לפני עליו קובל שהייתי עקבאעלידי לקה
 לקח וסיף ר לעריק הודע עור ויהבס לחכם תן וכתב ויאהבך לחכם הוכח ישיאך ען לץ תוכח אל

 לו אפר נטירה זאיזוהיא נקפה וזא איזו הניא להרוס רועה שהוא בפרקכלם? יומא במסכת וגרסינץ
 ^הני הש שלא בדרך משאילך אני אין לו אמ קרדומך השאילני לו אמר לאד לו אמר מגלך תשאילני

 שלאהש&תגי כמותך עושה איני טול לו אט קרדומך השאילני לו אט נטירה תא איזו נקמה היא זו
לעולם " אדם תולדות סער זה עזאיאומר בן גדול כלל זה אומר עקיבא דבי ך כפו ואהבתלרעך
ר ׳'/לקמ(ח1 יי- לזס/ רסג
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שמונהעשר
 ואהבת שיא ההורה מן עשה מעות הבריות ואהבת הבריות את אהוב1: אדם יעותדל י לקלו^ם

הכדות את לאהוב שחייבהבתוב אתרעךמלפד אמר ולא לרעך ואמר כמוך לרעך

 אתרתורהכלהבדגרכינן קיים כאלו הבריות את והאוהב לפגשו והומר שאוהב מה להכירו ולתפור

 שחלמת* עס גיירני לו אמר הזקן שמאי לגני שבא אחד בגוי מעשה מדליקן כמה בג שבת במשכון

 תורהעל למדני לו אבר וגיירו באלגניהללהזקן שבידו׳ הבנין באמת דחגו אחד גל ר על תורה

 רועת רעך מעשה בעושה כמוך לרעך ואהבת אהר דבר ׳ במוך לרעך ליהואהבת אמר אחד דגל

 ואהבת אחר דבר ׳ יראוך אשר לבל חבתאני שנאמר אלדים הישרההואירא ההולךעלהדרך לומר

 לתכול חייב סכנה במקום הכירו את ראה ואם הונו ולחמול הכירו את לאהוב אד הייב במוך לרעך

 דם על תעמוד לא שנאמר דרגו באלו עלעהבתוב מעלה לאהעילו ואם בכליכלתו ולהעילו עלץ

 אתה יב ה עליו באים לספים או בנדר טובע הכירך ראית אם לברכה וברם רבותינו יאמרו רעך

 נערת אחד הזכור אהד להורגו המרו אחר הרודף ומנין רעך דם על תעמוד לא שיאמר להעילו

 לכות לקוחים העל וכתיב רעך דם על תעמוד לא לומר תלמוד פנגשו להעילו שחייב חפאורשה

נפשי עליך שלום בעעמי אסכן למר. יודיעני ומי רואני פ תאמר ואם אסתחשנך׳ להרג ומשם

 והשב ידע הוא נגשך ונוער יבין הוא לבית תובן זההלא ידענו לא הן תאמר כי בתריה כתיב מה

 הבורה מכל עעפה בגני מרה לומד להם המתחבר אדם בני של חבורותהן שמונה " לאדפ^לו

 כת אר למד לרשעים המתחבר ב והגאוח תהסס לומר המתהברלמלכיס א ואליהן מרן וחבורה

 ׳ הוא ברוך להקדיש וההודאה והשבח העטה למר לעמים המתחבר ג הזה העולם ותענוג המכון

 וחתול ושחוק בטלה שיחה למד לנערים המתחבר ה ההשקומחמבהרעה למד לנשים המתחבר ד

 העולם האדכמן את מועיאק הארץ עט של בעמלת כתי לשיבת הילדים שיחת חכמים ששנו ותא

 שיא למו ללעים המתחבר ז התשובה ממנו ומסלק והגשעיס העונות למד לרשעים המתחבר ו

 " הטובות וההבמהלהכדות החסד למד ולחכמי□ ולהטרים לעדיקם המתחבר ח כזב ודבר

 רב לך עשה אומר גרחיה אבותיהושעבן במסכת בדשנינו שיקנהו ואסלאו חבר לבקש אדם ועייך

את הדן הוא החסידות ומדרך החבה□ אהבתומ ׳ זבות לכף ם אדה כל תא דן הויו חבר לך וקנה

לבףזכות ארם לכל לדו׳ פשתדליז היו הראשונים וחסידים לכףזנות אותו דדניז זבות לכף חבית
י י יי - ————------*?^1**7 ת'5או' ן_____

 אותו רדון עכירחתומשתדלין עובר שתה נראה שהיה דבר האדסעושהשום את ואגילוהיורואץ
 שכלרחושד החשד ם; והיומסהלקן עבר שלא אפשר ואומרים בלבן אותו מזבין והו זבות לכף

 דמן זבות לכף חבית את הדן תיורבנן מגנין כפרק שבת במסכת וגרסינן לוקהבגופו בבשרים

שנים שלש כדרום אחד הבית בעל שנשבראעל מגליל אחד באדם מעשה ׳״ זכות לכף אותו

 מעות לי אין לו אמר בני ואת אשתי את ואלךואגרנה שכרי תן לו אמר הכפויים יו□ שהגיע כיון

 כתם די הן לו אם ק־קע ל> אין לו אמר קרקע לי תן לו אמר לי לואין אמר בהמה לי חן לו אמד

בעל נטל הרגל אחו * כגחינגש לביתי והלך לאחותו בלע את ליהגש-ל אפרלוא׳ן וכסתות

 והלך כגדי□ שלפני ואחד משקה של ואחד מאכל של אהד שלשהחמודיס ומשל שכת אה הבית
 הן שאמרת בשעה לו אמר שברו לו ושהוכתן שאכלו לאחר לבתושלהשכירואכלושתהעמו

 בדן ולקח לקנות לו נזדמנה גרקפטיא לו אמרתי בסההשדחני מעות לי אין ת'לך ואפ למעות

אחרים' ד ב הן משכרת שפא אמרתי חשדתני במה בהמה ל אין ואמרתי בריסו. לי תן וכשאמרה

חו אמו חשדתני בנד! קך?ן> ל אק ואפרתי ק*קע ל תן שאשרת וב

רסד
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עשר שבונה פרק ;
 ליבמהחשדתני אין ואפרתי כרים משאמרתתןלי אחדי□׳ 1אעז היו מהכרית שמא אמרתי
 הורקנום בשביל ננסי 1בו שהקדשתי היה כן העבודה אל ♦ לשמים כלכנכי) הקדיש שפא אסרתי

 לכף שדנתני ואתהנשס נדרי את לי התירו אעלהבירישבדדום וכשבאתי כתורה עשק שלא בני
 ישראל בת אחת ריבה שפדה אחד בחסיד מעשה רבנן הנו ׳ זכות לכף אותן ין יד המקום זבות

בשעהשהשנבתיח אל לתלמידיו ועלהושנח וטבל ירד למהר מרגלותיו דרך השכיבה ולמלון
שירדתי ובשעה לרבו בדוק שאינו תלמיד יש שמא רבינו סבר לו אמרו חשרתוני במה אעלי -י"

 נשם ואתם היה בך הענוד להם אם קרי ונינו ראה הדרך □טורח לו אמרו בטהחשדתוני וטבלתי
להגשים דבר הוערך אחת פעם תר " זבות לכף אתכם ידי( הטקוס זכות לכף אותי שדנתם

 יהושע רבי לדם אסר אצלה ילך אמרומי אעלה מעויין היו רומי גדולי שבל אחת מטרוניתא אעל
 אמות ארבע ברחוק הפלו חלץ ביתה לפתח שהגיעו ביון ותלמידיו הוא הלך אלך אני חנניה בן

 נכח תפלי כשחלצתי לחם אמר לתלמידיו ושנה וטבל ירד וכשיצא בפניהם הדלת ונעל ויכנס
 לפניכם הדלת כשנעלתי טימאה למקום קדושה דברי יכנסו רבעואל נסביר לו אמרו חשדתוני

 לו אמדו חשדתוני במה וטבלתי כשירדתי לבינה בינו מלכות דבר שסא לו אמרו חשדתוני בפה
 לכף אותי שרנהם בשם ואתם היה לרסהעבודמכך בגדירביאטר מפיהעל שמאמתואעיגורא

 על ומכסת זנות לכף אותו דן לעולם הכירו את והאויב * זנות לכף אתכם זנותהשקוםידין
 בשד א מ אפילו אותו ויחשוד חובה לכף אותו לעולסידין שנאו אם אבל אותו באהבתו פשעיו
 לומר וער• ר איבה הכסה נלפשעים ועל מדגים תעורר שנאה שנאמר וקטטה מריבה לידי ויבואו

 ויריב נכדים בעיניו דבריו יהיו כי עכר ומתקוטט תואנה שבקש הוא לעילם חבירו את ששונא □י
 כיהשנאההטכונה הברית ויפר לאחור ישוב ובשבועה בברית יהיהקמו ואפילו דבר לא על עמו

 בלבו אדם בני לבות ידין בי שונאו חבירו שגם בלבו ויחשוב והחיות וריבות מדנים תחפש בלבו
 גבוה מקום על שהולך לאום משל " אחרים בלב שהס יחשו□ שכלנו הרעים והרהורים בי הרע
 במחשבה הכירו את השונא בך נופל חושב שהוא ומהמחשבה לארץ שפאיפול וירא ביותר ער

 הדבר אותו לו יראה בלבו רע שוס המהדהד ובל אוחו שונא הנידו שגס יחשוב שבלבו הרעה
 במדרש ין וגרם לארצו שב לעזרה לבם היוצא פרעה חיל הנה שנאמר בלגו ויתקיים נו שהרהר

 והין ישראל לעזרת באין שהיו חילפרעהלמעריםולאכאולעןוראתישראלמפני שב מה □פני
 ניבוי המחשב ומתוך ישר^ בשנאת הרהרו שפתהים על באין כשהיו שנאתן ובפני אותן שמאין
 נפוחים נאדו דמות הי□ שפה על להם נראה הרהור וו השנאה ומתון ישר^ בגלל בים טבעו מאך

 ני בספיי וגרסיק משה ידי על פרעת ניפעס שטבעו אבותיהם הס בי כסבורים להם מ־דחזרו
וביי ם אבי מקנה רועה בין ריב ויהי אומר הוא ובן ניעות מחוך יועא שלום אין יחדו אנשים ינצו

 האנשים שני ועמדו או דוא וכן מריבה אומר מי העריק ק שפירש ללוט גדם פי לוט מקנה רועה
 תל מנין איש עס אשד. אגשים אלא לי אין מריבה אומר הוי ללקות לרם גרם מי הריב לרם אשר
 תם,ד הוא המרעה סן נפשו המונע כי המריבה □ן נפשו למנוע אדם "צריך בן על מקום מכל יחדו

 צדים מרעיו יתר וכתיב ריב לכהרחד וקלון מריב שבת לאיש כבוד שנאמר הבריות עם מכובד

 יבא שרא בדי רעדו היפית ך־צריקסובל צדק □דעהו יתר לוכד רוצה ׳ תתעם רשעים ודרך
 השוגים אעס בי חושגי□ דם כי עים רש של הרעה לומר רוצה תתעם רשעים ודרך קטטה לידי

קטטהורעיחרל ליד יבואו כי בדבריהם תועים הם לפיכן אדם בגי הרפות ימבולו אם למאומה

ואסר
רסה
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עשר שמונח פרק
 ראשונהאסבולחרפותעבדישלא בפעם כי אחה יותרמפעס אדם חרפני לא לעולם החכם ואמר

 על ויעביר יסבול* רעים ו1) ו שעזי שרועה מי לל להתרועע דקים איש כמדרש וגרסי ׳ שניה יחרפני

 יעשה כלו' רק מגזרה התרועע1! ופירוש יפות פנים בסבר אותם ומקבל* עמהס יתקוטט ואי* □דותיו

 ס\ מאחים יותר אהובים לורעיס שיהיו גורמין הללו הטובות והמרות אדם עסכני וחבר רע עעסל

 אם רל אידיך ביום הכלא אל אחיך ובית תעזוב או* אבין ורע רעך וכתיב " מאח דבק אוהב רש

 יותר לך שהלא להכירך אלא אידיך ביום לאחיך תעטרך לא תעזבנו ולא אביך ורע רעך השמור

 לומר רועה יתרועע כן ^אאם ובחברי ברעי זוכה אדם אין להתרועע רעים איש אחר דבר > □אח

 עשוק בשבטברזלומהרגמיק מגזרתתרועם להתרועע ופירוש ׳ משאו ויסבול לפניהם שישבר

 אתלךוביו ומקרב שכמו את האוהב יבמתו על הבא בפ יבמות במסכת וגרסינן " לרעיע עשיק ורעוץ

 השוע תקואוהיענה אז אופר הכתוב עליו בשעתדחקו לעני סלע והשלוה אחותו כה את והנושא

 בארץ הייתם גד□ ני אתהגר שנאמרוארגהם אתהגר עשהלאהוב למ׳גלת ראמרממ*

ולא כדברים המת לא תלחענו ולא תמה לא וגר במכילתא וגרסינן סערים*

 גועעין חזירים דרי ועכשיו זרה עבודה עובד היית אמש לו תאמר שלא בדברים בממון תלחענו

 מערים בארץ הייתם שנאכרבינרים אותך יונה אותו תמה אם נגד ואתהעומדומדבר שמך מכין
 עליהם הואמזהיר מקו שבכל הגרים חניבין לחברך תאמר אל שבך מום אומר היהרמנתן מכאן

 כן שמעון דבי ׳ הגר נפש אה ידעתם ואתם הגר אה ואהבתם חענו ת׳ ולא תונה לא וגד שנאסר

 ואוהב שנאמר אודנו המקום מישתאאוהבאתהמקום בגבורתו השמש בעאת ואוהביו אומר יוחאי

 1ש עבדים נקראו ישר^ כישראל מבנן הוא מקום שבכל הגרים חביבין ושמלה לחם לו לתת גד
 * לולעברים הלחות את לאהבה שנאמד עבדים נקראו וגרים ׳ דם עבדי עבדים ישראל בני לי כי

 בשרתים נקראו והגרים לכם יאמר ה משרתי תקראו ה בדגי ואת□ שנאמר משרתים נקראו וישראל

 והגרים אוהבי אברהם זרע שנאמר אורנים נקראו ישראל לשרתו ה על הנלרס הנכר ובני שנאמר

 בבשרכם בריתי בריתודתה נאמר בישראל ושמלה לולחם לתת גר ואוהב שיאמר אודנס נקראו

 ׳ ח לפגי להם לרעזן שנאמר רעלן נאמר כישראל בבריתי ומחזיקים שנאמר ברית נאמר ובגרים

 ולא ינום הנהלא שנאמר שמירה נאמר כשר£ מזבחי על לרעון וזבחיכם עולותיבס נאמד ובגרים

. בארבע □ועאהגרי אהה וכץ גרי□' את שומר שנאמרה שמירה נאמר ובגרים ישראל שומר יישן

 בשם וזהיקרא ישראל אלו אני לה יאמר זה העולם וחת שאמר מי לפני ואומרות עונות שהן כתות

 ובל < שמים יראי אלו יכנה ישראל ובשם השובה בעלי אלו לה ירו יכתוב וזה ערק גרי אלו יעקב

 וכהן מאי אומר גמליאל רבן שנשברה חבית בפרק שבה במסכת בדגרסעץ עלו מרחמין רשרחס

 על ברחם שאינו כל השמים מן עליו מרחמק הבריות על המדחס כל והרבך ורחמך רחמים לך

 מי דל כלך רעהו שפתיו חן לב טהור אורג וכמדרשמשלי ׳ השמים ק עליו כרחמן אין היריות

להק וכהנן רכות לרם ומדבר לכו ככל □ החבר אורב אלא דופי בלבו ואין לב וטהור אוהב שהוא

 ז מדבר ידחרנשפעין סעדהרעהומלךשדבריו רבעו ופירש למלך רע כזהלהיו לאיש שפתיוראוי

 חךשפתיי מפני נשמעיץ לב טהור אורב אכלדכריושל היראה מפיי נשמעין דבריו רשלן בי המלך

 שנאבד בדבריו השונא שיכר כשם לב עדור שהוא האוהב נבר פיו וכמענה ובמאמריו לבו ובטוב

 בפני שנאתו ינבר א השת 'רל כרבה ישים בו שמאומן עכר בשפתיו אח דבר ׳ שונא ענד בשפת?

והואלא עעכואוהבטמולב ומדאה אות□ ומרפה אד□ לבני אותה בראה ואינו בלבבו מהשנאה

* ק רסו
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עשר שמונה רק6
 נער*יתנכר כמעלליו ובמוגם אליהם )יתנכר בש ממהשבלבו הפך בפיו יראה ופיחשעכר ׳ בן

 אומו* ,ליעזר רבי דוזנן וכשנים כחבטה ממי קטן הוא אתחביחואפילו ככד1! האדם בן מריךגם
 רם דהנן שמים לנבור החברים במר שהשוו עד והפליגולזל יה>בבודחבירךחב>בעליךבשלך

 ומורארבך כמורארבך חמרן וכבוד עליךכשלך חביב תלמידן בכור יחי אוסר שסוע אלעזדכן
 הרעה הדרך □ן ולהדיחו רטובה דרך על לחכירו להורות האדם ד>ריך במוראשטים"

כקש ואס ורבעיו הכירו ערכי לעשות שומן הסיד ויהיה כנפשו אותו ויאהב
 מ אפשר ויאמר זיבות לכף ירימו אלא חברו את יאשים אל רעונו כו □חבירושוסתפץולאנעשה

 ממונו ויחוסעל חפעי מלעשות נמנע זה יודעוכשביל שאיני דבר לושום ונזדמן לאיכוללעטותו
 חטא ואס שמי ^אלשוס שיהללוהובמאדס כדי להכירו להוזגאו יתכוין ולא תכירו על יתגדל ולא
 הרבח לו הערו ואס הכירו על הכעס מלבו ויסור שד לו יסחול כדין שלא דבר לי עש או הכירו לו
 ודעתו האד□ מכת ני וירע רעה החת טובה להם וישלם כבעל□ להם ישלם אל ושונאיו ימו א

 בעונר מלמעלה סיוע לו אין אם להערלחבירו האדם ביד ואין חטאיו מעד אלא אינם חוח בעולם
 ירן□ לעולם ׳ נלכדתם בעונותיכם הן שנאמר ולפשעו לחטאי אלא יאשים אל כן על הכירו של

 אותוכלשונסבי וסכין לין מקי שרן עלפי אף אוהביו עעת וישמעויקכל ויתרהקמשונאיו אוהביו
 מעשיו משכתין שהן פי על אף אויביו מעיגת ויתרחק למוטב להחזירו כדי ן מתכווני הם למכתו
 רבי אמר חלק בפרק סנהורין כמסכה וגרסינן • בחטאו שימות בדי מתבוונין הם לרעתו ני וזרעים

 השלונ> אחיה לת ק מכה שונא נשיקות ונעתרות אוהב פעעי נאמנים דכתיב מאי נחמני כר שמואל
 רקנח ינוד באשר ישראל בני את ה והכה שנאמר בקנה קללס אחיה הרשע בלעם שברכם מברכה
 באוון שבעולם הרוהו כל שאפילו ושרשומרובין מחליף וגרעו מים במקום קיהזהעוסד מר. במים

 ברבן הרשע בלע□ אבל ׳ נן במקומואףישר^ עומד שרוממות ביון עמהן בוחולךובא ונושבות
 באות שבעולם ודוחות כל ואפילו מחליף גזעו ואין מים במקום אלא עופר אינו זה ארז מה כארז

 ובזמן י פניו על והופנתו תל עוקי דממת רוח בו שנשבה וביון ממקומו אוהו מזיזין אק בו מושבות
 עיר יחשל□ ובפה עיון בנדם הוא בחך הקדוש ישראל בין ים ו שר וריעות שלום ואהוד. שאהבה

 זח את זה אוהבין שישראל בזמן לומר רועה אוהביך ישליו ירושלם שלום שנאמרשאלו הקרש
 שלום יהי שנאמר בחומותיה ושלוה שלום ירו ואז עליחשלס שלוס1הוא ברוך הקדוש יטה אז

 אדברהנאשלום ורעי אחי למען שנאמר ואוהבים רעים >תוישראל ואז כארמנותיך שלוה בחילך
שנאמרלמעןביתח המקוש בית ויבנה חקר אק עד טובות הוא ברוך הקדיש עמנו יעשה ואז• בן

פירקא סליק ׳׳ לך אבקשהטוב אלרינו

הפד בפד בעגיז עשר תשעה פרק
 המגלהסוד זה תעמוד לא זל רבותינו אמרו ח רעךאכי רם על העמוד לא כעמך רכיל לאתלך

 סור וגילח תואיל לאחרים הפלד גלה שלא פי על ואף לאחרים ששלה הכירו של בתב ךזבירוופותח
 וידעמהשבדעתחבירומעלהעליורכהדכ^והרגלהבירוניאפשו• וחתום התום כתב חביחופתח

 נחתם בחום לא בי הכתב בעל מתה מתחייב ה־ה לאחרים נגלה היה שאלו סוד כתב כאותו שתה
בג* במדרש וגרסיק י אותו חותם היה לא שיתגלה אותו כוונתהכותב היתה ואלו אותובתב פתפ3
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מוסר ספר
 אבות משנת פירוש

יהודה בן ררסןש לרבי

)/7ץז 6*ר' £?׳>־/יי /!י י׳ר׳א?

לאור הוציאו

קויפטאכץ יד כתב פי על

באבער זאב בנימין
ככודאפעשט אשר הרבנים מדרש כבית טורה

נרדמים. מקיצי חברת

ברלין
אימצנןאווסקי חירש צבי מדפוס

חת־א,
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*׳׳. לאור. המוציא .־־'קדמת

 מעיני נעלם היה כשנים מאות עולם לאור בראשונה עתה היוצא הזה הספר

 יהודה בן יוסף ר׳ חבורי מנה כאשר שטיינשניידער משה ר׳ ספר. יודעי "כל

 כי המוסר, ספר בתוכם הזכיר 1הגדולה בהענציקלאפעדיא עליו כתב אשר במאמרו

 ביאור עצמו בפני הזכיר וגם השירים שיר על יהודה בן יוסף ר׳ בביאור זכרו מצא

 רפואת בספר הנזכר אלאבא( )טקאלמ אבות על מאמר או אבות( .)שרה אבות מסכת

 יוסף רבי חבורי למנות שנית ידו רמש״ש הוסיף כאשר שנה ט' אחרי וגם הנפשות.

 ספק בדרך רמז ונם אבות על הביאור את בתוכם הזכיר ערב לשון לשונם אשר ב״י

 ואמנם .4 * 2ן נ יסמא קו דוד ר׳ ואסף קנה אשר יד כתבי בין ממנו יד כתב מציאות על

 ספר היד, גנוז כבר הנזכר החכם ברכה אחריו השאיר אשר יד כתבי באוצר היה. כן
ישראל, חכמת גבול בכל יקרות תעלומות לגלות ומפליא המרבה קונהו אך זה, מוסר

טיבו. את ידע לא ואיש בו נשמע דכר שמץ רק זד. מקנינו ידו את ""משך

אחרתי ולא ב״י מוסר בס׳ לעיין זכיתי ז״ל וידידי חברי מות אחרי שנים שש

 יד כתבי אוצר רשימת נדפסה הבאה כשנה .8ברבים טתכנתו ולהראות סודו לגלות

 על פרטים פרסם ובה ווייס מאיר ר׳ הותיק תלמידי עשאה קויפטאנן לר״ד אשר

 גאלדציהר ר״י החכם בו השתמש כן אחרי מתוכו? לקוטים איזה והדפים המוסר ספר

 בן בחיי לר׳ המיוחס הנפש עניני ספר על כתב אשר בספרו מטנו לקוטים והכניס

 פרי לאור והוציא ענטען מנחם ר׳ תלמידי המוסר בספר התעסק באחרונה . * *5יוסף

.8הספר חלקי מכל לקוטים עם הגר בלשון שקידתו

£18011 םס3 <31־01581,■ ■4112611161116 ם07010£ק36316 11,31 (1856,) 45—68 עיין 1
 816108011061361,■ פ16 3136180118 £116131111■ 36מ111363 {1902,) 280 עיין 2

130031880111־111 1111■ 668011101116 003 ?'7186608015311 368 303601110108 עיין 8

.660—641 (,1905) .23 49
 1131 י?76188, 2363102 361■ 1161)5־41801160 230360111־11180 11113 2301161■ עיין 4

 1בנ 36. 21611011161: 368 2ע0£ .מס 03713 230101300 8. 44. (1906,) 28—81,
.188—187

 123. 001321118,מ 21146 ננג3<311131־0318. 20011 7001?'76860 385־ 86616 עיין8

(;48* )דף 19*8—20* זח: בספר הנדפסים חמוסר ספר מן המקומות חם אלח — (.1907)
(.48* )דף 1291*—1* (;41* )דף 765—1* (;14* )דף 62*9—14 )שם(; 8811—11

ס16£פ 53,. 362881'260 3611033 1150 ■410110 826161■ 281ס1םמ823מ]3 עיין 4
111—14; 1911—2018; 2614—281; כאן: הנדפסים חטוסוי ספד מקומות חם אלח (.1909)
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לאור המוציא הקדמת 7111

 ממני בקש ען נם סימא דוד ר׳ ידידי שהתחלתי. מה לגמור שנית באתי עתה
 טקיצי חברת הוצאות בין מקום לו לתת הכינו למען המוסר בספר ואעסוק שאשוב
 על המעידה הזאת היקרה בסליטה חשקה נסשי כי רצוני רצונו עשיתי ואנכי נרדמים
 לא רוט זה אטת שסירוש סי על ואף שהולידה. הזמן על ומעידה הקרטון טחברו

 ערכו נגרע לא זאת בכל אחרים משדות בו נטע שתילים הרבה בי צטח מחברה מרוח
וחובביה. ישראל חבטת חוקרי טחנה אל ולהביאו הנשייה אופל מן מלהוציאו

הרטב״ם~בראש" אור שטו ל7נגד, אשר החשוב התלמיר הוא הספר מחבר
 זכינו לא אך בספרותנו אשר הגדולים כאחד טוב שם לו קנה בחבוריו וגם הטורה ססר

 חלקים חלקים רק וטהנשארים העולם מן אבדו קצתם טססריו. לאחר אף היום עד
 בן יוסף רבי י ר בו ח ט הראשון הוא המוסר ססר חוצה. להוציאם גואל מצאו
רוחו. דרכי ולהראות מחברו זכר להחיות בשלימותו דפוס אל הבא ניןעק אבן היהוד

 בעל יהודה בר יוסף רבי להגלות. המוסר ספר הוא כדאי לשונו בעטר גם
 עד בקולמוסו. היו שגורות ערב לשון גם עבר לשון גם בחטריו. היה לשונות שתי

 היה ספק עוד ט ידובר אשר ההלכות על ספרו וגם עברי לסופר לנו נודע לא עכשיו
 הרטכ״ם בעקבות יצא הלשון מצד גם כי לדעת הראינו עתה כתט. לשון באיזו

 עוד ארחיב המוסר ס׳ לשון סגנון על חוצה. טעינותיו להפיץ הקדש בלשון גם ונשתמש
 לשון שמוש על הוא יפה עדות המוסר שספר אזכיר קצרה בדרך רק ופה למטה לדבר

עברית. אסניו על דבר לדבר מחברו כח על עדות וגם ישמעאל בארצות בדורותיו הקדש
 ומפרוש נתן דר׳ מאבות מלוקט הוא שרובו פי על אף המוסר ססר תוכן גם

 גם הרשים ענינים הרבה בו ויש יש כי חברתנו, בני לפני לשומו הוא ראוי הרטב״ם
 חילו בהן והראה אבות פירוש על המחבר שהוסיף בהוספות גם אבות מאמרי בביאור

 ורשמיהן בהן לחקור שהעמיק חכמות ושאר ההגיון וחכמת הרפואה חכמת המדעים בכל
המוסר. ספר חלקי בכל ניכרים

*זו* **?)

י״י״״׳רא.
וחבוריו. יהודה בר יוסף רבי

 גם נמצא (1ג) המוסר ם׳ בראש עצמו את המחבר בו שמזכיר השלם השם
 בראש אלברגלוני הכנוי עוד נוסף ספרדי כנוי אל .1שלו והתלמוד המשנה בכללי

שם אל נספח האחרון זה שבנוי וברור 3התלמוד מבוא בראש וכן 2הנפשות רפואת ם׳

 6716—68;• 6814—11; 8811—14; 88.1—894; 901-.9216; 971-.11; 981־—;״
..1.-154 ;10.-1 ;11—1684 ;11.-114 ;1—1094 ;14—10611 ;10.-991

.169 סיטן ,10ז?186 ^^18ד^6ז1׳) 30ד10זוו 237,888 עיין 1
17811631161■ עיין ברגלוני. ספרדי ז״ל יעקב דרב ברית יוסף ב*ר יחווח ב״ר יוסף רב 8

 0318102118 0£ 168 306ז¥8ו ג18פ118נ<1־1נ]18 0£ 168 303101811 1861817, 3. 1278
(.460 .001)

חחכם אמר :1 דף (31081811 1871) עקנין ב! יוסף לר׳ חחלסוד מבוא עיין *
 נסחרות גנזי ועיין — דיל. ברצלוני חריין יעקב ר׳ בן יוסף[ ר׳ בן יחודח ר׳ ]כן יוסף ר׳

.185 דף (1872) ג׳ חוברת
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 המערב בקצה (00048). מולדתו עיר שם על אלסכתי נקרא בעצמו הוא זקנו. אבי
 ככר עכנין(. אבן נם )נכתב עקנין אבן כנוייו נתפרסם ועוד הצפונית אפריקא של

 אבן יהודה בן יוסף רבי היות על נחלקו וגס חייו ימי כדברי לדקדק החוקרים הרבו
 המורה. ספר הקדמת הרמב״ם כתב אליו אשר יהודה בן יוסף ר׳ הוא הוא עקנין
 יוסף שני היו שלא הסוברים אל אני שנלוה אומר רק בדברים שונה אהיה לא ואנכי

 הרמבי׳ם אל ממערב הבא הוא אחרים וחבורים המוסר ספר ומחבר אחד בדור יהודה בן
 אחרי שנים כ״ב בשיבתו ומת המלך לרופא והיד, צובה ארם אל נסע ומשם מצרימה

הרטכ״ם. מות
 מחברו. חיי על רמזים בהם למצוא טבל אשר קטנים פרטים יש המוסר כספר

 ועוצם ■השטר בונד מפני הנאנחים מזכיר הוא (65מ) יד ג מלאכי על "־־■בפירושו
 ובארצו. בזמנו שהיה הארוך השמד צרות לנגדו שור, זה שככתכו הוא ברור הצרות.

 הלל דברי בפירוש שגם ואפשר (.3527־־30) הלל דברי בביאור גם רומז הוא ועליו
 יושביה שדרכי ממדינה לצאת האדם על שחובה באטרו הצבור מן תפרוש אל

 אלה דבריו על בארצו. ישראל בגי מצב על רומז הוא (81“) אחרת מדינה אל רעים
 שיחננו האל מן בבקשו השירים שיר על ביאורו בסוף יוסף רבי רומז המוסר בספר
הקראים על כעסו את מגלה הוא הצדוקים על בדברו — .1מטהרה לא מארץ לצאת

(.8)״ הכרם מן קוצים ויכלה וישמידם אותם יאבד שהמקום ויקללם )המינים(
היתרה החכה ניכרת אש כגחלי דבריהם וכל אליעזר ר׳ דברי על בפירושו

 האש שגוברת כמו בה העוסק על ששולטת החכמה את יהודה כן יוסף ר׳ שחיבב
 העוסק את מזהיר הוא דברים רבוי על בהזהרתו — (.5614־26) ר,גלמים כל על

 וענינים הרכה דברים ספר מחבר או בפה מדבר הריני יאמר שלא (24”) בחכמות
דבריו. את מקצר איננו בחבוריו כי מוכיח הוא עצמו את אלה בדברים וכאלו מעוטים.

 לבית להשכים הארס חיוב על שאמר מה לחשוב נוכל דורו לבני כתוכחה
 לבו ועל החוטאת נפשו על לכקש הבורא לפני ולהתפלל ולבכות ... התפלה

(.93*0) הזונה
 יוסף רבי קם תורה למוד ידי על להתפרנס שאוסר ם הרטב" שיטת נגד

 שאחרי יודעים ואט זה. בדבר היתר שהורו הגאונים על זכות ללמד (119—121)
 יוסף רכי את הרטב״ם הוכיח הגדול הטורה ובין ביט אהבה בריח נקשרה כאשר כן
 כן לעשות שלא ומזהירו מדרש בית ולפתוח בגדאד( )היא לבבל ללכת כוונתו על

 מרשות חביבה ממלאכה בשכרו לאדם שבאר, אחת פרוטה כי למודו שכר לקחת
.2תקל" מהם שכר חקח "ואם הטלה ראש

 80111108811011 1)1446 שם: וטש״ש דברי ואלת .60x11 0113 808011)00 11.) 66 עיין *
 60 6044 11111 גנ״81פ1£ז8X18 [11£ 600 110061011611 608 £611£1011825780£8, תזוז 86811•

 81800118 881008 ¥00884268 680 !04160000£^ ״808 6810 128060 608 170116119 576101181
 010114 £806101£4 181.״ .8X1 5716660 60 760576184 11100 411011/ 8610 £11011 680 814400׳

 בארץ חיושבים לכל חנטנח חעצח באח ני אוטר שלו שמד באגרת חרטב״ם גס .161106׳
אחרת. ארץ אל ולצאת לעובח זשטד

•28 1דן <16x1010, 1704106 8110 6086נן6611x168 .11 11 עיין *
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 חכמת היא יהודה בן יוסף רבי של אומנותו על מעיד המוסר סםר גם
 עניניהם ושערכתי בספרו שהכניסם המיוחדים המאמרים בין מקומות. בהרבה הרפואה,

 ופרטיהם האדם גוף ותורות הרפואה חכמת ממשפטי שמלאים יש 1הספר בסוף בקצור
 הרפואה שמלאכת על ראיה מביא הוא אלה ממאמרים י״ד(:־באחד ד׳ ב׳ א׳ מאמר )כמו
 (.75”) האל את בהם שעובדים מהעבודות רבה ועבודה וללמדה ללטדה גדולה מצור,

 חכמים ומדברי (176)״ הרפואה ומחכמת (111)״• רפואות מספרי דברים מביא הוא
.2סס!(40) הרפואה חכמי או (174)** הרופאים

 שנים ארבעה, המוסר בספר יהודה בר יוסף ר׳ מזכיר האחרים מחבוריו
 שיר על הפירוש הם האחרונים השנים ככתובים. שנשארו ושנים מאתנו שאברו

 עקד בבית ושמורים ערב בלשון כתובים שניהם הנפשות רפואת וספר השירים
 שטנה שלו הנפשות רפואת ס׳ את מזכיר הוא המוסר בספר .4 3באקספארד אשר הספרים
 הבינוניים הדרכים על (49“) 2 ההגיוןומחלקותיה. חכמת שבחי על ס!(80) 1 פעמים:
 טז י קהלת על פירוש (6781) 4 משה. וחכמת אלישע נבואת על (53”) 3 במדות.

 על (73“) 6 אדם. בני מן ההתבודדות על (5810) 6 ארץ״(. לך אי )״בפרשת
 השכל שהוא גבריאל על (103' *8) 8 יא. כד שטות על פירוש (77)* 7 הבחירה.
 נוסף או אלנפום ב ט (:1, 2, 4) בלבד הערבי בשמו נזכר הספר שם — הפועל,
 נזכר (8) אחת פעם — (.5, 6, 7) נזכר העברי שטו רק או בעברית* השם הוראת

,5השלם הערבי השם מן מתורגם כשליטותו העברי השם
 פעמים שתי המוסר בם׳ המחבר מזכיר השירים שיר על פירושו את

 אלה ספרים שבשני לדעת וראוי הנפשות. רפואת ספר עם יחד (7314, 103”)”
 הנפשות רפואת וכס׳ העברי בשמו רק השירים שיר על בפירוש המוסר. ספר גם נזכר

 ומאוחר מוקדם שאלת לחרוץ אין כן אם אלאבא( טקאלא או אכות )שרח ערבי בכנוי
בספר יש ענינים הרבה בזה. מעשהו החל כבר זה כתבו בזמן ואולי אלה ספרים ג׳ בין

המקומות, ציינתי ובהערותי הנפשות רפואת בספר להם דומה שנמצא המוסר
דתי עקרי על ספרו את הבחירה( )בענין יוסף רבי מזכיר (611ז) אחת פעם

,6בעברית השם הוראת עם הערבי שטו וזכר התורה
הקדש בלשון שכתבו הגדול חבורו המוסר בס' המחבר מזכיר פעמים שבע

 במצוד. הגדול בחבורנו (:1097) אחר ובמקום (.1925) ומשפטים חקים וקראו
 היה הלכות שספר מזה לנו יוצא ומשפטים. חוקים ספר שקראנוהו הזה בזמן הנהוגה

יוסף ורבי התורה מצות כל כולל הרמכ״ם שחבור רק להרטב״ם תורה משנה כמו

והתקינים. ההערות אחרי לקט! עיי! 1
•88;• ;״ 681;• 19; 628 האלה: חטקוטות עוד עיין *

(00! 460) 1278 ופיט! (001. 75) 866 פיט! 1*6111)3116 1,• 0312108118 •עיין
באשר (6, 7) הנפש או (8) רפואות ופלות הנכון, הוא (4, 6, 8) הנפשות רפואת4

לתיקון. צריכות שם הם
אלקלוב וטעאלגת ]אלאליטח[ אלנפום פב = הלבבות וטחיה הנפשות רפואת 1

תרנס. לא וללבבות לנפשות אשר התואר שטות את ]אלפליטח[.
התימני. שלטה בן אברהם לר׳ הנביאים בפירוש חעקדי בלשונו שריד נשאר זה טפפד4

.461* על והערת• 301111181, 518833111 ,¥! 108 עיי!
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 חלקי גם הכיח. חורבן אחר הנהוגות המצות רק בחיבורו פדר לא יהודה בן
 לספרים נחלק הטופר מספר עתה ידענו כאשר הרמב״ם. חבור לחלקי דומים חבורו

 הלכות מזכיר הוא הראשון הספר מן —לפרקים וההלכות להלכות והספרים
 הנפש על בהם מדובר ועשרים אחד פרק סוף עד עשירי פרק החכמה עמודי
 שבמשנה מדע לספר דומה ספק טבלי היה הזה הראשון הספר (.496־8) ומעשיה וחלקיה

 הנזכרים הפרקים מן .1התורה יסודי ה׳ כענין החכמה עמודי הלכות וענין תורה
 חו״ט. מספר 26 שורר. 173 דף שמובא מה גם ספק בלי לקח הנפש על שמדברים

 ובספר לקח. הפרקים מאותם כן גם (60)" הגוף ליחות על מטנו שמביא מה ואולי
 (.166”) נביאים שאר ונבואת משה נבואת שבי ההפרש על דיבר הנזכר הראשון

 מזכיר וכן (.19“ 20)* פעמים שתי מביא הגדור שבחבורו תשובה הלכות את
(.1097) הבריות כבוד בהם שביאר ההלכות

זה: באופן הראשון הספר את המחבר מזכיר 2השירים שיר על פירושו בסוף
 ומשפטים חקים אלטסטי אלכביר תאליפנא מן מרכבה ומעשה כראשית ?עשר. ם/
 בעקבות המחבר הלך בזד. גם והנה חו״ט(. הנקרא הגדול טחבורנו וט״ט בט״ב )•־=

 היא האלהים דעת חכמת כי יג( ר יא, )ב נאמר התורה יסודי בהלכות גם כי הרטב״ם
 שקרא מה ספק וכלי .3כראשית מעשה היא הבריאות טבע דעת וחכמת מרכבה מעשה

.4מרכבה ומעשה בראשית מעשה הנזכר במקום נקרא החכמה עמורי הלכות כאן
(3041.626) אקספורד בכ״י אשר תפלה הלכות תורה משנה על ערבי בפירוש

6ק״ש". בהלכות ז״ל עקנין "בן שאמר מה נזכר
 סי שמו: בלי סתם כדרך זה חבורו יוסף רבי מזכיר השירים שיר בפירוש

 טעה וגם עצמו כפני הלכות הפר ומנה רטש״ש טער. זה ומפני 6)כהלכות(. אלהלכות
נכתבה. ערבית שבלשון :חשבו

ב.
ועכיניו. ומקורותיו המוסר ספר

 וקרא (117) במבוא כנאמר 7מוסר ספר זר. חבורו שם קרא יהודה בר יוסף רב
 מאמר וכל מוסר כולה אבות ומסכת אבות מם׳ על פירוש שהוא בעבור זה שם יו

אבות. פרקי חמשה על פירוש הוא המוסר ס׳ 8מוסר. המחבר בלשון נקרא שבה מאמר

 הספר בגוף ועיין החבטה. ועטוד היסודות •סוד חתורח: יסודי הלכות תחלת עיין1
חחנטה. ועמודי התורה מיסודי שהוא :(248<

£18011 004 6101101 111. 66 ע׳ 2
ג׳. חלק ותחלת וכט כ׳ פרק ב׳ וחלק יו פרק א׳ וחלק הקדטח נבובים מורח עוד ,ע *
הטבעיות החבטות לשם וט״ט ט״ב בטלות רבות פעמים חטחבר טשתטש טוסר בספר 4
 .807 ;67״ לבדו: בראשית מעשה .10481 ;9110 ;881* ;408 עד 8918 עיין זאלחיות.

טדנבה. מעשת בחכמת אומר: הוא (728) אחת פעם .10281 ;8018 ;7181 ;68• לבדו: מרכבה עשה
201:11001,: 14328210 107 עיין *
210 01311. 211. 40ז 304611 280 ועוד .£1-8011 004 6101.01• 111. 49 ע׳ *
חטוסר. ספר לומר נכון הדברים בחבור אך היריעה. ח״א בלי בן *
מוסר. ערך הספר בסון! מלים מערבת עיין *
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( לאור המוציא הקדמת צ11

 כפירוש גדול חלק הכניס ששי כפרק אבות פרקי אל בפירורים הנוסף מאיר ר׳ פרק מן
 מתני׳ כטלת בראשה טצויינת הלכה* כל — (.180” עד 179** )' האחרונה המשנה

כתלמוד )כטו 2סיסקא בטלת טצויין חלק כל לחלקים בפירוש ההלכה תתחלק ואם
 ושמתי השלטתי ואנכי טקוטות בהרבה הם קטועים הטשנד, דברי בכ״י .""ירושלמי(.

שבמספר ובעבור ההלכות מספר ציינתי הדפים ובראש טרובע. חצאי בקשני ההשלטה "
 בלוח השנויים ערכתי בדפוסים אשר מהמספר מוסר ם׳ שונה וסרק פרק כל הלכות

הספר. בסוף אשר
(22)' אחת פעם רק במשנה נוסחאות חילופי זוכר איננו המוסר ם׳ בעל

 מפרש הוא (17 6״) אחת ופעם ... ועומדות אומדות קורין יז(: א )על אומר הוא
 הלל דברי מוסיף הוא יג א הלל דברי על דילן". טגירסה "השונה הרטב״ם גירסת
 חסמא אלעזר ר׳ מאמר (.191) אותם גם ומפרש נתן דר׳ באבות שנמצאים אחרים

 אותו מוסיף והוא הרטב״ם( בפי׳ )וכן שלו המשנה בנוסחת חסר נ פרק בסוף
 הפירוש שבראש המשנה בגוף נמצאת פעמים (.138)' ומפרשו ד פרק בסוף מאדר״נ

 ציינתים ואנכי נכונות בלתי הוספות נמצאים או 8בפירוש שנמצא ממה שונה גירסא
 ~ כאשר אך הדף? בתחתית ציינתי המשנה בדברי נוסחאות חילופי .4עטלה חצאי בשני
.6הדף בתחתית המשובשת הגירסא ושמתי תקנתיו המשנה בדברי ברור שבוש נפל

 מסכת (1)״ המבוא מזכיר המוסר בס׳ שנמצאות אכות משנת על ההוספות בין
 ההוספה בתחלת (.144 עד 139 )דף ד פרק סוף אל נספחת זו והוספה ארץ דרך

 ד פרק הוא אחד פרק טמנה ולוקח עזאי דבן ארץ דרך את בשם קורא הוא הזאת
 טמנה ולוקח דרבנן ארץ דרך בשם קורא הוא ועוד שבדפוסים. רבה ארץ מדרך

 זוטא ארץ דרך תחלת אל חוזר הוא כך אחר זוטא. ארץ דרך של ג פרק סוף
 ובסוף ה. ז ו ה מפרק מאמרים ועוד השמטות במעט ט ד ג ב א פרק משם ולוקח

 דרך מסכת של ג שפרק וירוע ט. עד ד פרק רבת ארץ טררך מאמרים מלקט הוא
 ארץ דרך אם כי מזכיר איננו ההוספה שבראש ואחר .7עזאי בן סרק הנקרא הוא רבה
 8שלנו( זוטא ד״א )והוא דרבנן ארץ ודרך שלנו( רבה ארץ דרך )והוא עזאי דבן

 ארץ. דרך ברייתות שלש לפניו היו כאילו מהם שנראה המבוא דברי לתרץ צריך
דרבנן. 9זעירא ארץ ודרך עזאי דבן רבה ארץ דרך כגון המחבר: כתב כן כי לומר ויש

.17711 עיין 1
 אכל (1011; 20)״ כבות לשתי חטשנח נון. נתחלק וני א׳ חלנח הראשון *בפרק

עצמה. בפני הלכת זו שאין להניד פיסקא מלת כתוב השנית חבבא כראש
ההערה(. )ע׳ 1151! ;99* ;22! 11 ההערה(; )ע׳ 181! עיין *
.18617 11 ;183. ;112. ;89-.1 ;81. ;28. ;22. עיין *
;12910 1! ;1281* ;12411 ;1287 ;1001 ;87. ;26. ;1417 ;81.17 ;7.. עיין *

 שם בכתבי טטני ונעלם כת פרק באדר״ג נמצא 13418—10 נם .1621. ;169. ;1471 ;186.
ההערה.

.16811 ;18411 ;1321. ;124.1 ;128.0 ;11018 ;99.. ;821. ;19.1 *עיין
ארץ. דרך הלכות ד״ח :כב ברבות רש״י פי' עיין ״

חכמים. תלמידי של דרכן אותה: סבנה •ורש״י
זוטא. — זעירא *
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*111 לאור המוציא הקדמת

 טסנת רוב להוסיף יהודה בר יוסף רבי ראה מה נשאל ואם .1הו שיבשו ^הסופרים
 כעניניה דומה ארץ דרך מם׳ כי בכלל זה על התשובה שלו המוסר ס׳ אל ארץ דרך

 שככר אפשר כי לומר נוכל בפרט אך 2המוסר לדרכי מיוחדות שתיהן כי אמת לטס׳
 שהזכירו צפת תושבי המסתערבים כמנהג בארצו נוהגין היו יהודה בר יוסף רבי בזמן

 בשש השליטו שכבר השביעי בשבת שקורץ 3סוסאן ן׳ מרדכי בן יששכר ר׳
 שדבריו זוטא ארץ דרך ממסכת אחד פרק אבות פרקי הששה כל קריאת הראשונות

.4אבות פרקי של מעין

 מאבות תעלומות הוציא אבות מס׳ עניני שבביאור המחבר מזכיר (14) בטטא
 מאמריה רוב ומכניס נתן דר׳ אבות טס׳ דברי מקדים הוא שבפירושו הוא וכן נתן. דר׳

 מקום תמיר ציינתי ואנכי המוסר. ם׳ תוך אל אמת משנת מאמרי אל השייכים
 מוסר בם׳ שבא מה כל בדיוק ולהראות חובתי ידי לצאת כדי אבל האלה. המאמרים

.5ושורה דף בזכירת המקומות כל הדף בתחתית כאן טונה אני מאדר״נ
 בשם מקורו מזכיר המחבר והלאה (59 )דף טז ב ממשנה כי לדעת וראוי

 הרוב על (1—55 )דף ספרו של הראשון בחלק אכל .6גרסינן( נתן דר׳ )ובאמת
 ועוד (214) בתחלה רק המשנה, דברי אל סתם בדרך אדר״ג של המאמר מדביק הוא

גרסינן. כאדר״נ מפורש: אומר הוא 7פעמים איזה
 ברייתא שם אדר׳ינ על נקרא גם . * * * * *8גרסינן ובתוספתא נמצא: (41)״ אחת פעם

המשנה בין שיש החלוקה :106“ והברייתא; המשנה אהדדי קשיין ולא :98") סתם

 דרך אותח )קורא וכת ארץ דרך >^9 ג מפרק מאפר מביא חוא המוסר ם׳ בתוך1
(12*4 ועיין 110)** סתם ארץ

 המושר ובשערי הלבבות; חובות ס׳ אל בהקדמתו חברן בן ו/יחודח דברי עיין2
 אבות כמסכת לחם מיוחדות במסכתות מחוברים מהם . . . אמרים חברו חמדות ובחקון
ארץ. דרך והלכות

(2,פפט 1)16 51168, .ק 86 )עיין לב. דף יששכר( )תיקון שנים עיבור ם׳ •
זוטא. ד׳א מם׳ חחלת וחוא הפרק זת יששכר ר׳ כתב פו.( )דף תספר ובסוף4
5 {10—101 ;11 0*9 ;81—71 •*;6 ;10 4 *;—41 ;88—31 ;4* ;80—210

;04 1* ;18—6 ;4 141 ;8>—1806 ;0•—1288 ;18 18 ;10—111 ;88-10 ;1* 81

;86—00 ; 6*---4* ;14—181 ;18—81 ;6—171 ;18-----161 ;80—11 *, ;4—161 ;18—84
;88 4000 ;14 890 ;10 2216 ;00—* ;8—211 ;88 ;04—10 ;8—*20 ;88 ;0—198

;84—6614 ;88 84 ;8—681 ;16 521 ;88—08 ',16 6111 ;18—8*42 ;18—18 ;18 411
;80—8816 ;86—8716 ;85—8 86 ;00—7814 :11 594 ;38—6834 *!;—671 ;68—6 ',661

;89----00 ;18—10680 ;0—980 ;85—88 ;10—18 ;8----946 ;0—4 ;1—981 ;88—9281

;6—1231 ;38 12101 ;1126-6 ;10—15 ;18—1106 ;86 ,0*—4*108 *;—1071
;16—1841 ;80—13306 ;10—1284 ;4—1271 ;84—12606 ;81—12618 ;81—12408
;86— 14718 ;18—0 ;8 1461 ; 68—80 ;10—14610 ;10—1391 ;18—16 ;8—1386
;4—1611; 84—81; 8—1601; 8*—16938 ; 88—8*164 ;0—1628 ;14—1510 ;40—16018 

04—16701 ; 36—16614 ;10—16815.
ראיח. חביא דר״ג ובאבות : 1126 זיר״ג. אבות במסכת : (1284) אחת פעם •

* 4010 ,394 ,2215 ;81 ;2010 ;1481.
דאבות. תוספתא אדר״ג את קל ד״ח בג. דף קטא בבא התוספות בעלי קראו וכן *
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טוסר ספר12

ואין אצלך ידוע היה שלא אדם פי׳ זכות. לכף האדם כל את דן והוי פיס׳

 לקנות דיעותם טנת שתהא והיושר הטובה וחברת אופיר? טכתם ואדם טפו ^אנוש
 אל להניע הבירו את מסייע אחד וכל אחת לדעה נמשכות ורעותם מרע וסור חכמה

 הרב טנטת והתלמידים הרב מרעות היא וזו לקנותו חכמים שצוו החבור הדרך'וזהו זו
 הרב שלמר מה כל ללמוד התלמידים ומגמת שקנה מה החכמה מדרכי בלבם לטעת

 והריעות החברה וזו אחד טול אל פונה הכל כונת ונמצאת מהתכונות וידע מהחבטות 6
 שכוונתה טטנה"טפני. לי למעלה ואין מכולן יותר והמשובחת המעולה החברה היא
 ואמר צ. ש" משה רבינו הרב של דבריו תרף זהו בטילהלעולם. ואינה האמת דרך

 נטו ורבו מקניינו חביב יותר אדם ידי שמעשר. מפני חבר גבי וקנייה הרב גבי עשייה
 כמעשה האדם על יקר אינו השוק מן הלקוח דבר אכל גדול כבוד לו לחלוק חייב

החבר. לכבוד הרב כבוד בין לחלוק ברבר הפרש נתן כן ועל ידיו 10

 תטה אם דברים עושה ותראה]ו[ רע או הוא הטוב רשע או הוא הצדיק יודע אתה
 אותם תטה ואם זכות לכף ויהיו הטובה לדרך ינטו לטובה [128]. ברעתך אותם

 לכף להטותם הדין מן עליך יש חובה ולכף רעה לדרך ינטו רעה לדרך הדעת בשקול
 שגנלה באדם אבל ודרכיו מעשיו מטנו )ד,(נעלמים ]אם[ בד״א חובה. לכף ולא זטת 15

 לצד נוטים מעשים שעשה ראינו אפילו מרע וסר אלר,ים ירא וישר תם שהוא לנו
לכף בו אותו שנדון מאד עד רחוקה דרך לנו שיש אלא ט אותו שנדון צר בכל רעה

 ולרון ממנו לד,שמר אנו חייבין רעה לדרך ינטו בה אותו תדון אם לטאד רחוקה דרך 20
 7השנית המחלקת בזו ז״ל מייטון בן משה רטנו הרב הברת היא \זו קובה. לכף אותו

 כל באט׳ סברא האי נטי ודייקינן זכות לכף לדונו לנו יש הדין שמן אומרין ואנו \
להשטר אנו חייבין דאט׳ האי מיהו השנית. המחלוקת זו היא ואפילו לאייתויי האדם
ריררדי והוי עוח הר■ ריייויה יהיה ר^ייור*ה ,ר!) הייוי׳ ההדי הייה! הוייייוע ההיו

 ורנום הראשונים לחסידים שאירע ממד, משל דרך מעשיות כותכין אנו והרי
 לפדותה חסידים שגי אחריה והלכו שנשבית אחת בריבה ,מעשה זכות. לכף חבריהם

 לו אט׳ חשדתני במה חבירי לחבירו אט׳ כשיצא אצלה 8לקיבה, מהם אחד ונכנס
 היה כך העטרן, לו אט׳ ]טהורהנח[ היא דמים בכמה [121]> לידע שמא אמרתי

 טפנין* בפרה בשבת וגרפי׳ זכות. לכף אותך ירין המקום זכות לכף שדנתני וכשם 30
 העליון מגליל כאחד ומעשה זכות. לכף אותו דן המקום זכות לכף האדם את הדן

 אמר הרגל ערב שהגיע כיון בדרום אחד הבית בעל אצל שנים שלש שכיר שהיה
 לך שאתן מעות לי אין לו אט׳ בני ואת אשתי את ואפרנס ואלך שכרי לי תן לו

סירות לי תן לי אין לו אט׳ קרקע לי תן לו אט׳ לי אין לו אט׳ בהמה לי תן לו אט׳

לקונה. כ״י זובדת. של •לקוכח

 )נופחה קנז: ישנת •אדר״נפרקח. ח. פרק רבה ארץ דרךי יגיב. ישעיה י
סופרים(. דקדוקי בעל שהניא נ״י ילקוט לנוסחת קרונה המוסר ס׳
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 נסש בשחי לו והלך לאחריו )ב(טליתו הפשיל לי אין לו אט׳ וכסתות כרים לי תן
 אחד חטירים שלשה טשוי עטו ונטל בידו שכרו הב*ת בעל נטל הרגל לאחר לביתו

 ושתו שאכלו לאחר לביתי[ ]והלך טגדים טעי של ואחד משתה של ואחד טאכל של
 טצאת שטא אמרתי חשדתני בטה טעות לי אין לך כשאמרתי לו אט׳ שכרו לו נתן

 5 שמא אמיתי חשדתני בטה בהמה לי אין לך וכשאמרתי בהם ולקחת בזול סרקמטיא
 שמא אמרתי חשדתני במה שירות לי אין לך וכשאמרתי אחרים ביד הם מושכרות

 הקדישן שמא אמרתי חשדתני במה וכסתות כרים לי אין לך וכשאמרתי מעושרות אינן
 בני הורקנום בשביל לשטים נכסיי כל שהקדשתי היה כך העבודה לו אט׳ לשטים ר׳

 שדנתני כשם ואתה נדרי את לי התירו שבדרום חבריי אצל וכשבאתי בתורה עסק שלא
 10 ריבה שפדה אחד בחסיד מעשה 1רבנן תנו זכות. לכף אותך ירין המקום זכות לכף

 לתלמידיו ושנה ועלה וטבל ]וירד[ השכים למחר מרגלותיו אצל [13]* השכיבה ולמלון
 תלמיד בינינו יש ]שמא[ אמרנו חשדתוני במה טרגלותיי אצל כשהשכבתיה ]ואמר[
 קרי רני ראה הדרך מטורח שמא חשדתוני במה וטבלתי וכשירדתי לרבי ברוק שאינו

 לכף אתכם ידין המקום כך זכות לכף שדנתוני כשם ואתם היה כך העבודה להם אט׳
 16 רומי גדולי שכל אחת מטרוניתא אצל לחכמים דבר הוצרך אחת שעם ־רבנן תנו זכות,

 הוא הלך אלך אני חנניה בן יהושע ר׳ להם אט׳ 'אצלה ילך מי אמרו אצלה טצויין
 וכשנכנס ונכנס אמית ארבע ברחוק תשליו חלץ ביתה[ ]לפתח שהגיע כיון ותלמידיו

 כשעה להם אט׳ לתלמידיו ושנה ועלה טבל ]ירד[ וכשיצא 4לאחוריו הדלת נעל
 הטטשת למקום ליכנס אסור רכינו סבור שמא אמרנו חשדחוני כמה תסליי שחלצתי

 20 נינו מלכות דבר שמא אמרנו חשדתוני נמה אחרי הדלת וכשנעלתי 1,קדושה בדבר
 מפיה צטרא נתזה שמא אמרנו חשדתוני במה ושניתי ועליתי וטבלתי וכשיצאתי לבינה

 אתכם ירין המקום זכות לכף שדנתוני וכשם היה כך העבודה להם אט׳ רבי ]בגדי[ על
המעשיות. באלו שהזכרתי ודיי זכות. לכף

 ואל לרשע תתחבר ואל רע טשכן הרחק אומי• הארבלי ונתאי“טתני׳ר

26 . הפורענות. מן תתיאש

 הנגעים שאם בשדה שכן ואחד 0בביתו שכן אחד 8כיצד רע. משכן הרחק סי׳
 צדיק של כותלו [131]> את סותרין ׳1צדיק של בכותלו רשע של בביתו באים
 לשכינו אוי לרשע אוי אוט׳ ברוקא בן יוחנן ר׳ של בנו ישמעאל ר׳ רשע. של 6בגינו

צדיק. של ביתו* לםתור גרמו רשע של עוטתיו הא
 30 אמת וכך הרעים ממעשיו אותך ילמד שמא שי׳ לרשע. תתחבר ואל שים׳

 שנתחבר ביהוששט טציט שכן רשע לאדם ולא רע לאדם לא אדם יתחבר לא חכמים*
ולשונאי תעזור הלרשע שנ׳י י״י מאת קצף עליו ויצא גלעד לרמות עטו ועלה לאחאב

 דבר אםור;לחנניס טיגבען: ובכ״י ׳טאת1ט במקום קדושת דברי ינגסו לא 6 בםגיחן.8
כתלו. 1 נעונו. 6 תצדיק. לנין שבינו 11 שבבית. ס טוטאוז. לדבר ק׳ של

ב. יט ב דח׳יי * שם.4 ט. פרק אדר*ג • שם. * קנו: שבח 1
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63 והנפש הלשון טהרת

 דיבוריהם את שיפסיקו עליהם להשפיע שתוכל משער אתה אם (1
 לא תוכחתך לכל־הפחות אך יפסיקו, לא אם אף )או, האסורים

 אותם להוכיח חייב אתה הרי :ויותר( יותר לדבר שיוסיפו תגרום
 על־ידי לכל־הפחות, או, האסורים, בדיבוריהם ימשיכו )שלא

 רשאי ואינך מלשון־הרע( שונה לנושא השיחה את שתעביר
חייב אך אתה ;לדבריהם( כמסכים אותך יחשבו פן )גם לשתוק

אותו(. מגנים )שהם וצדיק נקי כבוד על ולהגן להם לענות^5-יי---״
 :אלא תוכיח, אל :תועיל לא שתוכחתך משער אתה אם (2

;אפשר אם — אוזניך סתום או זו מחבורה הישמט )א(
 ילעגו שמא אוזניך, לסתום )או להישמט לך אי־אפשר אם """"^כ(

 קבלת של מן־התורה באיסור תיכשל שלא )כדי תחליט לך(,
:הבאים הדברים את לשון־הרע( )אטונת(

 האסורים הדיבורים את לשמוע כלל לך ינעם שלא (1)
;האלה

;אחרים על המדוברת ללשון־הרע תאמין שלא (2)
 מסכים אתה כאילו הרומזת כלשהי תנועה תעשה שלא (3)

כלשהו. אסור לדיבור
 לדיבריהם מסכים שאינך יבינו אדרבה אלא :הערה
זועמות. בפנים או דוממה, כאבן שתשב על־ידי

רע". משכן "הרחק :ז( א, )אבות חז״ל אמרו זה משום :הערה

באדם פגם רואה אתה אם כט.
 אחר אדם לדון אדם של הטיבעית לנטייתו כניגוד להתנהג צורך יש

 מגונה לך שניראה מה עושה שאדם רואה אתה אם לפיכך, לכך־חובה.
 אדם שבין ליחס שנוגע מה ובין לחבירו, אדם בין ליחס שנוגע מה )בין

 )ויקרא עמיתך" תשפוט "בצדק של עשה מצוות לקיים עליך יש למקום(,
 לכללים בהתאם האפשר, במידת לכך־זכות, לדונו צריך ואתה טו( יט,

:להלן הניזכרים
 לעבור יצרו עליו גבר עכשיו אך ם, מי ■ש א ר י הוא אדם אותו אם א(

לכך־ יותר נוטה העניין אפילו בישראל, היטב הידוע איסור על אך
:זה על ולהסתמך זכות לכך אותו לדון חייב אתה חובה,

;רטו )שעת״ג בתשובה וחזר שעשה מה על נתחרט שבוודאי (1
;ח״ח(

 מעדת הוא ואז מעוונותיו, מרובות בדרך־כלל, זכויותיו, אולי (2
שע״ת(. ;ב לט, )קידושין צדיקים
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הלכוה ספר64

בצדקתו, לפקפק )ואפילו חטאו לפרסם גדול עוון יש אדרבה :הערה
(.23 תלמיד־חכם נם הוא אם

 אך החטא, מן רוב על־פי )הנזהר בינוני הוא אדם אותו אם (3
:ולכף־חוכה לכך־זבות לדון שיש עניין זה אם בו(, ניכשל לפעמים

 מצוות )זו לכף״זבות משודת־הדין לפנים לדונו חייב אתה
למשל: פוסקים(, לכמה עמיתך" תשפוט "בצדק של ,עשה׳

או ;במזיד ולא בשוגג הדבר את עשה פלוני (1
או ;אסור זה. שדבר ידע לא פלוני (2
 חומרא סתם אלא דין או מצווה לא בכך שאין סכור פלוני־־היה (3

טובה. ומידה
לך אסור פעמים, כמה עבירה אותה על שעבר ראית אפילו לפיכך,
:עמיתך״( תשפוט ״בצדק של ,עשה׳ מצוות )משום

:(אסור )וכן ;זה עכור אותו לשנוא .1
כפניו. רק אפילו אלא אחרים, בפני רק ולא העניין: את לגלות .2

לפעמים אך החטא, מן רוב על-פי הנזהר בינוני אדם אותו אם ג(
למשל, כך(, לדון איסור אין )כאשר לכך־חוכה לדונו שיש כעניין נכשל

 צריך חזיר( אכילת )כמו כישראל היטב הידוע איסור על עכר אם
 אורח״צ(, )שע״ת; לבף־חוכה אותו תדון ואל ספק, לך שיהיה
:לפיכך

כליכך; רק — לבך־חוכה לדונו רשאי אתה (1
:איש לשום חטאו לגלות לך אסור (2

— אחת, פעם רק הזה האיסור על עכר כי ראית שהרי )א(
;כשרות חזקת מכלל או ,,עמיתך מכלל יצא וטרם

אותי• לבזות ואין — השם לו ופלח כתשובה חזר אולי )כ(
;לשוא עכשיו

:להבדיל יש תוכחה חיוב לעניין (3
קכד< בסימן שמבואר כפי לבינו )בינך להוכיחו צריך אתה )א(

 זאת לגלות לך )ואל תוכחתך על־ידי שיושפע ייתכן אם
 זה לגילוי שאין מפני ,2* עדים שני יש אם גם לבית־דין, אף

;תועלת( שום
 לך אין )שאז תוכחתך את יקבל לא שוודאי אדם זה אם )ב(

 למנוע )כדי רשאי אתה ב(, קכא, סימן ראה — ;להוכיחו
 ולהגיד עקיפה כדרך אותו להוכיח כזה( חטא על לחזור ממנו
בהצנע: חטאו

שלו, לקרוב :)למשל כתוכחה עליו להשפיע שעלול למי (1)
:ובלבד (2־ לרבו או סודו י^איש
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 כשני איש אותו על נאמן שאתה יודע שאתה א.
עדים;

 )ולא החוטא לתועלת רק כזה מתכווץ שאתה כ.
;לניזקו(

 האיסור על לעכור ממנו שימנעו כדי העיר: לדייני (2)
 רק לחול כריך זה כלל אף ריט(; )שעת״ג כעתיד

:הכאים כתנאים
*•: כעצמם עוול את שראו עדים שני היו אם א.
מגלים )ואינם לשם־׳שמיים מתכוונים המספרים אם כ.

;שינאה( מתוך הדבר את
:יז[ יט, ]ויקרא )שנאמר כרכים פניו ילכינו שלא ג.

;חטא״ עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח ״הוכח
סב(. סימן גם ראה

:חז״ל אמרו שצריכים במקום לכך־זכות הדן על :הערה
;לזכות״ אותו דנין לכך־זכות, חבירו את ״הדן :ב( קכז, )שבת .1
 אותך ידין המקום לזכות, שדנתני כשם "ואתה :שם( )במעשה .2

!״ לזכות
 שאתה זמן כל :בידך יהא זה ״סימן :ה״י( פ״ח ב״ק )ירוש׳ .3

לך", מרחם המקום אין :מרחם אינך ;עליך מרחם המקום :רחמן
 הידועה מפויימת מעכירה כלל נזהר איננו איש אותו אם ד(

 שאז במזיד פעמים כמה אותה עבר אם )ובפרט ישראל ככל כעכירה
 שאיננו מפני אלא יצרו, עליו שגבר מפני העבירה את עבר שלא מוכח

אחת, בעבירה רק שנתגלה )אך לרשע נחשב הוא הרי :(,ירא־שמיים
כשרות(. חזקת איבד כי

)וכל־ לכך־חוכה או לכך־זכות :לדון שאפשר עניין היה זה אם לפיכך
:לכך־חובה( נוטה העניין אם שכן

;־־ הוכה לכך־ אותו לדון צריך אתה (1
 שלא וכין כפניו, כין :כגנותו ולספר זה על להכלימו רשאי אתה (2

כפניו.
תנאי: על זאת אך

 כרשע ידוע כבר איש שאותו )או כעצמך עוול אותו שראית .1
;תמיד( עליו שיוצאות הרעות השמועות משום

איסור; אכילת )למשל: עוול כאמת הוא שראית מה אשר .2
 אתה עבירה, או עוול בזה שיש אחוז במאה בטוח אינך אם אך

;הוא( כן אם דרכי־התורה על־פי לחקור מקודם צריך
; (3 א, קב, סימן גם )ראה עוון כאותו מזלזל אינך כעצמך שאתה .3
 שיצא הבזיון( )או הכלמתך על־ידי תגרום פן לדאוג לך שאין .4

 שיתרחק או עכירותיו על שיוסיף! ז.א. רעה, לתדכות איש אותו
)אורח״צ(; הישרה מדרך
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הלכה ספר

:רק כסיפורך או בהכלמתך שתתכווין .5
;בהאשמתו( תגזים שלא )•תיזהר לאמת א.
 )זה פגם בו נותן שאתה מכך ליהנות בלי ז.א. לתועלת ב.

(;)ב( 2 א, ה, סימן ראה ;הכירו בקלון המתכבד בבחינת גם
אליו. שינאה בגלל ולא

:דיבורך שעל־ידי כדי
 את שמגנים ישמעו )כאשר הרשע מדרך בני־אדם יתרחקו )א.(

;אוון( פועלי
 )כשישמע מדרכיו בעצמו אדם אותו ישוב שאולי תיגרום )ב.(

זה(. עבור אותו מגנות שהבריות
לו(, תהניף שלא וכל־שכן בפניו; )ושלא בסתר לא שתגנהו >(.

בפירסום. אלא
: ק ר ואחד( אחד כל )בפני בכתר לגנותו רשאי אתה כי :הערה

 חושש אתה אם או פלוני♦ אותו לך יירע פן ירא אתה אם א.
וגם ;זאת( תפרסם )אם חריפה מחלוקת ליצירת

 ממעשיו ילמדו שלא כדי :לשם־שמיים מתכווין אתה אם ב.
קב(. סימן ראה תוכחה, מצוות בזה יש )ואם 3539

 שכל ובלבד כעיתון, כזו גנות לפרסם )ואפילו לגנות לד מותר :למשל
בית־דין. של פסק לקיים שמסרב מי את מתקיימים( שלמעלה התנאים

הפסק, את לקיים יכול שאינו כך על להתנצל רוצה פלוני אותו ואם
:השאלה נשאלת אז

:מהעיקר דעתנו את להסיח משתדל רק שהוא מדבריו ניראה אם (1)
בגנותו; דבריו לפרסם ומותר לו, להאמין צריכים אנו אין

בגנותו. דברים לפרסם אסור :מסופק שהעניין ניראה אם (2)
 בישראל הידועה אחת, מעבירה ניזהר שאינו רק )לא איש אותו אם ה(

 :(אף הוא אלא הקודם[, ד בסעיף מתבאר דינו ]ואשר כאיסור
 שככל דינו אז חס-ושלום, לגמרי מעליו מלכות־שמיים עול פורק

לכף־חובה: או לכף־זכות אותו לדון שאפשר שלו, מעשה או עניין
הקודם(; בסעיף )כמו ״-׳ ובה ף־ח כ ל אותו לדון צריך אתה (1
 ובין בפניו, כין בגנותו: ולדבר זה על להכלימו רשאי אתה (2

הקודם(. בסעיף )כמו בפניו שלא
הקודם!(: מסעיף שונה )זה כתנאי זאת

להנאתך( )ולא לשם־שמיים כסיפורך או בהכלמתך שתתכווין .1
:שנאמר כעניין העבירות, מן יתרחקו שאחרים כדי :למשל

;עוול״ איש :צדיקים ״תועבות :כז( כט, )משלי א.

רע". שנואת :,ה "יראת יג(: ח, )משלי כ.
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 מעשיו מגלח שאינך מוכח אחרת כי ;עוון כאותו מזלזל שאינך .2
;)אורח״צ( שהיא מוכח כל לשם אדם אותו של

 או עבירותיו על יוסיך ברכים הכלמתו שעל־ידי אפשרות שאין .3
)אורח״צ(. הישר מדרך כיותר שיתרחק

אחר. תנאי שיתקיים צורך ואין

מישהו על גנות שומע אתה אם ל.
 מדברים הם כאשר קטנים, הם אפילו ככתך, או כבנך לגעור מצווה א(

 :שבתורה אישורים בכל )כמו מאיסור להרחיקם כדי :לשון־הרע
דרכו, על-פי לנער "חנוך :ו( בב, )משלי שנאמר א(, שמג, סי׳ או״ה

ממנו". יסור לא יזקין כי גם
 יכוא פן חושש ואתה אדם, על לך לספר להתחיל רוצה מישהו אם כ(

דבריו( להמשיך שיוכל )קודם מיד אותו שאל :גנות דיברי גם לספר
 לתקן תוכל אתה אם או, בעתיד, לגביך עניין לו יש שיספר מה אם

:זה בעניין הוכחה( על־ידי :)למשל משהו
 לך שיש או, )ז.א. תועלת בשמיעתך שיש ניכר מתשובתו אם (1

דבר איזה לתקן תוכל שאתה או, לעתיד זה לעניין שייכות
 בלבד בדבר ולפקפק זה עניין לשמוע לך מותר :זה( ""בעניין

 שיתברר עד הגנות בדברי להאמין מן־התורה לך אשור )אך
;נב( שימן ראה ; הדבר

 אב או משמיעתך תועלת שום תצא שלא ניכר מתשובתו אם (2
 היא השיפור אם )ובל־שכן דבר שום לתקן תוכל שלא יודע אתה

 את להעכיר ולהשתדל להקשיב לסרב עליך :דיברי־חירופין( רק
לשמוע, ישרב אחר שאדם מצפה אתה )וכן ; שונה לנושא השיחה
זה. על תתרעם ונש עליך, לשון־הרע לשפר ירצה פלוני כאשר

 מה לשמוע ולא אהר אדם של ברגשותיו להתחשב עליך גם לכן
בכבודו(. שפוגע
 מצוות גש בזה מקיים אתה לשמוע, משרב אתה כאשר הערה:

 מי באין שהרי :יד( יט, )ויקרא מכשול״ תתן לא עוור ״לפני
 מלעבור ונימנע לשון־הרע מלשפר פלוני יתאפק :לשמוע שרוצה
עבירה.

 שבתשובתך היזהר : ?״ עלי פלוני דיבר ״מה אותך שואל אדם אם ג(
 דברים רק מדבר פלוני אם לכן רכילות. איסור על תעבור לא

 את שומע אתה )אם זה לארם ינעמו שלא לשון־הרע( אין )אפילו
מסרב שאתה על-ידי שגם מפני אך כך. לו לספר לך אסור :הדבר(
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 :לב( יט, )ויקרא שנאמר נוסף!, בכיבוד צורך יש זקן שהוא מי לגבי ג(
:ארז״ל " ה׳ אני מאלהיך, ויראת זקן, פני והדרת תקום, שיכה ״מפני

 מדבר ולא במקומו, ישב לא — ? הידור ״איזהו :יד( ז, )תו״כ (1
דבריו." את סותר ולא במקומו,

 תקום׳ שיבה ,מפני אומר: בן־ייהודה "איסי ב(: לב, )קידושין (2
 ואפילו )פרש״י: במשמע" שיבה כל אפילו לב(: יט, )ויקרא

ז.א. רש״י( — ועם־הארץ; רשע אשם אשמאי: אשמאי; זקן
זקן אפילו :יוחנן( ר׳ לפי כמותו )שהלכה כן־יהודה איפי לפי

 שמרוב מפני — לכבדו, ראוי :חכם שאינו בלומר ""׳""אשמאי,5
 ומתוך וניפלאותיו, השס״יתכרך במעשי קצת והבין ראה שנותיו

 מנע שאם־כן :עכירות בעל שאינו )ובתנאי אותו לכבד ראוי בך
סהח״י(. מכבוד; עצמו

:)מנח״י( השיבה גיל מתחיל מתי שונות ריעות ישנן (3
;שבעים :הרא״ש לפי )א(
בן־ששים(, בפני לעמוד )צריך ששים :)בסידורו( האר״י לפי )ב(

:שכתוב ליראת־שמיים, זוכה שיכה, מפני לקום ״הרגיל :)שחר״ד( *■**(
 ויראת זקן, פני והדרת תקום שיבה "מפני :לב( יט, )ויקרא

מאלהיך".

לכף־זכרת לדון החובה קטר.
 "כצדק :טו( יט, )ויקרא שנאמר לכך־זכות, אחר אדם לדון מצווה א(

עמיתך". תשפוט
בכשירים, "החושד :א( צז, )שבת לקיש ריש אמר אדרבה :הערה
בגופו". לוקה

 אדם רואה אתה אם להתנהג צריך אתה איך כט, בסימן למעלה ראה ב(
 החובה מגיעה כמה עד פרטות בפרטי נתבאר )שם גנאי דבר העושה

לכף־זכות(. אדם לדון
 שבסימן לפרטים )בהתאם לבך־זבות אחד אדם לדון המצווה היא גדולה ג(

:שארז״ל עד כט(
;לזכות" אותו דנין :לכף־זכות חבירו את ״הדן :ב( קכז, )שבת (1
 אותך ידין המקום :לזכות שדנתני כשם ״ואתה :במעשה( )שם (2

:״ לזכות
 שאתה זמן כל בידך: יהא זה "סימן ה״י(: פ״ח, ב״ק )ירוש׳ (3

 מרחם המקום אין מרחם: אינך עליך; מרחם המקום רחמן:
לד!";
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 ומקדים הרודף :הנר״א )פ׳ טוב ״שוחר :כז( יא, )משלי נאמר (4
רצונו, כמבקש )הוא ז״א. רצון", יבקש לבריות( טובות לעשות

 שמדבר אדם רואה אתה אם גר״א( ;טובה עליו תבוא על־ידי־זה
 לפני זכות עליו מלמדין מלאכי־השרת אף הכירו: על טובות

 את "וחנותי יט(: לג, )שמות שנאמר בעניין הקדוש־כרוך־הוא,
)ס״ח(. ארחם" אשר את ורחמתי אחון, אשר

 אף חבירו: על רע המדבר אדם ראית אם להיפך, ובן הערה:
 "ישוב :יז( ז, )תהלים שנאמר רעה, עליו מדברים מלאבי־השרת

בראשו". עמלו
 טובה, לך שעשה מי את לכף־זכות רן אינך אם גדול עונש לך יש ד(

 אתה כזה בי — העושה לטובת הטובה את מחשיב שאתה אלא
 אתה לך, מטיב פלוני אם אדרבה, אלא, צא(. סימן )ראה בפוי־טובה

 )ותשתדל לטובתך רק בן שעשה :לכף־זכות המעשה את לדון צריך
 טובה שעשה דוד כמו — ליורשיו ואפילו זו, טובה תמורה להטיב גם

אביהם(. לו שעשה הטובה על הגלעדי ברזילי לבני

רצוייה אהבה קטז.
 שנאמר מאהבה, מלעוכדו יותר גדולה מעלה אין השם כעבודת א(

 בוראו את האוהב בי : ׳•״ אלוהיך" ה׳ את ״ואהבת :ה( ו, )דברים
 לזה שיצטרך )בלי השם לעבודת ישיאהו ליבו גם אמיתית, אהבה

מסל״י(. פיתוי; שום
במוך, לרעך "ואהבת :יה( יט, )ויקרא נאמר אחר לאדם יחסך לעניין ב(

_ ארז״ל: י ה׳" אני
 אם לכבודי: בראתיו אני כי — טעם? ״מה ה(: טז, )אדר״ג (1

;אוהבו" אתה אי :לאו ואם ;אוהבו אתה :עמך מעשה עושה
 דבר נאמר גדולה "כאזהרה )שם(: אומר אלעזר כן שמעון ר׳ (2

 אני אוהבו, אתה אם :כראתיו ה׳ אני במוך לרעך ואהבת זה,
? לפרוע" דיין אני לאו, ואם ;טוב שבר לך לשלם נאמן

 לא לחברך :לך( השנוא )= סני ״דעלך ־. א( לא, )שבת הלל אמר (3
תעשה(; )= תעביד"

 לדון ושיש לחברו, אדם בין שלום להביא הכוונה הסמ״ק לפי (4
;זכות לכף אחר אדם

 בלומר ;כתורה׳ גדול בלל ,זה :יב( ד, )תו״ב עקיבא רבי אמר (5
 את אוהב אתה אם בי בכך; תלויות שכתורה מצוות שהרבה

:ממילא )שהח״י(, כנפשך חברך
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 פה, שתק איך לדוד • בשושנים תמיד להשיגו שדרכו
 על שהתמרמר אברהם בירך הרב על לעיין יש וכן

 הלחמי דברי על וסיים נכרית פאה להם שיש הנשים
 לדחוק שיש ואף כלל, מזה נרגש ולא ודפח״ח, תודה
 בעלה, על לחבבה כדי דמ״ש מפרשים הם דאולי ולומר
 דתענית בפ״ק וכמ״ש אנשים, עליה שיקפצו כדי דהוא
עצמה את לנוול רשאה הבוגרת אין ע״ב( י״ג )דף.

דשמעתא. פשטא זה אין בפרש״י, ע״ש
בתחת מיירי דהש״ם משום אמת דין הדין עכ״פ אבל

 ולכן כדכתיבגא, מוכרח והוא דוקא השבכה
 בדיה מר והר׳ אביו מר הג׳ שהחרימו מה עשו שפיר
 בתוך בזה עוד ויבוא הדין, מן החרם חל דשפיר בת״ד

שבו האיסור חומר דמלבד ונמצא בס״ד, להלן דברינו
בנ״ל. החרם מחמת מוסיף איסור עוד איכא

| אם אף הדין, מן אסור שהוא מה דמלבד נראה ועוד
 שער בכה״ג הוי דלא הדין מן מותר היה

 הג׳ כדכתב העין, מראית מפני ג״כ לאסור יש באשה,
 רחמנא ת״ל הגבורים, השלטי ע״ד שבע באר בס׳ שם

 מותר שיהא הדעת על יעלה איד כי דעתא מהאי ליצלן
 והלא וכו׳, משה דת על עוברת כאילו עצמה להראות

 גם ע״ש, העין מראית מפני לנשים אסרו דברים הרבה
שם מאהבה התשובה דבריו הביא רבה אליה הרב

 ע״ש. העין מראית מפני אסור הפחות דלכל
בתורת מלך משא לחרב יראה הרואה מזאת וגדולה

 באה״ע כנה״ג הרב דבריו והביא המנהגות
 נשים מקצת ויש וז״ל כתב ז׳( )אות הגה״ט כ״א( )סי׳

 להתייפות, כדי בפדחתם ומשימים שחור משי שלוקחים
 טועים הרואים אדם שבני מעשה עלי רע בזה ואפי׳
 בזה וע״ע עכ״ל, וכו׳ שלהן שערות שהם וחושבים בהם

 שיש כתב ישראל תפארת הרב גם שם, רבים במים
באיסור דאפי׳ העין מראית מפני בחצר אפי׳ לאסור

ע״ש. העין מראית מפני לאסור יש דרבנן
אפי׳ העין למראית לחוש דיש הראשונים כתבו וכבר

 וכדאשכחן דרבנן, דאיסור במידי שהחשד
 בשבת קבולת לענין הראשונים וכל ע״ה( )לאוין לסמ״ג
 נוב״י ובתשו׳ שבע באר בס׳ וע״ע דברים, וכמה

 )סי׳ ביו״ד וש״ך ובטו״ז כ״ט(, )סי׳ או״זז מהדו״ת
 )סק״ז( ביו״ד שם חדש פרי שהרב ואף ע״ש, פ״ז(

לבשל הרשב״א שאסר מה דאף משום ע״ד, השיב
 דלא והבו הוא חידוש העין מראית מפני אשד. בחלב
 מראית מפני מדעתינו לגזור לנו שאין עלה, לוסיף
 הדש בפרי ושגם בתלמוד, שנתבאר במה זולתי העין
 דלא הפאסטיליס להתיר העלה תס״א( )סימן חיים אורח

ע״ש. העיז מראית מפני שאסרום כאחרים
דכייל מאי דלפי נימא דאפי׳ משום מכרע לא הא

 לא העין, למראית לחוש דאין זה ■בדין גם דפליג
 ההוא דבדין כיון האוסרין, לדברי לדחות יש זה מפני

 להא דליתא ס״ל שם הפוסקים וכל הרשב״א בעצמו
מתשו׳ מתבאר וכן העין, מראית מפגי אסור ושהוא

 והיא ש״א( )סי׳ או״ח ב״י מרן דבריו הביא הרשב״א
 שאין עץ של סנדל שאסר רס״ו( )סי׳ בח״ג נדפסה לו

 מן מותר שהוא דאעפ״י ברזל, חתיכת אלא מסמר בהם
 .המסומר סנדל ולהתיר לטעות יבוא שלא אסור הדין
 דמתיר הרמב״ם מדברי פר״ח הרב שהוכיח ומה ע״ש,

 ס״ל הרמב״ם גם הב״ח דלפי״ד מלבד חיה, בבשר
 דאסרי, מהראשונים כמה איכא דהא נפלאת ולא דאסור

 זאת ועוד ד׳(, )באות השולחן ערך הרב שכתב וכמו
 לא העין מראיה דמשים לומר דדוחק הרב שכתב דמה

 דלפי הנ״ל, דח״ג הרשב״א תשובת ראה לא מיירי,
 היד׳־א הרב שכתב מה ועיין דחוק, זה אין דבריו

שם. ודוק ח׳( )אות ברכה במחזיק
כל בר״פ התום׳ מש״ב זה בדין לומר שייך ולא

 )דף שבת ובמס׳ ע״א( ק״ד דף )חולין הבשר
 הזהירנו דכבר משום שבותין, לדמות דאין ע״ב( כ״ג

 שיש מקום ובכל החשד, מן להרחיק דצריך רז״ל
מספר רבו העין מראית מפני שאסור אמרו לחוש

מהכיל. היריעה וקצרה
 בן של דחלבו ז״ל הרי״ף הג׳ רבינו כתב ומשו״ה

כמו העיז מראית משום שאסור פקועה
 והכי ז״ל, הפוסקים דבריו והביאו שחיטה שהצריכו

 ורמזה שס״ד( )סי׳ ח״א הרשב״א מתשו׳ ג״כ מתבאר
 דבדגים דכתב י״ב( )אות הגה״ט י״ג( )סי׳ הכנה״ג

 אתה מותר שבשרו כל אמרינן דלא החי מן אבר בו אין
 אבל נחירה או שחיטה שטעון במה אלא וכו׳ מצווה

 ע״כ, נחירה ובלא שחיטה בלא שמותר במה לא
 העין, מראית משום איכא פקועה בבן דגם יוצא דמפורש

 דחייב דכתב ה׳( )אות הגה״ט ס״א( )סי׳ בכנה״ג וע״ע
 רבני דבריו והביאו העין, מראית מפגי במתנות ג״כ

 הרב ואפי׳ ע״ש, אדם חכמת בם׳ אחרון ועד האחרונים
 מפרסמא דלא משום דפטור, דס״ל י״א( )בס״ק פר״ח

 כתב זה ומפני העין, מראית משום וליכא מילתא
 קרקע ע״ג בהפריס אפי׳ הוא דפטור דקתני דהתוספתא

עש״ד.
 העין למראית לחוש שיש דבמקום מהאמור המורם

לומר שייך ולא מקום, בכל לחוש לנו יש
 שבותים לדמות דאין לומר ולא מדעתינו לגזור דאין

 אישות מהל׳ )פט״ו הרמב״ם מדברי נראה וכן לזה, זה
 תחשד שלא איש בלא אשה תשב ולא דכתב הט״ז(
 ז״ל והוא בש״ס הוזכר לא זה דחשש ואעפ״י ע״כ,
 ורשות וז״ל הכ״ו( ביאה איסורי מהל׳ )בפכ״א כתב

 עכ״ל, לסריס תנשא או לעולם תנשא שלא לאשר,
 האשה מיבמות( )פ״ה ובתוספתא המגיד הרב וכתב

 היד״א לחרב ועי׳ עכ״ל, לסריס אפי׳ שתינשא רשאה
 דמייתי דבריו על שהקשה א׳( )סי׳ אה״ע יוסף בברכי
 רישא אייתי ולא לסריס לינשא דרשאה דתוספתא סיפא

ושאולי איש בלא לישב דרשאה זה דין ואומרת דמכרזת
המגיד. הרב בדברי לשון חסור יש

דכתב, הבע״י( )פ׳ ריא״ז ע״ד דתמה שם עוד יל?ל
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 כמבואר תחשד שלא איש בלא אשה חשב דלא

 מילחא בהיפך כתוב ואדרבה ליתא דהא בתוספתא,
 תמה וכן יעוש״ד, איש בלא לישב דדשאד, פסיקתא

 ושכן א׳( )בסי׳ שם משה הדרכי שבצד הגהות בחי׳
 אישות בהל׳ ומש״כ ביאה, איסורי בהל׳ הרמב״ם פסק
 חשד דשייך אגשים בין ביושבת דמיירי סותר, אינו

 על בחי׳ מחרד״ף הרב דברי על ומחתימה עש״ד,
 רשאה דאשה ומש״ב וז״ל דכתב )בפ״ח( שם התוספתא

 יש דעכ״ז א׳( )בסי׳ מור״ם פסק ומ״מ מדינא היינו
 ולא ע״כ, חשדא משום איש בלא תעמוד שלא אומרים

 ריא״ז בשם משה בדרכי הביא מור״ם של דדינו נרגש
 לפסקי הזכיר לא וגם בתוספתא, מבואר דכן דכתב

 הרמב״ם מדברי דגם למדין ונמצינו הנ״ל, הרמב״ם
בפירוש הוזכר שלא ואעפ״י לחשד לחוש דיש מוכח

רז״ל. בדברי

 שם שהובא ר״ז( )סי׳ מברונא מד״ר״י בשו״ת וע״ע
דכתב ז״ל קלויזור מהר״א מהג׳ לאחד תשובה

 מם׳ וראיה החשד, מן עצמו אדם ירחיק לעולם וז״ל
 ומפרש ישן, בבית ערוב שמניחים הניזקין ומם׳ ר״א
 עשו שלא הנכנסים יחשדוהו שלא החשד מפני בגט׳

 החשד, מן לשמור צריכים רבים אפי׳ אלמא ערוב,
 שלא פרש״י קלא מבטלין לא ע״א( )פ״א המגרש ובם׳

 אשת ומתירים קלא שמבטלים הדייגים את יחשדוהו
וכר להחזיק צריכים דיינים אפי׳ אלמא לעלמא איש

עב״ל.

 לכמה ז״ל להפוסקים יראה הרואה וכזאת וכזאת
שמצינו כמו העין מראית מפני שאסרו ענינים

 מפני בספר להרהר שאסר ס״ח( )סי׳ באו״ח למור״ם
 כתב שם גם פר״ח שהרב אלא עש״ד, העין מראית

 דברי הביאו מהאחרונים וכמה מדעתינו, לגזור שאין
מהרש״ז הג׳ של בשו״ע ועי הלכה, לפסק מור״ם

כהפר״ח. ודלא כמור״ם שכתב
אדם דאומר דכתב דפסחים( )פ״ב באגודה וע״ע

 קונה והיא וכר מעות קחי בפסח לשפחתו
 אגודה דברי העתיק והמג״א לביתו, חוץ ואוכלת חמץ

 ע״ש, חשדא משום בביתו יאכל דלא סק״ה( ת״נ )בסי׳
 )סי׳ בחדשות להרדב״ז וע״ע עליהם, עיין האחרונים וכ״כ
 אפי׳ הגוי לטחון דאסור ישראל של דטחון שכתב חפו(

 הוא ישראל לצורך אומר שהרואה לפי עצמו לצורר
 ואפי׳ והאחרונים, הכנה״ג דבריו והביאו ע״ש, טוחן
 דלפי״דליכא משום הוא דבריו על שהקשה פר״ח הרב

)סוסי׳ שלום נהר בם׳ מש״ב ועי׳ העין, מראית השש
ת״נ(.

 או״ח במהדו״ת ביהודה נודע להג׳ עי׳ כן וכמר
פתוח הפערסאל אם שאפי׳ שכתב ל׳( )סי׳

 אפי׳ תורה איסור בו לית שודאי נימא אם ואפי׳ מע״ש
 מראית איסור בו שייך דרבנן איסור אלא בשבת יקומו
וש״ך להטו״ז בזה ציין בהגה שם בדיה ומר וכר, העין

 טו״ב( )דף בח״ב מאהבה תשובה הרב תלמידו גם ע״ש,
ע״ש. דבריו הביא

 דברים בכמה שאסור תקל״ד( )סי׳ באו״ח וע״ע
הוזכר שלא אף העין מראית מפני בפרהסיא

 ועי׳ תקל״ד(, )סוס״י שם במג״א וע״ש בש״ם איסורו
 מהגמ״י שהביא תקל״א( )סי באו״ח שם ב״י למדן ג״כ

 לגלח שהתיר תם רביגו ע״ד שתמה מהר״ם משם
 שלא דאעפ״י הרגל, מקודם גילח שכבר למי בחוה״ט

 הרי וכו׳, יכנס שלא כדי שאמרו מה מפני איסור יש
 גילח שכבר יודעים שאינם העין מראית מפני איסור יש

מהגדולים. כמה דבריו על הקשו וכן מקודם
שהליץבעד י״ג( )סי׳ או״ח סהדו״ק גוב״י להג׳ ועי׳

 עכ״ם שהרי ר״ת דברי לחזק ונלע״ד וז״ל ר״ת
 הרגל, ערב שגילח ניכר שגילח שקודם מדבריו משמע

 והכירו וראו שגילח קודם ראוהו כבר עירו בני וא״כ
 ופרחי לאורחי רק חשש כאן ואין הרגל ערב שגילח

 ובפרט וכר, הרגל ערב גילח שלא יחשדוהו שהם וכו׳
 התום׳ כמש׳׳כ גמורה מלאכה כאן שאין הזקן גילוח

 *עוש״ד. לאורחים לחוש אין וכו׳ מגלחין אלו ר״פ
 דבריו, על שהקשו מה ואילך( צ״ט )סי׳ במהדו״ת וע״ע

 העין למראית חיישינן דלא שביעית מדין במ״ש וגם
 דבריהם על שהשיב ומה גילוח, לענין מכ״ש דאורחין

כעת, בזה שדי אלא ע״ז ראיות להרבות ש ועוד ע״ש,
נ״ה(. )סי׳ המצרף בס׳ ד״ג׳ מש״כ עי׳ רק

הראשונים • כל שדעת דכתיבנא מאי מכל העולה
 שהוא אפי׳ לאסור ש איסור שבכל ואחרונים

 במידי אפי׳ העין, ומראית החשד מפני הדין מן מותר
 דאורייתא, במידי וכ״ש דרבנן באיסור הוא דהחשד

 דאין כזה באיסור לומר שייך דלא פר״ח כהרבי ודלא
 רז״ל הזהירו וכבר גזירה, זה דאין מדעתינו לגזור לנו

 ומראית החשד מן עצמו להציל שצריך דוכתי בכמה
 ע״י בנין בדין תקנד( )סי׳ או״ח ועי׳״בכנה״ג העיז,

שיחשבו הרואים מפני לאסור שיש באב בתשעה גוי
ע״ש. שראל ע״י גם דשרי

לפי״ז קשה דא״כ הוא בזה לעיין שיש דמה אלא
 כעין במספרים לגלח הפוסקים שהתירו במה

 דעכ״פ הדין מן מותר שהוא דאעפ״י ביארו ולא תער,
 משום שגם דמשמע העין, ולמראית לחשד לחש ש

 בתער, שגילח שיחשדוהו במה לחש איו העין מראית
קמאי הגדולים בל דדעת נראה דכתיבנא מאי דלפי

לאסור. שש ובתראי
 גבי ע״א( כ״א )דף למכות בחי׳ להריטב״א ומצאתי

זה אומר הוי השחתה בו שש גילוח מ״ש
 שהוא כל הדין ומשורש הלכתא וכן וז״ל דכתב תער

 שלא חסידים מדת אבל מותר תער כעין אפי׳ במספרים
 ע״כ. לעשות ראוי וכן הרואים חשד מפני כן לעשות

 לחשד לחש דיש דקאמר דכיון סתומים דבריו ולכאורה
 הדין דמן חסידים ממדת רק דהוא קאמר איד הרואים

מ״ש דמלבד איסורים, משאר טפי וחמיר לאסור ש נמי
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 לדברי אפי׳ דאורייתא, איפורה דאיכא הפוסקים להקת

 הרי לעיל, כדכתיבבא דרבנן איסורא רק דהוא הסוברים
 יבא שמא אסור חדרים בחדרי דאפי׳ לאיסוריה אלמוהו
 כן דפסקו כהפוסקים וכדקיי״ל ברד״״ר גם כן לעשות
 הראשונים כתבו ומשו״ה נביאים. ממנהג טפי והמיר

 לכל דרבנן מ״ע ככל לברך דיש האחרונים והסכמת
הפחות.

 דכיון פר״ח כהרב דס״ל טעמא דהיינו נאמר ראם
להוסיף לנו אין בש״ם החשד מפורש דאינו

 כל על חולק דהוא לומר שקשה דזוהי מלבד מדעתינו,
 לכל הי״ל להא איתא דאם ועוד הנ״ל, הפוסקים דברי

 דעכ״ז בש״ם הוזכר דלא דאפי׳ דס״ל הנ״ל הפוסקים
 זה בדין דגם העין, מראית משום דינא מן לאסור יש

 העין. ומראית החשד מפני לאסור דיש
שאר וגם כן הריטב״א שמש״כ לע״ד והנראה

 שמן מפני הוא זה מטעם אסרו לא הפוסקים
 כאן דעד העין, מראית משום בזה למיחש לן לית הדין

 בהיתר, לתלות להרואים כשאין אלא לזה חששו לא
 ובש״ס בתורה מפורש שההיתר כיון הכא אבל

 שהוא יתלו מסתמא לכל ידוע ודבר ובפוסקים
 ראוי שאינו הריטב״א כתב שעכ״ז אלא במספרים,

 או בתער, •דהוא שיחשוב הרואים מן יש דשמא לעשות
תער כעין במספרים דגם יסבור ידיעה חוסר מחמת

דאסור.
 דפשתה דבעוה״ר זה דבזמניגו נראה לפי״ז אשר

בתער ג״כ מגלחים העם מדלת דרבים המספחת
 ומפורסם ידוע זה ודבר מורים, לקול שומעים ואינם
 אצל הרבה ומצויה קרובה החשדא א״כ העם, כל אצל

 בתער, לגלח הרואים ג״כ ויבואו בתער דהוא הרואים
 הרואים וחשד תער, כעין במספרים גם לאסור דיש

 הראשונים שכתבו אחרות מתשדות יותר הוא זה דבענין
 העין, מראית מפני דינא מן לאסור שיש והאחרונים

 אזלא והתורה הלבבות נתמעטו דבזמנינו גם ומה
 לכעין תער בין חילוק דאין חושבים והם ומדלדלא

 הגדר לפריצת סיבה היה זה דכל ברור והדבר תער,
 דמפגי הזקן, דגילוח החמור באיסור המתפרצים דרבו

 ומראית החשד מפגי תער בכעין גם לאסור יש זה
 איסור דיש דס״ל הפוסקים מגדולי שיש מה מלבד העין,
 מהרד״ף להרב בחיז״ד לדוד מכתם בס׳ הד תער, בכעין
 שמ״ז( )סי׳ בחיו״ד סופר חתם ולהרב כ״ח( )בס"

 בתשר׳ השמים מן שאלות ובשו״ת אחרים, ופוסקים
 שאכמ״ל. אלא ע׳( )סי׳ בסופו ח״ה הרדב״ז

הרב דברי על לעמוד יש האמור כל עפ״י אשר
 דכתב ז׳( .סי׳ הג׳ )מערכת זוכר עין בס׳ חיד״א

 והכנה״ג הב״ח ע״ד דחלק פר״ח החב לדברי סמך שיש
 במה דם׳ הרא״ש מדברי מדעתינו לגזור לגו דאין

 רב זמן דאחר וכתב הנ״ל, ע״א( כ״ד )שבת מדליקין
 דברי ועל מהר״יעייאש להרב דארעא עפרא ספר נדפס
דברי וכתב שרטט הרא״ש לשון שהביא המחבר הרב

 יהודה בית בשו״ת עצמו הרב ומיהו הנד, פר״ח הרב
 ועי׳ ע״ש, דיגא לעני) כנה״ג הרב עם הסכים רבו משם

 )סי׳קכ״ה והריב״ש ב׳( דין ומצה דחמץ )פ״ה בהה״מ
זה י״ב( דין סוף דסוטה )פ״ב למלך ומשנה ורמ״א(

יעו״ש. דבריו חורף
 שום ליכא הרא״ש מדברי המחילה אחרי ולע״ד

סיעתא ולא הג״ל הפוסקים כל לדברי תברא
 ומראית חשד משום דהוי איסור דשאני פר״ח, לחרב
 ומש״כשהרב וכדכתיבנא, גזירות לשאר דמי דלא העין

תימה שום כאן אין לע״ד עצמו, כסותר נראה מהרי״ע
דברי על דארעא •בעפרא מהרי״ע הרב שציין דמה..־

 פר״ח הרב דמש״כ לומר הוא פר״ח, הרב דברי הרא״ש
 אינו דינא לענין אבל הרא״ש, דברי מיסוד הוא בן

 שכן הנ״ל ב״י בשו״ת דעתו גילה וכאשר לו, מודה
 אם כי כתב לא ג״כ חיד״א שהרב ואעפ״י רבו, דעת
גמורה ראיה שאינה ראה הוא שגם שנראה סמך, שיש

ליכא. נמי סמך אפי׳ לע״ד

 שדחה בסק״ט פ״ז( )סי׳ שם תאר פרי להרב וע״ע
אינו זה דדבר משום חדש, פרי הרב דברי

 תיקון אלא בש״ם שיוזכר שצריך לומר גזרות בכלל
 אותה, ויתקן יחוש דהוא מאן זה ובכגון הטעות לחששת

 אוזן נטה לא גזירות בכלל אותה לחשוב באנו שאם
 דכל ודאי אלא אשה, חלב לאסור הרשב״א למש״כ גם
 מדברי חדש הפרי כ ומש" בעלמא, מילתא תיקון האי כי

משום גזר ולא בחלב חיה בשר בשול שהתיר הרמב״ם
יעוש״ד. וכו׳ הוכחה זו אין העין מראית

 בכלל זה דאין הרב להוכיח שרצה שמה ואעפ״י
נגד בש״ם שיזכר שצריך לומר גזירות

 דגם הוא הרב לפי״ד י״ל הרשב״א, מדברי הפר״ח
 נראה מ״מ טעמא, מהאי לאסור לו היה לא הרשב״א

הנ״ל מהגדולים כמה לדעת מוסכמים הם דבריו דעכ״ם
להלן. בס״ד עוד שאבאר וכמו מוכרחים הם וגם

)סוסי׳ ביו״ד הטורים בעל רבינו מדברי נראה וכן
 וכתב התוספתא ע״ד לאסור הוא שהוסיף קס״ט(

 באחריותו שאינו אעפ״י אסור בפקדון שגם ויראה וז״ל
 כו״ע דלאו שנראה ואעפ״י ע״כ, העין מראית משום
 כלל לחוש אין דבכה״ג דס״ל מפני הוא בזה, לו מודים

 נראה וכן ע״ש, וש״ך הב״ח כדכתבו העין למראית
 הפוסקים כן ופסקו קנ״׳ב( )סי׳ תה״ד הרב מתשו׳
 שם כתב• עצמו שהוא ואעפ״י לארמיות, לכבס שאסור

לחוש יש דעכ״ז שאסור, מידי מוכת לא דמהש״ם
לעבריות. ג״כ מכבס אם העין למראית

עכ״ם דבהנהו לדחות נטויה הדוחה שיד ואעפ״י
 אם מ״מ רז״ל, בדברי הגזירה עיקר הוזכרה

 מאי רק אם כי כאלו בגזירות להוסיף דאין איתא
 להם היה העין, למראית לחוש דיש בש״ם בפירוש דהוזכר

 בפירוש הוזכר דלא כיון לחוש אין בהנהו דגם לומר
7 אינה העין מראית של דהחששא בדבר טעם דיש משום
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קדישאא׳ סימן או״ח חלקהסבאיד
 הדיבור להרחיב יכול איני פנאי ולאפס ורחוקה, כ״כ

עוד.
 פרי הרב שסבור מה דמילתא דהעיקרא נלע״ד כי וגם

העין מראית משום חז״ל שאסרו דמה חדש
 הא גזירות, שאר כמו חז״ל מגזירת נחשב דזה וחשדא

 להרחיק דצריך מילתא דהאי דעיקרא דנראד. ליתא
 משום לאו איסור דעושה הרואים יחשדו שלא עצמו
 מן אלא מדעתינו לגזור לנו דאין לשנאמר הוא גזירה
 שנראה כמו דאורייתא, איסורא נמי דאיכא ומשמע הדין

ע״ש. מ״ב( דשקלים )בפ״ג תויו״ט הרב ממש״ב
יא )דרוש בדרשותיו אמת דברי להרב ראיתי וכן

 טו״ב )בית להרד״ר ומצינו וז״ל דכתב כ״ט( דף
 מדאמרינן התורה מן הוי דחשד דחששא ט׳( חדר

 בצד פאה להניח תורה אמרה מה מפני ע״א( כ״ג )שבת
 בתשר דבריו הובא פיזארו ומהר״ח החשד, מפני שדהו

 פ׳ מדאמרו בראיה הוסיף מ״א( )סי׳ ח״ב הראב״ח
 עשירה בין עניה בין דאלמנה ע״א( קט״ו )ב״מ המקבל

 שמשכים ע״י דקרא טעמא דדרשינן אותה ממשכנים אין
 ע״ב. בשכנותיה רע שם משיאה ונמצא בביתה ומעריב

מא( )דף הח׳ מערכת סוף זוכר בעין חיד״א הרב גם
 מהרד״ך הרב מדאורייתא מצינו השד ז״ל כתב

 הראנ״ח בשו״ת עי׳ חשד ובעניני ט׳( חדר טוב )בית
 בס׳ מהרא״י להרב ועי׳ ע״ב, ע׳( וסי׳ מ״א )סי׳ ח״ב

 מהר״י דברי שהביא י״ג( סי׳ הד׳ )מערכת דישראל ארעא
 משם שכתב קס״ז( )אות דרבנן ארעא בם׳ אלגאזי
 אשתו את המגרש דמ״ש קט״ז( )סי׳ ח״א יעקב השבות

 דבריו על והקשה דרבנן, דהוא בשכונתו עמו תדור לא
 חשדא משום האסור דבר דכל הרד״ך דברי הזכיר דלא
 דברי הביא שכבר ראה ולא ע״ש, התורה מן הוי

 הח׳ מערכת דרבנן בתוספת יעקב בקהלת הראנ״ח
מהרד״ך דברי ג״כ הביא בהראנ״ח דשם וכתב לה( )דף

ע״ש.
 דגם הרד״ך דברי דלפי מהרא״י הרב מש״כ אמנם

איסורא דהוי בשכונתו עמו תדור דלא במ״ש
 מלשון כן שנראה דאף מכרע לא הא דאורייתא,

 סה( )בדף שם הרד״ך דברי שהביא שאחר שם הראנ״ח
 אלמנה גבי אלא זה שייר דלא תאמר ואפי׳ וז״ל כתב

 אשת גבי אבל אלמנה בגד תחבול דלא דקרא כפשטא
 חמיר איש אשת דאיסור משום לחוש אין איש

 שיש בשכונתו תדור דלא אשתו את ׳במגרש וכדאשכחן
 איש אשת דאיסור משום שנשאת באחר שמקל מי

 מוגדר שאינו עליו שמרננים ידע שכבר זה מ״מ המיר,
 לא מ״ב וכו׳ לנפשו מאד להשמר חייב היה בעריות
 ביאה איסורי מהל׳ )פכ״א הרמב״ם מדברי כן משמע
 את שגירש מי וכן וכו׳ חכמים מצות שכתב הכ״ז(
 אמרו וכן כתב קכו( )לאוין הסמ״ג גם וכו׳, אשתו
תנשא לא הנישואין מן אשתו את שמגרש שמי חז״ל

ע״ש. וכו׳ זנות לידי יבוא שמא בשכונתו
צא( )סי׳ בח״א גופיה הראנ״ח מדברי נראה וכן

 הגרושה על דירה דאיסור וכיון וז״ל דכתב
 חידושו אלא בו לך אין חכמים שחדשו הוא חידוש

 בצלאל מה״ר הרב וכ״כ עכ״ל, עלה לוסיף דלא והבו
 דודאה״ע בית בס׳ מאיו די ומהר״ש ה׳( )בסי׳ אשכנזי

קי״ט( )בסי׳ אהרן יד הרב דבריהם הביא פ״ר.( )סי׳
ע״ש. טז( )אות הגב״י

 הרד״ך קאמר לא כאן דעד לחלק שיש ונראה
אם כי דאורייתא הוא חשדא דאיסור ודעמיה

 אותו חושדים זה ומפני מעשה איזה כשעשה דוקא
 באיסור אבל מדאורייתא, אסור אז אדאורייתא דעבר

 אדאורייתא דעבר זה מפני אותו חושדים אינם הדירה
 וזה כן אחרי זנות לידי יבוא דשמא לחוש דיש רק

 ובזה שיעשה, זה מפני לחוש יש דלמה רחוקה חשש
 לעשות עצמו יביא שלא יתירה הרחקה עשו חז״ל
בזה הדיבור להרהיב עוד יש הפנאי ולעת איסור, אח״כ

הראנ״וז. ובמש״ב
 ב״ט )גיטין הניזקין בפ׳ ממ״ש זה על להקשות ואין

שלום, דרכי מפני ישן בבית דמערבין ע״א(
 דאורייתא שאסור דמה דרבנן, והוי חשדא משום והטעם

)חסר(. חשד לידי עצמו להביא
 )בפ״ה הרמב״ם שפסק מה ליישב יש האמור פי ועל

וכו׳ לשוק מבושם יצא לא ה״ט( דעות מה׳
 מברכין כיצד בפ׳ ושם וכו׳, בשערו בושם ישים ולא
ואמרי דמי כבגדו ושערו פפא רב אמר ע״ב( מ״ג ^דף
 וז״ל שם כתב משנה בכסף ומרן ע״כ, דמי כגופו לה

 כדי לבגדו דדמי רבינו ופסק בשערו לן ומספקא
 הוא החשד דאיסור נאמר ואם ע״כ, החשד מן להתרחק

 שגא מאי לשאול־ יש עדיין א״כ דרבנן איסורי ככל רק
 שהשתי כשהוא אפי׳ דאזלינן דרבנן איסורין מכל

 הרמב״ם לה ואמרי לה אמרי בלשון הוא בש״ם לשונות
 שבת מהל׳ )יבפ״כ המגיד הרב דכמ״ש לקולא פוסק

 ואח״ב בסתם הראשון כשלשון גם ומה ע״ש, "ז( ה
 "ובאיסורא בתרא לישנא דהוי לה ואמרי בש״ם אמרו

 יונה רבינו בתלמידי וכמש״כ לקולא, דאזלינן דרבנן
 ומתנה שחרית ידיו אדם נוטל גבי דברים אלו בפ׳

 הלכה לפסוק נר״ו הרב למורי נראה פסקא ולענין וז״ל
 הדחק בשעת שלא אפי׳ שאומר הלשון כמו לקולא

 לשון נקרא שאינו אהרון לשון שהוא מפני ולא כרב,
 ■בסתם התלמוד מביא הראשון כשהלשון אלא אחרון
 ששניהם היכא אבל דאמרי, איכא בלשון האחר ולשון
 אחרון, לשון נקרא לא דאמרי איכא בלשון אותם מביא
 שמיקל הלשון כמו הלכה לפסוק שיש הטעם אלא

 אחר הלך סופרים ובשל מדרבנן שהנטילה מפני ביותר
 )פ״ו משנה בכסף מרן דבריהם והביא עכ״ל, המיקל

 יאיר חות הרב ובתשובת ע׳׳ש, הי״ז( ברכות מהל׳
 בתוספת יעקב קהלת בס׳ אחריו ונמשך צ״ד( )סי׳

 הושג וכבר כהוגן, העתיק לא נ״א( )בסי׳ דרבנן
להחמיר הכא הרמב״ם פסק למה וא״כ מהאחרונים,

דרבנן. הוא חשדא איסור אי לחשדא לחוש שיש
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טו קודישא א׳ סימן או״ח חלק הסבא
 סא( )סי׳ המלך בגן הלוי מהר״א לד,רב ומצאתי

)סופ״ה לחומרא פסק והרמב״ם שכתב
 למיזל ראוי חשדא לגבי דוקא והיינו דעות(, מהל׳

 אבל וכו׳, הכיעור מן הרחק רז״ל שאמרו לחומרא,
 בעלמא דרבנן איסורא אלא בה דלית דנ״ד בכה״ג

 זה ואין יעו״ש, וכו׳ לחוש אין ריחא מוליד שמא
 דרבנן, איסור ספק חשש רק אם כי ליכא אי מספיק

שפיר. אתי דכתיבנא מאי לפי אבל
מהרח״א הרב שהקשה מה ליישב יש האמור פי ועל

 )דף ע״ה לאוין לסמ״ג בנימוקיו ■חיים נשמת בם׳
 הרגלים מאין מצא ולא דפשפש מרן דברי על ל״ד(

 איסור כאן אין דמדינא כיון מחצה על במחצה לאסור
 יחשדוהו שלא הרואים מפני אלא רבנן אחמור דלא

 דאע״ג מקשה קא דשפיר נראה ולכאורה ע״כ, כנודע
 פת בדין סקי״ג( קיב )סי׳ ביו״ד פר״ח הרב דכתב

 דמשמע ע״ש, אסור מחצה על במחצה דגם הנמצא
 להקל בספיקו דהולכין אע״ג דרבנן איסור דבכל

 על הקשו הרי הכא, וה״ה אסור מחצה על במחצה
 שם דהטעם ראיה דאינה כן להוכיח שרצה במה דבריו
 ודאי הוי נמי מחצה על דבמחצה משום דהוא כתבו

 )באות שם השולחן ערד הרב וכדכתב ישראל בשביל
 ספק דהוי משום להתיר בדין בכאן לפי״ז אשר ד׳(,

 סעיף רצ״ח )סי׳ או״ח בשו״ע מרן וכמש״כ דרבנן,
 שיש מה דעיקר לומר יש דכתיבנא מאי לפי אבל ז׳(,

מדינא הוי דעיקרו וכיון דאורייתא, הוא לחשדא לחוש
 דרבנן. במידי שהוא ואפי׳ להחמיר יש דאורייתא

קרבן הרב דברי על להשיב יש האמור כל לפי אשר
 הרב דברי על דד,קשה ע״ד( ד׳ )בדף אליצור

 שאסרו דמה מדבריו דמתבאר כריתות במס׳ שבע באר
 ברור דדבר כתב והוא דאורייתא, דהוי החשד מפני

 דלישנא שמריהטת ואף מדרבנן, הוא חשדא דאיסור
 עצמו מביא אדם דאם נראה דשקלים( )פ״ג דתויו״ט

כן משמע לא לדעתו דרחמנא, אמימרא עבר חשד לידי
 יעוש״ד. מדרבנן דאיסורו אלא התלמוד מכל

אין במערכת ח״א אהרן מטה להרב ראיתי ושוב
 דהביא ל׳( )בדף תורה מתן מקודם למדין

 דבריו בכל צדק דלא וכתב אליצור, הקרבן דברי
 שהוכיחו ומהראנ״ח מהרד״ד דברי ממנו ונעלמו

 אסור דמדאורייתא התלמוד סוגית מתוך במישור
דברים והם התויו״ט וכדברי חשד לידי עצמו להביא

יעוש״ד. פשוטים
 דאין יראה לבדוק המרבה היד דכל נראה אמנם

דאורייתא, דהוי הפוסקים כל אצל מוסכם הדבר
 תדור שלא ההוא בין לחלק לעיל דמש״ב דמלבד

 )פט״ו הרמב״ם מדברי מהרד״ך, למש״ב בשכונתו
 אין איש בלא אשח תשב שלא הט״ז( אישות מהל׳

 )לדף לע״ז בחי׳ הריטב״א דמדברי וגם ברור, החילוק
 דכתב וכו׳ כומרין בטובת אביי אמר מ״ש גבי ג״א(

להם שנראה העין מראית מפני הוא שאסרו דמה שם

 דלפי״ו שם עוד וכתב לע״ז, שכר כנותן שהוא לעולם
 הוא, דרבנן איסור דהא לקולא דמתני כמאן דהלכתא

בשוחט ה׳( )סי׳ ביו״ד הפוסקים ממש״כ .נראה וכץ
 דהאיסור העין מראית מסגי דאסור קדשים לשם

 בן גבי הפוסקים ממש״ב נראה וכן ע״ש, מדרבנן רק
 העין מראית משום דהוי אע״ג דרבנן דהוי פקועה

 י׳( סעיף טז )בסי׳ ומ״ש והראשונים, רש״י כדסירש
 אין דאורייתא, איסורא דאיכא דמשמע לוקה דאינו

 דתוססתא. ר״מ לאפוקי׳סברת הוא כן דמ״ש כן, לדקדק
)דף הצלמים כל בם׳ הר״ן של דבריו דמפשט וגם

 נראה שם או״ז בשם אשרי והגהת ע״ב( מ״ג
 וספיקו מדרבנן אם כי דאורייתא איסורא דליכא
 דכתב ק״ז( )סי׳ ישנות הררב״ז מתשו׳ נראה וכן להקל,
 לא לדעתם כי ביניהם הפרש שיש אלא וז״ל בתו״ד

 הספק מן אבל בברי הנעבדות בצורות אלא אמרוהו
 ואלו להדיא, הר״ן כתב כאשר לחשדא חיישינן לא

 ואליו לחשדא, חיישיגן הספק מן אפי׳ הרמב״ן לדעת
 ע״כ, להחמיר ראוי ע״ז בחשש ספק דהוי כיון ישמעון

 בחשדאדאזלינן ספק כשיש דבעלמא מדבריו דמתבאר
 הרב מתשו׳ מבואר וכן דרבנן, ספק ככל לקולא

 אמת זרע הרב וכ״כ ע״ש, לה( )סי׳ חיו״ד מהרימ״ט
 הדבר דאין נראה ולכן ע״ש, ק״ה( )סי׳ יו״ד בה״ג

 כל על לתמוה ויש דאורייתא, הוא חשד דאיסור מוסכם
חת״ם וע׳ הצורך, כל בזה ביארו דלא האחרונים רבני

קכט(. )סי׳ יו״ד
 מחצה על במחצה פסק שמרן ממה לעיל ומש*כ

דהרמב״ם משום מידי מכרע לא הא דאסור,
 עי׳ להחמיר, דרבנן שהוא אפי׳ איסורי״שבת בכל פסק

 ושו״ע ובטור טומנין במה ובם׳ דשבת פ״ק בהרא״ש
 באו״ח וע״ע קכ״ו(, )סי׳ אהרן זקן ובתשו׳ רמ״ה( )סי׳
 רב לחם בם׳ בוטון די ובמהר״א ואכמ״ל, שכה( )סי׳
 ומהדו״ב י״ג( )סי׳ מהדו״ק א״ה אהרן וביד ל״ג( )סי׳
 נ״ג )סי׳ בחיו״ד מהרשד״ם כתב לזה וכיוצא ו׳(, )סי׳
 )סי׳ ביו״ד השולחן הערך דבריו והביא קל״א( וסי׳

 מ״ה( )סי׳ ח״א חי כל נשמת בס׳ מהרח״ם והרב רי״ד(
 ולהרב תרי״ג( )סי׳ באו״ח פר״ח להרב וע״ע ע״ש,
 בליקוטיו יהודה מטה ולהרב שם שלום ונהר רבה אליה

ע״ש. ע״א( סג )דף
 שיש דמה דס״ל הסוברין לדעת דאף נראה ומ״מ

מדרבנן, שהוא וחשדא העין למראית לחוש
 שנאמר עד דרבנן גזרות שאר כמו שאינו ודאי נראה

 דכיון משום שגזרו, בפירוש בש״ם שיזכר שצריך
 מהחשד עצמו להציל שצריר מהכתוב כן למדו דחז״ל
 שמעינן ממילא ע״ז, הזהירו הרבה במקומות זה ומפני
 ליזהר שצריך וחשד העין מראית שיש מקום דבכל
 ומנא דקאמר דתלמודא לישנא מדוקדק ובזה בזה,

 שחז״ל צריך דאינו כלומר לחשדא, דחיישינן תימרא
 רק החשד מפני כן לעשות שצריך בפירוש יזהירו

להניח ציותה שהתורה מכיון לעשות אסור בסתמא
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או״וז חלק הסבא טז

 מקום, בכל חשד לידי עצמו להביא שאסור שדהו בסוף
 מן הוי לא בכתוב הוזכר שלא דברים בשאר אם ואפילו
 ע״ז התורה מן סמך ויש הוי איסור עכ״ם התורה
חז״ל, שאסרו איסורים משאר יותר איסורו והמיר

 ע״ז(. )בהל׳ הרמב״ם מדברי לעיל וכדכתיבנא
)בפ״ח יונה לרביבו יראה הרואה מזאת וגדולה

 שחרית ידיו אדם נוטל מ״ש גבי דברכות(
 יותר, שמחמיר הלשון כמו פסק דר״ה עליה, ומתנה
 ראשונים מים בגט׳ דאמרינן מאי על שסמך ונראה

 שהוא סבור ידיו נטל שלא דמתוך חזיר בשר האכילו
 ידע לא ידים נטילת בלא שאוכל שהרואה וכו׳ גוי

 דברים להאכילו ויבא שחרית של ידים בנטילת שהתנה
 הבשר כל פ׳ בתי׳ הריטב״א כתב וכן יעוש״ד, אסורים
 כמה וכ״כ קורא, היה ם׳ אשרי הגהת וכ״כ בשמו,

 )סי׳ דעים תמים בס׳ והראב״ד המרדכי מהראשונים
 הרשב״א דברי על להרגיש ויש אחרים, ופוסקים ס״ו(
 לחומרא פסק דאמאי ר״ח ע״ד דתמה הבשר כל פ׳ בהי׳
דהא להקל, בתרא ולישנא הוא דרבנן דמילי דכיון

לחומרא. דפסק מאי טעמא פירש
כל כנ״ל ביו״ד פ״ז( )דסי׳ ההוא שבדין וגם

ואפי׳ דאסור ס״ל •ואחרונים ראשונים ■הפוסקים
 רק אם כי קאמר לא מור״ם ואפי׳ בש״ם, הוזכר שלא

 הסוברין רבו ואפי״ה דרבנן, במידי הוא כשהחשש
 בדין בא״ח במ״ש ואפי׳ דאסור, בזה דגם דס״ל

 רק העין מראית שיש ברור שאינו הפאסטיליסאפי׳
 חמץ דאינו ידעו כו״ע ומסתמא שטעה שאחד משום

 וחכמי הכנה״ג למש״כ הסכימו האחרונים כל ואפי״ה
 הפר״ח, מש״כ כל ודחו העין למראית לחוש שיש דורו
 והרב קפ״ד( )דף קדש מקראי בס׳ הרואה שיראה כמו

 בני׳ חאסאן דוד חסדי והרב ע״ג( )בדף למודים לשון
 משם כתב ארג׳יל במנהגי עייאש מהר״י הרב גם לאו״ת,

 שקדים בחלב פ״ז( )סי׳ ביו״ד כמ״ש לאסור שיש רבו
 כן כתבו אחרונים בספרי וגם ע״ש, פר״ח כהר׳ ודלא

 תס״ג( )סי׳ או״ח יוסף ברכי חיד״א הרב וגם לאסור,
 טוב אינו ומיהו וז״ל שכתב לראב״ן שמצא כתב

 לאסור הוא וטוב מקמח גם יעשו שלא פרפל לעשות
 לדברי גדול סמך וזה הרב וכתב עכ״ל, זה מפני זה

בדרך ראב״ן גם ומיהו הכנה״ג, גזרתם שהביא החכמים
ע״כ. קאמר טוב

 היה שכבר הכגה״ג דבנדון לומר דיש נראה ולע״ד
קרובה, יותר נהיה החשדא א״כ שטעה מי

 שהאכילו ראשונים במים הזהירו בש״ס שאמרו וכמו
 מדברי נראה וכן וכנ״ל. יונה רבינו וכדכתב חזיר בשר

 והתום׳ ע״ב( )ל׳׳ג דקידושין ספ״ק ,התום הראשונים
 רשאי חכם תלמיד דאין מ״ש גבי והמרדכי שם הרא״ש

 כבודו יהא שלא וערבית שחרית אם. כי רבו מפני לקום
 חשדא, דליכא היכא דוקא דהוא שמים, מכבוד יותר
 היכא דוקא דהוא דכתב רמ׳ע( )סי׳ ב״י למרן ועי׳

מפני הוא כן דמ״ש שנראה ואעפ״י חשדא, דליכא

קדישא ,ב א׳ סימן

 הך וא״כ שהקפידו, אחרים מאמוראים להם שהוקשה
 לשום לחוש לנו דאין איתא אם בש״ס, הוזכרה חשדא
 דהוזכרה היכא דוקא לא אם העין ומראית חשדא

 אין דמ״ש לתרץ אפשר היה כאן גם בש״ס; בפירוש
 האמוראים דאותן וגם ז״ל, הם כמ״ש חייב דאינו רשאי

 בזה לתרץ שיש אחרים תירוצים וגם זה, לדין ס״ל לא
 למראית לחוש יש דבכאן יאמר שמי בכך לאוקומי ולא

 אם אבל ביותר, כבודו להרבות איסור ולמעבד העיז
 ואין בפשיטות לחוש לבו יש חשדא דשייך דכל נאמר
דכיון התירה, זה שתפסו ניחא בפירוש שיוזכר צריך

לחוש. לנו דיש דבודאי חשדא דשייך
זו( מתשובה מצאנו כאן )עד

אליפאגדארי אליעזר שלמה

ב׳ סימן
 רב כעת והוא שאלוניקי, מרבני מאחד נשאלתי

הרב והוא קארנאבט, בעיר צדק ומורה
 לפניו שבא במעשה יצ״ו, האסון יוסף מהר״ר הגאון

 ואמר טעה מודים לברכת ובהגיע מתפלל שהיה במי
 סיים ושוב דרבנן, מודים חז״ל שתקנו מודים במקום

 הגיע לשאול נפשו כך ואחר גמירא, עד כלם ועל■ ואמר
 דעתי לחוות ממנו וביקש לא, או חובתו ידי יצא אם

שבכתב. בדברים

 דמתרי הוא, השואל של הספק דצדדי נראה תשובה
חדא חובתו, ידי יצא דלא למימר איכא טעמי

 דלא חכמים מתקנת זה אין דרבנן מודים דנוסח דכיון
 אם אפילו כן אם מהש״ץ, להשומע אם כי לאומרו תקנו

 ואמר שהוסיף אלא ז״ל, חכמים כדתקון מודים דילג לא
 ליה הוה לצורך שלא זה תוספת כן, גם דרבנן מודים
 השחר תפלת בפרק הרא״ש כתב לזה וכיוצא הפסק,
 המאורע מעין הזכיר ולא טעה דאם הראשונים, וכ״כ
 שאין דדברים שלאחריה, בברכה שפתח קודם ונזכר

 עיין הפסק ליה דהוי יחזור לא גוונא בכהאי גם מחזירין
 דאף להסתפק דיש ב׳ וזאת דכותיה, הוי נמי ודיכא שם,
 מקום מכל הפסק, הוי לא גוונא דבכהאי לומר תמצי אם

 ממטבע משנה ליה והוד, מהברכה, וחיסר הוסיף הרי
חכמים. שטבעו

 עקר ואם חובתו, ידי יצא דלא נראה היה ולכאורה
נזכר התפלה,.ואם לראש חוזר רגליו את.

 )בפרק הרמב״ם ממ״ש והוא הברכה, לראש דחוזר קודם
 לעולם אחרונות ובג׳ ראשונות דבג׳ תפלה( מהלכות א׳

 בהם משגים ואין מהם פוחתין ואין בהם מוסיפין אין
 דפחת לריעותא תרתי עביד הכא והרי כאן, עד דבר

 לא דהא נראה אבל לחזור, וצריך הברכה בנוסח והוסיף
 אם כי קאמר לא דהרמב״ם למימר דאיכא מכרע

תרתי דעביד הגם שינה דאם נמי הכי ואין לכתחלה,
ז
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המלךדעות הלכותעבדלו
 כל וכן שיקברהו. עד בהול שהוא מפני לפניו מוטל שמתו בשעה ינחמנו ולא וינוח.
 ישנה ולא ממנו. עיניו יעלים אלא קלקלתו בשעת לחבירו יראה ולא באלו. כיוצא

 מדבר אינו דבר של כללו בהן, וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא יוסיף ולא בדבורו,
 ואפילו בשוק אשה עם יספר ולא בהן, וכיוצא חסדים בגמילות או חכמה בדברי אלא

בתו. או אחותו או אשתו היא

וכו׳. זכות לכף האדם כל את ודן
להקשות האריך ז״ל ידיד בן שבספר אצלי כתוב מצאתי

 במשנה דאבות קמא בפרק המשנה בפירוש רבינו דברי על
 וקשיא ביאור צריך רבינו של זה לשון והנה וזה.לשונו: 5זו

 להוסיף דבא מורה וכו׳, רשע כשיהיה וכן דמדקאמר: טובא,
 להשמר דצריך סיים והוא זכות לכף לדונו צריך ברשע דגם

 גם וכו׳! רשע כשיהיה אבל לומר לו היה והכי וכו׳ ממנו
 קשה, עוד חובה. לכף לדונו מותר ולומר: לסיים ]לו[ היה

 דהיינו נראה לכאורה ידוע בלתי כשיהיה דקאמר דהבתרייתא
 קאמר דבקמייתא מקשה, עוד משמש. מה והכפל קמייתא,

 אמר ובבתרייתא מדינא דהיינו משמע ]פרשהו[, אותו" "קח
 "וכשיהיה אומרו הכפל מקשה עוד חסידות. מדרך שהוא
 ועוד אחד. דהכל דנראה מכריע" בלתי והמעשה ידוע בלתי

 שיהיה קצה איזה וכו׳ זכות לכף שתדין שכתב .מה" מקשה
 טוב הוא האחד קצה דהא מובן, לו הקצוות,-דאין משתי

 זכות לכף שידין לומר יכולה הפה ואיך וכו׳ רע הוא והאחד
 ודי זכות לכף שידין דלימא סגי והוה הרע קצה לצד אפילו

 קאי דרכינו לשונו: וזה רבינו כונת ז״ל הרב ופירש והותר!
 דן והוי דקאמר התנא איירי דבהא לומר שהזכיר חלוקות לג׳
 גם קמייתא, היינו ידוע, בלתי וכשיהיה קאמר: זה ועל וכו׳

 ולאחד מכריע. בלתי והמעשה רשע או צדיק שהוא הידוע
 מורים עניניו שכל דבר כשעשה הצדיק דהיינו הקצוות משתי

 וכו׳ הרשע וכן גדול בדוחק אלא טוב לצד להכריע וליכא רע
 שתדון חסידות בדרך צריך וכו׳ לרע להכריעו יכול אתה אין

 הצדיק בין פירוש הקצוות משתי שיהיה קצה איזו זכות לכף
 שנראה הרשע וכן הרע קצה עד רע כולו שמעשהו שנראה

 אותו דון שיהיה מהם איזה הטוב קצה עד טוב כולו שמעשהו
 שכולם להורות בבתרייתא הוכפל ולכן חסידות. ממרת לטוב
עכ״ל. וכו׳ מדינא ולא חסידות וממדת שוים כאחד
 בשטח סובל אינו ז״ל הרב שפירוש רואה עין כל והנה א
 העיון אחרי יפה רבינו דברי הלשון[ וריהטת בשטחיות ]כונתו
שגם שכתב במה התימה והיותר במקורם. רבינו בדברי היטב

 דאחד חסידות. מדרך רק זכות לכף לדונו צריך הצדיק על
 ממה הצדיק על לדבריו ראיה הביא כבר דרבינו הרואה
 במשמע וזה בגופו לוקה בכשרים החושד כל רז״ל שאמרו

 ואין זה בלשון מאומרו גם חסידות מדרך לא מדינא דהוא
קאמר. דמדינא מורה וכו׳ לו מותר

 ז״ל רבינו דברי העבד אנכי דידי לגבי כל אמנם כ
 סובר דרבינו כלל; הקושי מן בהם ואין וברורים פשוטים
 דמדרך ידוע שאינו באדם רק מדברת דהיא המשנה בפירוש
 מילי הם דאבות מילי דכל זכות לכף לדונו צריך חסידות

 אדם כשיהיה ענינו דבריו בתחילת אומרו וזהו דחסידותא
 כתב, זה ועל וכו׳ רשע אם צדיק הוא אם בו תדע שלא

 בצדיק מדברת דהמשנה לומר אפשר דאי זה, פירוש להכריח
 שעשה שבמעשה הגם גמור צדיק הוא דאם ברשע. או גמור

 אלא לטוב להכריעו יכול אדם ואין רע נראים עניניו כל
 לך מותר ואין טוב שהוא אותו שתקח ראוי גדול בדוחק

 מטעם לחושדו אסור מדינא דאפילו לומר רצונו וכו׳. לחושדו
 ברשע דכן לומר רצונו וכו׳ ברשע וכן בכשרים. החושד כל
 גם בו: שנאמר מצינו ברשע דגם המשנה, להעמיד אפשר אי
 כן ואם וכו׳ ממנו להשמר וראוי בו, תאמן אל קולו יחנן כי

 להעמידו אפשר דאי שכן, וכיון חובה. לכף לדונו דמותר ודאי
 שאינו באיש להעמידו אתה מוכרח ברשע ולא בצדיק לא

 ידוע בלתי וכשיהיה וכתב זה אחר שסיים מה וזהו ידוע.
 בדרך צריך הקצוות משתי לאחד מוכרע בלתי והמעשה
 הקצוות. משתי שיהיה קצה איזה זכות לכף שתדין החסידות

 במה הראשונים דבריו את להשלים בזה דכוין כרחך על
 לבאר סיים פירושו שהכריח דאחר דבריו, בתחילת שהתחיל

הקצוות. משתי באחת זכות לכף לדונו דצריך דבריו

 הרב עליו שהקשה ממה הקושי מן נשאר לא ומעתה 1)
 לומר רוצה אינו וכו׳, רשע כשיהיה וכן שכתב: דמה ז״ל,

 מתוקמא לא דכן לומר רצה אלא הצדיק כמו דינו דהרשע
ברשע אמר שלא ומה בצדיק. מתוקמא דלא כמו ברשע מתני׳

 ׳קפאח הר״י תרגום פי ]על ו׳ למשנה בפירושו הרמב״ם לשון זה .5
 זכות, לכף האדם כל את דן והוי [: תיבון( אבן מתרגום בסוגריים )התוספות

 רשע, או הוא צדיק האם תדע לא לך, ידוע שאינו אדם יהיה שאם עניינו,
 טוב, הריהו מה באופן יפורש שאם דבר, אומר או מעשה עושה ותראהו

 תחשוב ואל כטוב, אותו( )קח פרשהו רע, הוא הרי אחר באופן תפרשהו ואם
 ונראה הטוב, במעשי ומפורסם צדיק, שהוא ידוע איש היה אם אבל רע. בו
 שהוא בו להכריע ואין רע, מעשה היותו על יורו תכונותיו שכל מעשה לו

אותו לפרש צריך - רחוקה ובאפשרות מאד רב בדוחק אלא טוב מעשה

 זה ועל לחושדו, מותר ואין טוב, להיותו אפשרות צד ויש הואיל כטוב,
 ונתפרסמו רשע היה אם וכן בגופו". לוקה כשרים החושד "כל יאמרו:
 טוב, שהוא מורות כולן שראיותיו מעשה עושה ראינוהו כך ואחר מעשיו,

 בו להאמין ולא ממנו, להשמר צריך - לרע מאד רחוקה אפשרות צד ובו
 אל קולו יחנן "כי כה(: כו, )משלי אמר לרע, אפשרות בו ויש הואיל טוב,

 נוטה והמעשה ידוע, בלתי היה ואם בליבו". תועבות שבע כי בו, תאמן
 זכות, לכף שידון המעלה בדרך צריך - הקצוות משני אחד אל מכריע( )בלתי
שתהיה, הקצוות משתי איזה
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המלךדעות הלכותעכד
 דכתיב: אקרא קאי דרכינו משום הוא חובה לכף לדונו מותר

 ממנו להשמר ראוי ואמר דקרא כלישנא ותפס בו, תאמן אל
 ומה חובה. לכף לדונו דמותר כן גם נכלל דבריו ובכלל

 כבר !משמש מה והכפל קמייתא, היינו דהבתרייתא שהקשה
 שכתב ומה הראשונים. דבריו תשלום הוא דזה כתבנו

 המחי״ר אחר וכו׳, מדינא דהיינו אותו׳ ׳קח אמר דבקמייתא
 חסידות מדרך כן גם פירושו אותו קח שאמר בקמייתא גם

 הם דאבות מילי דכל וידוע המשנה על לפרש קאי הוא דהא
 מה גם קאמר, דמדינא לומר אפשר ואיך דחסידותא מילי

 לדחוק והוצרך מובן לו אין הקצוות משתי דפירוש שהקשה
 ד׳ בפרק בפירושו שם רבינו דביאר מאי בביאורהךועדרלפי

 להתנהג איך רוח", שפל הוי מאד "מאד שאמר במה דאבות,
 שכתב כמו הקצוות שבשתי הבינונית במידה המרות בכל

 בשמונה וכן ד׳[ הלכה שם דעות ]הלכות אלו הלכות א׳ בפרק
 רבינו שכתב הקצוות שתי שפיר מובן ד׳[, ]פרק שלו פרקים

 האחרון בקצה בין הגאוה כמו הראשון בקצה בין דהיינו כאן
 דנין לטוב לדונו יש אם מאלו אחד דמכל השפלות, כמו

 לכף לדונו ויש בגאוה שהולך אותו ראינו אם למשל, אותו.
או תלמידיו על אימה להטיל ;שמים לשם כן שעושה זכות

 נשמעים דבריו ויהיו דבריו שיתקבלו כדי פרנס הוא אם
 השפלות במדת בזה כיוצא וכן זכות. לכף לדונו צריך וכיוצא,
 שלא עבירה עוברי לפני בשפלות שהתנהג אותו שראינו

 דהוא דח״ו חובה לכף לדונו אין הוכיחם, ולא בידם מיחה
 מילוליה מתקבלין דלא דידע אפשר אלא באיסורין, מיקל
 כל וכן וכו׳, שוגגין שיהיו מוטב ז״ל אומרם בנפשו וקיים
 דברי עלו ובכן המדות שבכל הקצוות שתי בכל בזה כיוצא

ודוק. 6כלל הקושי מן בהם ואין כהוגן רבינו _

 ז״ל רוקח מעשה הר׳ בשם שם עוד שכתב מה ועל ל
 בדברי א׳ עמוד בשבתצ״ז שפירש רש״י לפירוש שהקשה

 דכתיב משום וכו׳, בכשרים החושד כל שאמר: לקיש ריש
 על והקשה כשלג, מצורעת ידו והנה וכתיב לי יאמינו לא והן
 דבריו שכיחש משום הוא שנענש דמה דנימא ז״ל: הר׳ זה

 יסודי מה׳ ח׳ בפרק רבינו פירוש לפי הנה ע״ש. מקום של
 הוא לי, יאמינו לא והן שאמר ע״ה רבינו דמשה התורה,

 מאי ולפי 7ע״ש שעה לפי רק באותות יאמינו שלא שידע
 דלפי מידי קשיא לא שם רבינו כוונת בעניותין דביארנו
ודוק. מקום של דבריו ח״ר הכחיש לא מרע״ה ]שם[, המבואר
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 למוטב להחזירו מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה ז הלכה ך פרק
את תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו

 המקום, לבין שבינו בדברים בין לבינו, שבינו בדברים בין חבירו את המוכיח עמיתך,
 לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו, לבין בינו להוכיחו צריך
 פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם הבא, העולם לחיי להביאו לטובתו אלא

 שומע, איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן ושלישית, שניה
 למחות לו שאפשר כיון אלו בעון נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר וכל

בהם.

 אלו דפרק סוגיא שהקשה ז״ל משנה לחם להר׳ עי׳
 דף דערכין סוגיא עם א׳[ ]עמוד ל״א דף מציעא[ ]בבא מציאות

.8ע״ש ב׳[ ]עמוד ט״ז
 תרי דאותם מידי קשיא דלא נלע״ד דידי לגבי וכל א
 דאמר: מציאות אלו דבפרק לחברתה דומה דרשא אין דרשות
 ]רבא[, לו ואמר זימני, תרי תוכיח זימנא חרא הוכח ואימא
אלא אינה הילפותא עיקר משמע, פעמים מאה אפילו הוכח

 לך £ימא לעולם אך פעמים מאה אפילו להוכיח דחייב
 שהלך שאחרי אלא שמוכיחו כעין ממנו כשקיבל דבכולהו

 שכבר כיון אמינא דהוה הרע לסורו חזר המוכיח מאתו
 עוד חייב ואינו המצוה קיים זה דבר על אחת פעם הוכיחו

 פעמים מאה דאפילו דהוכח קרא לן משמע קא להוכיחו,
 לאשמעינן אתת דערכין סוגיא ההיא אך להוכיחו. חייב

פעמים מאה להוכיחו חייב קיבל בלא דאפילו טפי חידושא

 יצחק שמו לחרב ראיתי רבות שנים אחרי :,מכת" ז״ל המחבר הרב הערת .6

 מכת״י ע״ב ע״ג. ע״ה דף הים הדרבי ע״ד כזאת שהעיר ע״ב( י״א )דף ח׳ במע׳

ז״ל. קדשו

 האותות פי על שהמאמין רבינו משה ידע ז״ל: הרמב״ם כתב ב׳ בהלכה שם .7

 לי, יאמינו לא והן ואמר מלילך נשמט והיה ומחשב ומהרהר דופי בלבבו יש

 שיצאו ואחר ממצרים שיצאו עד אלא אינן האותות שאלו הקב״ה שהודיעו עד

 אוח כאן לך נותן שאני אחריך שמהרהרין הרהור יסתלק הדה ההר על ויעמדו

 המחבר ופירוש הרהור, בלבם ישאר ולא מתחילה באמת שלחתיך שאני שידעו

ב׳. אות ב׳ הלכה ח׳ פרק התורה יסודי בהלכות לעיל עיין

 ואימא: לרבא: מדרבנן ההוא ליה אמר איתא: מציאות באלו דבסוגיא .8

 פעמים מאה אפילו - הוכח ליה: אמר זמני? תרי תוכיח זימנא, חדא הוכח

 לומר: תלמוד מנק? לרב תלמיד לתלמיד, הרב אלא לי אין תוכיח משמע,

 מגונה דבר בחבירו לרואה מנין ג׳: פרק ובערכין מקום. מכל תוכיח, הוכח

 שיחזור מנין קבל ולא הוכיחו תוכיח, הוכח שנאמר: להוכיחו? שחייב

 רבנו על משנה הלחם והקשה מקום: מכל תוכיח, לומר: תלמוד ויוכיחנו?

 דמהוכח מציעא כבבא אמרו איך ועוד לרב תלמיד אפילו הזכיר לא מדוע

 למדו ויוכיחנו דיחזור משמע שם בערכין הח פעמים מאה אפילו משמע

"תוכיח". מתיבת
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המלךה״ז ופ״ה ה״א ופ״ג הד״ה ש״א דעות ה׳עבד

 עכ״ל זכות לכף האדם כל את לדן ה״ז פ״ה
ז״ל ידיד בן שבק׳ אצלי כתוב מצאתי

 במשנה דאבות בפ״ק המש׳ בפי׳ רבינו ע״ד להק׳ האריך
וק״ט ביאור צריך רבינו של זה לשון והנה וז״ל זו

 אאמו״ר לעט״ר )בדע״ח( נ״ה בדרוש ח״א והשלום כחיים
דרך ע״פ הנ״ל הרמז״ל דברי בישוב שבא מה שליט״א

ודוק ז״ל כלמ״מ של הב׳
 8 שמתענין אלו זה ובכלל וכו׳ יאמר שמא ה״א פ״ג

עכ״ל וכו׳ טובה בדרך אינן תמיד
 רבינו דברי ליישב ז״ל הלח״מ בזה שהאריך מה מי׳

ע״ש. ז״ל התוק׳ קו׳ מב׳
 בדבריו דקדק כבר ז״ל דרבינו נלע״ד הדל ואנכי א(

כוין וכו׳ תמיד שמתענין אלו בזה״ל וכ׳
 הוא עצמו ומצער תמיד שמתענה מי דדוקא לומר בזה
 בתענית היושב כל שמואל דמ״ש קו׳ דהוא חוטא שנק׳
 דר״א דהכיא דומיא כקפר מר״א לה ויליף חוטא נק׳

 שמצער דנזיר דומיא רבים ימים שמתענה קאמר כקפר
 חוטא, דנק׳ דקאמר הוא בזה יום ל׳ היין מן עצמו
 נק׳ אינו ב׳ או א׳ יום מקרה בדרך שמתמנה מי אבל

 מצינו גופיה ומכ״ט קעביד. נמי דמצוה ואפשר חוטא
 דממיר טמא נזיר גבי דאמרה וד״ט( )ד״ג בנזיר להגמ׳
 הימים דהאריך בחטא ששנה משום טהור מנזיר יותר
שמתפנה במי אלא נאמרו לא שמואל דדברי י״ל וה״נ
 יום להשענות נדר אם אבל דנזיר דומיא רבים "ימים

 החוק׳ קו׳ הותרה ובזה איסור כאן אין יומיס או
 באשב החובל בפ׳ שמואל דמ״ש ארשמואל מדשמואל

 חוטא נק׳ אינו דבזה דוקא יומים או יום היינו בתענית
 שט חלום דתעניח כההיא קעביד נמי דמצוה ואפשר
משפטי לשמור ואקיימה נשבעתי ע״פ אמז״ל וכן החוק׳

כידוע. צדקך
 דנזיר מההיא החוק׳ שהק׳ קו׳ אותה גם ומעתה נ(

התוק׳ כתי׳ רבינו לד׳ לתרץ יש לדי״ט ד״ג
 דוקא הוא אקור רבינו דמ״ש העבירה מן יותר דהמצוה
 נמי הקפר דר״א וההיא רבים ימים תמיד נמתענה

 חוטא דנק׳ עליה בקתם המאמר דהחליט רבינו שהביא
 דכתיב רבינו שהביא קרא דההוא טמא בנזיר מיירי הוא

 טמא, בנזיר מיירי הוא הנפש על חטא מאשר וכפר
 חוטא נק׳ תמיד בתענית דהיושב אמר דההיא ודומיא

רבינו. מיירי לא טהור ובנזיר
שבועות מה׳ בפ״ה שפ׳ ממה רבינו על משה״ק גם ג(

לעצמו, להרע דנשבע דהחובל ברייתא ההיא
 כר״א כאן פ׳ והוא הקפר כר״א אתיא לא דכהיא
 הברייתא דין כשפ׳ שבועות בה׳ דרבינו נלע״ד כקפר

 דבככ״ג ויפצע שיכה דהיינו עצמה הברייתא לנדון כוין לא
 שיחבול במ״ש כוונתו אלא הקפר, ר״א מודה אינו

 יקרא שלא באופן נפש בעינוי בעצמו שחובל כיינו בעצמו
 שנשבע כגון טהור כנזיר קצת איקור בו ויש חוטא
 וכיוצא יין ישתה שלא או ימים איזה בתענית לישב

 דאינו מודה כוותיה דקי״ל כקפר ר״א אפי׳ דבככ״ג
 אך כעבירה מן גדולה יותר וכמצוה גמור, חוטא נק׳

 רשאי שאינו אע״פ שט וזכו איקור קצת בו יש מכ״פ
 גדולה יותר כמצוה דעכ״פ כיון עליו, שבועה מלה טכ״ז

 שבועה דחלה מודה הקפר ר״א אפי׳ דבזה כעבירה מן
 ברייתא ההיא בההובל כגמ׳ אוקים דלא דמאי עליו

 ויפצע שיכה לכדיא קחני דבבריתא משום כקפר כר״א
 כיון טמא כנזיר גמור חוטא נק׳ הקפר לר״א דבכה״ג
 מודה וכיוצא בתענית באשב אך הרבה עצמו שמצער

 בו שמודה באופן הברייתא דין פ׳ ורביגו הקפר ר״א
עצמה הברייתא דין לא אך כוותיה, דקי״ל הקפר ר״א

  ודוק. ממש

 להוקיף דבא מורה וכו׳ רשע כשיהיה וכן דמדקאמר
 דצריך קיים והוא זכות לכף לדונו צריך ברשע דגם

 וכו׳ רשע כשיהיה אבל כיל״ל והכי וכו׳ ממנו לכשמר
 ע״ק חובה, לכף לדונו מותר ולומר לקיים כיה גם8׳

 נראה לכאורה ידוע בלתי כשיהיה דקאמר דכבתרייתא
 קאמר דבקמייתא ט״ק משמש מה והכפל קמייחא דהיינו

 שהוא אמר ובבתרייתא מדינא דהיינו משמע אותו קח
 ידוע בלשי וכשיהיה• אומרו הכפל ע״ק חקידות מדרך

 מ״ש ע״ק אחד, דככל דנראה מכריע בלתי והמעשה
 הקצוות, מב׳ שיהיה קצת איזה וכו׳ זכות לכף שחדין

 הוא והאחד טוב הוא כאחד קצה דהא מובן לו דאין
 לצד אפי׳ לכ״ז שידין לומר יכולה כפה ואיך וכו׳ רע

 והותר ודי זכות לכף שידי! דלימא קגי וכוה כרע קצה
 חלוקות לג׳ קאי דרבינו ת״ל רבינו כינת ז״ל כר׳ ופי׳

 וכר דן וכוי דקאמר כתנא איירי דבהא לומר שהזכיר
 כידוע גם קמייתא כיינו ידוע בלתי וכשיהיה קאמר וע״ז

 מב׳ ולאחד מכריע בלתי וכמעשה רשע או צדיק שהוא
 מורים עניניו שכל דבר כשעשה כצדיק דהיינו הקצוות

 כרשע וכן גדול בדוחק אלא טוב לצד להכריע וליכא רע
 חקירות בדרך צריך וכו׳ לרע להכריעו יכול אתה אין וכו׳

 פי׳ הקצוות מב׳ שיהיה קצה איזו זכות לכף שתדון
 וכן כרע קצה עד רע כולו שמעשהו שנר׳ הצדיק בין

 אחה כטוב קצה עד טוב כולו שמעשהו שנר׳ כרשע
 הוכפל ולכן חקירות ממדת לטוב אותו דן שיהיה מכם

 חסידות וממדת שוים כאחד שכולם להורות בבתרייתא
עכ״ל. וכו׳ מדינא ולא

 קובל אינו ז״ל כרב שפי׳ רואה עין כל והנה א(
היטב כעיון אחרי יפה רבינו דברי בשטח

 מל שגם במ״ש כתימא והיותר במקורם רבינו בדברי
 כרואה דאמד חסידות מדרך רק לכ״ז לדונו צריך כצדיק
 ח״ל ממ״ש כצדיק על לדבריו ראיה הביא כבר דרכינו

 דכוא במשמע חה בגופו לוקה בכשרים כחושד כל
ואין זה בלשון מאומרו גס חקידות מדרך לא מדינא

קאמר. דמדינא מורה וכו׳ לו מותר
ז״ל רבינו דברי העבד אנכי דירי לגבי כל אמנם כ(

 כלל הקושי מן בכס ואין וברוריה פשוטים
 שאינו באדם רק מדברת דכיא כמש׳ בפי׳ קובר דרבינו

 מילי דכל זכות לכף לדונו צריך סקידות דמדרך ידוע
 ענינו בתמי״ד אומרו וזכו דחקידותא מילי הם דאבות

 רשע אם צדיק הוא אס בו תדע שלא אדם כשיהיה
 מדברת דכמש׳ אפ״ל דאי זה פי׳ להכריח כ׳ וע״ז וכו׳

 כגם גמור צדיק הוא דאס ברשע או גמור בצדיק
 יכול ארם ואין רם נראים עניניו כל שעשה שבמעשה
 אותו שאקח ראוי גדול בדוחק אלא לטוב להכריעו

 דאפי׳ ר״ל וכו׳ לחושדו לך מותר ואין טוב שהוא
 וכן בכשרים החושד מטעם.כל לחושדו אקור מדינא
 כמש׳ להעמיד אפשר אי ברשע דכן ר״ל וכו׳ ברשע

 תאמן אל קולו יחנן כי גם בו שנאמר מצינו ברשע דגם
 לדונו דמותר ודאי וא״כ וכו׳ ממנו לכשמר וראוי בו

 בצדיק לא להעמידו אפשר דאי שכן וכיון חובה לכף
 ידוע שאינו באיש להעמידו אתה מוכרח ברשע ולא

 והמעשה ידום בלתי וכשיהיה וכתב אמ״ז שקיים מה וזכו
 החקירות בדרך צריך הקצוות ׳3מ לאחד מוכרם בלתי

 דכוין מ״כ הקצוות מב׳ שיהיה קצה איזה לכ״ז שתדין
 בתחי״ד שהתחיל במה כראשונים דבריו את להשלים בזה

לדונו דצריך דבריו לבאר קיים פירושו שהכריח דאחר
הקצוות. מב׳ באחת לכ״ז

 עליו שכק׳ ממה הקושי מן נשאר לא ומעתה ג(
וכף רשע כשיהיה וכן דמ״ש ז״ל כר׳

לא דכן ר״ל אלא הצדיק כמו דינו דהרשע ר״ל אינו
מתוקמא
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וט׳ וה״וז ד,'*ז ופ״ז ה״ז ם*וז דעות ה׳

 הוכח שנאמר וכו׳ שחטא מבירו הרואה ז״ה פ״ז
לח״מ להר׳ עי׳ עכ״ל וכו׳ תוכיח

 דערכין סוג׳ עס דל״א מציאות אלו דפ׳ סיג׳ שהק׳ ז״ל
ע״ש דט״ז

 דרשות תרי דאותם דלק״מ נלע״ד דידי לגבי וכל א(
מציאות אלו דבפ׳ לחברתה דומה דרשא אין

 ואמ״ל זימני תרי תוכיח זימנא חדא הוכח ואימא דאמר
 אלא אינה הילפותא עיקר משמע פעמים ק׳ אש׳ הוכח
 לך אימא לעולם אך פעמים ק׳ אפח להוכיח דחייב

 שכלך שאחרי אלא שמוכיחו כעין ממנו כשקיבל דבכולהו
 שכבר כיון דכו״א הרע לסורו חזר המוכיח מאתו

 עוד חייב ואינו כמצוה קיים זה ע״ד פ״א הוכיחו
 להוכיחו חייב ק״פ דאפי׳ דהוכח קרא קמ״ל להוכיחו

 טפי חידושא לאשמעינן אתת דערכין סוג׳ ההיא אך
 הכאה עד פעמים ק׳ להוכיחו חייב קבל בלא דאפי׳

 וההיא ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר נזיפה עד או
 מ׳׳מ דמשמע מתוכיח אלא מהוכח נפקא לא קבל דלא

 חייב קבל לא או קיבל אס שתהיה אופן באיזה דר״ל
 אלו דפי לרב תלמיד דאפי׳ לההיא ודמיא להוכיח
 בדוכתא סוג׳ כל וא״כ דמ״מ מדרשא לן דנפקא מציאות
נפקא הוה לא קוג׳ נההיא דיליף דרשא דההיא עדיפא

עבד
 ומה כצדיק מחוקמא דלא כמו ברשע משני׳ מתוקמא

 דרכינו משום כוא לכ״ח לדונו מותר ברשע אמר שלא
דנ!רא ישנאכל ותפס בו האמן אל דכתיב אקרא קאי

 דמותי ג״כ נכלל דבריו _ובכלל ממנו ראוילהשמר ואמר "
 קמייתא היינו דהבתרייחא שהק׳ ומה מוכה לכף לדונו

 דבריו תשלום הוא דזה כשכנו כבר משמש מה והכפל
 מדינא דהיינו אותו קח אמר דבקמייתא ומ״ש הראשונים

 פירושו אותו קח שאמר בקמייחא גם הממי״ר אמר וכו׳
 המש׳ מל לפרש קאי הוא דהא חסידות מדרך ג״כ

 ׳( אפ״ל ואיך דחקידותא מילי הם דאבות מילי דכל וידוע
 אין הקצוות מב׳ דפי׳ שהק׳ מה גם קאמר, דמרינא

 דביאר מאי לפי הנה בביאורה לדחוק והוצרך מובן לו
 הוי מאד מחד במ״ש דאבות בפ״ד בפירושו שם רבינו

 הבינונית במידה המדות בכל להתנהג איך רוח שפל
שלו פרקים בה׳ וכן אלו כ׳ בפ״א כמ״ש הקצוות שבב׳

 ”־־ בקצה בין דהיינו כאן רבינו שכ׳ הקצוות ב׳ שפיר ",מובן...
 השפלות כמו האחרון בקצה בין הגאוה כמו הראשון

 למשל אותו דנין לטוב לדונו יש אם מאלו אמד דמכל
 שעושה לכ״ז לדונו ויש בגאוה שהולך אותו ראינו אם
 פרנס הוא אס או תלמידיו על אימה להטיל לש״ש כן

 צריך וכיוצא נשמטים דבריו ויהיו דבריו שיתקבלו כדי
 אותו שראינו השפלות במרת בזה כיוצא וכן לכ״ז לדונו

 בידם מיחה שלא עבירה עוברי לפני בשפלות שכתנכג
 מיקל הוא דח״ו חובה לכף לדונו אין הוכיחם ולא

 וקייס מילוליה מתקבלין דלא דידע אפשר אלא באיסורי!
 כיוצא כל וכן וכו׳ שוגגין שיהיו מוטב אוז״ל בנפשו

רבעו דברי עלו ובכן המדות שבכל הקצוות ב׳ בכל בזה
ודוק. כלל הקושי מן בהם ואין כהוגן

 שהק׳ ז״ל רוקח מעשה הר׳ בשם טו״ש מ״ש ועל ד(
ר״ל בדברי ע״א צ״ו בשבת שפח לפירש״י

 לא וכן דכתיב משום וכו׳ בכשרים החושד כל שאמר
 ע״ז והק׳ כשלג מצורעת ידו והנה וכתיב לי יאמינו

 דבריו שכיחש משום הוא שנענש דמה דנימא ז״ל ה׳
 יסוה״ת מה׳ בפ״ח רבינו פי׳ לפי סנה ע״ש מקום של

 יאמינו שלא שירע הוא לי יאמינו לא והן שאמר דמרע״ה
 בעניותי! דביארנו מאי ולפי ע״ש שעה לפי רק באותות

ח״ו הכחיש לא מרע״ה דלפי״ה לק״מ שם רבינו כונת
ודוק. מקום של דבריו

המלך
 ומא״ח תרוייכו אצטריכו ולכך אחריתי דסוג׳ מילפוהא

ול״פ. ומא״ה
 שם ז״ל סר׳ עוד שסק׳ מה קשה דאכתי אלא

לרב תלמיד דאפי׳ ההיא פסק דלא רנינו על
 דמר בינייהו פלוגחא ליכא סוג׳ התרי בדברינו פי״ה1 ו

 דדריש דמ״מ דרשא למססיא ול״פ ומא״ח חדא לומר
 ראיתי וכבר לרב תלמיד הפי׳ ג״כ לרבות יש ■ערכין

 דהוכחת לרבינו דס״ל ליישב כ׳5 במש״ל המגיה כר׳
 לומר אלא רעהו אל איש ידבר כאשר אינו לרב כתלמיד

 ת״ת מה׳ בפ״ה רבינו כתבו וכבר וכו׳ רבינו למרשנו לו
 חילוק לו דמנין מספיק זה אין רואה עין כל אך שע״
 אפיא דכל ונר׳ לרב תלמיד חפא מרוא סתם ןה

 לאשהמוטי לרבינו הו״ל לא למטוניה גם ועוד בזה שוין
 דרבינו נראה לכך כמוכיח, דין בעיקר כאן מלכותנו

 סוג׳ אההיא פליגא דערכין סוג׳ דכהיא ליה לשמע
 תלמיד דאפי׳ דמ״מ מדרשא דדריש במאי מציאות אלו דפ׳
 אחריתי למילתא אתיא דרשא דכהיא וס״ל לרב

 וההיא לרב תלמיד לאפי׳ ולא ל3ק לאש י״עפא מרלן
 מההיא אלא נפקא תוכיח מכוכח לאו רבינו דגמדתנו
 וכו׳ ד״ת על עובר אביו שכיה כרי גבי דל״ב דקידושין

 אמו מאיש דנפקא אפשר וההיא ז״ל כ״מ הר׳ כדכ׳
 אלו בפי כדאיתא תשמורו שבתותי ואת היראו ואביו

 ולכך תוכיח הוכח משום לא אך ט״א ל״ב ד׳ מציאות
 נר׳ וכן דערכין מתניתא כההיא ופסק רבינו פסקה לא

 כתב שהרי דערכין כברייתא כלשון שפסק רבינו מדברי
 וג׳ ב׳ פעם יוכיחנו וא״ל מוטב ממנו קיבל אס ח״ל
 כברייתא מלשון נילמד הוא וכ״ז ע״ש וכו׳ שיכהו עד וכו׳

ודוק. כמדובר דערכין
 יכלימנו לא תחילה חבירו אח המוכיח ה״ח ש□

שהצריך מה עי׳ עכ״ל וכו׳
 דכך נר׳ ולע״ד א( רבינו בדברי ז״ל למ״מ כר׳ עיון
 בין לתרוייכו כליל דבכ״ז ז״ל רבינו דברי כמשך הוא

 שידבר לחבירו שב״א דברים ובין למקום שב״א דברים
 הוא בקוף גס אם ביאר ולא רכה בלשון נחת בלשון לו

 כאן וע״ז בזה חילוק דאין משמע דבריו ומכןממות כך
 חילוק יש למקום שב״א דבדברים להשמיענו בא בה״ח

 כמוכיח בכ״ח בתחי״ד מ״ש וזהו לבסוף בתחי׳ בין בזה
 למקום שב״א דברים על קאי דהוא בשחי׳ חבירו את

 נישק אגב בדרך דבריו שבתוך משום אלא בסו״ד וכמ״ש
 לכזכר אדם צריך לפיכך ׳שכ אחר לדבר לכאורה עצמו
 דלכאורה וכו׳ בשם לו יקרא ולא וכו׳ חבירו לבייש שלא
 בדברים בד״א כתב ע״ז המוכיח בדין לכאן מנין אינו

 שלא אדם דצריך שכתבנו כ״ז בד״א ר״ל לחבירו שב״א
 דגם ר״ל לחבירו שב״א בדברים הוא וכו׳ חבירו לבייש

 דצריך לחבירו שב״א בדברים זה ענין שייך במוכיח
 בדברים אך לביישו שלא שמוכיחו בזמן אפי׳ להזהר
 שלא הוא בתמי׳ דרק ביניהם חילוק יש למקום שב״א

 ונזה יכלימנו בסופו אבל כפ׳ בראש כמ״ש יכלימנו
ודוק. רבעו דברי א״ש

 חסידות מדת כ״ז וכו׳ חבירו עליו שחטא מי "ט ה
עכ״ל המשטימה על אלא תורה הקפידה לא

 אלו רבינו ע״ד שהק׳ ז״ל ידיד בן ס׳ בשם אצלי מ״כ
 וחובה מצות שם דאמרו ע״ב יס״ה דיבמות פ״ו מסוף

מדת אלא כתב לא ורבעו נשמע שאינו דבר לומר שלא

ע״כ. חסידות ,
מימרא ההיא מל ביבמות שם דכא לק״מ ולדידי ש

 דכתיב הנשמע דבר לומר ח״ל פירש״י
 מבואר מכ״ל הימינו שמקבלו מי להוכיח תוכיח הוכח
 להוכיח חייב אינו למקום שב״א בדברים דאפי׳ מזה
מתניתא ההיא כדברי שלא וזה שמקבל ניויעו ור

דמרכיו
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צפוי הכל

המלך

שם. בפרושו בדיר ופי׳ כי׳ נשונה והרשוש

 סטטי כאחד היה האדם הן בחורה ׳#כחוב הוא מש״ר1
 במ״ר רע״ר, דרשת זהו נו׳ בלוטי טי״ר לדעת

 מה אלא פפיס דייך בראשית
 היה הארס הן מקיים אשה

 הקב׳השני לו שנתן ממנו כאחד
 המוסוטרר ודרך החיים דרך דרכים

 פסוק מזים במדרש ופי׳ כו׳ לו
 אומרים וחכמים בנו״א לפוסמי

 זה כדברי ולא זה כדברי לא
.דיר המה והס כו' מלמד אלא

 בעצמו שרבנו ראיתי שוב
דיששו סקור הביא

 וכבר וכתב בפרקיו, זה בפסוק
 שהרצון בפרוש התרגום ביאר

 "ל ר ורע טוב לרפת ממנו בו
 מין ר״ל בפולס אחד היה שהוא
 ף שישחת אחר מין כמוהו שאק
 בו נמצא אשר הענין בזה מסו
 ורע טוב ידע מעצמו אשר והוא

 ואין שירצה מהן איזה ויסשה
 להר״י ופי' כו׳ מהן לו מונע
 דרכנו שחשב בהגהותיו ז״ל יעבן

 בעלמא יחידי הוה ארס הא מפרש
 דר״ל ,וביש סב למדע ומניה
 שרגום דהרי מ״ז והשיג מינו,
 במקומו וכבודו לזנוהי הוא למינו

 ורבנו רבנו, דעת לסוף ירד לא
 ר״ל ומניה דבריו מברר בעצמו
 יחידי שביאר אלא ,מנפשו מעצמו
ופי׳ מיוחד, מין ר׳ל בעלמא

. שם פהיש פרש״י
 פכ״מ שכל או חבט או ה״ב,

 ט״ז מנדה שהקשו והנמ״י
 בחל וכשבו טפש, או חכם

למפש, בק לחלק שידוצא
 בפסוק קהלת במ״ר עי׳ )ובאמת

והוללות :כי׳ לראוש אני ופניתי

 החשובה אח מעכב שהוא נזכר
 לומר אפשר חלילה וכי שלוקה, אלא

 אמש כך ט״ר ובזקני במשה
 ובכו שפרשו הינף שט שהם
 אוחו חושדק דאם וצ״ל פ״ז,
 ומשום ,שאני לעשוש שססיד במה

דכיד בכשרים דחושד כ״ר זה

 יהושע דר׳ סובדא וסטא גמליאל
 דשם שפיר ניחא ולפי״ז פי״ש,

 רק והאיסור בלפסיד חושק הרי
 נראה הדברים )ובאור ! בשעבר

 להסביר בחראי רבנן מ״ש פפ״י
 ל־ח מם שמא רבא דאסר הא

 על ותמהו חיישינן ימוש שמא
 דסוכרח משוס ז׳לשכחב פירש׳י

 מנגעי ילפינן דחזקה וכשבו , למום
 ליי בצר ואשא ארנפיק ודלסא בשים

 חזקה כ״א לאירעינן שיפורא״ושם
 , דלהבא חזקה לא אבל , דלשפבר

 בבאור ,בקונסרם מ׳־ש ופי׳
 בחששה ז״ל הנוב״י של שיססו
 וכדאי ,מראה ושמא ראמה דשמא

הדברים)*(. להעמיק

 לפי חטא מאינו בלבו אוטר במרים והחומר ובלש״ר
חמד אלא מם ימ( וני א עמיחי מה אומר שהוא

 לכתוב ודייק סובא רבנו האריך ט׳ עשה לא * עמה שמא
 והנה כלל, לצורך שלא שהוא משה לא או משה שמא

, , א׳ צ־ז שבש דילן בנח' באמם
ולא שם עומד חבירו שאין לפי חטא שאינו םישרבכ לחושד ייס ביומא וכן

 מעשיו ערך אלא ביישו ולא בושת לו הגיע בשבח ממשה לה וילין? בנופו לוקה
 חכמתו או חבירו מעשה למול וחכמתו השובים ילא לי יאמיט לא והן שאמר -שם

בזוי. וחבירו מכובד שהוא מכללו שיראה כדי
 חטא שאינו בלבו אומר כשרים והחושד הז

 שם יש ובי לו עשיתי פה אומר שהוא לפי
 אינו והוא עשה לא או עשה שפא השד אלא
 בדעתו כשר אדם שמשים עון שזה יודע

 !העושה דברים חמשה ומהן ה עבירה: כבעל
 לפרוש הם וקשים אחריהםותמיד ימשך אותם או שפשה ישחישי שהוא דיםי?

 שמא מהן .הזהר אדם צריך לפכך מהן, כילזטחמשא לדינן שאפשר מר
 ואלו מאד. עד רעות דעות כולן והן בהן ידבק שב,ל נראה י,וה ׳ א3ללה ר3ר3

 ובעל הימה ובעל הרע ולשון רכילות הן. כלה דמ׳ מהא דקשיא מאי בזה
 שהוא מפני לרשע והמתחבר רעה מחשבה ארם כל יהא לעולם פיס רגשי
שאמר הוא בלבו. נרשמים והן ממעשיו לומד ?2?*

 בארנו וכבר .ירוע כסילים ורועה שלמה
 לנהוג :אדם כל שצריך דברים דעות בהלכות

 אלו כל ר :תשובה לבעל וחומר קל תמיד בהן
 את שמעכבין פי על אף בהן וכיוצא הדברים
 עשה אם אלא אותה מונעין אין התשובה

 ויש תשובה בעל זה הרי מהן תשובה אדם
הבא: לעולם חלק לו

חמיעזי פרה

דחושד דהא לומר נראה גם

 חבירך הכא אדם כל הכא
 לי׳ דטרוע מכלל חבירך מדקמני

 דדוקא להדיא הרי כי' קאמר
 אסיר כשר שהוא לו בייוש
 שפיר ניחא ולפי״ז בו, לחשוד
 לוקה דמ׳ס בטשה|אלא וכן מיומא

כלל על רהוא משוס בגופו. ע״ז

יין1ז

ו<יץ

<זי

.עדיין וצ׳ע כס״ג או ישראל

חמישי• פרה
בסכלות או בחכמה לאחוז דפירש 1רחמ

פ״כ. אוטפש חכם לב לו למשוח היינו היד כל שבם׳ ימה

 להטות רצה אם נתונה אדם לכל רשות א
צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו

 לדרך עצמו להטות רצה ואם .בידו הרשות
 שכתוב הוא בידו. הרשות רשע ולהיות רעה

טוב לדעת מסבו כאחד היה האדם הן בתורה

 סימון ור׳ פפא בל ר׳ח וסכלות ז",יזי היזש אדם של זה מין הן כלומר • ורע ל! ועלכי 6דוק בכשרים
 הוללה זו הוללות אומר רחב״פ שיהא הענין בזה לו דומה שני מין ואין בעולם בל דהא רבנו קאמר כשר שהוא

 הטרחות זו וסכלות מלכות של הטוב יודע ובמחשבתו בדעתו מעצמו הוא והשק איני בגל שם פריך כלה
של הוללה זו הוללות אומר ר״ם שיעכב מי ואין חפץ שהוא מה כל ועושה והרע שחגימ שד ריריח אש ייןת "ל

מ ״^־3 יי* =יש ייימ ׳הי ש,ת^ "ב י־א״י5 -.נ,מ בהם שמב ני־י ט^אזת ■ייי ״ו”י” יזביי אל ב ייי: ישלח ז־כ

בר,ב אבל לנו. סכל יק בני גולמי ורוב אופה־ע טפשי שאומרים זה
סכל או חכם הישנוש הנוסחאות מונחלת האדם על גוזר שהקב״ה ישראל
יטנו דמה לזה מקום אין בודאי בי הדבר איי .רשע או צדיק להיות ברייתו

של שירוצו והביאו ,לחכם 1,כמש קצמ ותיהל לך ראך' אדם כל אלא
בהיותו זצ״ל מרוטנברג מהר״ח אן 1,םכ אן ןןכם או מבירבןז רש^ או רביגו

שיים אינזי׳ג במגדל אסור

פ״ג באבות אמרם כו׳ נחונה אדם לבל רעות ,ן?'^
 בטור הדברים לישב שנדחקו רכושינו על חמה ואבי

אי ט מפרקיו בשמיני הדברים ביאר בעצמו שרבט

 מניו נין הנמצא , חזקות גפניני מקונסדפו זה, נענין הנונעים דנריו, להעתיק זצ״ל ממכר להנאון השמה הספיקה לא "(
כאן. מקצתו להניא נדי .הקונסרם בחלוקת אנו ממאניה כלו, העתקת מישים והפגין העקום פאק מניו! מצדנו, וחגחנו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס229 מס עמוד הירש צבי בן מנח□ קראקובסקי, המלך עבודת



גטבישראל עבורה

וערב

 מיתה וטנתו איכמי כדקמצי תחילה אמר דכא צומירהנה ולעיין • ועיש שם מזה שהודגש
 מבריית* האצבעו׳ולפי׳הקיעציו בכל לומ שכונתו וחשב דבריו הבין צא אביי אמנס להשיות

 רב כונת ואי להסוות לומר היתה כוונתו כי דבריו צפ׳ דבא וכויוהוצרך קמיצה זו זרת דוו
 ויצטרן האצבעות בכל דמשמע אינשי כדקמצי צישנא האי נקט אמאי להשוות היא ססא

 וראי אלא בג׳אצבעוח והיינו להשוות קומצו מלא צי והויללפשיטא להשוות דריל מנתו צפ
 נמי ע צב הא דקאמי צי פשיט' מאי וכדרבא בלהשוות איירי ר'פ דאי ועייל י* דפליגי
 .משמע לי פשיטא מדאמר וראי אלא אצבעות בג' וחופן שכינו ערוכה דנרייתא פשיטא

:וק*ל דפליגי ועגיל ליה פשיטא לחודיה דליה
 הכיפורים וערביוס במשנה דיומא פ׳ק3 וכו׳שם שחרית הכפירים יוס

ואלים פריס לפניו מענירין והיו המזרח בשער אותו מעמידי! היו שחרית
 זקני מסרוהו במשנה שם וכוי אותו משכיעים והיו • בעבודה ורגיל מכיר שיהא כדי וכבשים

 אישי צו ואומרים להם והלכו ונפטרו והשביעיהו אבטינס בית והעלוהו כהונה לזקני ביד
 כבית שתו את ששכן במי עציך אנו ממניעים ב׳ד ושליח מלותינו ואתה ב״י שליחי אבו כיג
 הוא ובגת' ובוכים פורשים והס ובוכה פורש הוא לך שאמרנו מה מכל דבר תשנה שלא הזה

 ב לוקה בכשרים החשד כל דארי׳בל ובוכים פורשים והס צדוקי שחשדוהו צפי ובוכה פורש
• עושים שהצדוקים כדרך ויכניס מכרג׳ן יתקן שלא למה כך וכל בגופו

 ידו והנה וכתיב לי יאמיט לא דכתי״והס מגפו לוקה ככשרים החושד **1031
 הקטרת ןתקן שלא • למה הזאת עה השב למה כך וכל " כשלג מצורעת

 ה את נתן וכוי! חסניו דכתי׳ומלא המחתה על הכיפורים ביום הניתנת קפניס מלא
 מכניסי' היו כ ואח האש על הצחקיס אותה מתנים היו בהיכל מבחוץ :האש על הקטרת

 כי ומשמע הקרש אל עת בכל יבוא ואל וכחי' אראה כענן אס כי יכוא לא דורשים שהיו
 מוקרקיא גאוןה יממור בעתיוש ; ל על הככדת על אראה ואז יבוא הקטרת עשן בענן
 כמוהרי וקדים עיר המוסמך הרב של בכו נדמרח׳א זקנו מר הגאון משם ה מקצ שהיה נר׳ו

 שמע■ אין קי צד! היא דאס למה אותו משביעים שהיו זו דשבועה זל׳הה אטאלעפיא יעקב
 ועומר מושבע הוי רעתו ונפי צ־ה ה׳־• את לנטל כשבעים אין דהא דיריה אליבא מועלת זו

• שנועה על חל שבועה דאין מציה דבר על חל שבועה ואין ס־ני מהר
מכל דבר ישנה שלא תנאי על אותו משביעי' דהיו מתר"דמאחר־ היה הבז* ון^1'?1ו

דא'כ נשטת יכול לא מעתה שליח אוחו עושים הין ועיז לו שאמרו מה '
 דביו׳הכ הה מ• וחייב לעבודה ראוי ואינו הדיוט כהן רק כ״ג ואיכו שליחותו מתבטל ממילא

 * ( יתר-ייכמיחה דא'כ לשנית יכול וצפי'אינו בו מודים שהצדוקים ד:ר כעי'והוא כ׳ג
 למה זו שטעה טיס דא'נ דב״יו על מקשה היה מוכר להגאון ונכד נין מהרחיא הייב ומורי
 הדיוט כהן הוי ישגה ואס זה בתנאי רק שלוחם שאיני עמו להיחפית יכולים שהיו מאחד
 לעיד :הנר" : מהתנאי ישנה שלא הוא ומוכרח שייחותו נתבטל התנאי דנתבטל מיתה וחייב

 שהיו ומה כינהו דררמנא שלוחי כהני דהני “בגמ אסיקנא דשם הוא ז״ל הגאון בעד .להציץ
 קבב'השבוע לענק אלא העמדה בטכין ולא שלוחיט אתה כיה שלוחיניה״ק אתה לי אומרים

 דעתינו לכי חותך משביעי□ אנו שבועה בקכלת להערים באתה אס שבלבך מר,ש:ה לפי לא ־
 ממש שטחם אינו דמעייךא השליחית נתבטל התנאי לומכתמול שייך לא ומעתה ב׳ר ידעת
 דהא לתרץ נראה הקו׳ ולעיקר * וק׳ל מהני לא להד דחכאי כמי אותו משביעים היו ולבך

 עליה דחייל סל אלא בו מורים הצדוקים ואין מדרננן הוא סיני מהי ועומד דמושבע הא
 בשס ע׳א ס" דף דת אש כספר תירויזו ראיתי כ ואח" המצוה את לבטל שהוא אף שנועה

ן יע״ש קשישי רמן י
עייל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס88 מס עמוד יוסף בן ישראל רפאל קמחי, ישראל עבודת



ישראל עבודת
הו״ל זו שנועה א״כ שנועה על חל שנועה דאין מודים דהצרוקיס דאפי' יימ׳ל

וכמ׳ש לוקה ובמזיד לשוא אלהיך שם את תשא דלא בל׳ת ועובר שוא שביעת ׳ *1

 י וס״ל צדוקי הוא ראם אותו משביעים היו לפי׳ בז*וא׳ דין מה״שבועות בפ׳א הרמב׳ה
 לוקה ובמזיד תשא דלא ת ל על ועוני שוא שנועת הוי כ א המצוה את לבטל הוא זו רשביעה

 ויעשה גמור ישראל דהוי ודאי נשבע ואס לשוא לישבע איסויא עייר הוה לא ודאי וא'כ
 מא זו בשבועה אהבו מאי הנז׳ראכתי הגאון מקשה היה ות :וישראל משה כרת הקטרת

 לו׳דאט יכול תורה מדין בתק להניחו צריך דהקטרת דעתו ולפי וכו־ להרגין נשבעים ל הי
 מה לפי כי ן ולעי׳ • זו בש׳ועה חכמים הועילו מאי וא־כ לאנוס פיט בשבוע והאדם הוא
 לוא׳כהז׳ל ו שאמי מה מכל וישנה הוא אניס יאמר ראם מקו׳זו לק לעיל ז׳ל הוא שכת
הוא אטם דלדיייה אעפ׳י וא״כ מיתה וחייב השליחות בטל התנאי בהבעל כי הדיוט כהז
 ישנא שלא בגולל אותי משביעים דהיו דמון ועי׳ל ; כ״ג דאינו דנמצא ת לש:■ יכול "אינו
 או אני אטם לומר יכול אינו לבד הקטרת על השמעה היתה ולא לו שאמרו מה מכל דבר
 חלעלזו עליהם אנום שאינו ת רו העט שאד על דמגורחייל ־ה מצ דבר על חל שטעה אין

:יע׳ש י׳ח מן שבועות רה׳ בפ׳ה הרמב׳ס ובמ׳ש אטם אעפ׳ישהוא במי
מבחויו יתקן שלא הקטרת מפני היתה זו שמעה תכלית רכל לכאן ניחא

הרוחות

 הן על כמי חל דברים שאר על דחייל רמגו שבועה על חל שמע אין או הייתי יאמ׳אטס
 מ'מ נפשית הורגי ראינס בהי וחרמין נפשות הורגי הס דההרגין התם דשאני ועי׳ל ". ל רק׳
 דינא דמלבותא דיכא אע״גדקי׳ל ומוכסי׳נמי הממון את לגזול נאים הס ממון עשקי על

 במונם א'נ המלך מקצנת יותר שנוטל התם שאני מ״מ המכס מן להבריח לישנע רשאי ואינו
 פסידא או נפשות סכנת דאיכא התם רשאנר להסי בגמ׳ואמטו שס וכמ׳ש מאליו העומד
 מ מי כי כאונס נשבע לומ׳כי לו אין כ׳ג גבי הכא משלב לישבע לו התירו ולכך רממובא
 כ׳ג להיות רוצה איני יאמר אם ממנו חוטפים או אותו הורגים אינם דהא לישבע מכריחו

 ואס לישבע לו מותר שיהיה אונס איט זה מגדולתו תו א יורידו ישבע לא שאס כשביל ואס
 הוא טמא לומר יכול מיתה אונס והו״ל מיתה ויחייבוהו צדוקי שה.א בו שירגישו בשביל
 . השבועה עניה חל וראי ונשבע כיון וא'כ וניצול מידם ונפטר וכיוצא ל־לה מקרה

והצדוקים מריס הוא לאטם פרט שבעה כ דהאד' דהא תיד׳לקו׳זו נר׳ו הרב למלרי
•היה תו • . עליה וחל כרצונו הו״ל השמעה ולכך בו מודים איכס

 טהרות לחבריה דא״ל ע׳ביההוא נ״ד דף הכיזקין פ דאמרי״בגיטין מההיא ז׳ל הגאון מקשה
 ד* אמ׳לפניו נאמן איט הרין שיות א'ל דר'אמי לקמיה אתא נטמאו פ כיוס עמך שעשיתי

 ה היכן האמעתו שהתורה אעשה מ? ר׳יוסי משוס יוחנן א״ר הכי כן אומר ר׳אתה אסי־
 אין יחיד שס שהוא ולפנים שלפני ושעיר בפר כיו"הכ כ׳ג ביסנא בד יצחק א׳ר האמינתו

 חשב ואס פגול מחשבת יחשוב לא אותו המקריב כתיב דהא מהימן אמ׳עיגול ואס דואהו
 מועד באהל יהיה לא אדם וכל והכתיב דמהימן לאו אי רפגיל כ ידעי׳ביוה ומנא יהיה פגול
 אמד ־כי כלו׳ודלמא רם כקול רפגיל ושמעיכיה ודלמא ופדכי׳ דמהימן משוס לאו אלא
 יזז אמודין להקטיר מנת מזה הדיכי דאמי־ דם בקול רפגיל רשמעיניה יהיה פגול קרא

 דילמת נמי דסגיל דשמעיניה ג אע פיגלתי עבודה צו׳בשעת דמהמן לאו אי ומשני לזמנן
 דתזי״־י> ופר^שי־דלמא " קשיא בפשפש דחזיניה ודילמא פריך יהדר קאמר עבודה לבתי

 ושני* להיכל פתוח החליפות בכית שהיה קטן פתח פישפש מזה אמיר׳היה דבשעת פישפש3
קודי׳בכל שנהיה קלים קרשים לשחיטת העזים גל את להכשיר כלי וא״כדמס א׳בצפון היו
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מד ישראל עבודת

882!!״

 דף פינחס אש־ד־תבעישה בספר עיין לראותו יכול היה לא אדם שוס א'כ וכו' מועד באהל
 ומשביעין הלול בדרך לראותו יכולין היו רלרשיי פליגי דבהא מד ל זד אפ ר ונע :עב ס'

 לייאותו יטלין היו ולהרמב׳סלא לתק־ן יוכל לא מעיות ראייתם מועיל דמה משום איתו
וכל שנאמד כיון עושה שהוא מה האדם.לדעת ,כלי ולא קטן שהיה יען הלול דרך בטוב כ״כ

:מנכיעיןאותו היו לכך מועד באהל יהיה לא אדם
ואת עצמו מדאה ג הל היה פיגיל מחשכת בשלמא כי לומר ד נלע הקו׳ קרי1?21

כיון קרמה והמחשבה הזה לא עדיין כי להודית הלול דרך הדס בזיכי י
 גבי אבל ליאות יטלין היו ליייאות רוצים היו הנהנים ואס מחשבתו להורות הוא שיצור

 לפועל מחשבתו להוציא הלול דרך עצמו מראה היה לא מבחו׳ן לתקן היה רצונו אס הקטרת
 אס ליאות היההבחכה לא ולפנים הפרוכת בין מתן היה אס כזו דעכודה צדוקי שהוא כיון
 היו ול:ך לעשותו יכול בנקל נפניס^דערףזה נתן כאלו עצמו ועשה בחוץ ונתן עצמו צדד

שיראהו לאדם שא׳א דבר על אותו ומשביעין גמ״ש הרמכ׳ס איירי ובכה׳ג מ:ביעין.אותו
זולתו

 הכ״רילמ' דמקשי הכפור״והא לנית פתוח היה קטן לול וגס מועד אהל פתח ושחטו הרוחות
 איבא נמי ולפנים .דלפני עכורות וגני קאי בהיכל הפרוכת דעל אהזאות בפישפש יחזירה

" עכ׳ל לול דרך ממיניה לאקשוי
 ויותר : לראותו היו יכולין דהא למס וו שבועה וא׳כ ליאותו יכולין יהיו הרי

ומשכיעקאותו דכת׳וזיל דיומא בפיק שס המשנה בפי׳ הרמנ׳ם לשץ .תי׳הוא
 על הקטורת ניתן היה שהוא מאמינים הצדוקים כי וזה זולתו שיראהו לארס שא׳א דבר על

 על אראה בענן כי ה ממש עז וראייתם קה׳ק לפני המחתה את מכניס ואח׳כ בהיכל האש
 אין כי באה האמיתית והקבלה לדעתן בענן אלא הכפית אל נכנס היה לא א ה■ כי הכפרת

 מה לרע אדס יוכל לא שעה ובאותה ה לפני האש על הקטרת את ונתן כמיש אלא כן הדבר
 ומפני צאתו עד בקדש לכפר בבואו מועד באהל יהיה לא ארס וכל שנאמד כמו עושז שהוא

 שא׳א דבר על אותו משביעים דהיו קאמר רהיכי ותי׳ עכ׳ל אותו משכיעין היו זה
 יכולין היו והא עושה שהוא מה לדעת אדם יוכל לא שעה וכו'וכאותה זולתו שיראהו לארס

 לא אדם רוכל מקרא ראיה דמיתי ומהתי' הפרוכת לבית פתוח שהיה הלול דרך-לראותו
 דלפני דה עב• וגבי בפשפש דחזיניה בגמ׳ודילמא אמרו הפסוק ז וכויוע מועד באהל יסיה

פי החיים בס"עץ הגאון במורי .•"ועיין לול דרך דחזירה ודילמא כתי לאקשויי איכא ולפנים
דת• אש ובס : ג ל״ע דף וישב  ודיקי' מעיל' משוס בהם אין וריח ומראה קול שעה כל דאמרי׳בפ מתרצים וראיתי

דאורייתא דיכא לפו□ עתה והנה איכא דרבנן איסורא ליכאאכל מעילה
 ילכו מריס אפור אבל בפשפש דחזיניה ודילמא פרכי* ושפיר כפשפש לראותו היו יכולין
 מ דיל לראותו אדם לשוס שא״א לפי בפייהמשנה הרמב״ס כתב ושפיר זו שבועה הוצרך

 באוהל יהיה לא אדם מקר׳הכל ראיה אמאימיתי ס דאיכהרמב ליתא דוה ולעדין מדרבנן
תמידין דה' ג בפי ס ממישהרמב מוכח לאשתועי״וכן אתא דאוריית" דוינא ודאי אצא מועד

בסיר בסמוך לקמן שיבוא גיוכמו דין ומונפין
 לעכין בשלמא דלדל חלון דרך רואיין רהיו נאמר אס דאף מתרצים שמעתי צוד

גב על ראף נימא רלא שפגל ג לב להאמין כדי הראיה מועיל היה פיגול
 ה גבי אכל ידעי״רפגל אז בפשפש דחויניה כיון אבל קאמ• הני כתר דיצמא דשמעי׳ליה

 יוכל לא מעוות הציל דרך ראייתם מועיל מה מיפנים ומקטיר מבחוץ רתיקן כיון הקטרת
 זו תירו' ודוחין פרושים נו שירגישו אף נותן היה דאצ׳ב אוחו משביעים היו ולכך ן לתק

יהיה לא אדם וכל דכתיב משוס אותו משביעים ץ דה הטעם כי בפי׳המשנה הרמבים מת׳ש
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י&וראל עבודת
 מ5ון זולמי שיראהו לארגז לו א׳א שיראוהו רצונו ואין עצמו מצדו הוא אס וכו״>לומר זולתו
 אס כלו׳ ובו' אדם וכל שנאמר כמו עושה שהוא מה לדעת אדם יוכל לא שעה ובאותה אחד
מראה הוא דאס אה׳נ אבל עושה שהוא מה לדעת אדס יובל לא שיראוהו רוצה אינו והוא

• הלול דרך לראותו יטלין היו שיראוהו ורצונו עצמו
איסוד׳דנהנה עבר שראהו ומי בפשפש חזיניה דילמא י׳ל פיגול משלת'גבי . ועי׳ל

 לכהח׳לה הלמ דרך לראותו לילו התיר מי קשית גבי הכא ברם הקדש מן
 ל ועי״לרסל וכו"* לראותו וזמ׳שהרמב״סלפישא׳א מבחוץ משוםחששאדשמאיתקן

 הפשע* בורן היולרא׳־תו יכולין שבהיכל כפרוכת מזה שהיה הזאות גני רבשלמא להרמב׳ם
 בשביל רה הת מן איסורא וליכא שם בדרך ליאותו יטלין והיו החליפות כבית היתה שהיא

 שלא להיכל בא ואס עבודה לצורך שלא להיכל יבוא שלא אלא תורה אסיה ולא ההיכל ראיית
 יכולין דהיו להבי ואמטו ד' דין מה׳ביאתמקרש ב הרמב׳סבפ ש לוקה׳וכמ עבודה לצורך 4” 'א

 שהיה מה לדאות אבל בהיכל עושה שהיה מה החליפות בבית שהיה הפשפש בדרך לדאיתו
 פתוח כהיכל היה קטן הלול רהא פן וא. צד בשוס לראות יכוצין היו לא לפנים לפני עושה
 מבחוץ הקטר' את מסן היה אס ג הב עושה שהיה מה לראות ירצו אס וא'כ הכפורת לבית

 ו קה״ק בית מצר ואחר ההיכל שהוא הקדש א׳מצד שס היו אשר הפרוכות .שני בין והיינו
 נותן היה אס הלול דרך לראות ירצו אס ב׳וא׳כ דין הבחירה בית מה" פ״ר הרמב׳ס וכמ׳ש

 אשר הלול דרך לי־אית להיכל לביא צריך צבק׳הק חוץ דהו׳ל הנז' הפרוכות ב בין הקטרת
 דהו״ל ועוד מלקות זאדרב׳חייב עבודה לצורך שלא להיכל רנכנס איסורא קעביר וא'כ שם

ומוס* תמירין רה בפג הרמב״ס ש ממ נמי מוכח וכן לצורך שלא ק קט ומן הקרש מן נהנה
 האולם ומן ההיכל מן כלהעס כורשין יום בכל בהיכל הקטרת שמקטירין בעת וז׳ל ג דין

 חטאות בדס שיכנס בשעה וכן הקטרת את שהקטיר זה שיצא עד אדם שם יהיה לא ולמזבח
 יהיה לא ארם וכל שנאמר שיצא עד ולמזבח האולם מכין הכל פורשים בפנים הנעשות

שס יהא שלא שבקדש בפרה לכל אב בנין זה צאתו עד בקרש לכפר בטאו מועל •באוהל
:'לשונו כאן ער ארס

 על לרמוז יום בכל בהיכל שתקטידין בעת יבינו וכתב וז׳ל בנ״מ מרן שם 317131
שהוא מההיכל אלא לפרוש א'צ לפנים לפני שהוא יו׳הב כגמ׳רבקטרת מש

 מ לפרוש צריך ביו׳הג כי ,מאחי וא'כ ענ׳ל לפרוש א'צ ולמזבח האולם מבין קרוכאבל
 שום להיות יכולין היו צא והא ההיכל תוך שהוא הלול דרך לראותו יכולין היו איך מההיכל

 שהיתה הפישפש בדרך לראות ן יכול*■ היו בהיכל שהיו עבודות דרוקא ודאי אלא כהיכל אדם
וא*כ וכראערן הליל דרך לראות יכולים אינם בבק׳הק שהיו עבודות אבל החליפות בנית

• המשנה המפ׳בפי׳ ושאר הרמב״ס קאמד ושפיר אותו משמעים היו לכך
הנא דמקשי ודאי הכפורת לבית פתוח היה קטן לול וגס דכתב י רש צפי' אמנם

 בעבודות וגס קאי ההיכל פיוכת שעל אהזאות בפשפש וחזיניא דילמא
להקשר* מצי לא האמור דכפי תמוהות רס לול דרך דחדניה לאקשויי איכא נמי לפנים דלפני

 פורשי! . היו ואדרבה הלול דרך לראות להיכל לבוא ינילין הי: >א דהא נול דרך מי,דניה
 ש במי ק״ט נמי ד&מעתת וכפשטא .מלקות וחייב בצורך בלא ביאה הויל בא ואם מההיכל
 בד© שיכנס ,בשעה דהא קאי ההיכל פרוכת דעל דאהזאות ופירש׳י בפשפש דתזיני" ודילמא
 יהיה לא אדם וכל שנאמד שיצא עד ולמזבח האולם מבין פודשי׳הכל בפנים הנעשית חטאות
 ארס שם יהא שלא שבקדש כפיה לכל בנין זה צאתו עד בקרש לכפר בבואו מועד באוהל
 חייבין והא בפשפש לדאות יכול איך וא'כ ג׳ דין ומוספין רה׳תמידין בפ׳ג ס הרמב וכמ'ש
וגל דכתי" ניו׳הכ מג'ג ראיה מייתי דמעיקרא ומהתי' ולמזבח האולם מבין אפי׳ לפרוש

" סדס - .ח
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 אמ אשלח מאז כי חזקה שידו בשביל ולא חזקה, ביד ולא מחרשים ויש יוזן לא רש״י.
 של משמו מקיף, דמיליה קדם מן ולא אוחו ומחרגמינן וגו׳ מצרים אח והניחי ידי
לי. נאמר מנחם ברבי יעקב רבי

 ברבי יעקב רבי של משמו ומסיים אונקלוס של ופירוש תרגום מביא רש״י הנה
 אחד, פירוש הכל ולכאורא אוגקלוס, ממ״ש אחר פירוש דזה משמע לי נאמר מנחם
 אינו החזקה ידו מכח שלא שתדע חזקה ביד ולא מ״ש אונקלוס פירוש דלפי וצ״ל
 מידו זה שאין הוכחה כאן יש הרי פרש״י ולפי זה, את הוכיח לא אבל אתכם, שולח

 יראה כבר מכה שיקבל אחרי הרי מצרים, את והכיתי ידי את אשלח מאז כי החזקה,
 משום משלח, אינו מדוע אחרת סיבה שיש ע״כ ישלח לא זאת ובכל חזקה יד לו שאין

 זה. בפסוק שכתוב למה המשך זה כ׳ בפסוק שכתוב מה א״כ לבו, את שאכביד

מטה. ויאמר בידך מזה ה׳ אליו ויאמר )ד־ב(

 שמשדח ללקוח חייב אחה שבידך ?נזה לדרוש אחח חיבה נכמב לכך בידך מזה רש״י.
 הן לו אמר היא אבן שלפלך שזו אחה מודה לחבירו שאומר כאדם ופשוטו בכשרים,

עץ. אומה עושה הריר לו אמר

 אומנוחו וחפש ישראל על הרע לשון ששיפר לו רמז לנחש, ויהי פרש״י ג׳ ובפסוק
נחש. של

 לא באמרו סיפר הרע שלשון לו רמז ופרש״י כשלג. מצרעת ידו והנה ו׳ ובפסוק
הרע. לשון על מרים שלקחה כמו בצרעם, הלקהו לפיכך לי יאמינו

 חייב אתה שבידך מזה לו נאמר בכשרים שחשד דמשום א. ברש״י ומבואר
הנחש. ע״י שילקה דין עליו שהיה ללקות,

ישראל. על לשה״ר שסיפר רמז מפניו[ ברח ]ומשה לנחש נהפך שהמטה בזה ב.
ישראל. על לשה״ר שסיפר משום בצרעת לקה ג.

 דכתיב בגופו לוקה בכשרים החושד ר״ל אמר ע״א(, צז )דף בשבת בגם׳ והנה
 נא הבא עוד לו, ה׳ ויאמר מדכתיב ולקה וגר, לי יאמינו לא והן ויאמר משה ויען
 ישראל, על לשה״ר שסיפר משום דלקה כאן רש״י פירש הרי וצ״ע וכר, בחיקך ידך
 י״ל הרי בצרעת שלקה ממה בגופו לוקה בכשרים דחושד ר״ל של הראיה מה א״כ

לשה״ר. סיפור משום בצרעת דלקה

 ככשירים, שחשדת ללקות חייב אתה שבידך מזה ביאר כאן דרש״י צ״ע ועוד
מה אמרו ובגמ׳ לנחש, נהפך שהמטה מה בכשרים שחשד מה על דהעונש משמע
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 זה אין בגופו לוקה בכשרים דחושד ר״ל שאמר מה דבאמת ויתכן בצרעת. שלקה
 דחושד )ונ״מ הרע, לשון בכלל שזה אלא בכשרים חושד של מחודשת עבירה משום
 היה ושם משה שנענש ממה הראיה וכמו במדבר, ורק לוקה אינו שידבר בלי בלבו

דיבור(.

 אם א. חלקים, ב׳ בזה דיש זכות לכף לדון של במצוה הח״ח מ״ש ידוע והנה
 אם אפי׳ לכ״ז לדונו מהתורה חייב הוא אז הרי כשר כאדם חבירו את מכיר הוא

 אם אז מכירו שאינו אדם הוא אם אבל לחובה, ולרובו לחשדו יש שעשה המעשה
 ר״ל שאומר מה וא״כ זכות, לכף לדונו טובה מרה יש שקול הוא שעשה המעשה
 ודאי שהוא במי בחושד דוקא מדובר האם לעי׳ יש בגופו לוקה בכשרים החושד

 זכות לכף לדונו המצוה מבטל הוא חושדו וכשהוא לכ״ז לדונו חיוב יש שעליו כשר
 לכ״ז לדונו חיוב עליו שאין מכירו, אינו אם אבל הרע, לשון גם בזה יש וממילא

 של לענין שייך בכשרים לחשוד של הענק אם זה כל אבל שחושדו, במה איסור אין
 מול מדבר כשהוא והיינו הרע לשון של לענק ששייך בחלק אבל זכות, לכף לדק

 אבל מכירו שאינו שאפי׳ מסתבר בזה זה, ידי על גנאי לו ובא אותו חושד שהוא
 כיון חושדו הוא שאם מזה ויותר הרע, לשק באן יש הרי כשר הוא באמת אם

 זה כשר שאינו שחשדו מה בעצם הרי כשר אדם הוא ובאמת כשר אינו שלדעתו
 בגופו לוקה בכשוךם דחושד בגט׳ דאיתא מה המאמרים, ב׳ א״ש א״כ הרע. לשק
 דבר זה לשה״ר שסיפר על שלקה שפרש״י ומה כשלג מצורעת ידו שהנה ממה ויליף
 רשות לו יש הרי מכירו שאינו כיק א״כ בכשרים, לחשוד אסור היה לא דאם אחד,

 וכשהוא כשר בחזקת דהוא בו לחשוד שאסור כיק אבל לשה״ר. כאן ואק לחושדו
לשה״ר. בכלל זה ממילא כשרותו מחזקת להורידו בא הוא חושדו

 כאן דהיה מ׳ נחש, שם והיה ללקות, חייב אתה שבידך מזה לעיל שפרש״י ומה
 לחבירו, וחטא לשמים, חטא כמו של ענין כאן שהיה ויתכן וצרעת, נחש, עונשים ב׳

 נחש, עונש וזה דילטוריא, וגדר לשמים, חטא של גדר זה כאן להקב״ה שדיבר דמה
 חטא ככל גדר זה בכשרים שחשד מה אבל בנחש, שנענשו בבנ״י שמצינו וכמו

 ענין היה הכל אלא ח״ו חטא לא שמשה ברור כי ואם בצרעת, נענש וע״ז לחבירו
ועי׳. ללמוד, צריכים אנו אותנו לימדו שחז״ל כפי אבל וכו׳ ולימוד הדרכה של

 האמינו לא רבינו משה כתב, א׳ הלכה התורה מיסודי ח׳ בפרק הרמב״ם והנה
 שאפשר דופי בלבו יש האותות פי׳ על שהמאמץ שעשה, האותות מפני ישראל בו

 ראו שעינינו סיני, הר במעמד בו האמינו ובמה וכו׳, ובכישוף, בלט האות שיעשה
הערסל אל נגש והוא והלפידים. והקולות האש אחר ולא שמענו ואזנינו זר ולא

#׳
ו

 -
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 יאמינו בך וגם וכד וכך כך להן אמור לך משה משה שומעים ואנו אליו מדבר והקול
 אלא לעולם עומדת שהיא נאמנות בו האמינו לא זה דבר שקודם מכלל לעולם,
ומחשבה. הרהור אחריה שיש נאמנות

 בעת נבואתו בתחילת למשה הקב״ה לו שאמר חהו הרמב״ם כתב ב׳ ובהלכה
 שהמאמין רבינו משה ידע לקולך, ושמעו לו ואמר במצרים לעשותן האותות לו שנתן

 לא והן ואמר מלילך, נשמט והיה ומחשב, ומהרהר דופי בלבו ש האותות פי על
 ואחר ממצרים שיצאו עד אלא אינן האותות שאלו הקב״ה שהודיעו עד לי, יאמינו
 כאן לך נותן שאני אחריך, שמהרהרין הרהור יסתלק הזה ההר על ויעמדו שיצאו

 שהכתוב והוא הרהור, בהם ישאר ולא מתחילה באמת שלחתיך שאני שידעו אות
 האלהים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך שלחתיך אנכי כי האות לך וזה אומר

ע״כ. הזה, ההר על

 משה על טענה שהיה כאן שלמדנו מה מאד צ״ע ברמב״ם שמבואר מה ולפי
 האמת הוא כך הרי ישראל, על הרע לשון כאן שיש וכן בכשרים, חושד שהוא

 ואמר עמו הסכים והקב״ה גמורה, אמונה היא אין האותות פי על הבנויה שאמונה
 דהרמב״ם צ״ע ויותר ושלמה, אמיתית האמונה תהא ואז סיני הר מעמד שיהא לו

 סיני הר שבמעמד מבואר ששם שלחתיך אנכי כי האות לך וזה שנאמר מה הביא
 הרמב״ם וביאר לי יאמינו לא והן משה אמר מה א״כ כשלימות, האמונה יהא

שיהא זה לפני לו אמר כבר הקב״ה הרי מצרים יציאת עד רק שזה זה על שהתשובה
כשלימות. האמונה תהיה ושם סיני, הר מעמד אח״כ _

 בלל יאמינו לא מצדים יציאת עד שאפי׳ סבר רבינו שמשה לומר גדול ודוחק
 שכלל אבל השלימה, לאמונה זה ע״י יגיעו אם רק הויכוח רכל מבואר דברמב״ם

כזה. צד היה לא יאמינו לא

 דופי בלבו יש אות פי על שמאמין שמי הרמב״ם שכתב מה דבאמת ונראה
 יכול ואז שרואה האות פי על בנויה שלו האמונה שכל במי רק זה כל וכו׳ ומהרהר

 מי ומכיר יודע והוא אבות, קבלת בידו שיש מי אבל שהוא, כל הרהור בלבו לבוא
 והם ובנבואה, בדעת בחכמה שבגדולים הגדולים היו שהם הקדושים, אבותינו היו

 וכמ״ש היטב, ביררו הם והכל לחקור יכול שכל שבעל מה כל וחקרו חקרו עצמם
 וביררו חשבו לא שהם לך שיש ספק שאין המעשה, יחוד בשער הלבבות החובת

 ודאי חה ה׳, נפלאות וראו ועבדו עמלו שהם מה כל את לנו הורישו והם זה, את
יותר מחזה זה הרי נביא פי על ה׳ ששולח ומופת אות גם כשיש אבל מספיק,
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 והמוסתים האותות שכל ובודאי הפרטית, והשגחתו ה׳ כח את יותר ומרגישים
 בני והנה הפרטית, והשגחתו גבורתיו ית׳ ה׳ גדלות לראות שלימה תורה הם

 צריכים והיו טומאה, שערי במ״ט שהיו כמ״ש המדרגה בשפל אז היו ישראל
 לבד והאותות לי יאמינו לא והן משה אמר ולכן מההתחלה, הכל אתם להתחיל

 וכמש״ב צודק שמשה ודאי והרי אחריהם, פקפוק יש אם בהם יש תועלת מה
 כעת במצבם שגם משום בכשרים שחושד טענה כאן היה בכ״׳ז אבל הרמב״ם,

 והמופתים האותות על רק בנויה אמונתם ואין אבות, בקבלת הם מוחזקים עדיין
 יותר בלבם יחזקו האותות וממילא הק׳, מאבות חזקים שרשים להם יש אלא

 במעמד שלימות ליותר שיגיעו עד תועלת, בהם שיש ובודאי האמונה, את ויותר
סיני. הר

 אלהי ה׳ אליך נראה כי יאמינו למען ה׳( )פסוק דכתוב מה זה לפי מבואר ומאד
 אלא האבות, כאן מוזכרים ומדוע יעקב, ואלוהי יצחק אלוהי אברהם אלהי אבותם,

 רק מיוסדת לא שלהם שהאמונה לי, יאמינו לא והן שאמר מה על התשובה שכאן
 שהם ודאי ואז האבות אלוקי הוא שה׳ מאבותיהם, שקיבלו מה על אלא האותות על

 מאד ומובן ויעקב, יצחק אברהם כנגד הם האותות דג׳ איתא )ובמד״ר יאמינו,
 אלא הקדושה תחילת אני אין שם ומפרש״י אבי, אלהי אמרו הים ובשירת לפי״ד(.
 ודאי הם המופתים וממילא האמונה, שורש שזה והודו מאבותי, לי ומוחזקת עומדת

 לתועלת.

 בכפו. למטה ויהי בו ויחזק ידו וישלה בזנבו ואחז ידך שלח משה אל ה׳ ויאמר )ד־ד(

 )בראשיח בידו האנשים ויחזיקו במקרא, יש והרבה הוא, אחיזה לשון בו ויחזק רש״י.
 חזוק לשון כל א־י״ז( )שמואל בזקנו והמזקחי כ״ה( )דברים במבושיו והחזיקה י״נו(

הוא. אמחה לשון לבי״ת הדבוק

 ויאחז כתב ולא אחיזה לשון לבאר ונצטרך בו ויחזק לשק כתוב מדוע להבין ויש
 בשמירת ז״ל חיים החפץ מרנא לנו פירש כבר אבל בזנבו, ואחוז שכתוב וכמו בו,

 כרצון ע״ה רבינו משה שעשה רמז בו ויחזק רק בו ויאחז נאמר לא וז״ל ח״ב הלשון
 נסתלק לזה שנתרצה תיכף אבל יותר מסוכן הוא שבזה בו שהחזיק יותר ועוד ה׳,

 המקומות ובאמת בחזקה, כשאוחז הוא שויחזק בזה ומבואר עכ״ל. העונש, ממנו
 שהקב״ה ואף בחוזק, אחיזה שם מבואר הרי ויחזיקו לשון שכתוב רש״י שמביא

 לשון בא שבזה בחוזק אחז משה אבל רפויה אחיזה לפרש שאפשר אחוז לו אמר
ז״ל. הח״ח שביאר וכמו ויחזק
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-----------ומחילה פיוס בעניני מיוחד מדור / שירצה עד

זיר ו<6/׳7/> >1 ז<י3 //
ולא נצטער לא והלה הרע לשון בדיבר מחילה לבקש צריך האם חיים" ה״חפץ לדברי והדרנא

 את רואה שאדם מצוי דבר דזה בכשרים חושד לענין נפק״מ עוד מזה יש דלכאורה נזק. לו נגרם
 במעשיו, צדק שחבירו לדעת נוכח ואח״ב בלבד במחשבתו וחושדו מסוים דבר עושה חבירו

 כלפי חטא דאדם היכא חיים החפץ של בספיקו תלוי זה דלכאורה מחילה, לבקש צריך האם
 נגרם לא במחשבתו רק בכשרים בחושד דהרי מחילה לבקש צריך האם נזק לו נגרם ולא חבירו

 צריך דאין ודאי בלבד במחשבתו בכשרים בחושד דהכא מח״א )ושמעתי לחבירו. צער שום
 בעלמא במחשבה היה החטא וכל ומעשה. פעולה שום עשה שלא דכיון מחבירו מחילה לבקש

 של עבירה עבר דהרי תשובה דצריך ודאי שמיא שכלפי אף הרעה ממחשבתו בו חזר עכשיו והרי
מחילה(. בקשת צריך דאין אפשר לחבירו םאד ןבי כלפי מ״מ ריםבכש שדחו

 מחילה לבקש צריך האם לגמרי מזה שכח זמן ולאחר ידו על נצטער חבירו אם נפקי״כג יש ועוד
 צער או נזק שום לחבירו אין למעשה היום דהרי חיים", ה״חפץ של בספיקו תלוי זה גם דלכאורה

 צריך צער בלי גם אם דבשלמא צער. לו ואין מהדבר דשכח או צער לו ואין פייסו אם לי דמה
 לבקש צריך אין צער דבלי נימא אי אבל מחילה בקשת כאן חסרה עדיין א״ב מחילה לבקש
מחילה. לבקש צריך אין מהצער ששכח דידן בנידון גם א״כ מחילה

 כלפי נזק פעולת שעשה רק הוא חיים החפץ של ספיקו דכל מחילה צריך ודאי דבזה נראה אמנם
 עשה שלא התברר בסוף דלמעשה מחילה לבקש צריך דאין יתכן דבזה הוזק, לא וחבירו חבירו

 הכלי את והזיזה מצויה שאינה רוח באה ולבסוף חבירו של כלי על אבן לזורק ודומה נזק, כל
 לבקש מה על אין הזיק דלא דנתברר כיון הרע בלשון וה״נ הזיק, לא דלמעשה פטור שודאי

 להחזירו דין רק לא הוא מחילה בקשת והדין הזיקו ודאי הרי מהענין ושכח שציערו אבל מחילה,
 לבקש שצריך חוב בעל כמו הוי זולתו את ציער שאם דין זה אלא ,מצטער יהא שלא למצב

אי״ה. באורך שיבואר ב׳ אות לקמן ועיין מחילתו.

'0

 בכל אלא הרע בלשון דוקא לאו הוא חיים החפץ של ספיקו דשורש לומר נראה אחר ]ובאופן
 כגון לשני נוגע שזה משעה רק האם לחבירו אדם בין חשיבי מאימתי לזולת העבירוודשגוגעות

 אלא לחבירו אדם בין חשיב לא וצער נזק שום לו אין אם אך וכדומה הפסד לו גרס או שציערו
 אפילו לחבירו אדם בין חשיב כבר לזולת קשורה היא שהעבירה כיון דילמא או למקום, אדם בין
 ה״ה אלא הרע בלשון דוקא לאו חיים החפץ של ספיקו ולפי״ז וצער. נזק שום נגרם לא לזולת אס

 אדם בין חשיב האם נזק לו גורם .או מצערו זה דאין היכא לחבירו אדם בין ושאר חבירו בהמלכת
 מחבירו מחילה לבקש צריך האם חיים החפץ של ספיקו שורש וזה למקום, אדם בין או לחבירו

לא. או

 יש דהנה הרע לשון לגבי רק הוא הספק כל דלעולם חיים החפץ של ספיקו בביאור לומר יש ועוד
 החפצא הוא הגנות ועצם השני את לגנות הוא האיסור האם הרע לשון של האיסור בגדר לחקור

 האסור הדיבור דעצם נזק כל לו נגרם לא אם אפילו מחילה לבקש צריך ולפי״ז האיסור, של
 להזיק הוא האיסור אלא בסתמא השני את לגנות איסור דאין דילמא או חבירו, כלפי חטא חשיב

 איסור, בזה אין הדיבור ע״י צער או נזק גרימת כל שאין כמה עד וממילא לשני צער לגרום או
 גדר מהו הרע לשון לגבי רק הוא הספק כל ולפי״ז חבירו, מחילת את לבקש צריך אין ולכן

ה׳[. אות חיים מים ובבאר ג׳ סעיף ח׳ כלל לשה״ר הלכות חיים חפץ ועיין האיסור,

ע׳ {58^)58) ;<< ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי ;קבצים ומוסר לחבירו>>מחשבה אדם שנין תודקנמצ)ת קובץ ג: - לאדם האדם שרת י
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 שהרמב״ם הלח״מ והקשה יעוי״ש(. לוולת צער נגרם הרי הרמב״ם סברת מהי בצע״ג הניח הנ״ל
 ולבקש להחזיר צריך מחבירו גזל שאם כתב ט׳ הלכה ב׳ פרק תשובה דבהלכות משנתו סותר
 ולכאורה מזיק, משא״ב הרבה ציערו שגזלן ותירץ לגזלן, מזיק בין נפק״מ ומאי מחילה ממנו

 ועיין מזיק כמו דזה מחילה צריך אין בגניבה ולפי״ז ובע״כ, בכח לוקח שגזלן משום כוונתו
הנ״ל. וזמנים במועדים

 החובל "וכן וז״ל: כתב א׳ הלכה א׳ פרק תשובה בהלכות דהרמב״ם להקשות יש שעדיין אלא
 וישוב שיתודה עד מתכפר אינו לו חייב שהוא מה לו ששילם פי על אף ממונו והמזיק בחבירו

 עצמו במזיק סתירה יש מעתה ולכאורה עכ״ל האדם" חטאות מכל שנאמר לעולם כזה מלעשות
׳1 . - -...... תשובה. צריך אם

 על שעבר למקום אדם בין גם יש לחבירו אדם שבבין חטא שבכל פשוט שהרי כיון דלק״מ ונראה
מזיק אם דגם נראה ולפי״ז למקום, תשובה וגם מחבירו מחילה בקשת צריך וא״כ ית״ש רצונו י ־ - י ־ .* • ׳ י י י י * ■ / ?; וצרהחכמה:׳^34547ואחצת / ־■ י , ן

 אדם בין לגבי אבל לחבירו אדם בין כלפי רק זה מ״מ מחילה, ממנו לבקש צריך אין ממונו
 אדם בין על מיירי מתשובה בפ״א דהרמב״ם שפיר אתי וממילא תשובה, דצריך ודאי למקום
 אדם בין כלפי מיירי ומזיק בחובל הרמב״ם משא״כ במזיק, תשובה שצריך כתב ולכן למקום
מחילה. ממנו לבקש צריך שאין לחבירו

*

 שם כתב הרמב״ם דהנה למקום. אדם בין כלפי מיידי תשובה בהל׳ שהרמב״ם הדברים נראין וכן
 לרמב״ם מנ״ל בכס״מ שם והקשה האדם, חטאות מכל שנאמר תשובה גם צריך ממונו שמזיק

 הפסוק את הביא לא הרמב״ם אמאי קשה מזה ויותר ממונו, במזיק תשובה ילפינן זה שמפסוק
 ועיין מחילה, לבקש שצריך ילפינן דמכאן האיש, אשת השב ועתה צ״ב דף ב״ק בגמ׳ האמור
 מהשב לומדים וזה מחבירו מחילה כלפי מיירי ב״ק דהגמ׳ שכתב ה׳ פרק אדם" "תולדות בספר
חטאות מכל של הפסוק את הביא ולכן למקום אדם בין כלפי מיירי הרמב״ם אבל האיש, אשת

לחבירו. אדם בבין ולא למקום אדם שבבין בתשובה מיירי שהרמב״ם כמ״ש ומבואר י"׳האדם,

 בכשרים, בחושד רק והוא חדש דבר עוד מצינו שיתפלל ובקשה ומחילה פיוס דין מלבד והנה
 מכאן אלעזר ח אמר לשלום לכי ויאמר אלי "ויען וז״ל: איתא ע״ב ל״א ברכות בגמ׳ דהנה

 יתן ישראל אלוקי שנאמר לברכו שצריך עוד ולא לפייסו שצריך בו שאין בדבר חבירו את לחושד
 מה וצ״ב לברכו, גם צריך בכשרים שחושד חדש דבר כאן וחזינן הגמ׳. עכ״ל שילתך", את

וצ״ע. שחשדו בגלל לברך זה דבר יסוד ומהו לברכו גם שצריך בכשרים חושד נשתנה

1'**
2

"
" • י י'
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דמממחק
ואיכא
ואם
פלינ

ו׳
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רש״י
 ואומר לזנות מכריעו שהוא

 אנוס מאת לי מטא לא
 נתכוין לטונה או היה

 ורני ניניהם. שלום יש
 אתא לן לפרש יוהנן

 נ׳ דנכלל
 להנך איתנהו

 לכבוד נמי
יוסנן ורני

 נדאנון נפש. בפתי עליה:
נפש

קכז: עשר שמונה ערק שבת
זכות, לכף חברו את הדן רבנן: סבו
אחד, באדם ומעשה לזכות. אותו דנין

 כעל אאל ןנש?ר י!?>יון. ?שליל עדרי
 יום ערב שנים. שלש בדרום אחד ןח3ה

 ואלף שכרי, לי תן לו: אמר הבפורים,
 לי אין לו: אמר ובני. אשתי את ואזון

לו: אמר פרות. לי סן לו: אמר מעות.
 לי ן0 לי• אין קרקע• לי סן לי• אין

ואמתות. ארים לי סן לי. אין ?סאה.
 לאחר נפש. בפחי לביתו וחלף לאחוריו, פליו הפשיל לי. אין

 חמורים. שלשה משוי ועמו בןדו, שכרו הבית בעל נטל הרגל,
 והלף בגדים, מיני של ואחד משסה, של ואחד מאכל, של אחד

 שמרי. לי מז לי־ שאמך?< ?שעה לו־ אטד שארו. לו ונר-ז ושתי שאקלו אסר לו-לביתו.
ולקח>ת לף, נןדמן בזול פרקמטןא שמא אמךהי־ חשדאני? באה אעות, לי אין ואטיסי־

 ל הוי דמני תלתא שבודאי לזכות אותם ידין הקב׳־ה שגם 1 ג־כ כמבואר להשכיר אין מוה יותר כי שנים. ג׳ כדרום
 1 בברייתא ותנא פסק לכן ריקם תחרת תפלתם שאץ חזקה | יש שלנו ובספרים בהגה״ה ג׳ סעיף של״ג סי׳ בחו׳־מ

 [ וק״ל לזכות אותו דנין זכות לכף תכירו הדן קמייתא 1 הני הש״ס עיקר.|וסייתי ןוכ י״ז ס״? בש־ך ע׳ש סט״
ף- חסידים הני עליהם והתפללו לזכות שדנו :הרי״ף בחידושי ועייןתלתא~>

הרי״ף

 כן גם יוחנן ובי הזכיר ולא ראשונה שהוזכר ואם
 לא כולם כנגד שהוא תורה תלמוד וכן שלום הבאת

 בהני דהני אחרינא ללישנא וגם יוחנן. רבי הזכירה
 תפלה ועיון חולים וביקור אורחים דהכנסת ניחא שייכי

 לכף חברו והדן דמתניתין חסדים בגמילות איתנהו
 שפירש כמו דמתניתין שלום הבאת בכלל איתא זכות
 לי חטא לא ואומר לזכות מכריעו שהוא שמתוך רש״י

 ביהמ״ד והשכמת ביניהם שלום יש נתכוון לטובה כי
 אב כיבוד אבל ת״ת בכלל איתנהו לת״ת כנים וגידול

 זה שלתקן ונראה יוחנן. רבי הזכירה לא דמתניתין ואם
 ג׳ דבכלל אחא לך לפרש יוחנן ורבי ז״ל רש״י כתב

 ואם אב לכבוד נמי ואיכא ו׳ להנך איתנהו דמתניתין
 בא יוחנן שובי לומר שהכונה פליג לא יוחנן ורבי

 גמ״ח דברים ג׳ תמצא המשנה שבדברי אע״פ לומר
 נחלקים דברים חג־ שאלו לך דע ות״ת שלום והבאת
 ועיון אורחים והכנסת חולים ביקור חלקים לששה
 המדרש בית והשכמת חסדים גמילות בכלל תפלה

 זכות לכף הכירו את והדן ת״ת בכלל הם בניו והמגדל
 אב כיבוד יוחנן ו׳ הוכיר ולא שלום הבאת בכלל הוא
 הזכיר שלא וכשם כפירוש במשנה שהוזכרה לפי ואם
 לפי שלום והבאת ות״ת חסדים גמילות יוחנן רבי

 שכבר ואם אב כיבוד הזכיר לא במשנה הוזכרו שכבר
 המשנה על לחלוק יוחנן ר׳ אתא ולא במשנה הוזכר

 הכנסת במשנה הוזכרו שלא שאלו ללמדנו אלא
 ביהמ״ד והשכמת תפלה ועיון חולים וביקור אורחים
 הו׳ אלו כל זכות לכף חברו והדן לת״ת בניו ומגדל
 ויש במשנה. שהוזכרו הג׳ באותן נכללים הם דברים

נכלל אחר דבר שום שאין ואם אב כבוד במשנה עוד

 (■כט טהרשי

 נכלל היינו חפלה ועיון
 )משלי דנתיג הסדים גמילות

 נפירוש ונו׳. נפשו גומל יא(
 זו דנפש הוסיף הר״ש
 א( >ש״א דכתיג מפלה

 ה׳ לפני נפשי אח ואשפוך
 לפרש נראה ולי ע״ש וגו׳

 הנאת נכלל מפלה דעיון
 מניאה דהחפלה הוא שלום
 לאניהס ישראל נין שלום

 נקט ולרנוחא שגשמים
 ונו׳ אדם כין שלום והנאת
 פרקטטיא שטא וק״ל:

לא אמאי לדקדק יש כר•

 שייכי בגמ״ת דהני קמא לתירוצא נמי נפרש וכן בו.
 מפורש שהוא מה להשמיענו יוחנן רבי אתא דלא

 ות״ת שלום והבאת וגמ״ח ואם אב דכבוד במתני׳
 ולא המשנה בלשון מפורשין הם שהרי סירותיהן אוכל

 דברים ששה אלו שבל לנו לחדש אלא יוחנן רבי בא
 תפלה ועיון חולים וביקור אורחים הכנסת שהם

 תברו והק לת״ת בנים וגידול המדרש בית והשכמת
 דהוזנרה חסדים גמילות בכלל איתנהו כולהו זכות לכף

 שלום והכאת ואם אב כבוד במשנה נוסף ועוד במשנה.
 אחרים דברים אלו של בכללם שאק תורה ותלמוד
 לומו אנו וצריכין במשנה. הוזכרו וכבר זולתם.

 גמילות בכלל הוא תפלה שעיון דכמו קמא לשינויא
 כך חסד איש נפשו גומל יא( >סשלי דכתיב חסדים

 חברו והדן תורה לתלמוד בנים וגידול ביהמ״ד השכמת
 שאין חסד איש נפשו גומל בכלל איתנהו זכות לכף
 לכף לחברו דן מלהיות לנפשו גדול חסד גמילות לך

 עצמה מדה באותה זכות לכף ידעוהו הוא שגם זכות
 דנין זכות לכף חבירו הדן כל בברייתא שאמרו וכמו
 למה שעויא להאי לי קשה אבל וכות. לכף אוחו

 חסדים בגמילות נכלל הוא שגם ות״ת המשנה הזכירה
 נפשו גומל בכלל הוא לת״ת בנים גידול שאם לנפשו

 איש נפשו גומל שהוא עצמו של בת״ת כ״ש חסד איש
 שקול שהוא לומר אלא ת״ת הזכיר לאד וי״ל חסד.
 זכות לכף חברו את הדן ־תגי־־־רבנן) :כולם כנגד
 וקשה וכר. אחד באדם ומעשה זכות לכף אותו דנין

 זכות לכף אותו שק כ״א מצעו לא מעשה דבההוא
 לומר דאין זכות לכף לעצמו דנוהו כן דגם לן ומנא

שדנתני נשם ואתה עליו שהתפלל מתפלתו היא הראיה

ליקוטים
 מחלתו לא כלל מרגיש

 ועכ״ז רפואתו ולא
 תעשה שהרפואה יתרפא
 ידיעת זולת גם מגמתה
 הדברים אך החולה.
 "ז ערה בעניני הנוגעים

 ופרנסה רפואה כמו
 הבונה לפי תלוי זה
 המתפלל כיון אם

 תתקבל עליהם לבקש
 לאו ואם תפלתו

 הוא אם ולכך לא.
 תפלה( )בעיון נוהג

 בכוונה שמתפלל והיינו
 ובכוונה הפשוטה
 לשכר יזכה הפנימית

 פירותי׳ לקבל כפול
 כוונה מצר בעוה״ז

 לעניני בנוגע הפשוטה
 תרום וקרנו הזה. עולם

 כוונתו עבור בכבוד
 )והשכמת הפנימית.
 לפרש יתכן ביהמ״ד(

 מז!( )ברכות "ש □מ
 אדם ישכים לעולם
 כו׳ עשרה עם וימנה
 שכר כולם שכר נוטל
 אימא אלא ס״ד כולם
 כולם כנגד שכר נוטל

 הלשון שגם שם וביארנו
 כי אמת הוא ראשון
 זוכים הראשונים עשרה
 צינורות כמו להיות

 ידם שעל ואמצעים
 ברכה שפע יושפע

 האנשים לכל משמים
 הכנסת לבית הבאים

 ישאר וממילא אחריהם.
 לגמרי השפע כל בהם
 גם מהם שיושפע הגם
 אחריהם הבאים לכל
 הקדושה טבע שכך

 בפרשת רש״י וכפי׳
 יא( )במדבר בהעלותך

 וז״ל הזקנים. במעוי
 ואין מנר נר כמדליק

 עכ״ל. כלום חסר אורו
 דבריהם צדקו ובזה

 שבאמת זיל הראשונים
 כולם שכר נוטלים הם

 ובזה עיש. לגמח
 שהמשכים כאן מבואר

 שכר לו יש לבהמ״ד
 ימצאו ספק בלי כי כפול

 שם המתפללים באנשים
 יש בתפילתן שיכוונו

 בכוונתו שמכוון מי
 מי ויש הפשוטה.

 בכוונתה בם שמכוון
 שהוא ומאחר הפנימית

 לבוא המשכים היה
 לשכר הוא יוכה בתחלה
 יומשך וממנו הכפול
יצחק(: )עיני להם השכר
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דש״י קכז: קשר שמונה פרק שבת יוסף יד
 כל רש״י פירש א

 מעשה דאמרינן היני
 רני או אשד נחסיד
 או נכא גן יהודה

 אלעאי. נר יהודה רני
 פירש לא למה וקשה
 דף ננרכום נן וש״י

 נמפיד מעשה ע״נ יח
 רופויו שמי נני אמד
 נו׳ משפרות שהיו
 מו״ה הגאון ואמר

 דהא דק״ל העשיל
 נמירא נן כרי׳י קי״ל
 נדנר׳ מושר קרי דנעל
 ננ< דף )נרכוש תורה
 הוצרך למת וא״נ

 פרש״י לכך לטנולי
 רני הוא שהמפיד

אלעאי נר יהודה
 יהודה רני ששם שהוא
שם נרכוש וס״ל
אסור קרי דנעל
)סדר תורה נדנרי

 שנאים סדר הדורוס
 דף י אוש ואמוראים
ע״נ(: לנו

ציונים
 חינא כל ר״ה רש״י

 ובו', מעשר דאמריצן
 בזח נחמד דבר עיין

 תמורה תזבח בברכת
 )גלית ע״ב סו דף

חט״סץ
 טירתו• בגלל קר>

 צדקת רצ״ח חדרך.
 קב קו קב אות הצדיק

 פרטת וזזכרונות ספר
 פרק א ם״ע בראשית

 פוקד במה, ד״ח שני
 ובדור. ד״ח ד עקרים

 לכף שדגתוני כשם
 ימן חמקום זכות

 זכות. לכף אתכם
 מועדים חיים שפתי

שיחות שפג. חט ח״א
 ל״ג. כח מוסר

 יהושע דר׳ מעשה
 למטרוניתא שהלך
 עליו. התלמידים ודיון
ג. במדבר תורה דעת

 בהמה, לי הן יטאמךת־־לי: וב*טעה בהן.
 !תשך^ני? במה בהמה, לי אין ואמרתי:
אחרים. ביד פךח1מע ]*טמא[ אמרתי:
 ואמרתי קרקע, לי חן לי־ קיאנ׳רס ב^יז

 פ:ד מח?ךת ]יטמא[ אמךתי: ןתשדסני? במה קך_קע, לי אין לך:
 !המ •"■רי לי אין לך: קיאמךתי רב^ה נהיא[. אחרים

 פרים לי אין לך: שאמרתי ובשעה מעע!רין. אינן *טמא אמרתי־
 ל*טמים. נכסיו בל הקדי*ט *טמא אמרתי: חשדתני? במה וכסתות,

 פני, הווקנוס ב*טביל ?כסי ?ל חדרתי ה:ה, ?ך הזגבוןה, לו: אמר
 נדרי. בל לי התירו בדרום, חברי אצל וכ*טבאךוי בתורה. עסק יטלא
 רב?ן: לןכוח.|$נו אותך :דין המקום לןכוח. ,טינת?1 ק*טם - ואתה

 ולמלון, :ע(ךאל, פת אחת ריבה *טפדה אחד, לחסיד מ^*טתא
 אטד לסלמידיו. וקונה וקובל, :רד ■ למחר מךגלוחיי• 1חמי השפילה

 אמרנו: חשךתוני? במה מרגלוחי, תחת שהשפלתיה בשעה לחם:
 במה וטבלתי, *טת־דתי לשעה לרבי. בדוק שאינו תלמיד בנו :יט *טמא

 :להם אמי לרבי. קרי ארע מדרך טרח מפני יטמא :אמרנו סשדתוני?
 :דין ממקום זכות, לנף <ןסי?תו?י ל*טם - ואתם ח:ה. לך הקבוןה,

 לתלמידי אחד רבד הצרך אחת פעם רפןן: ןכות.|תנו לכף אתכם
 אמרו: אצלה. מצקין רומי גדולי יט?ל אמת. מטרוניתא אקבל חלמים

 ותלמידיו. ןהו*טע דפי הלך אלך. אני :יהושע רבי להם אמר ? ילך מי
 ונכנס, אמות ארבע לרחוק תפליו חלץ בימה, לפחה שהגיע פיון

ואמר לתלמידיו. ו*טןה ומלל, ילד יטיאא, אחר בפניהם. מדלת ן?על
 דלי, לכבוד אמךנו: ה*טךתו;י? )ה?? ?לי!*1? ?יחללהי בילעה לחם:

למה *לןעלתי, בילעה טמאה. במקום קדיטה דברי יעןסו אל
 י^רךתי בילעה לבינה. פינו :ש מלכות רבד ילמא אמרנו: חשךתוני?

בלדיו על מפיה וןא3צ נתןה יטמא אמרנו: חיטדתוני? למה וקובלתי,

{ש״א רל
 קרקע אפילו דהא פרקמנויא מזו לי מן ליה אמר הוה
 הפרה פ׳ גריש החושפוס שנתנו מה לפי ועוד ליקח רצה
 לשוכר זוזי ליה לית אפילו דנשכיר ר״ת נשם מיש ננ״מ

 וא״כ ע״ש כו׳ פועל דגני זוזי ואייתי טרח זיל ליה אמרינן
ולמכור לטרוח לו היה

 נמזומניס שלו פרקמטיא
 וי״ל נמעות שכרו לו ולתת
 ולא כדלעיל עיוה״כ שהיה

 שעה נאומה קונה לו היה
 נפירות ונצ״ל זו לפרקמטיא

 ולא מעושרות אינן שמא
 נעיוה״נ שהות לו היה

 והשכיר פירושיו לעשר
 ניוס נו לנימו לילך מיהר
 למימי מצי הוה הני וננל
 נכסיו כל הקדיש דשמא גמי

 לכסוף שאמר כמו לשמים
 אלא נו׳ נרים לי תן גני

 למלות לו שהיה זמן שכל
 מלה לא אחרינא נמילחא

 עד נו׳ כל נהקדיש הדנר
 וניסתוח נרים לי תן שא״ל

 ולא ננימו אותן שראה כו׳
 דנר נשום לתלות לו היה
 ודו״ק: כו׳ נהקדיש רק

 לאו כד. כך העכורה א״ל
 קאמר המקדש נענודת

 אחד דחסיד מעשה דהא
 ר״י או אלעאי נר ר״י הוא

 היה החורנן ואחר ננא נן
 שנועתם היה דכך אלא

 ונרמז לשמים הענודה
 נקודות הם ענודה נקודות

 כך וק״ל: ד׳ של שם
 שאמרו גם כר. המקום

 קייו:( )לעיל כתני כל נפרק
 ששושדין מי עם מלקי יהא

אדם אין מ״מ נו ואין אומו

חרי״ך
 ונתקבלה מנ״ל לזכות אותך ידין המקום זכות לכף

 היה שכן ואת״ל זכות. לכף מהשמים ודנוהו תפלתו
 כשאין אבל שאני תפלה במקום שמא לומר יש עדיין

 ידינוהו שלא אפשר זכות לכף שק אע״ס עליו מתפלל
 כשם ואתה לו שאמר שמה נפרש ואם זכות לכף

 אלא תפלה אינה לזכות ידינך המקום לזכות שדנתני
 ואמונה כאמת לך דע לו ואמר שהבטיחו הבטחה
 אתי לדכות ידינך המקום כך לזכות שדנתני שכשם
 שק מי ראינו ולא מעינו לא עדיין "ם מ אך שפיר
 ושמא זכות לכף דנוהו מהשמים שגם זכות לכף

 כל הקדיש שמא לו ותלה לזכות לחברו שק בשביל
 לגוריו פתח חכמים לו שמצאו זכה לשמים נכסיו

זה וסכל לפרעו ממה לו שהיה עד נדריו לו והתירו

 היכא כל לשנה: כורים וכך נכך למכרו שנומנה מוחכרת.
 נן יהודה רני או אחד כחסיד מעשה קג:( ננ-ק דאמרינן

 שאינו נערה: ריבת אלעאי: נר יהודה רני או ננא
ולהניפה עליו לסמוך נמדומיו מכיר שאינו לרבי. כדוק

כותית: מטרוניתא. אצלנו:
 וצריך מלכות. דכר

 רוק מורא. להעלימו:
 מיהו הנוחים על וגזרו

דנריהם: לכל מנים

 זכות לכף שדנו שאמר הזה במעשה לי וע״ק שלו. את
 מחויב שהיה כיון והרי לשמים. נכסיו כל הקדיש כי

 זכות זה אין נכסיו כל בהקדש שעבודו והפקיע לחברו
 פי על שאף חברו של בממונו הוא לזכות רשאי דאינו
 מידי מפקיעין והשחרור והחמץ ההקדש הדין שכפי

 שהפקיע ההוא לאיש יחשב לרעק לא מ״ם שעבוד
 ובא נפשו את נושא אליו אשר לחברו שחייב חובו

 של נכסיו כל אלא הקדיש דלא ואפשר בשכרו.
 נשארו ועדיין וכסתות. כרים פרקמטיא כגון המטלטלין

 זמנם שישלים עד המוחכרים ובהמות הקרקעות לו
 הוזקק לא נדרו לו וכשהתירו חובו לבעל יפרע ומהם

 ופרעו לו לפרוע החכירות זמן שיגיע עד להמתין
שהסדיש: נכסיו משאר
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טהרש קבט. קכח. קט: עשר שמונה פרק שבת יש"-
 :סממנין שחיקח משוס טור ולא נשנש מכוחיחן. נעל

 מלמא מוכחא לאו הלכך מכה נלא לסוף. דרכן שכן
 חולה: שנן וכל חקהדגג גדול: היסק נמדורח. דלרסואהן:

 להיסק מוכנים עצים מצאו לא דשאגא. רנכתקא ליה צלחו
כסא ובקעו וצום הקוה כיום

 מעולה שהוא מדהר של
 מין דיונה. פתורא נדמים:

 אמר הלוי ורכינו הוא ארז
 ליח צלחו רבא*< כוי״ש:

 ויקה ספסל: שרשים*.
 מן ביזוי לן שאין מנעלים•

 )מאי, נשוק: יחף המהלן
 סעודח )צרכי( פעודח. צרכי
 דמלתא. כיומא :הקזה

 מחול. דטחלי. דהקזה:
 עד סומקא: חלף סומקא
 הריס: תיחי. תפיק

 מרימי! מאזניו מאונידג
 דכוכילתא. טריבדא היין:
 שנשרו האומן כלי נחשי

 טחליה. דקפי עד פלימ״א:
 שיין: צף שלו מחול

רבה: •(צ״ל

היה. פןד העבודה, :להם אמר רבי. עול

 כני שישראל לסי וגר חי
 שליטים י׳ נני לא הס מלכים

 כני ולא כנוככים הם אשר
 ה׳ חלק כי ומושלים שרים
 ודר׳ק: ענ״ל וט׳ עמו

 איתמר החמה בימות ול״ש
 נמיאמררכחייאבראבין

 כן כר. ונצטנן דם הקיז כו׳
 הרי״ף גירסת נראה

 הן נמי ומיירי והרא״ש
 דיעשו כר ונצטנן דם דהקיז

 כמקוסח ואפילו מדורה לו
 נשכח אפילו דהיינו חמוז
סכנה כו שיש כחולה דהוי

 כפני שעומד דנר לך אין
 הוא שנת ואפילו נפש פקוח
 הנוסחאות בכל אנל דוחה

 איתמר ל״ג שלפנינו גמרוח
 רב אמר גרסינן אלא נמי

 דם הקיז כו׳ אנין נר מייא
 נאנפי ומילחא כר ונצטנן
 נשכח איירי ולא היא נפשיה

 כחולה והוה נמול אלא כלל
 מידי לא ומו סכנה נו שאין

 כר. מנעלים ויקוו ודחק:
 מן כזיון לך שאין פרש״י
 ולפי עכ״ל כר יחף המהלך
 נראה דשמעחין סוגיין

 כה נגעו צינה דמשוס
 הכסורים יום ס׳ וכדאמרינן

סנדל מנעול מיה עח:, )יומא
צינה משום יום שלשים כל

 מנעלים לו לקנוס כדי ימכרם מ״מ כדלקמן תמיד עליו דזרסה השמש מחמת קשה שהוא גס כימו קורוח אדם יממד וה״פ
 מנעליו ימכור וע״כ יחף מהולך קשה יוסר הוא הקזה כיוס יאכל מה לו אין ואס צינה משוס קשה דיומר יסף ילך שלא

 שחייחו דעיקר כר חלף וסומקא וגו' הוא דמו נשר כל נפש כי יז, )ויקרא נמ״ש כד. נפשא חלף נפש* וק״ל: כר ויספיק
וק״ל: כג, )משלי ימאדס ני יין חרא ואל מט, )בראשינו וגו׳ מיין עימם חכלילי נמ״ש אדום כיין ושנרומו

נו׳ חלקי יהא כן אמר שלא נראה וגם נחשד שיהיה רוצה
 הני ככל אכל חשד לידי עצמו אח מניא היה שלא כמי אלא

 ר״י אמר לא משד לידי עצמו מניא מעשיו דמחוך דשמעתין
וק״ל: חשד לידי עצמו להכיא לו היה דלא עמו מלקי יהא

 בני ישראל רכל ס״ל כולהו
 ישן כספר כר. הן טלכים

לפרש אלא כזה כונמם אין . ,
יד, )דנרי־ כמורה שנחוש מה .יד! המקום לזכות, עזדנחוני כשם - -ן^פ

 ושמיש וגו׳ לה׳ אמם כנים יו שמעלן *ל?! !א?״י ^]אמר לזכות. אחכם
 אל ני יאמילהם נ, )הושע ־קכח י^זקןןןאל, ולפי שמעון, ״ורבי5גמליא פן

?ל להו: סבין־א כולהו ?גקיבא, ןרפי
 ז3 קוקעון ר?ן הם. מלכים ?גי ־ יקזלאל

:זיתנן ב - שמעון רפי זיאמרן. הא - גמליאל
ורד, שמן מבלתיהן גפי על סכין מלכים פני

 רפי בחיל. לסוך מלכים י3פ של ךך?ן שכן
הם. מלכים בני ישראל כל אומר: שמעון

 הרי :ךסנןא ■ נןקיבא ןלפי ישמעאל ל?י
 אצטלאג ךלכוש ה,3מ אלף בו נלשין שהיו

 וטלבישין אותו מפשיטין מנה, מאה "8
 לפי משום הנא לו. הדאוןה אצטלא אותו

פל עקיבא: לפי משום ותנא ןשמעאל,
 קשה א״כ אבל שנח ודוחה דף ^.ןמוע ר9א ימוךח, ךב *]יאמר אצטלאן. לאותה ראויין ןשראל

והא נמימר אניי נא ־דהיאךכטק 1 . 1 ״ * 1 , 1 י*
 הא חשמיח כל משוס קעכר אי!• לסיח - מינה סבור הגשמים. בימות ?ש;ח לחןה מיולה ע^ין

 לא תיא, )ולאה ליא. הסמה בימות אין, הגשמים בימות ׳לא, לחולה
 בימות שנא ולא הגשמים בימות ש;א לא חולה, שןא ולא הןה, שגא

 זים הקיז שמואל: אמר א?ין. בר אה בל אמי מדאתמד:( החמה,
 ליה צלחו שמואל, המוז. בתקופת אפלו מדורה, לו עושין ונצטנן,

 ליה צלחו לרבה, תונה. פתורא ליה צלחו יהודה, לב דשאגא. ה?!א?0
 ל3" כ, )יברים משום מל. ר3ןןע והא ־ לד?ה אמי ליה אמל1 שלשיפא,
 ןהוךה, לב אמר לי. עדיף זיגופאי, השחית בל י ליה: אמר השהיה"?

 הקיז לרגליו. מנעלים י ויקה ביתו, קורות ארם ןמכר לעולם לב: אמר
 צרכי מהן תספיק שברגליו מנעלים ,ימפו ■ יאכל מה לו ואין זים,

 לב יין. אמר: ושמואל ?שי. אמי: לב עוךה׳י1ן י3׳אך מאי מעולה.
 חלף סומקא - יין אמר: ושמואל פשא.3 חלף פשא3 - בשד אמר:

 ליה עבלי מילחא, לאבד ביומא שמואל,ח שנמס״ר(. )סימן סומקא.
 נחמן ורב יה.3מאו חיהי !ינפיק עד שתי, יוחנן רבי זיטחלי. תבשילא

דכוסילהא. מליבלא זיגפיק ?ד שהי, יוסף לב טחליה. דקפי אד שהי,

יוסף יד
 ע״ש: קיג ב״מ א
 קיא ע״א שז לעיל ב

 מעיל פי׳ ג ע״א:
 עירוני! ד ורזגורס:

 ס״א ח ע״ג: עט
 אמר אנזמר וה״ג ז״א
 לקמן ו נו׳: ר״ש
 עיין ז ע״נ: קה

 ע״א: קיג פשחים
ע״א: קיא חולין ח

ציונים
 בני ישראל כל

 מחשבות רצ״ה מלכים.
 ד״ה ט אות חרוץ

 ד״ה יט אות ומתחילין,
א. ואולי

 ראויין ישראל כל
איצטלא. לאותה

 ברכות צדק דובר רצ״וז
וזהו. ד״וז א׳ ד׳

ליקוטים
 מלבים בני ישראל כל

 בני שהן והיינו תם.
 ויעקב. יצחק אברהם

 היה ע״ה אבינו ואברהם
 מלכות שפרסם הראשון

 כיון שאמר וכמו שמים
לבריותיו שהודעתיו

ביר )כמ״ש הארץ אלהי
מרכבה תעשה פנים(

כל וכן מלכות למדת
מלכותו פרסמו האבות
מלכים. תקראו יתברך

 ע״ה אבינו ובאברהם
 פמ״ב( )שם מפורש מצינו

 את מלך א״ל שוה עמק
 כל נקראו וכן כר. עלינו

 דרך ועל מלכים. האבות
 הקדוש בזוהר שמצינו

 צורים מראש ב( רי )ח״ג
 אבהתא אינון אלין

 צור אל הביטו דכתיב
 קאי דשם ואף חוצבתם.

 ע״ה אביט אברהם על
 אל הביטו כדכתיב
 כיון רק וגו׳, אברהם
 אבינו אברהם שנקרא

 כל כן נקראו צור ע״ה
 מצינו וכן צורים. האבות
 א( קג )שם הקדוש בזוהר
 אלין עם גדיבי כרוה
 עמים נדיבי דכתיב אבהן

 אברהם. אלהי עם נאספו
 אברהם רק שמכר ואף
 ג.( )חגיגה בגמרא וכן

בתו נדיב בת מזה למדו
 ע״ה אביט שאברהם כיון נדיבים שנקראו האבות לכל מינה יליף הקדוש בזוהר מקום מכל כר, אלא ויעקב יצחק אלהי ולא אברהם אלהי כר, נדיב שנקרא אבינו אברהם של

 עושה אחה שאפילו סג.( )בים מצעו וכן לעיל. כנזכר צורים וכן נדיבים נקראו האבות כל ממילא מנדיבות רק שניתנה קודם התורה כל וקיים לגרים תחלה שהיה נדיב נקרא
כאז וכז אבינו. אברהם מסעודת רה מייתי סוס ושם ובגמרא שלמה משל גדולה האבות שסעודת ויעה□ יצחל■ אברהם בני שהו חובה ידי יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת להם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס235 מס עמוד שלמה בן יעקב אבן־חביב, א מועד ב ־ רהחדשה< מהדו > יעקב עין



טהרש״א רב יוסף יד
קכ״ה: מזמור שוס״ט א

ציונים
 בתריח

 מהר״ל וכו׳. דשטואל
 דרשות ם, עם׳ באוז״ג

 נתיב נת״ע־ב $ עמי
 העמק גצי״ב פ״ט. הלשון

א. חרוז״ד יב במדבר דבר

ליקוטים
 כדיך דקרדשא מרמן

 .5ש״ ביקריה כשי זזוא
 בערכין הא וקשה

 אלעזר א״ר ס״ו דף
 וראה בא פרטא בן

 של כהו גדולה כמה
 ממרגלים. הרע לשון
 שהוציאו מרגלים ומה
 עצים על רע שם

 עד כר כך ואבנים
 דא״ר משום דלמא
 הוא חזק כי חנינא
 אמר כר כביכול ממנו
 קרא אמר לקיש ריש

 מוציאי האנשים וימותו
 על גר הארץ דבת

 מתו. הארץ רבת עסקי
 שדברו רנענשו קמן הרי
 וכאן ואבנים. עצים על

 מספר כאילו יצחק א״ר
 שאינו )משמע אבן אחר

 לומר ודוחק נענש(
 סבר יצחק דרבי

 גדול דבר על דנענשו
 באותה מרגלים שדברו

 אפילו כביכול שעה
 דהא כר. הבית בעל

 על השים למסקנת
 נענשו. הארץ דבת

 בהעיר לפרש ונראה
 דלמסקנא חרא עוד
 צורב/ בין דשאני צ״ל

 הארץ. לעם מרבנן
 יצחק רבי ודקאמר

 המת אחר המספר כל
 הארץ. בעם איירי כר

 במקום סתם לפ״ז
 אמאי לפרש. לו שהיה

 בהדיא אמר ק לא
 המת אחר המספר

כר. כאילו הארץ עם

 חמת אתר המספר כל ע
 גגי ולקמן כר.

כל אסר נלשון אמר ^מ״ס
 כו׳ מנוחן אמר המשפר

 גהן למימר נימא דלא משום
 גס דהצדיקין המס אמר
 מיין קרויין מיתמן אמר

 דנקנו והיינו לעיל נדאמרי׳
מ״| שוכבין כאלו מממן על
 מדנמיג ואיימי מטמן על

 וגו׳ עקלקלומס והמטים
 והמטים ועי״ל נסירש״י

דהיינו מטה מלשון

( יט. שלישי פרק ברכות

 דמר בךוריה ]מילתא[ אשותעי ]חד[ פפא:
 ובזעא מטללא, קמא ונפל עזמואל,
 סדפןן, צוךבא *(וא;י דמוחיח■ לארנהןא

?יעדיה. ת?ע היא פריך ךקוך?יא

 פל לוי: בן ע8ןהו* רפי אמר * ע שם
 #ל ה׳שמן אסר ה?!ס$ר

 טר85קו פוןיהנום. נופל ה;לים הילידי
 יוליכם עהןלקלחזם, "והמטים קכה< )תהליס

ןע(ךאל". על צןזלום האון, פעלי אח ה׳
ה יוליכם - ישראל על ששלום פשעה אאפלו

רש״י
 גדול קנה טלליג מן קגיא
 טללא. הגג: מן נפל ונגד
דמודיה. ארנקא גג:
 כו: מונח שהמוח טס
 לעיל עקלקלותם. והמטים ע

 ה׳ הטינה נפיג מיטה
 והמטים ליה וסמיך לטונים

 אח והמכריעים עקלקלוחס
 וכוחם על יומר מונחם

 יוליכם חונה: לכף להטותם
ה׳אתפועליהאון.לגיהנם:

האון. פעלי את
אסר עקלקלות שמשפרים

 לומר לפניהס מקדימין שרח דמלאט צדיקים של מיממן נעת דהיינו כו׳ ששלום נשעה שאפי׳ וגו׳ ה׳ יוליכם מטתן
 מקדימין יהיו מכלה שמלאט לגיהנם און פועלי עם אלו אח ה׳ יוליכם קי.[ נכמוכוס הנושא פרק נדאמרי׳ שלום להם

וק״ל: הפס כדאמטנן לרשעים ה׳ אמר שלום אין מח[ נישעיה להם לומר לסטהם

יעקב עיין
 הוקש כי כיקריח. תבע דקוב״ח מרבנן בורבא שאני
 אלהיך ה׳ את י( )דברים כדכתיב המקום לכבוד כבודו
 הוא המקום שכבוד וכמו כנס )פסחים ת״ח לרבות תירא

 לאחר בין בחייו בין לעולם הוא ת״ח כבוד כך לעולם
 בחייו לאביו מכבדו ומה״ט חיים קו־ויין שבטיתתן מותו

 ואסור המקום לכבוד כבודו הוקש שג״ב לפי ובמותו
 שנפל מיד נענש לכך מרבנן דצורבא בוילותא לשמוע

 והיכא זה על שתובעו מי היה שלא לפי מטללתא קניא
 מי יש אם אבל השמים מן נענש כארעא דינא דליכא

 הזה בעולם לכפרה אדם בידי לענשו ראוי ששומע
ת״ך: ,סי משפט שןבחו עיין חילהמ מהס ולבקש

לרבויי אתי כל חיבת ח״ח, של מטתן אחר המספר ע־כל
 6עבירה שעבר ונ״ח אותו על אמת שדובר אע״פ

 וכבר בסמוך כדאמר תשובה עשה שבודאי כיון ם״מ זו
אפילו עבירות כל על מכפר מיתה עם ותשובה מת

 לפרשת הגיע כ׳־א דף דסוטה ש״ם כוונת דזה ואפשר ממרקת מיתה פ״ו דף ביומא כדאיתא שבגדולות גדולות
 כדרך שעה לפי שם רק שהוא לומר אתי נופל לשון דבל נראה בגיחנם. נופל וק״ל: המיתה ויום ת״ת זה דרכים

 נפילה: ל׳ גביה שייך עמוק והגיהנם י־ט דף בעירובין כדאיתא להו מסיק אברהם כי מיד שמגביה הנופל דבר
ועדתו כקרח עמו ומתקוטט בחייו ת״ח על רע שם מוציא אם פשיטא כלומד ישראל. על ששלום כשעה אפילו

חרי״ך
 והאי מנ״ל וקשה כד. ת״ח של מטתן אחר המספר ע

הטיבה יליף דהכי ואפשר בהכי. מיידי קרא
 איזה כשעושים עקלקלותם המטים אדם ולבני לטובים ,ה

 ודנין מטק אלא זכות לכף אותם דנין אינן מעוקל דבר
 לאלו לגיהנם האון פועלי עם ה׳ יוליכם לחובה אותם

 אלא בחייהם לחובה לת״ח למטק מבעיא לא המטין
 פטירת בשעת דהיינו ישראל על ששלום בשעה אפי׳

 על ינוחו שלום יבא 0: )ישעיה ביה דכתיב הצדיק
 מלשון המטים במלת ג״כ שנרמז ואפשר משכבותם

 עליהם במטתן האומרים והטובים הישרים של מטתן
 ששלום בשעה אפילו לגיהנם ה׳ יוליכם עקלקלות דבר
 בג״ע הנפשות שנוחות השבת ביום שהוא ישראל על

 יוליכם המטים אלו מ״מ ישראל על שלום הוא והשבת
:נוחים ואינם ישראל על ששלום בשעה אפילו לגיהנם הי

יוסף עץ
 אחר בלשון אמר לעיל ת־ח. של מטתן אחר המספר כל ע

למימר ניחא דלא משום המת. אחרי המספר כל
 קרוייך מיתתן אחר גם דהצדיקים המת. אתר לשון בת׳׳ח
 מטתן על דנקט והיינו ס״ט. סי׳ לעיל כדאמרינן חיים
 והמטים מדכתיב ואייתי מטתן. על חיים שוכבין כאלו

דהיינו מטה. מלשון והמטים ומפרש וגו׳ עקלקלותם

 שאפילו וגו׳ ה׳ יוליכם מטתן. אחר עקלקלות שמספרים
 של מיתתן בעת דהיינו בו׳ ישראל על ששלום בשעה

 שפי׳ משכבותם על ינוחו שלום יבא כדכתיב צדיקים
 משום בעולם שלום יבא משכבותם על ינוחו כשהצדיקים

 אלו את ה׳ יוליכם מ׳־מ במיתתן. הדור עון על שמכפרים
הברכות(: ובמעין במהרש״א )ועיין לגיהנם און פועלי עם

חרא קושיא אסנמ
 כל אפרו יצחק רבי כוונת וזהו ואפשר >ו.<( בתולין )כדאמרינן מבחייהם במיתתן גדולים וצדיקים מתים. קוויים בתייהם רשעים והנה חברתה. ביוץ מתרצת
 ומתח נו־ בתריה אשתעי פפא רב והא לשאול הקשה ולכן כפשטן. הבין והמקשה אבן. אחר מפפר כאילו מת. קרוי שבחייו רשע היינו חמת אחר המספר

 דבצדיק משום יצחק רבי מודה מרבנן בצורבא אבל הארץ. עם היינו כר המת אחר המספר כל אמרו יצחק רבי כוונת אה״נ כלומר כד. מרבנן צורכא שאני
 דברי דהא אינו זה פפא דרב פעובדא וראייה נענש הא ודקאטרת בצדק. אפילו אדם מסתם איירי יצחק רני לך אימא ולעולם י״ל נמי אי ניקריה. תבע הקב׳־ה

 איכפת )ולא ידעי ללא דידעי חיכא נין חילוק ואין יבדו יצחק רבי פתס הא נו־ ידעי דלא דאפרי אית בהש״ס פייתי נפק־־מ למאי מוצק. וכראי כדרבונות תורת
 ושותק דומם כאבן שהוא פי׳ האבן אחר מספר כאילו המת אחר המספר כל דאטר יצחק לדרבי דקשח זו. קושיא בחז מיישב הש-מ יבעל לומר מקום יש לחו(

 לפרש המכוק להו. אכפת ולא דידעי דאמרי אית הש־־ס בעל מייתי אהכי ואבנים. עצים על רבה שהוציאו המרגלים שנענשו מצינו הא וקשה ובזיונו. חירוסו על
נטי ידעי. דלא דאמרי ואית זה. על נענש וס־־מ דירעי. אע׳־נ דזפם כאבז זחרופו בבזירנו ליה אנסת שלא פי■ אבז. אחו בספר כאילו דדייק הא יצחם וני רבד

החכמה אוצר תכנת ע״י הידפס262 מס עמוד שלמה בן יעקב אבן־חביב, זרעים א - חדשה< >מהדורה יעקב עין



רש"'
 מקומות. וארבעה בעשרים

 שנדו מציגו משמע השתא
 נעשריס אדם כני סד׳ל

 למוד מקומות וארנעה
 מוד נהגו שלא לסי הרב

 אומר. חיה הוא לדמן:
 מהללאל[ ]בן עקניא
 אין עדיות: נמסכת
 לה קנא אם משקין.

 את לא ונסתרה: נעלה
 ישראל נני אל דנר הגיורת.

ה< )נמדנר נפרשה אמור

יט. שלישי פדה כות4

 תלמיד 5ךאי אם יעזן!עאל: דבי דבי ןזנא
 ומהרהר אל בלןלה, זנברה #עבר חכם

׳#?וא׳. העזובה. ?#ה ##א ביים. אךריו
!לעוזבה ודאי אלא, דעתן?! ןזל?ןא
 טילי ]והני אלא( אמרן לא רבה: )אמר

 עד ■ בןומוןא אבל #בגופו, בןךברים
לוי: בן יהו#ע רבי ואמר למריה. דמהדד

 היו בית־דין מקומות ןאךפעה בעעזרים
במעזנתנו. עונינו וכלן הרב, בבה־ על מנדין
ליה: אמר היכא? אלעזר: רבי ליה אמר

 בנטילת והמזלזל העמים, סלמידי עול מעזסן אסר המספר תלהא: ואעועח דק ח,^נםק.;#5 לכי
 חכמים[, למידי0 נעול מטתן אחר המספר ]עועלה[. )#מים( כלפי דעתו )את( והמגים ידים,
 הגיולת את ליא ©#קין אין אומר: סיה הואא במהךש״א( שם מ״ו,וע.יין פ״ה )עדיות יתנן: היא? מאי
 )#העזה( אחת, פכרכמית מ׳עעזה לו: אמרי ©#קין. אומרים: !העמים סמעזחררת, את ולא

 ונדוהו, העוקוה. דוגמא להם: ואמר ואבטליון. #©עןה והעוקוה בירועולים, ]מעוחררת[ #פחה
היא? מאי ןל?ם, בנטילת המזלזל ארונו. אח דין[ ]בית ועקלו דין( בית )ועולחו ענדויו ומת

הרי״ן
 אשר וכל הם שירדו ע״ה רבינו משה על רבה שהוציאו

 מי ואין מותו אחר מספר אפי׳ אלא שאולה חיים להם
 נופל אפ״ה ישראל על שלום שהוא רק עמו שיתקוטט

 נראה בלילה. עבירה שעבר תי׳ח ראית אם וק־ל: בגיהנם
 וה רק רואה שאין בבלילה בהסתר עבירה שעבר דר״ל
 אע״פ ביום אחריו יהרהר אל לכן סיבה איזה ע״פ ראה
 כפו אמרינן בגלוי ר״׳ל ביום תשובה שעשה ראה שלא

 לילה באותה התשובה ג״ב עשה כן בסתר עבירה שעשה
 חלול דאיכא בגלוי ביום עבירה כשעבר משא׳־נ בסתר
ביום בפרהסיא ג״ב המשקל תשובת לעשות ראוי השם

 המספר ׳.,וכו מקומות :^כ״ד כלילה כסהו דאמרינן הא על צ״ט דף דמנתות בש״ס ועיין תשובה שעשה הכל שיראו כרי
:א( אות פי-וז >ב־ר במדרש כדאיתא ספרים כ~ד שהוא נלד ככ׳׳דיקישלטי מקושט להיות שצריך הת״ח נגד מכוין

 עשה ודאי ולומר להגיה הוא ותימה כר. ת״ח ראית אם
 אלא דהל״ל נדקדק ועוד שמא שנאמר במקום תשובה

 אל לה מיישב דהכי ונראה תשובה. עשה ודאי אימא
 תשובה עשה ושמא בחטאו הוא שעדיין בדעתך תהרהר

 בודאי אלא כן אומרים אנו אין חשש דרך דהיינו בספק
 אלא שמא לומר כן בדעתך תהרהר ואל תשובה עשה

 וקשה ובר. תלתא ואשבה דק נפק תשובה: עשה בודאי
 אלעור ר׳ אלא עקביא נתנדה לא יוסי דלרבי כיון

דמנדין הא לה משכחת לא א״ב ידים בנטילת שפקפק

יוסף עץ
 אדם בני חז״ל שנדו מצעו משמע השתא מקומות. בכ״ד
 לא לרבנן: כבוד נהגו שלא הרב. לכבוד מקומות בכ״ד

 פרט בפרשה אמור ישראל בני אל דבר תגיורית. את
 דברי להבין וכדי (.”>רש משוחרר ועבד הגר לאשת
 ובירושלמי סוטה פ׳ ברבה דאי׳ מה לפניך אעתיק רש״י

 המשוחררת אף מהללאל בן עקביא וכדברי סוטה בם׳
 מה כר. משקין אומרים וחכמים משקין. אין והגיודית

 משקץ דאמרי החכמים טעמייהו מה )פי׳ קיימין אנן
 כתיב כבר גיורית. שנשא בישראל אם עסקינן( ובמאי
 כתיב כבר ישראל בת שנשא בגר אם וגוי. האיש והביא

 שנשא בגר קיימים אנו כן אלא גרים. ולא ישראל בני
 מה גרים. ולא ישראל בני דעקביא טעמיה מאי גיורית.
 הנוסחא הוא כן לרבות. אליהם ואמרת דרבנן טעמיה

 אם פירושו. והכי משה. והפני הרמב״ן גרס וכן האמיתי
 והביא כתיב דכבר משקין אין הא גיורית שנשא בישראל

 שכמו שוין שניהם שיהו ומשמע אשתו את האיש
 בעינן באשה ה״ה כדלקמן ישראל רוקא בעינן דבאיש
ואם אשתו. את איש קרא להו דמשוו ישראלית שתהא

 רג רש"'
 וענד (,הגר לאשת פרט

 כן בכרכטית. משוחרר:
 מקומה: שם על או שמה

 לה דומים !השקוה[. דוגמא
 שם על שהשקוה אותם היו

 מנני ואנטליון שמעיה שהיו
 ננדאמרינן סנחרינ של נניו

 דן גיטין הנוקין נפרק נגיעין
 הניאו )ונתוספות נ״ז:[.
 מירושלמי רש״י לסי׳ ראיה

 דוגמא מהו קטן דמועד
מ״ו פ־ה עדיות הראב־׳ד פי• עי׳ •ן

יוסף יד
מ״ו פ״ה עדיוח א

 חכב זזלנמד ראית
 אחר> מהרהר אל ובו•

 תשובה עשה שודאי
 אור קו״א תשובת שערי

 ריט רטו אות ש״ג נ
 ו/ח בראשית ססורנו
 רצ״ו כו. שער עקידה

 ד׳י׳ו א אות צדק דובר
 מ חרוץ מחשבות וכל,
 תורו דעת ו. חח ד׳ח

 רב משנת כג בראשית
קעא. וז״ב אהרן /

יעקב יעיין ׳
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 הגר אשת שהיא גיורית לה וקרי ישראלית שנשא בגר
 תשטה כי איש וגר ישראל בני כתיב הא משקין אמאי
 תשטה דכי הוא ישראל הוא אם דדוקא דמשמע אשתו
 אלא הגרים. לא אבל בפרשה ככתוב לה עושין אשתו

 בגו ועקביא חכמים פליגי כי אלא פי׳ קיימין אנו כן
 משקין אין דאמר דעקביא טעמא ומה גיורית. שנשא
 נשא אפילו גרים וממעטין ישראל בני דכתיב משום

 וכתיב היא רבויא אליהם ואמרת ס״ל וחכמים גיוריה.
 אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר הפרשה בראש

 ומואמרת ישראלית שנשא גר למעט ישראל בני מוקמינן
 שיהיו משמע שאליהם גיורית שנשא גר מרבינן אליהם
 ועתה משה(. הפני פירש )כן להדדי דמיין והני שוין שניהם

 שנשא בגר הוא וחכמים דעקביא שפלוגתת רואה אתה
 פרט בפי אמור ישראל רבני רש״י כתב וע״ז גיורית.
 אבל גיורית. בין ישראלית שהיא בין ר״ל הגר לאשת
 היא אם לרבות אליהם דואמרת ס״ל עליו דפליגי חכמים
 בכבודן שזלזל לפי לפרש״י ונדוהו. וכנ׳־ל: ג״ב גיורית

לפי אותו נדו התום׳ ולפירוש ואבטליון. שמעיה של

 ליקוטים
 לדרב לשרושו אתי

 כאיל דאטר הא יצחק
 שירע אבן. אחר מספר
 כאב ידעי דלא משום
 אכפו לא לפיכך דומם

 ס׳א ואה״נ בבזיונו ליה
 הבי והמקשה דנענש.

 יצדו> רבי כוונת
 נענע דאינו לאשמועינן

 כאילו דקאמר והיינו
 אהב האבן אחר מספר
 שש( רב והא שריך

 וסתרי כד. אשתעי
 מרבק צררבא שאני

 ביקריז תבע דהקב״׳ה
 לר אה״נ ר״ל דייקא
 אחו המספר נענש יצחק
 כאילו ודקאמר המת.
 היינו אבן. אחר מספר
 לסו אכפת דלא אע״ג

 דוגמת בבזיונו
 ת מק מכל דומם.
 תם דהקב״ה נענש

 דל< אע״ג ביקריה
 בבדיונו להמת אכפת
 נענשו במרגלים )כה״׳ג

 ואבנינ עצים על שדברו
 אכפו דלא אע״ג

>םנ בבזיונן( לאבנים
:זוטא( יצחק

 שעכו ת״ח ראית אם
 אי בלילה עבירה
 ביים אתריו תחרחר

 תשובו עשה שמא
 ודא אלא ס״ד שמא
 ונראו תשובה. עשה

 מקשו דהכי פירושו
 לומו ורצה ם"ד. שמא
 עשו שמא שאמר אחר

 ולז ספק והוא תשובה
 אמו למה כן אם ודאי
 אחרי תהרהר שאל
 שמז מקשה ולדה ביום.
 ודא אלא ומשני ס״ד.

מסבירות(: )פנים וכו׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס263 מס עמוד שלמה בן יעקב אבן־חביב, זרעים א - חדשה< >מהדורה יעקב עין



יא סיסן אישרת המרת ארזים עצי
 אאר הפסק ממעלממי אלא שא^יו במקזס שאפילו הרי״ף מדברי דמשמע ע״ג קצ״ד בדן< שכתב הרי״ו לשון אביא זה זס״ס הנ׳״י

 מהבצל תצא דלא האומרים דעת בחיבורו הביא שיטתושלא לפי נ״כ שהדי״ו ונ״ל הלא לא להגועל נשאת שאם נועל לגבי 1., יריור
או לחוד הנעל ראיית ידי על אפילו בקדל״פ מהנעל חלא אם דהש*חות *ינא דפליגי הדיעות שני יק כתב ולא ממש בע״ט כן אם *א ה

 לה קרי וקדל״ס ע״כ *א ממם ע״ט לאו היי״ף שכתב ע׳יט שמפרש זצ״ל ומרמנ״ס הרי״ף דעת שכן וכתב בקדל״ה ע״כ דווקא מעי"
 הנ״י שפירש מה לפי אזל בועל לגבי אחר הפסק מחני מהבעל אותה דמוציאיס בגומא דאפילו שבירי״ל ובזה הרבבד״ס וכמ״ש ע״ט

להסשמעו׳ לית׳ לדידי׳ וע״כ אחר הפסק מהני דלא וודאי ביה ממש ט נע נן א* שייז מהנעל מוציאי׳ אין דגכ״ע והרמנ״ס היי״ף שיטת
 ז נזה עליז חולק שהוא כתב ולא לשונו שהעתיק הב״י על לפקפק יש כן היי״^ואס מדברי הרי״ו שהזצי׳

 שברונו ממה נפשיטית כן נ"לדסוכח להנדעל אסורה אם שנאנסה כהן באשת הח״מ שנסתפק מה • עסזה עזיבתה )יב<
 קמא *אאונטמאה קאי לא מוחית נחפשה הא נתפשה דהיתיר׳דלא אע״פ ד״ה ד׳אחין פרק התוס׳סוף

 יש נחפשה לא ביה כתיב דלא גב על אף בועל גני ומיהו שם וכתבו ולתרומה לכהונה אסורה אפי׳נאונס ומה״ט בנעל דמוקמי׳ליה
 למימי ה״ל ישי* דאפי׳גאשת הרי ענ״ל הנע׳ על כשנאסרה *א הנועל על נאסרה דסנר׳הו׳דלא ישר* באשת לרצון אונס לתלקנין

 ■דיש כי׳ נהןדאסוי׳לנעלקמדיש׳דוהי׳ באשח ק אס למעל שהיזיי׳התויה ע״סהסנר׳כיון להבעלרקשהו׳כן אסורה דאפי׳נאונם
 בשני תלי׳ לגועל מוחית אס ישר*שנאנסה באשת הח״ע שכתב ומה להנועל שתהי׳מיהית מה״ת אסורה שאפי׳נתפשה אתית לך

 הדין אם אפי׳ דהרי לדחות יש הראשון כתירוץ העיקר דס״ל מוכח התוס׳בשנת דמלשין מ״ש גס 3 נס״ק עמ״ש שבכתובות תירוצים
 יש ברצון אפי׳ ובאמת בה חופסין הקידושין שאץ פשוטו לפי דמשמע שפיר אחי לא בה לך יש לישנ׳דל־קוחין אפתי לגועל שמוחית

עבירה בה היה שלק היינו ליקוחין דקאי לפירושם הוצרכו כן ואס הנעל שגירשה לאחר או מ-תח אחר קידוש-ן תפיסת בה להבועל מ
 אונם החס הג׳ דמתרץ הא דהנה הנ״ל בשבו! החוס' קושיח נזה ויתיישב בכתובות התירוצים שני מחלוקת לפרש כתבתי זנחידושיי

 מטומאתה מתקדשת והי' עסה וישכב רצונהוחנו׳*יו1שהי׳ משמע פשט׳וקיא אוגסהואדרבה נמקר׳שהי׳ מצינו דלא יישוב צריך מה
 ולענ״ד האונס היה מה כלום פי׳ ורש"ילא להורגה עלי׳ שהי׳מאייס לומר וח״ו אונס מיקרי זה אי לעיין יש המלכות אימת משום ואי

 אונס קטנה ופיתוי שנים שש בת היחה מדוד הראשון הילד וכשילדה היתה קטנה שבע דנת ס״ט דף דאמרי׳נסנהדרין הא ני׳ע״ס
 ועיין בידוע ד״ה שס סתום' שכחנו כסו שם בסנהדרין תסדא זרג דרגה בפלוגת תלוי זה אך להבועל וגס להנעל נאסרה לא ולכן

 חסד׳דאמר ולרב לפן קודם כן גס גדלות זמן היה ו״ג מולידי׳קודס שהיו הראשונים בדויות כן אם מוליד אינו קטן דאמר דלרנה ברש״א
 נמו *א הוה ולא בצידה תלוי אינו נדלות זמן מ״מ לכן קודם הראשונים ׳גדורות מולידי שהיו. גב על דאף ליה סולי׳אית התס-קטן

 קטנה מיתה לא לשש יולדיז שהיחה שבע בת והיי הנ״ל תירוץ יתכן לא גלידה תלוי דלות ג זמן ראמר לרנה זה ולפי האחרונים בדויות
 ניטה לשמוראת כלשאינ׳ינולה נמתני׳דג-טין דאמרי' מהא כן גס להשיב יש לאשתו נותב כריתות דנט השני התירוץ ההו׳ועל בפעם

 הפעוטות לעונת דווק׳שחגיע ובעי' סי׳קמ׳יא לקמן הוב׳דעחו וכן להתגרש יכולה אינה אביה אפי׳ע״י רש״ישס ולדעת להתגרש א״י
 אמרי׳עד ס' ונוף להתגרש א״י הפעוטות מעונת בפאות אבי׳אנל בקידושי מתגרשת קטנה וכנגדן מקיז מקתן הפעוטות כדאמרי׳התא ,סיגי זיאוי

 שנע דבת הנ״ל סוגי' וכפי' לשש קורס הפעוטות עוכת מלינו לא אמוראי לכולהו כו׳ועכ״פ שנע נבר שית כנר הפעוטות עונת כמה דנחובוח
 פחותת שמית׳ וכיון ינ״ח עד מעל הולד תלינן שהרי לכן קורס אתת שנר. אוי־י׳לסלתמה יצא הפחות ולכל מדוד כשילדה שש בת היתר. ?' 3'ישי1 'ט

 כן אס לכן קודם גולות זמן היה הראשונים בדורות דלדידיה פפיר אתי לרבה אך אביה ע״י אפי' להתגרש יכולה היחד. לא שש מגת התופ׳בשגת
 ולפי גיטה לקבל יכולה בל־דהוהית' תלוי גדלות חמן הית׳גיולה מ״מ שש בת *א היתה שלא גב על שאף להתגרש יכולה שפירהיתה ני יף

 6קוד הראשוניסלאהי׳ בדויות גדלות הנ״לפליגינפלוגת׳דרנהור״תדלשינוי׳קמאס״לכר״יזדזמן תירוצים שני דהנך לומר יש זה
 וליבה קטנה משוס-פיתוי הוה אורם מתרץ ולדידי׳ להתגרש יכולה היתה שלא כותב כריתות גט כתירוץ א״ל כן ואס עתה הוא מאשר

 בשבת התום' קושיח שפיר מיושב ומהשקא . להתגרש יכולה שהיתה כותב כריתות דגט השני תירוץ ולדידי׳א״ש דאונם תירוץ יתכן לא
 הוא היה 5עכ״ היה אמרי׳אונס סנ״לואי התירוצים •ושני כאת׳ ע״כ להוכיח יש תשונה שעשה לאחר מעכבה דוד שהיה דממה הנ״ל

 איכא בה לך יש ליקוחין לקחת" הנביא דא״ל מסה מוכיח והשתא כלל חוטא היה לא לאשתו כותב כריתות אמיי׳דגט ואי החוטא
 מנטה בה דנעשה לקדשה הי׳יכול לא וזי עדיין אביה שאפי׳היר. כלל קידושין שייכי׳נה היו לא ד*״כ הטנה היתה שלא ע׳׳כ לסישסע

 היה גדלות דזסן לרנה דס״ל וכסו שגדולההיתר. צ״ל ליקוחי׳ע"? לונה ומדקאת׳שיש אורי׳במלתמה מת אשר אתרי האג בחיי יתומה
• כלל חוטא היה שלא כץמוכח אס ב״ד היוצ׳לסילחתת דכל וצ״לכתירוץ הוא נתייוצ׳דאונה ל״ל הית'ע׳׳כ דגדולר. כן ואס לכן קודם

 ע״ס י״ל הנ״ל וליפי מהפך לשון סא• המערשיס נזכוחי׳ינו'ודקדקו ודרש מהפך מדוד ר׳דאתי דקאמר מה גס ליישב אמרתי דרוש ובדרך
 ופרי׳ההוא גן לכן ולא !3 יהי׳לאיש כי דכתיב וסויה סורר בן נעשה בנו שהולי׳אין דאר"חקטן אהא הגי׳ל דאסרי׳נסוגי׳דסנהדרין מה

ועוין' ש״ס נן לאיש מאי לאיש בן יהי' כי קרא לימא כן ומתרךאס איש של לגבורתו הסמוך גן גן לאיש דירים א״ר לי׳לכדר״י נזיבעי
לאיש בן כתיב כ*ו1
כואב נייחות דגט ו

 מהלך דקאמר והיינו תלי׳בלידה גדלות דומן מולי׳סדס״ל אינו דקטן !
: לאיש יהי׳נן כי נתיב כ*ו המקרא דמסרם

 הוציאה אס מ״ס להוציאה אותו מפין אין דלהנעל עלנב אף מהבועל תצא שאסרו מקום כל 8 דה נ״ל * כתובה א^3 (יג )
 שתצא אנטען דקאי כפשוטו לפרש אין אבל הטעס שם ועיי{ מה״א פכ״ד הרינ״ס כתב וכן כימגה בלא תצא מדעת!

 וסייעתו הרסנ״ם לדעת ול״מ כתובה לה לתת וחייב מסיו מוציאי׳אותה ונשאה ענר אס וודאי אפי׳ננועל דנ"ל כתובה ממנונלא
 חיזוק צייני' סופרים דדגרי משוס הוא כתובה לענין לאוין לחייבי שניות שנין החילוק טעם •וס״ל כחובה לה אין לכהן דפ״לדחלוצה

 אמית הו' אם ונין להנועל סוטה ספק 6ינ״ צריכי׳חיזוק אין תויה דדנרי כתובה לה דיש סדאוריית׳ודא׳ שאסורה לגועל סוטה כן אס
 מרגילה הו' אם הו'נין והחילוק וס״ל כתובה לה יש לכ״ה דרולולה הפוסקים אפי׳לדעת *א כתובה לה יש ענין בכל שקר או שזינתה

 לבעל בסוטה אפי' פהיי עמו שוינתה אחיי לה הוא דגנאי משום מיגילחו היא ילאו נ״ל לנועל סוטה מ"מ מרגילתו היא או
 לה יש דודאי לנועל סוטר. כ״ש נו׳ מתי׳ ולר׳ נד״ה שם התוספת שכחנו וכסו טעמא מהאי סיגילתו דאינה ״ה9 דף ביבמות אמרי׳
: כתובה לה יש ולכן ממילתו ואינה גנאי ,
 דאו לא אם שאפי׳ המרדני דלדברי הב״י וכתב וחקירה שצייכי׳די־ישה נפשות לדיני לה דסדמינן * ותקרי. ר*שה1 .ו )יי

נא׳• שיראו העדים שא״צ ממונות לדיני לה דמדמינן נראה כן מצטרפי׳אס אפ״ה אחת בבת הטומאה או הכיעור
 יישוב ואבתילריך הפא שייך לא וזה דלת תנעול שלא משוס *א לריכי׳דו״ח דמדאורייח׳אפי׳ד"מ שאני וחקירה דרישה לענין אבל

 אס האי הוי לא האי דחזי גבדטומאה על מלטרפי׳אף דע״ט דקיי״ל וכיון חודש ובאיזו ■ום ובאיזו שעה באיזו הם חקירות משבעה דהרי
 היה מי או מקום באיזו סנחישי׳זא״ו כשהם דנ׳ס י״ל בעלה על נאסרת זה את אפי׳מכחישי׳זה הלא *ו מחקירות נסק׳מיניר. מאי כן

 וטומאה אמת ששניהם לומד דיש כמוכחש;ס נידוני' אין שעה ובאיזו יום באיזו חוקיי׳אותם אנו אין שאם בדיקות מיני בשאר או הנועל
 דעדוחן שעה ואיזו יום באיזו א״י כשאח׳אמר לומרדנ״מ אויש בסוכיזשיס החודשיהוו או היום כשמכוונים אבל האי חזי לא האי דיזזי

: בעלה על נאסרת ואינה נטילה
 גירשה ונכרית משפחה דהנטען אמחני׳ בירושלמי דאמרי׳ נתשונ׳חהא הישנ׳א נתב זה דין • לחזור אסורה גירשה )*י(

הא נניס לעז ומשום ממנה גנים ל) כשיש דוקא משמע בניה על לוזה נמצא לא כן אוסר אחה אם שיחזיר מהו
 ל״ב כלל בתשובה הרא״ש ס״ש על הנ״ל הירושלמי מן קצת קשה וגס הירושלמי של זה דין השמיטו הפוסקים ושאי יכנום לא הכי צאו לשק יישוב

 לחושעלהבנים לעזכזה מצינו ריית'היינומןהנטעןדלא3ישלהבניסד ףוהרמב״ס-שכתנחיגס"קה׳דמפרשיס הרי עלפי ותמה לדעת היחש
נן לומר יש איש אשת על מטען גגו ק ואס הנטען סן הגנים של הנ״לדסונחלהדי׳יחיישי׳ללעז הירושלמי ראה לא <איך הנטען מן המסקים

ועיין

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס115 מס עמוד מאיר אברהם בן צבי חיים נח ברלין, ארזים עצי
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גז יא סימן אישות הרכות העור אבן ארזים עצי

 לא 1א ממנה דנים לי יש נין חלק להתזיר׳ולא סוחר וגירשה כנסה שאם הנ״ל בדין הרשב״א נשם שכתנ סי׳ט״ו פ׳ניצי ניש״ש ועיין
 מר. ע״פ הנ״ל המשקים לרעת מהירושלמי דל״ק ונ״ל הנ״ל הירושלמי לשון יישוב לדידי׳צריך וגס נשמו הנ״י שכתב מה הפך והוא

 הא ומתרץ ר׳נחמי׳ דברי גרים אשהנו׳אינן לשש שנתגייר ורמינהיאח׳איש מיה׳הויא גיורת הא אמתני׳הנ״ל דאסרי׳בסוגי׳דיבמות
 ונתנו ה:'לכתחלהנמיומזרץ,ששושרר"אהסרממךעקשותפהפ)׳ אי ופריך הש גרים כולם כדנריהאומר הלכה כו׳ עלה איתמר

 אנל איש לשם נתגיירה דשסא היא גיורת וספק משום ימוש לא דלכתתלה שפיר גמורה גיורת דאינה דאא״ב א״ה ׳ה ר התוס׳שם
 נניס לעז חשש ומשוס ׳ל וש והימנ״ס הרי׳ף על שחולק ה:״ל 'ש היא דעת שפיר ניחא כן ואם זה חשש משום להחזיר א-ן בדיעבד

 יכגו׳לכתחלר. ילא דהש״ס כש״ד יל דש לומר יש להירושלסי אבל פסול שום בבנים אין אמת הוא אם יאף משום הנטעןאיןלהקל של
 בניס לה ויש גירשה שאם שפיר יעז״ק זה חשש משוס להחמיר דבדיענ׳אין רק הוא גיורת דלאו כמ״ד וס״ל ש גיירקלששארשמא^נח

 שפתה כולי הס ממנה לו שיש וננים היא גיוית דלאו ש״מ להחזיר חכמים תדאסרוהו למיתר דאתי נניס לעז שמותרלהתזיר׳משום
שאס היש״ש כדעת לומר יש שפיר שפתים לזוח חשש יק נזה ואין הן גרים דכולן להלכה דש"ל דילן להש״ס כן ואס כסותן ונכרית

_ ___________; השניים בנישואין שפתים לזית כאן אין הנישואי׳היאשיניס אקר שגירשה דכיי) להחזירה מותר גירשה____________,
נאונס כסו לכנוס רחצוה אומרים ויש שפתים לזות משום לכנוס יאסור אומרים שיש ריעות שני שם הרא״ם הסנזי׳כתב על ובגטען

 שני ביאור על וגרעסנטען פית איסור חשד כאן שיש לכנוס אסור לכ״ע ווסת לעונת הפנוי׳שהגיעה עם והיש״שפתנדנחשד ומפתה
 3הדיעו׳שכח היינו השפחה על בנטען ■שפתיםדאמרי׳ דלזוח כסירש״י נאוסרי׳ס״ל דיעת הנ״ל נ׳הדיעוח מחלוקת לפרש נראה ולי ע״ש השפחה
 ודלא הרא״ש היינו שפתים דלזויז בתשוב' יא שפי׳הישב כמו ולהמת־יי׳ס״ל זה טעם שייך הפנוי' על בנטען גס כן ואס אמת היה שהקול שיאסרו
 כהיש״ש לוהי יש כן אס ה״ה מדברי נראה וכן שפתים ללזות חיישי' מ״ס הס גרים ז־כולס גב על דאף ונשתחררה נתגיירה שבשבילכך שיאסרו

 לבועל דאשורה איש אשת על בנטע( כמו ננישואי׳הויו איסור יש אמת הוא הקול שאם במקום או שפתים ללזות לחוש יש רדוק׳בכה״ג
 הוא שאם כלל לאסור אין עבירה ושעשה הי׳אמח שהקול שיאמרו פזי. שפתים לוות משוס אבל חשדא משום שאסר המעי׳לחכם ער או

 לדי עם חלקי יהא אמרו הרי הו׳ שקר ואס לו מוחלי׳ בה ונתבייש עבירה שעני מי שאמרו כמו הבריות עליו לי׳שירננו עריפא הא אמת
נמי ה״ה כן ואם לכונסה חותר ר,זיו בנישואי׳ איסור חשש שום שאין הפנוי' על דבנטען ס״ל ולכן נו ואין אותו שחושדי'

__________________________________________________; נדחה לעוגת בהגיעה________________________________
אן< לנועל ואשמועי׳שאסור׳ א״א על הר״יוהריב״סדמיייידוקאבנא נשם שכתב ״ימי״״ג5 בהגמ"יי עיין ׳ וענד נכרי 0)״

 להר״י דס״ל ונ״ל שפתים אפי׳בפנוי׳וסשו׳לוות מיידי מהתוס׳שיא כן משמע עליה׳דלא וחלק וענד שהו׳נכלי פי על
הפנויה על דננטען הר״י נשם שם בהגמ"יי חמ״ש נר' ן איסו׳גנישואי׳ו צי כשיש שפחי׳שיא לזית שייך דלא הקודם ״ק8נ כמ״ש והרינ״ס

 ז הנ״ל מחלוקת הקוד׳טעס נס״ק למ״ש סיוע ומזה המחייי׳שכתנהראיש וכדעת שפחיס דלווח חשש כאן אין
והסכים הנ״י וכס"ש כילד ופרק נירושלתי להרשנ״א הימנ״ן שנין הנוסחאות בחילוף תלוי זה דין י ריעני מיקרי א ך )ין(

 מפקינן ועבר נו התרו גטשאס המביא שליח בהשונ׳נדין היא״ש נשם סי׳קמ״א לקמן הטור מ״ש המחמירי׳ע״פ י״-לדעח
 דאינו ןה בנדון משא״כ לו אסור׳ אמת החשש אם גט הסבי׳ דבשליח השפחה על מהת׳לגטען ראיה דאין ונתב עליו חולק והנ׳יח מיניה

 משוס אשתו את במולי׳ בגמרא ואמי׳י הא הטור שהשמיט למה טעם ח׳ ס״ק הקודם בסימן ועמ״ש ובנ״ש ת״מ3 ועיין בעלמא לעז ויא
 עולמית תחזיתה שלא יודע הוי גירושין נשעת לו לומר דקלקיל׳וצייכי׳ טעמא ס״ל דלדידן משוס יזוצי׳היינו אינו ננס שאס רע שס

 ואפי׳ עלמ'3 לעז חשש שיא אינו דקלקול׳נתי טעחא החס שהדי כהנ״ח דלא הנ״י ראי׳לדעת ומזה ההתראה על וענד בו כהתיז דהוי.
 בשני תלוי הנ״ל שבירושלמי הגירסאויז דחילוף ג״כ לומר אפשר שם ולפמ״ש להוציא כייפי'לי' ההתראה על דנעוני לסטור ל ס הפי

 לישנא טעמ׳דקלקול׳ולהך להך דאזלא שמפרשי׳לפוגי׳הנ״ל והיי״ף כפייש״י ס״ל ן שהרמג פ׳כיצד בחידושיו הרשב״א הפירושי׳שכתב
 ״ן<3הרם לי׳כגירס׳ ניחא לא ומש״ה מוציא אינו כנס שאס הש״ס פסיט ואפ״׳ה התראה כסו נז׳דהוה יודע הוי גירושין אמרי׳לי׳בשעון

 דהסוגיא שהסגי׳לפי׳הנ״ל בחידושיו שנתב כמו אב״ד נפי׳הר״א ס״ל ולהרשנ״א דילן אש״ה חולק הירושלמי כן דאס הנ״ל שבירושלמי
שלא אתרו בירושלמי גירסתז לקיים יש שפיר כן ואס נו כהתיז הוי נו׳ולא יודע הוי אומרי׳לו לישנ׳אין ולהך ללישנ׳דכרי-ות קאי

ן מוליאין וכנס יכנום

 שהעידו עדים וכן גט עירי יב סימן
רשאים אם הבער מיתת
סעיפים ר׳ ובו ההיא לישאהאשה

 האתר הער יגן ח ובפג" כפנ״ג זסיאטר שצריך נט המביא
 6וא חשד טשום 'שאנה לא נעלה שסח לאשת שהעיר

 בפני לוסר צריך שאינו גט המביא אבל יוציא לא ננס ( א )
 על נשארה שאיגה ניון איחה לישא טוחר נחתם ובפני ננתב

 מה□ אחר סותר נעלה שטח לאשה המעירים ערים ושני פיו
<יזחר נשניל לחטוא טצוייס שנים שאין (3)אותה לישא

: א זתעצטוסיטןקט נטור ועיין
בשנים דאף אומרים ויש צג( בא״ע שהביא )בתשוב׳הרא״ש הגה

 )הגמי״יפ״י : מזה( ירחיק נפש נעל מ'מ דשרי 3ג על אף
ותוס׳יינמוח( בו וכל מה״ג

 לפני ובאתה לה הפר ולזיח טנעלה שנררההנאה אשה □
'שאנה להחי'לא ח ־ ם לה טצא שלא אס־׳ להתיר' חנם

 ורת״ט יוציא לא ננס ואם שישאנת גרי אסרה יאצזרו שטא
סיאנרק אם זה וטטעם חשירי לא רינא ני אבל טוטחה ביחיד

אותה׳: לישא טייס אתר יגול ד ב בפני )י( חלצה או
טור־זרורה אונחגישו ונתאלמנו לאחרים שנשאו ומלם )

.* להנשאלהכז
 או טחו נך ואחר השעח באותה גשים להם שהיו ונולם ד

בעליהזלנרשןהרי אח שהרגילו הנשי׳הן נחני-שווהיו
 חולי׳וטתו נשותיהן היו ) לכתחילה להן להנשא מותרות אלו
 להנשא סוחרת מהן אחת ונל (דינמית נ"ייפ״ב ל ינגסו( לא
 או בעילר־ז על שאסרה החנם לבו או לה שהעיר הער לבן

 בשביל מבעליהן *הוציאם רלינאלסיחש קרובים לשאר
יג סיס! . קרוביהם

דאמוראי פלוגתא ־ יוציא לא בנס א( > יב סימן
כמ״ד בפילניס׳כיצדוהמסקנ' ׳

 עד ועל גט המניא אשליח גם דקאי הימב״ם ופסק מוציא אינו
 שאסר אוזכס יק קאי דלא הרשנ״א דעת אבל המעי׳נסיח׳הנעל

 נשלית אבל בעלמא רננה זיא אינו אמת החשד אס אף דהתס
 אפי׳בדיעב׳מפקי' איש איסור׳דאשח '3אי אתת החשד שאם ובעד

 הסכיתו האחרוני' כל אבל הישב״א כדעת להחמיר חושש והב״ח
 בתו׳ פלפול ניעת ס1שדעי ראי׳מתזס׳בסוגי׳הנ״ל הנ"ת ומ״ש הש״ע לדעת

 3דנתונו'דנ״ הי׳ניאה לכאורה אמנם ראייתו שדחו ובת״מ בט״ו עיין הרשנ"א
 ושנים מת אומרים כ״דב' דף ראי׳סדבריה׳פ׳נ׳דכחומח להניא

 ומתרץ קאי תלוי באשם ופריך חלא לא נשאת אס מת לא אומרים
 והאדאמרינן ו״הכגוןכו' התום' וכתבו מעדיה לאח ששניסח
 אין מקום דנשוס סעידי׳כן ששנים לא אשתו אח ישא לא הרגנוהו

 דמאר וקשה ע״ש אנשי׳הרבה עם שהרג כלומר חשומ׳כו׳זיא שנים
 דיענן לענין קאי סוצי׳והיזס אינו כנס כמ'ד קיי״ל הרי קשי׳להו

 דלא הישנ״א ס"ללהחוס׳כדעת אי אבל הלא לא נשאת שאם
 ניחא מוציא כנס אם המעי׳אפי' בעד אבל שאכי אחכם זיא קאי

 המכורכם הגאון והרב שהוא נחשונ׳מהררל״א ועיין שפיר
 נראה ולענ״ד התום' לשון ביישוב הרבה נתחבטו וצ״ל מהררא"ב

 נאסר אס אפי' להקשות יש החוס׳מיושבי׳שפירדאכתי דדברי
 שהיה מיייי דלמא להו קשי' דמאי הרשב״א להתוס׳כדעח דס"ל
 אשתו ומחה זו של בעלה מיתת נשהעי׳על אחרת אשה להעד
 א׳'ו ד' בסעיף כמבואר אפי׳לכהתלה מותר דבכה׳יג לזו ונשאה

 האומרי׳לא ב׳עדי' דאיכא כיון קשי׳להו אסוני׳דהתס דדוקא נ״ל
 שמת ומעידים הסכח־שי׳ ב׳עדיס שיש רק א״יו בחזקת ושהיא מת

 מת האומרי' רעדות למימר במקו׳דאיכא דדוקא לומר יש כן ואם
 מת לא האומרי׳ נגד עדות מהני אז בדבר ונגיעה חשד בלא הוא
 לנגיעה דאיכ׳למיח׳ משוס ישאנה הסעי׳לא דעד דקיי״ל כיון אבל

 מוציא אתו יבעלמא גב על אף אותה וכנס כשעבר כן אם בעיות
שיש כיין מת לא האומרי׳ נגד עדותו יועיל שלא לומר לנו יש מ״מ

למ כט
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ל צ" ז יצחק" "פחד בעל למרן הזכרון ספרשלו

 דבריו. נתקבלו לא אם אפילו ישנאה

בחינוך דיעוין להנ״ל ראיה להביא לי ויש

 דהקללה הרמב״ם בשם שהביא דמקלל, ל״ת

 של עצמו וכל המקולל, על כלל פועלה אינה

 עצמו. המקלל משום אלא אינו דמקלל הלאו

 פסק תשובה הלכות דהרמב״ם חזינן ומ״מ
 ריצוי דוקא בעי דמקלל, לאו על דהשובה

 תובעי אמאי חיים החפץ של ולדבריו חבירו,

 דבריו נתקבלו כלא הוה קללה הרי ריצוי,

על פעולה כאן אין הר״מ דלשיטת מכיון

 הר״מ דכונת לומר ואין עיקר. כל המקולל

 בקללה, שיש הבזיון מצד לפייסו דצריך היא

 למינקט להר״מ ליה הוה לא כן דאם אינו דזה
 המבזה בהדיא לפרש לו שהיה אלא מקלל,

 על הוא דהפיוס מזה ומוכרח חבירו. את
שבדבר. הבזיון על ולא הקללה עצם

 החמוד דלא בל״ת חינוך במנחה עוד ועיין

 לחבירו, אדם בין הוה תשובה דלענין שכתב

 בלא כמו דדינה תתאוה, דלא בל״ת כתב ושוב

וצ״ע. תחמוד.

ט.

לפייסו* צריך בחברו החושד בענין

)תשכ״ו(

 שם דאיתא ע״א ל״א דך ברכות יעוין

 מקרא זה וילפינן לפייסו, צריך בחבירו זחושד

 בכשרים חושד אס דממ״נ וצ״ב דעלי. מיוחד

 ואס קרא[, ל״ל ]א״כ לחבירו אדם לבין נחשב

 באמת אמאי לחבירו, אדם לבין נחשב אינו
.׳הגמ דברי בפירוש טובא וצ״ע לפייסו. צריך

 על הקפה חיים החפץ דבעל בזה ונראה

 היא' זכות לכך דדיון בפוסקים דמבואר •הך

 תשפוט בצדק של דאורייתא עשה מצות

 דמשמע אבות, בפרקי המשנה מלשון עמיתך,

 טובה מדה אלא אינו זכות לכך דהדיון ■משם

 דמשנה זה על ותירץ חסידות. של והנהגה

 לא דההם כלל, מכירו באינו איירי דאבות

 יודע אינו שהרי תשפוט, דבצדק דינא שייך
 עשין, ]פתיחה, צדיק או בינוני הוא אם

 דבודאי נימא, נמי אנן אך ומעתה ג׳.[. במ״ח
 בעי עמיתך תשפוט בצדק על דעובר לן ברירא

 היא וטריא השקלא וכל חבירו. ופיוס ריצוי

 הכונה ואין מכירו, שאינו בחבירו בחושד רק
של הטובה ההנהגה על עבר דהחושד באופן

בלשונו. רשימה מתוך *

 דגם מכירו, האינו כלפי אפילו זכוה לכך דיון

 המחייבת הטובה ההנהגה שמצד בודאי בזה
 גם אותו המחייבת היא היא בתחלה, אותו

 אלא חבירו, את לרצות תשובה בשעת

 כלל, עבר דלא באופן היא וטריא דהשקלא
 לה ומשכחת הזו, הטובה ההנהגה על אפילו

 חוב. לצד הנוטים הניכרים דברים בו דראה

 זכות לכך לדונו מחויב דהוא בגוונא דבודאי

 הניכרים דברים מהני לא תשפוט, בצדק מצד

 באופן אבל משפט. כאן אין דאכתי גרידא,
 אלא כאן אין השפוט, בצדק חובת עליו דאין

 שפיר בכה״ג טובה, עין של טובה הנהגה
 דחזא מכירו שאינו באדם לחשוד לו הותר

 העובדא היא והיא הניכרים, דברים ביה
 דברים בה הזא וגם הכירה דלא וחנה, דעלי

 של איסור שום על עבר לא כן ועל הניכרים,

 אצלו היה החשד ואדרבה בכשרים, חושד
 סוך דסוך מכיון דמ״מ אלא גמור. בהיתר

 חובת כאן יש בטעות, היה דהחשד הוברר
 ילפותא לזה דבעי בודאי דא כגון וכל פיוס,

היטב. ודוק מיוחדת.



יצחק פחדשמג

רסח.

מוז״חל!^"!![

תש״ל א׳ אדר ב׳

יקירי,
וברכה! שלום

 בזה נא קבל קורת־רוח. לי גרם מכתבך כי להודיעך עלי כל ראשית
עבורו. חן תשואות

 שזינתה בלבו וסובר חובה לכף אותה דדן איירי "אי כותב: הנך
 הללו בדינים כי לך דע יקירי, במזיד". שקר לומר רוצה אינו תחתיו,א״כ

 הנפסקת ההלכה עצם הוא רזה שקר. של להזדה צריכיבדבלל אנו אין
 ההזדה היא זו הרי תשפט, בצדק על במזיד שעבר דכל חיים" ב"חפץ

 הרע כלשון נפסק שענינה הנביאה מרים והרי ורכילות. דלה״ר באיסור
 על שעברה שמכיון אלא אתה. שהצדק בלבה שסברה בודאי במזיד,
 גם שוב באיסור, היה רבנו משה על החובה שמשפט תשפט,י בצדק

 שקר כאן היה אם כלל לן איכפת ולא הרע. בלשון כהזדה נידון דיבורה
לא. או במזיד

 דיודע דאיירי לומר דצריך "ופשוט הלשון: בזה דבריך מסיים והנך
 להם אין אלו דברים עליה." רע שם להוציא שרוצה אלא זינתה שלא
 לבוא אפשר ואי בתורה, שלמה פרשה הוא רע שם המוציא כלל.דין מקום

 היה דאם שבלבו. להדברים בנוגע עסקינן במאי הכא של באוקימתות
 אז כי - זינתה, שלא ידע שבלבו או שזינתה חשב בלבו אם לדעת עלינו

 שנעשה מה ידעינן דמנא כלל. להתקיים רע שם מוציא לדין לו אפשר אי
 כך ובין כך דבין שלו. שבלב בדברים הבדל שום לנו שאין אלא בלבו.

וכנ״ל. במזיד. רכיל תלך לא על עבר
בתורה, חיילים והגבר ואמץ חזק

הוטנר יצחק

.,ג מאמר שבועות יצחק פחד עיין ו
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יצחק פחד

 אסרנו הלא כיפור. ליום ההמתנה את המחייב הטעם

 בצדיקים שאמרנו וכשם הגמד. הוא השנה ראש הבא העולם לחיי שבמגע

 כמו ליום־כיפור; המתנה של עני׳ן אין הבא, עולם לחיי שבנוגע ורשעים

 לאלתר נחתמים ויהיו המתנה של דין בהם נידון לא בבינונים גם כן

תשובת. עשו לא אם ביום־כיפור למיתה נחתמים שהם כדרך למיתת,

 בגדרי יונח רבינו של דבריו בהקדם זח ענין לנו ויתבאר י.

 דיון של החיוב הוא נובע זו ממצות אשר עמיתך. תשפוט בצדק מצות

 אדם לגבי טהג חזה הדין .אין שבודאי יונה רבינו ופוסק זבות לכף

 חובת לכף אותו לדון הוא הדין זח אדם לגבי דאדרבה בעבירות המוחזק

 לכף לדונו מחויבים מ״מ הזכות לצד נוטח שעשה המעשח אם ואפילו

 יסלף רשע, לבית צדיק משכיל בפסוק זו חובה היא ומפורשת חוב.

 דיון של החיוב דהיינו עמיתך, תשפוט בצדק של והחיוב לרע. רשעים

 את העושה האדם אם אופנים: בשני יונח רביגו מצייר זכות לכף

 מעשה עשח אם אפילו אז זכיות רובו בגדר הוא המסופק, המעשה

 הוא, השני האופן לזכות לדונו מחויב מקום מכל לחוב, יותר שנוטה

 אז מחצה, על מחצה כגדר הוא המסופק, חמעשח את העושה האדם אם

 במעשה לא אבל השקול, בספק רק הוא זכות לכף אותו לדון חובתנו

 כי ותמצא יונח ברבינו היטב שם ויעוין לחוב. נוטה צדדין שרוב

 דוקא אבל האופנים, בשני הוא שוה זכות לכף הדיון שעצם אע״פ

 זכות לכף שחדיון בלשונו, יונה רבינו הוסיף הראשון להאופן בנוגע

 דהיינו השני, לאופן בנוגע זה הזכיר ולא אמת". "דרך על לחיות צריך

פירוש. טעון הדבר והרי בינוני. אדם שפעל במעשה זכות לכף הדיון

 אותנו מעמיד יונח רבינו של הזהב לשונו דיוק אמנם יא.

 דבאופן זכות לכף דיון של החיוב סוגי שני בין המקורות שינוי על

 מסופק, מעשה שעשה בבינוני דהיינו זכות לכף דיון חובת של חראשון

 של החובה היא נובעת בו, שקולים וטוב רע של האפשרות שצדדי

 טבועה לחיות הצריכה יפה, בעין ההסתכלות מצד זכות לבף דיון

 דין את המשפט של המאזנים בכפות והמולידה העובד, של בנפשו

 החק דוגמת זח והרי הרע. צד כלפי הטוב לצד והבכורה הקדימה

 ממדת מרובח טובח "מדה הכלל בה נאמר אשר שכר-ועונש, בהנהגת

באם דהיינו זכות לכף הדיון חובת של השני באופן ואילו פורענות".
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קיזיד מאמר
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 היא החובה שאז זכיות, רוב של אדם ידי על נעשה המסופק המעשה

 ים._״_3מרו צדדי־שיקול יוצרת הרע אפשרות אם אפילו זכות לכף אותו לדון
 לגמר?־ אחר ממקור היא נובעת — הטוב לצד מאשר הרע לצד יותר

 מדח. כנגד טדה בהנהגת היא זה, באופן זכות לכף הדיון חובת דטקור

 אשר זה ואדם ורע. טוב תערובות של במצב הוא נמצא האדם דהלא

 כי חטוב, לצד ה ע ר כ ח בנפשו ויצר זכיות, ריבוי של מצב הוא מצבו

 לצד הכרעה של במשקל לקראתו נבוא שאנחנו הוא הדין מן אז

 הכרעת. מדת כנגד הכרעה מדת מדה. כנגד מדה הזכות.
 של תה נטי בכה הבינוני לקראת באים אנו הראשון דכאופן ונמצא,

 "ריבוי לקראת באים אנו השני שבאופן בעוד הטוב. לצד היפה העין

 שדקדק הוא וזה מדת. כנגד מדה משפט של הכרעה בכה זכיות"

 דרך "על :התיבות את השני, באופן להוסיף הזהב בלשונו יונה רבינו

 אח להוציא הכרעה. של דין לנו יש זה באופן שכן, אמת".

והבן. נטית. של הנהגה אלא בו לנו שאין הראשון הןן&ן

 נחתם שהבינוני הגר״א של לשיטתו מכאן אנו חוזרים ושוב .3י

 בעינינו נראה זה דבר והיה הבא. עולם חיי בדין אפילו כיפור, ביום

 ליום־כיפור המתנה אין הבא, עולם שבחיי הגר״א של מדרכו חורג

 של מדבריו שלמדנו לאחר אמנם, השנת. בראש היא החתימה וגם

 עליה שגם עד לעצמת היא מדה ההכרעה פעולת גוף כי יונה, רבינו

 שיטח ולהעמיד לחזור אנו נכונים הנח — מדה, כננד מדח של חחק חל

 חזה, עולם חיי בדין :בידך זח כלל ונקוט במילואה. בוריה על הגר״א

 למעלת זה כל לגו שנתבאר וכמו השנה, בראש הדין חתימת תתכן לא

 לחתימה הכיפורים יום הוא מיוחד הזה עולם חיי שבדיני מפני בדברינו.

 שום הכיפורים ליום שאין הבא עולם חיי דין שאני קביעוחו. מעצם

 הכיפורים יום של מציאותו כן, על כי זת דין לגבי קביעות של יחוד

 הוא הגדול הדין ויום השנתי. בהיקף הגדול הדין יום בחינת לשמש היא

 של דין רק הוא שבו הדיון כל כאשר המתים, תחיית של הדין הוא

 נהי אבל הזה. העולם חיי של המהות היא שזו ונפש, גוף אחידות

 הוא מקום, מכל הבא, העולם בחיי ועונש שכר של דין שום בו דאין

 הנקרא הגמול מקום שהוא הנפשות, עולם של מציאותו גמר הוא

 דלענין הנושאים. לפי מתחלף הענין כן, ועל הבא. העולם חיי לענינגו

אדם נידון ביום שבו מפני השנה, בראש הוא דינם ורשעים, צדיקים

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס111 מס עמוד יואל חיים בן יצחק הוטנר, השנה ראש - יצחק פחד
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חכים כ ו אגרות

 מחייבת, הקדש לשון חכמת וכדומה. *׳ מאד" עד הליצוני "זדים / זדים״ .
 שמספרו "ז" אות כי שמעת גם ידעת והלא מושג. יוצר האותיות צירוף כי

 באה "שבעה" והתיבה המהר״ל(, של )מתורתו שביעה הוא תוכנו שבעה
ענינה ששביעה מפני שמונה, המכונה שלאחריו מהמספר בהבדל היא

נ[234567גה״וז5

 הוא מפורסם כן ועל הצורך. על יותר מובנו ששומן בעוד ;הצורך״ ״כדי
 שבעה שמספר בעוד הטבע על־ מספר הוא שמיני כי המהר״ל בדברי
של האותיות וצירוף וכדומה. בראשית ימי ז׳ .3 העולם של צרכו כדי היינו
החכמה[ !אוונר

 כלומר, השביעה. אחדי הבאה הדלות הוא מובנו "זד", בתיבת ו״ד" "ז"
 .4 הקודמות זכויותיו כל את מאבד הוא זה ידי שעל הראשונות, על תוהה
 כן ועל דל. ונעשה מנכסיו נתדלדל במצוות, עצמו את שהשביע לאחר

 עיקר אשר השטן אותו הוא "זד" התיבה של פירושה כי אומרים אנו
 תרצה )אם הראשונות. על תוהה להיות האדם את להביא בזה הוא כוחו

לעשות(, עליך מה ואדריכך תודיעני דיבורים, להרחבת זה בענין להקשיב
 ?בצדק במצות נתחייבנו הגה כאן. לבאר עלינו אחד ייסודי ועוד

 והשיעור ,6 זכות לכף לדון הוא זו מצוה של פירושה .5 עמיתך" את תשפוט
 האדם של בטיבו תלוי שזה בראשונים מבואר זכות לכף דיון של בזה

 ומחצה־ מחצה־זכיות של מדרגה הוא שלו שהמדרגה מי למשל, הנידון.
 חמשים בו שיש במעשה בו נוהגת זכות לכף הדיון חובת אז עוונות,

 כמבואר ערך. לפי הכל וכדומה, , חוב לצד אחוז וחמשים זכות, לצד אחוז
 הזכויות מצב בערך הם נמצאים הזכות צד של שהאחוזים י. יונה ברבנו

 אדם ע״י שנעשה למעשה בנוגע דק הוא זה כל אמנם הנידון. האדם של
 את תשפוט "בצדק של המצוה אז לזכות, וצדדים לחובה צדדים בו שיש

 אדם. אותו של ערכו לפי הזכות לצדדי להכריע אותנו מחייבת עמיתך"
 חובה שום עלינו אין אז כבר, נעשה הרע שמעשה לנו שמבורר לאחר אבל
נתקן. הנעשה שהקלקול ולתפוס זכות לכף לדון

 בגדר הוא הנידון האדם אם והוא הכלל, מן יוצא יש זה לכלל
 אל בלילה, עבירה שעבר ח ת" ראית דאם לן קיימא שאז חכם, תלמיד*
 חידוש הוא שזה אצלנו מבואר .8 תשובה עשה שודאי ביום, אחריו תהרהר

 שנעשה לאחר אפילו דהיינו, עמיתך", את תשפוט "בצדק במצות גדול
חובת אבל תשובה. כאן שהיתה לכף־זכות דיון של חיוב יש הרע, מעשה

נא. קיט, תחלים 2 קכב. קיט, תחלים 1

מצוה. חנוכה נר ת״ר ד״ה לסוף מצוה נר 3

ה"ג. פ"ג, תשובה, הל׳ רמב״ם 4

ל׳. שבועות 6 טו. יט, ויקרא 5

יט. ברכות 8 ריח. אות ג׳ שער תשובה, שעדי 7

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס81 מס עמוד יואל חיים בן יצחק הוטנר, ומכתבים אגרות - יצחק פחד



יצחק פחד סח

 סוגי כל חכם. לתלמיד ורק אך היא מיוחדת זה באופן זכות לכף הכרעה
 כלומר, הזה, זכות לכף הדיון את לחייב יועילו לא שבעולם הצידקות

 הצדקות במדרגת הוא תלוי זכות לכף לדיון החיוב כלל, שבדרך אע״פ
 שנעשה שנתברר קודם רק זה כל מ״מ - כמבואר הנידון האדם של

 זכות לכף הדיון אז רע, מעשה נעשה אם רק היא וההכרעה הרע, מעשה
 מעשה שנעשה לאחד אבל הנידון. האדם של הצדקות במדרגת הוא תלוי
 ולתפוס זכות לכף לדון אותנו שתחייב שבעולם צדקות שום אין רע,

 בעליה את זכות לכף לדון המחייבת היא תורה ורק תשובה. שנעשה
בבירור. הרע מעשה שנעשה לאחר אפילו

 שאר ע״ג תורה של ממעלותיה אחת היא שזו אצלנו ומבואר
 שבעולם, צדקות משום נובעת אינה התשובה עשיית חזקת כי המצוות,

 התשובה איחור תמצא "לא שכתב ר״י של בלשונו דוק התורה. מן ורק
 בקלים או ברשעים התשובה איחור כתב ולא ". הארץ" בעמי מלבד

 איננה התשובה חזקת אבל לכל, פתוחים תשובה שדלתי בודאי ופוחזים.
בצדיקים. ולא דוקא ח ת" ח, בת" אלא

 הקלקול על התיקון חזקת מולידה שתורה כשם כי תבין האמור מכל
 התיקון על הקלקול חזקת המוליד הזד הוא זה לעומת זה ממש בעבר,
 תורתך, עוסקי ביד זדים הנסים": ב״על חכמים מטבע והיינו בעבר.

 נקטו בדיוק מעטים. ביד רבים חלשים, ביד גבורים כמו ההפך בדיוק שזה
זה. לעומת הזה הם זו שבבחינה מפני זד, המלה בכאן

תורה עמלי של קרנם להרמת בצפיה
הוטנר יצחק

לט,

תשכ״ג. ניסן ט׳ ב״ה,

י יקירי
 אחד ענין על ברבים לחזור לך נזדמן אחדות שנים לפני כי אני יודע

 את אז והבעת תשי״ז? פסח בקונטרס - ד׳ אות - וי במאמר המוזכר
 החטא "כי הנ״ל: הקונטרס מן המועתקים דלהלן הדברים על תמהונך

 שבניו העונש הוא בא זה ועל הבנים, הבטחת על בירור שבקש בזה היה
 הקונטרס. לשון כאן עד שלו". האבהות את לברר יצטרכו

ה׳. אוח סה, מאמר יצחק, פחד עיין ו ג׳. אות א׳, שער תשובה, שערי 9

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס82 מס עמוד {22} (12) יואל חיים בן יצחק הוטנר, :ומכתבים אגרות - יצחק פחד



/£ יצחק- ד פהמב

 והיינו דניאל. של חזונו ידי על אלא נתפרשה לא הסתימות ואותה
 ה״קץ" אבל פקידה, של קץ אלא נתגלה לא ירמיהו ידי שעל משום

 דניאל, של בספרו שנתפרש עד ונעלם חתום באמת היה גאולה, של
כתובים. של מספרם שהוא

—<>—

ג מאמר

א פרק

 הבאר שעל השניה בההגהה ב׳ כלל חיים חפץ בספר עיין א.
 בפניו הרע לשון באיסור המהר״ל שיטת את שהעמיד חיים מים

 פרק הלשון נתיב עולם בנתיבות המהר״ל דדעת גדול. עיון בצריך
 על עובר הוא אין חבירו בפני חבירו על הרע לשון שהמדבר ז׳

 הרי דבפניו משום טעמו, את הטהר״ל שם וביאר הרע. דלשון הלאו
 בלשון. נתלה הזה הרע אין וממילא להרגו, וגם להכותו גם יכול הוא

 כיון בפניו, אומרו שהיה כל בפניו, שלא זה אומר הוא אם ואפילו
 לומר בזה מדקדק אינו והוא הרע, לשון זה היה לא בפניו, היה שאם
 בעצמו הלשון שיהיה צריך כי בעצמו הרע לשון זה אין בפניו, שלא
 הרע לשון זה אין בפניו, אך זה דבר אומר שהיה וזה הרע, לשון

 בלשון תולה זה דבר בפניו, שלא רק לומר מדקדק אם רק עצמו,
 המהר״ל. עכ״ל בלשון, דוקא שתולה הרע לשון שנקרא והוא דוקא.

 יענה דמה גדול, עיון בצריך חיים החפץ מרן העמיד אלו ודברים
 הוד. משה בפני מרים דטעשה דאטר בספרי ר״נ לדעת המהר״ל
הרע. לשון המעשה זה שנקרא התורה בכל מפורש ואעפ״ב

 אחד סוג סוגים. שני הרע בלשון מצינו דהנה בזה ונראה ב.
 שטעון, על מספר שראובן הגנאי של העובדא שקביעות באופן הוא
 דיונים של טכחם עליה לבוא שנצטרך טבלי ברורה, קביעות היא

מחובות נובע איסורו שאין הרע, לשון של סוג הוא זה ושיפוטים.



מג יצחק פחד

 ישנו ועוד עליו. מספר שהוא זה כלפי להמספר לו שיש מיוחדים
 שראובן הגנאי של העובדא, קביעת אשר הרע לשון של שני סוג

 פיהם על אשר ושיפוטים מדיונים תוצאה היא שמעון, על מספר
 הרע לשון של זה ובסוג גנאי. של לעובדא הזו העובדא נקבעה
 מספר שהוא זה כלפי להמספר לו שיש מיוחדים מחובות נובע איסורו

 בצדק של עשה ממצות הוא נובע הרע לשון של הזה הסוג עליו.
 לשפוט דאורייתא עשה מצות שיש מפני דהיינו עמיתך. תשפוט

 דלפי הנשפט. להאדם בהתאם הוא מתחלק הזה והשיפוט זכות. לכך
 הזכות, כך היא מתגדלת זה, לעומת כן הנשפט, של זכיותיו ריבוי

 לכך חבירו את הדן ואדם במשפטו. בה להשתמש צריך שהשופט
 חובתו ומספר הולך והוא זכות, לכך לדונו מחייב שהדין במקום חובה,

 זו הלכה ונתבררה הרע. דלשון בלאו עובר זה הרי לאחרים, זו
ז׳. סעיך ו׳ כלל חיים חפץ בספר

 אינם הללו, הרע לשון סוגי שני כי בזה, לדון לנו ויש ג.
 יסוד שגם אלא איסורם, של לה״היכי־תיטצי" בנוגע רק מתחלקים

 הרע לשון של איסורו כלליות דהרי בהחלט. הוא שונה איסורם
 מתפרש רכיל תלך דלא בחבירו. המרגל בשם בפוסקים הוא נגדר
 הוא כולל ריגול ומעשה ריגול. מעשה עושה היינו רכיל דהולך הכי

 וחולשה זה מום גילוי ואח״ב החולשה, ומקום המום מציאת :תרתי
 שהמום דבאופן מהר״ל, שיטת של חידושה הוא וכאן להזולת. זו

 שכן לאחרים. הגילוי הוא הריגול, מעשה עיקר אז וגלוי, ברור הוא
 זה על לומר אין החולשה, וראיית המום אודות על הידיעה עצם

 האיסור עצם כן ועל דממילא, מידי הוא שהלא ריגול, מעשה שהוא
 לאחרים. הגילוי בשעת אלא מתחיל אינו זה מסוג הרע לשון של

 תשפוט בצדק ממצות הנולד הלשון־הרע סוג הוא לגמרי מזה שונה
 שהדין במקום חוב לכך הדיון דעצם להיפך. הענין הוא שם עמיתך.
 בעצם בו יש שכן ריגול, למעשה נחשב זכות, לכך לדון מחייב

 וקביעות מומין חיפוש של מעשה הדין, כנגד חוב לכך ההכרעה
מזה. גדול ריגול מעשה לך ואין התורפה. מקומות

 של דעובדא הגופא הרע, לשון של זה דבסוג ונמצא, ד.
תנאי שיש אלא לאחרים. הגילוי לפני כבר נמצא ריגול, מעשה



יצחק פחד מב

 והיינו דניאל. של חזונו ידי על אלא נתפרשה לא הסתימות ואותה

 ת״קץ" אכל פקידה, של קץ אלא נתגלה לא ירמיהו ידי שעל משום

 דניאל. של בספרו שנתפרש עד ונעלם החום באמת חיה גאולה, של

כתובים. של מספרם שהוא

♦

ג מאמר

א פרק

 הבאר שעל השניה בהחגהה ב׳ כלל חיים חפץ בספר עיין א.

 בפניו הרע לשון באיסור הטחר״ל שיטת את שהעמיד חיים מים
 פרק הלשון נתיב עולם בנתיבות הטחר״ל דדעת גדול. עיון בצריו

 על עובר הוא אין חבית בפני חבית על הרע לשק שהמדבר ז׳

 חדי דבפניו משום טעמו, אח המחר״ל שם וביאר הרע. דלשון הלאו

 בלשון. נחלה הזח חרע אין וממילא להרגו, וגם להכותו גם יכול הוא

 כיון בפניו, אומרו שחיה כל בפניו, שלא זח אומר הוא אם ואפילו

 לומר בזח מדקדק אינו והוא הרע. לשון זח חיה לא בפניו, היח שאם

 בעצמו חלשון שיחיה צריך כי בעצמו חרע לשון זה אין בפניו. שלא

 הרע לשון זח אין בפניו, 8אן זח דבר אומר שחיה וזח חרע, לשון

 בלשון תולה זח דבר בפניו, שלא רק לומר מדקדק אם רק עצמו,

 חמהר״ל. עכ״ל בלשון. דוקא שתולה הרע לשון שנקרא והוא דוקא.

 יענה דמח גחל, עיון בצריך חיים החפץ מרן העמיד אלו ודברים

 חוח משח בפני מרים דמעשח דאמר בספרי ר״ג לדעת תמהר״ל

הרע. לשון המעשה זה שנקרא חתורח בכל מפורש ואעפ״ב

 אחד מוג סוגים. שני הרע בלשון מצינו דחגח בזח ונראה .3
 שמעה• על מספר שראובן חגנאי של חעובדא שקביעות באופן הוא

 חונים של מכחם עליה לבוא שנצטרך מבלי בתרח, קביעות היא

מחובות נובע איסורו שאין הרע, לשון של מוג חרא זח ושיפוטים.
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מג ג מאמר

 ישנו ועוד עליו. מספר שהוא זח כלפי להמספר לו שיש מיוחדים

 שראובן הגנאי של העובדא, קביעת אשר תרע לשח של שגי סוג

 פיהם על אשר ושיפוטים מדיונים תוצאה חיא שטעון, על מספר

 תרע לשח של זה ובסוג גנאי. של לעובדא חזו חעובדא נקבעת

 מספר שחוא זה כלפי לחמספר לו שיש מיוחדים מחובות נובע איסורו
 כצדק של עז^ח ממצות חוא נובע חרע לשח של חזה הסוג עליו.

 לשפום דאורייתא עשח מצות שיש מפני דהיינו עמיתך. תשפוט

 דלפי הנשפט. לתאדם בהתאם הוא מתחלק חזה והשיפוט זכות יכן*

 הזכות כף חיא מתנדלת זח, לעומת כן חנשפם. של זכיותיו ריבוי

 לכף חבירו את הדן ואדם במשפטו. בה .להשתמש צריך שהשופט

 חובתו ומספר הולך והוא זכות לכף לדונו מחייב שהדין במקום חובה,

 זו הלכה ונתבררה הרע. דלשון בלאו עובר זח תרי לאחרים, זו

- ז׳. סעיף ג׳ כלל חיים חפץ בספר

 אינם חללו. הרע לשח סוגי שני כי בזח, לדון לנו ויש ג.
 יסוד שגם אלא איסורם, של לה״חיכי-תימצי" בנוגע רק מתחלקים

 הרע לשח של איסורו כלליות דהרי בהחלט. חוא שונה איסורם

 מתפרש רכיל הלך דלא בחבירו. המרגל בשם בפוסקים הוא נגדר

 הוא כולל ריגול ומעשה ריגול. מעשח עושה היינו רכיל דהולך חכי

 וחולשה זח מום גילוי ואח״ב החולשה, ומקום חמום מציאת :תרתי

 שהמום דבאופן מחר״ל, שיטח של חידושה הוא וכאן להזולת זו

 שכן לאחרים. הגילוי הוא הריגול, מעשה עיקר אז וגלוי. ברור הוא

 זה על לומר אין החולשה, וראיית חמום אודות על הידיעה עצם

 האיסור עצם כן ועל דמטילא, מידי הוא שהלא ריגול, מעשה שהוא

 לאחרים. הגילוי בשעת אלא מתחיל אינו זח מסוג הרע לשון של

 תשפוט בצדק ממצות הנולד חלשוךחרע סוג הוא לגמרי מזח שונה

 שהדין כמקום חוב לכף הדיח דעצם להיפך. הענין הוא שם עמיתך.

 בעצם בו יש שכן ריגול. למעשה נחשב זכות, לכף לדון מחייב

 וקביעות מומין חיפוש של מעשת הדין, כנגד חוב לכף ההכרעה

מזח. גדול ריגול מעשה לך ואין התורפה. מקומות

 של דעובדא חגופא הרע, לשח של זח דבסוג ונמצא, ד.

תנאי שיש אלא לאחרים. הגילוי לפני כבר נמצא ריגול. מעשה
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יצחק פחד מד

 הוא וכן לאחרים. מתגלה כשהוא אלא נשלם שאינו ריגול, כמעשה
 הראשון, דכפוג הנ״ל. הרע הלשון סוגי שני של האיסור ביסוד ההבדל
 מגלה שהוא בשעה אלא מתחיל אינו האיסור של דעובדא חגופא

 אלא לאחרים הגילוי אין הרע, לשון של השני בסוג אבל לאחרים.
 לכ!ש השיפוט עצם נעשה הגילוי ידי שעל האיסור, בהשלטת תנאי
היטב. והבן מתחיל. הוא מאז איסורו ועיקר למפרע. ריכול מעשה חוב

 הרע לשון איסור שאין בטעמו כתב חטחר״ל וחנה
יכול הוא הרי בפניו, שהוא דכל משום היינו כפניו, העאי כשמספר

חחכמח• אוצר

 שבכל משום כזה. םברתו עומק לפרש ונראה להרגו. וגם להכותו גם
 למחר״ל, ליה וסבירא ומלחמה. קטמה של ענין זח הרי כפניו, שהוא

 המלחמה מצרכי הוא דהריגול דסתרי. תרתי חם וריגול דמלחמה
 המלחמה. מעשה גוף הריגול אין אופן כשום אבל הקטטה, והכשר
 מעשה בשם הוא נגדר הרע ,לשון איסור של עצמו דכל ומכיון
 גוף מעשה הוא כפניו דכל בפניו. לאוסרו לנו אפשר אי ריגול,

ריגול. משם מפקיע הוא מלחמה ושם המלחמה.

 מתיישבת חמחר״ל על חיים החפץ מרן של קושיתו ומעתה ו.
 הרע, לשון משום בו אין דבפגיו המהר״ל כתב לא כאן דעד ברווחא.

 שהוא שבו, ריגול מעשה דעיקר הראשון, מהסוג הרע בלשון אלא
 לחמחר״ל, ם״ל שפיר ובזה הגילוי. בפעולת אלא אינו איסורו גדןפ

 של השני בסוג אבל שביארנו. וכמו ריגול, חובת כאן אין דבפניו
 בשעת כבר נעשה הריגול מעשה של דעובדא שחגופא הרע, לשון

 התנאי השלמת אלא כאן, אינו והגילוי חוב, לכן! והמשפט הדיון
 המהר״ל לשיטת מקום אין בודאי בזח למפרע, עמר הריגול ידו שעל

 תורת כאן אין בפניו הגילוי דמצד דנחי הרע, לשון כאן אין דבפניו
 בשעת ריגול לתורת כלל צריכים אנו אין בכה״ג הלא אך ריגול,

 לאוסרו בכך סני שיהיה, איזה יהיה גילוי כאן שיש דכל הגילוי.
 דהדיון חיכי כי אלא לגלוי צריכים אנו דאין הרע. לשון משום

 לדעת אפילו ובזה למפרע. ריגול כמעשה יחשב חוב לכן? והמשפט
בפניו. אפילו הרע דלשון בלאו עובר חטחר״ל
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מה ג מאמר

 דבודאי דמרים. ממעשח חמחר״ל על חחשגח בזח ומסולקת .1

 של דחלשון־־הרע הרע. לשון של השני מהסוג חוא דמרים מעשה

 לדון לת שהיה עמיתך, תשפוט דבצדק מהמצות הוא נובע מרים

 שלא ובין בפניו בין הבדל שום אין דא, כגון וכל זבות. לבןת משח את

בפניו.

 חיים החפץ מרן של השניה ההשגה גם בזח ומיושבת ח.

 שם מוציא בפרשת דספרי הברייתא מן שם השיג דמוץ הטחר״ל. על

 אלא דברים אומר שאינו מלמד לקחתי, הזאת חאשח את ואמר רע,

רכיל. תלך דלא מקרא הוא רע שם מוציא אזהרת והלא בעמידתה.

 של דבריו תוכן כאן עד תרע. לשון איסור נוהג בפניו דגם אלמא

חיים. החפץ

 אלימתא להשגה פתרי אשכחנא לעיל לנו שנתבאר מה ולפי ט.

 רע שם דמוציא י״א. הלכה בתולה מנערה פ״ג רמב״ם דיעוין זו.

 הבאת ומלבד תחתיו. שזינתה עדים מביא אם אלא חורה חייבתו לא

 זו שטענתו אלא תחתיו. שזינתה טוען עצמו מצד הוא גם העדים

 וגם בתולים. מצא שלא טענתו מחוך לו היא באח תחתיו שזינחת

 לפי והשתא היטב. שם עיין מתפרשים. חם חכי ו׳ בחלבה דבריו

 נפקא רע שם מוציא דאזחרת דאמרינן דחך נראה חמחר״ל שיטת

בתולים. לח מצא שלא טענתו על הבונה אין רכיל, תלך מלא לן

 זה אומר שהוא מכיון רכיל, כהולך נידון חיה לא חזה חנגאי דמצד

 המוציא של שהרכילות אלא חיים. בחפץ מה של וכחשגתו בפניה.

 מפני טוען הוא זו וטענתו תחתיו, שזינתה בטענתו הוא רע. שם
עמיתך, תשפוט בצדק על בזה עבר דבודאי בחולים. לח מצא שלא

 יש וממילא כשרות. חזקת לו יש כשר ישראל כל זח לענין שחרי

 ונמצא מישראל. ואחד אחד כל כלפי חוב לכך דיון של איסור כאן

 תשפוט בצדק עבירת 'מצד הנולד גנאי הוא תחתיו זנות של זח דגנאי

 לשון של איסור יש דמהר״ל אליבא נם גוגא, כחאי ובכל עמיתך.

בפניו. אפילו הרע

 של שיטתו על השניה החשגח בישוב לומר יש ועוד י.
במדבר אין חמחר״ל דלדעת דהא לנו נתבאר לעיל דחנה חטחר״ל.
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יצחק פחד מו

 אין שבפניו, דכל משום הוא הרע, לשון איסור משום חבירו בפני

 שיטת של ענינה סוף זו סברא דאין נראה אמנם ריגול. דרך זח

 לשונו דזה דברים. בה שהוסיף להמחר״ל דמצינו הנ״ל. המחר״ל

 ולהרגו להכותו יכול לפניו הוא שכאשר ז׳ פרק הלשון בנתיב שם

 הרע, לשון בעצמו הלשון שיהיה צריך כי בלשון, נתלה זה ואין

 רק בעצמו. הרע לשון זה אין בפניו, אף זח דבר אומר שחיה וזה

 בלשון תולה זה דבר בפניו, שלא רק בפניו יאמר שלא מדקדק אם

 חמהר״ל. של עכ״ד בלשון. דוקא שתולה הרע, לשון שנקרא והוא דוקא.

 והמקור מקורם. ידיעת לאחר אלא מתפרשים אינם הללו חמהר״ל דברי

 ,ע״א ט״ו דף חתם דחנן דערכין. המשנה הוא המחר״ל של לשיטתו

 נמצא מאח. נותן רע שם והמוציא המשים, נותן והמפתה האונס

 למחר״ל, ליה סבירא ובזה יעו״ש. מעשת העושה מן חמור בפיו האומר

 בפה שהאומר באופן אלא מעשה, מעושה חמור בפח האומר דאין
 שאפשר פעולה פועל בפה האומר אם אבל להפה, המיוחד דבר פועל

 ב״חיכי־ אלא פה, בתורת בכאן נידון הפה אין שוב במעשה. גם לפעול

 הוא חמור כי זה על לומר ואין בפח. שנעשה מעשת של תימצי"

 משתמש בפח האומר שאין מכיון מעשה. מעושה יותר בפה האומר

 גם יכול שבפניו דמכיון הטהר״ל כתב כן ועל פח. בתורת בפה

 תולה בדיבורו מזיקו שהוא ההיזק אין שוב להרגו, וגם להכותו

 מחר״ל. של כלשונו בעצמו. הרע לשון זח אין וממילא דוקא. בלשון

 ריגול. למעשה נחשב הוא זה דוקא, בפניו שלא לומר דמדקדק ורק

 חח בלשון, תולה נחשב זה לכן דוקא, בפה אלא ריגול שאין ומכיון

 דלא בערכין, שם המשנה שסיימה הוא חה בעצמו. הרע לשון הוא

 דמעשה משום מרגלים. במעשה אלא ישראל של דינם גזר נחתם

 לעיל. לנו שנתבאר וכמו הרע. לשון איסור של גדדו הוא הוא ריגול

 כמה עד ותראה ב' דפרק בסיומא הלשון נתיב בטחר״ל היטב ועיין

המהר״ל. של שיטתו בביאור הדברים חם נכונים

 דבפניו מתר״ל קאמר לא כאן דעד ברור נראה זח ולפי יא.
 דיבורים בסתם הוא שחבפניו באופן אלא הרע, לשון איסור ליכא

 יכול הוא שבפניו דמכיון תפסינן שפיר שבזה להכירו, אדם בין של

 נקרא זח אין בפח, מזיקו כשהוא אף שוב במעשה, ולהזיקו לצערו

זה ואין בלשון, תולה אינו וממילא לפח, המיוחדת פעולה פועל
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מז ג מאמר

 בבית־ מענה בתורת בפה מזיקו משא״כ כנ״ל. בעצמו, הרע לשון

 טענותיהם לשמוע ורק אך הוא מיוחדת ישיבת־חדיינים הרי דין,

 לחשתט־ מתחלתו הוא מיוחד הזה דהמעמד ונמצא דברים. י הבעל של

 טהתיחסותח כלום גורע ת״בפגיח אין ושוב פה, בתורת הפח של שות

 הרע לשון וחור. בלשון, תולה זה והרי דוקא, פת לתורת הטענה של

 בתורת בא עליה אומר שהוא שחגנאי רע שם במוציא ולחכי בעצמו.

 לשון איסור על עובר שפיר הוא הרי דין. בבית דבר בעל של טענתו

 בעמידתה. אלא דבריו אומר דאינו דספרי ברייתא לפי אף הרע

 חיים. בחפץ מרן של השניה מהשגתו נם מהר״ל שימח ומיושבת

היטב. ודוק

ב פרק

 החילוקים עיקר הפרשה. בלימוד אנו ממשיכים כך ומתוך יב.

 נביאים שאר של הנבואה מדרגת ובין משה של נבואתו מדרגת כין

הכתוב: לשון וזה חזה. החטא על שנאמרו התוכחה מדברי למדנו

 לא בו. אדבר בחלום אחודע אליו במראה השם נביאכם יהיה אם

 ומראה בו אדבר פת אל פח הוא. נאמן ביתי בכל משת עבדי כן

 לחדיא מורה מקרא של ופשוטו יביט. השם ותמנת בחידות ולא

 לחחילוק -שייך כן נם הוא בו אדבר פח אל פח שנאמר חך גם כי

 שאר של נבואתם מדרגת ובין רבינו משה של נבואתו מדרגת בין

 הכוונה פה אל פח דבאטרו שכתב כן. פירש לא שברש״י אלא נביאים.

 למשה לו נאמר שבזה עמדי עמד פח ואתה לו שנאמר מה על היא

 הכתוב הלא בתמית אריח בגור המחר״ל בזח עמד וכבר הפרישה. ענין

 מתקשר זח אין רש״י ולפירוש הוא נאמן ביתי בכל להדיא אומר

בו". אדבר פה אל "פח המאמר של הכוונה עם כלל

 לעולם בא לא החטא של עצמו שכל התפיסה לפי אמנם ע.

 דחנח יסה. מתפרשים הדברים זכות, לכף הדיון מניעת מפני אלא

 משח שעשה הדברים מן היא משח של דפרישתו אטרינן )פ״ז( בשבת

 מן היא נלמדת חקב״ח והסכמת ידו. על הקב״ח והסכים מדעתו

 שאהרן דזח שם בתוספות זח על ואמרו עמדי. עמד פח ואתת הפסוק

חקב״ח דחסכים גב על אף משח של פרישתו על נתרעמו ומרים
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 לא מדעתו פירש לא שאילו לפי עליו, נתרעמו מקום מכל ידו, על

 עכ״ל. אותו מוליכין בה הולך שאדם דבדרך מסכים, חקב״ה היה

 ומרים אהרן על חובה שהיתה דמילתא דלקושטא זה לפי ונמצא

 שנאמר שמה זבות, לכף הדיון חיה בעצמו זה זמו/ לכף אותו לדון

 שהלך בדרך אותו שמוליכין מצד היה לא עמדי עמד פה ואתה לו

 חיה שמשח מצד ולא יתברך, רצונו מתחילה חיה שכך אלא בה,

 המאמר את שפירשו במה היה החמא דעיקר באופן בדבר. המתחיל

 בעצמו וזח משה. של רצונו למלא אלא בא שלא עמדי עמד פה ואתה

 על עברו וכאן משח. של חובתו לכף ומרים אחה של הדיון היה

הרע. לשון של החטא נולד מזה אשר עמיתך" חשפט ה״בצדק

 בכל של בהתוכחח הוא נכלל זח דכל נראה ומעתה יד.

 מאותו היא מופקעת משה של נבואתו כלומר, הוא. נאמן ביתי

 זה שמהלך פי על אף אוחו. מוליכין הולך שאדם בדרך של המהלך

 בדבר לחם יסכים שהקב״ח נביאים שאר של בנבואתם יתכן שפיר

 הסכמה אלא אינו בנבואה להם שנאמר ומה מעצמם, התחילו שהם

 הנאמנות מדרגת משח. עבדי כן לא חידשו. בעצמם שהם דרכם על

 ושכינה כלום. מגרמיה ליה דלית העבד בבחינת אותו מעטידה שלו

 בולטת זח ולפי משלו. גוון הוספת שום מבלי גרונו מתוך מדברת

 עם בו אדבר פח אל הפח של התוכחה בין ההתקשרות מאד היא

 הוא: כך דברים של ופירושם הוא. נאמן ביתי בכל של התוכחה

 טעיתם שאתם אלא עמדי, עמד פה ואתה בהדיא לו אמרתי אני

 יראתם לא מדוע אבל מדעתו. שעשה דבר על הסכמה שזו ופירשתם

 המצוה היתה הוא נאמן ביתי שבכל מכיון במשה. בעבדי לדבר

 שאדם בדרך של המהלך אצלו יתכן לא כי זבות לכף לדונו עליכם

אוחו. מוליכין בה הולך
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ץעץח אותפלא
 מכשול המרים עאכ״ו■ היחיד עם הנעשה החשד גדול ואס טוב ימנע לא וה׳ טוב ימנע ולא יטור

 נוטל אוכלים שרבו מה ולפי הטובה רוב לפי שכרו יגדל רבים צורכי עושי או רבים מדרך
עליה: שכר

 הרמב״ס וכמ״ש חטא יאשר עון בה שאין בחושבם בה נכשלים שרבים עבירה היא חי^רא
ואין באנוש היא רות כי בה ועוד לשוב חזקתו אין עין לו יחשוב שלא כך שמתוך ז״ל

ולשונו פיו לשמור האדם ביר יש כלפנים עג אבל יחשוד שלא הרוח את לכלוא ברוח שליט ארס
 עד ותחרות ושנאה ומחלוקת הלבנה גדולה רעה גורס כי איש לאיזה שחוש! פיו על ישמע ולא

 ואז כישע כצדיק והיה החבירה בני כל על יחפש הגניבה אחר לחפש רוצה ואס עולה שהשלהבת
 לידי הגנב יבא שלא באופן בדעת יעשה ערום כל זאת גס ואף תלונה מהם לאחד יהיה לא

 שכן וכל ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו אדם שיפיל מוטב אמרו שהרי הלבנה
 ני בושה תכפהו והמלבין דמים כשופך שהוא ברבים חבירז פני להלבין אין ממון הפסד שמשום

 חבירו פני המלבין אבל בלבד לשלם ועליו בלאו עובר שהגונב הגנב מן גדולה עבירה עבר
 דבר אחרית דבר על ישכיל דבר שוס מעמו יגנב כי איש כן כי הנה לעוה״ב. חלק לו אין ברבים

 חיים החפץ והאיש נפשו מצרות שומר ולשוט פיו ושומר אבידתו על אבירה יוסיף ולא מראשיתו
 דבר איזה לי היה ומה יורע מי יאמר רק כלל לחשיד שלא ברוחי מושל להיות יגבר בכת לי

 עכו״ס ביר הגניבה חמצא שהמצא היה וכן נמצא כן פעמים כמה כי דעתו על עולה אינו שכעת
 מוצאת היא זמנים זמן ולאחר אדעתיה ולאו ירו תחח שמורה שהיא ויש דעתו על עלה לא אשר
 ויתרפס לפייסו ירבה לפחות חרפתו אח יוליך אנה קטטה עמו ועשה אדם לאיזה חשד ואס

 כן עשה כאשר כי באדם מוס וישן ישפוט עיניו למראה לא דבר בכל וכן מחרלתו לבקש לפניו
 אמת דברי קושט יודע שהמקום שאף השמים מן זכות לכף אותו דכין זכות לכף והדן לו יעשה
 צד ועל חובה לצד שנוטה דבר שעשה על אותו דנין חובה לכף דן הוא אס מדותיו עפ״י מ״מ

 און הביט לא שעשה דבר באותו זכות צד שיש כל זכות לכף רן הוא ואם דבר באותו הח<בהשיש
 אהרן שנענש כמו לשמה עבירה על עונש שיש שמצינו ואף לשמה עבירה וגדולה עמלי ראה ולא

 ודוק: כעת לע״ד נראה זה נענש גדולתו לפי העגל את שהעש על
חשדא לידי עצמו להביא איסור יש בכשריסכן חושד להיות הארס על איסור לאמנסכמושיש

 וממונו עצמו לשמור לאדם שראוי שכן וכל מכשול תחן לא עור ולפני על עובר כי
 ליחן ראוי מצוה לעשות בא אס ואפילו חשדא לידי יבא שלח כדי כלסטים אדם כל חת ובהחזיק

 לכמה שגורס מה שנגד אפי' כי יחדל החדל תועה לדבר העם המון יבואו כך מתוך אס לב
 בידו יהיה משפט ומאזני• פלס המצוה חיוב לפי והכל שעושה. המצוה שוה איננו שיחטאו ב״א'

 עתה רבים והן לכיעור הדומה מן מאד שיתרחק שכן וכל יחדל ואשר יעשה אשר את לדעת
 עונו והוא לי הוא זכות אותו שחישרין מי עס חלקי יהא לי איכפת מה שאומרים הארץ עס
 שנחשד למי וראוי עור ולפני עובר היותו על בראש חלק טטל שהוא ישכילו חכמו ולו ישא

 גזרורז״ל גזירות וכמה כמה שהרי חשד מידי עצמו להוציא הקוקה בעובי עצמו ליכנס
 טל שבועה רבנן שהטילי בש״ס ואמרו החשד ומפני העין מראית מפני המותר את ואסרו
 חכם ישמע ומזה הבית בעל של דעתו להפיס כדי אלא שישבע ראוי היה שלא אף השכיר

 כרי חשלא במקום מלישבע ימנע לא מפיו שטעה להוציא שלא בעצמו שנזהר מי שאף
שאמרה מה ולקיים רואיו כל בעיני פעלו וישר זך ויהיה חשז מידי ולצאת עצמו חת לנקות

 :ואדם אלקי״ס בעיט טוב ושכל חן ימצא ובזה ומישראל מה׳ נקיים והייתס הורה
שלענין שכמ^ יעשה לעשות בכחו אשר וכל בחסידות להתנהג אום לכל ראוי הסיירות

 תשבע לא עינו מחסורו די לו שיש ואף ככה ישבע לא כסף הוכר הממון
ואין
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על להורות לך מלת הוסיף כן לבעע רב .לך עשה אמר בן ועל שלם. למוד

 על בי הלמוד. ובפי התלמיד בפי מתיחס הרב שיהיה לך במלת עוד ורמז
 אי ובן השלום. עליו רבינו משה רק ימצא לא סתם רב בי רב קח אמר לא בן

 שיהיה רב לך עשה אמר רק לעשותו בידו אין כי רב עשה לומר אפשר
 ובאלו רב עליך לעשותו בידך בי ממנו ללמוד שתצטרך מה כפי לך מתיחס

בולל סתם רב יהיה שלא פי על שאף לך מתיחס הרב שיהיה עשה אמר
עם דבקה לך מלת תהיה זזת ולפי לך. מתיחס רב אתה ותעשהו תבקשהו

גדול צורך יש יען כן ובמו נבון. דקדוק והוא עשזת מלת עם ולא רב מלת
צורך על להורות לך מלת בן גם בו אמר בן על הרב יחוד אחר מיוחד לחבר
חבר. לך וקנה אומר והוא החבר יחוד

 להיותו כבוד שהוא הרב יען בחבר. וקניה ברב עשיה אמר ואמנם
 החבר אמנם עליו. רב לעשותו כשירצה בנקל האדם ימצאהו ממט למעלה

 בדמים לקנותו צריך בן על המציאה קשה הוא לו שוה שהוא^במדרגה
למעלה אם מדרטת שלשה הפרטי האדם אצל האנשים ולהיות יקרים.

 על אמר בן על ממט. למטה ואם החבר והוא לו שוה ואם הרב והוא ממט
 שיהיה צריך הרב בי ודה זבות. לכף אדם לבל ח והרי ממנו שלמטה האנשים

 בנד. לך מלת ודזוסיף יחיד בלשון הזכירם כן ועל החבר ובן מיוחד אחד
 הבולל שהסדר ראוי בן ועל אדם בני בל נכנסים ממנו שלמטה במי אמנם
 יהיה האופן בזה בי זבות לכף אותם שידין הוא עמהם בהנהגתו הראוי
 השלישי בגבול חתנה הנד. הגבולים בשלשות המדינה בהנהגת השלם האדם

 חתצדק האמת סותר היותו נראה יען קצת הבנתו על להתעורר ראוי הזזת
 צדיק ומרשיע רשע מצדיק השלום עליו המלך שלמה פי על נאמר אשר

שנחתם. גם ה׳ תועבת
 כשיהיה הרוב על יובן שזזת ואמר הזזת המאמר ביאר ז״ל הרמב״ם אמנם

 הקצוות משתי לאחד מבריע בלתי המעשה כשיהיה או ידוע בלתי האדם
 עם לדעתי והנה זכות. לבף חבירו את האדם שידין חסידות בדרך צריך שאז

 מוברח הוא ז״ל הרב שאמר מדת כי באמת נראה הענין ביאר לא ז״ל שזתוא
 שבשיהיות רמז זכות לכף באומרו בי הענין. הברח זולת עצמו התנא מלשון

 אותו שתד־ין ראוי אז צדדים מזתשני צד לשום הברע שאין שוה מאזנים בכף
 אז ההזהרה תפול לא מברעת חובה בף יהיה אם בי חובה לכף ולא זבות לבף

מבואר. וזה אותו סותר בפועל המציאות אם זבות לכף אותו שידין
 אחר ביד אין הרב בי קנה ומלת עשה מלת לישב בעיני קשה מאד ולהיות

 זמן בהמשך רק בדמים האדם יקנהו לא החבר וכן רב לעשותו זולתו
 יותר אחר באופן התנא בונת שתפורש אפשר בן על בנודע. התחברותם
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• רד

ראשון פרק *"“ 20 ׳—

 שהאיש אמר כאלו והוא עשה. מלת עם דבקה לך שמלת כשנאמר מרווח
 אתה גם שתשתדל ראוי וחכמה דעת לאחרים מלמד כשהוא רב יקרא אשר

 בשתבין יהיה חה עמו. הלומדים לאתרים שהוא כמו רב לך גם לעשותו
 בכל תעשה ובן השגתך. מדרגת כפי ממנו ללמוד ראוי שתהיה עצמך

 אפשרית העשייה תהיה ובכן ממך שתחסר חכמה בכל שתמצא מדרגה
 לך וקנה אומרו ובן רב. לך עשה אומרו תה אדם של ובידו מאתו היא הלא
 כי בנפש קנין עמו חברתו שתהיה רק בדמים שיקנהו לומר רוצה אינו חבר

בנודע. בנפש קנינים הם המעלות
 כפי חברתו שתהיה באופן שיעשה המעלה כפי החברה ולרמוז..שתהיה

 ביניהם הטובות הפעולות בהרגל אותו יקנה הקנין תה בנפשו קנין המעלה
 שביארנוהו במו המרות מחכמת במקומו המעלות קנין מאופן שנתבאר כמו

 הדברים שני שביאר אחר בן על הרביעי. במאמר משה פני בספר בארוכה
 בולל דבר אמר והחבר הרב והם האדם לשלמות צריכים שהם הנזכרים
 לשלמות מאד צריכים שהם הנזכרים הדברים שני להשגת מאד שיצטרך

 דבר בכל זכות לכף אדם לכל דן שיהיה והוא והחבר. הרב והם האדם
 כן ועל חבר. ולא רב לא ימיו בבל ימצא לא כן יעשה לא אם כי בו שיסתפק

 צריך האלה הדברים שני לבקשת ירצה זבות לכף האדם לבל דן והוי אמר
 מהשני צד לשום הכרע לך יהיה כשלא זכות לכף אדם לבל דן שתהיה
 ובן לך הצריך הרב שתמצא אפשר האופן בזה כי רע ואם טוב אם צדדים
___ _____ כאמור. החבר

 ואל רע, מעכן הרחק אומר: הארכלי נתאי ז

הפך?נות. מן תתןאע ואל לרעע, תתחבר

 הנה וכר. לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק אומר הארבלי נתאי
 הגמילות בביאור במדובר רבו יוחנן בן יוסי מאמר לבאר בא הזה השלם

 שלא מה זזת בלשונו להתעורר ראוי כונתו הבנת אמיתת על ולעמוד חסדים.
 לשון כי רע משכן התרחק לומר לו שהיד! והוא מהמפרשים. לאחד ראיתי
 הרחקה לשון לקח רע בשכן למד! לידע ראוי ועוד לשני. יוצא הוא הרחק

שולליי. ובשני חיוביי בלשון ובראשון התחברות לשון וברשע
 דרך כפי התרחק כמו שהיא הרחק מלת נקח אם היא לדעתי הבונה אך

 הרשע בשכונת לשכון שילך לאדם שיזהיר צריך שאין להיות כי המפרשים.
 שוזרשעיות אחר רשע בשכונת יבחר לא הרשע ואף בכך. נזהר אדם שכל

בב״ת רבות שהם מהמרכז היוצאות כנקודות שותם בנודע משונות הם
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מג ק

ט.
לה״ר ה״ז לאחר ומספר חובה לכף הדן
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 שהיה דבמקום ז׳ סעיף ג׳ כלל ח״ח כ׳

 מלבד לאחר וסיפר לסוכה ולן והלך לזכות ללון

 עובר גס הרי עמיחן משפוט בצדק על שעבר

לה״ר. איסור

 עומליס שניהם אס שהרי הלבר. ביאור

 החובה צל אעפ״ב הרי המרובר את ורואים

 יולע המספר אם אף הרי ולפיכן גלוי. אינו

 ה״ז מ״מ גמור מזיל שהמלובר בולאי האמת

 משקר אס וכ״ש תועלת ללא סתריו לגלות אסור

 ה״ז לחובה ולהטותו הזכות להפוך במזיל

כטועה ה״ז בלבר טועה אם וה״ה כמוצש״ר.

 ראובן את ראה כגון תועלת. ללא לה״ר להפר

 וסיפר והלך שמעון שהיה סבור והיה חוטא

 עומליס שכששניהם שאף להוסיף יש עול עליו.

 רק אינו לה״ר איסור הרי מ״מ כנ״ל ורואים

 בסק״ו בספר נתבאר כי גרילא הסול גילוי ,עצס!=

 על ולעורר לחזק התוצאה הוא האיסור שבכלל

 המדובר להזיק ויועילו הדברים שיתקבלו

 וחוזר זה ובא הדבר נתישן אם וכן ולצערו.

 מחזק לחוב הדן הנ״ל בכה״ג והה*נ ומעורר.

 על הרע הענין ויוחלט שיתקבל ומעורר

המדובר.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס154 מס עמוד ראובן שרגא בן יוסף שמואל פוגלבלט, והרע ולשון רכילות ־ אורייתא פתגמי
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עמיתך תשפוט בצדק
— א —

 אחד יהא שלא עמיתך, תשפוט בצדק ת״ר: ל׳(: )דף בשבועות
 דבריך, את קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד, ואחד יושב
הגמרא. עכ״ל זכות, לכף חברך את דן הוי עמיתך, תשפוט בצדק ד״א,

 בשוה דינים בעלי שני לדון לדיין אחד — צוויים שני כאן הרי
 גם אם להתבונן ויש זכות. לכף חברו את לדון אדם לכל והשני, ובצדק,
 חז״ל שסמכוהו טובה, מדה אלא אינו או גמורה מ״ע הוא השני הציווי

הזה. המקרא על

 וז״׳ל: דאורייתא, מ״ע שהיא מבואר קע״ז( )מצוה להרמב״ם בסה״מ
 מהכוונות אחת וזו ובו׳ דינין בעלי בין להשוות הדיינים לכל שצוונו
 £ תורה דין לדון צווה_מ איש שכל ג״ב ובא הזה, הציווי עליהם שכולל

 מעשיו יפרש ולא זכות לכף חברו את שידון שיתחייב ג״ב ובכללה ובו׳
 זה שמקרא רל״ה( )מצוה החינוך כתב וכן עכ״ל. לטוב, אלא ודבריו

 לדון, הראויים בזכרים רק נוהגים מהם שנים — צוויים שלשה כולל
 שער )שע״ת יונה רבנו וגם בנקבות. ובין בזכרים בין נוהג והשלישי

 בפתיחה הח״ח דאורייתא". מ״ע "והיא בפירוש כתב רי״ח( אות שלישי
 סונה עליהם, לעבור לשה״ר בעל שעלול עשין י״ד כשמונה ח״ח, לספר

 דנו ואינו חברו את מגנה הוא אם עמיתך, תשפוט בצדק של מ״ע ג״ב
לכ״ז.

 כתב שכן טובה, מרה אלא שאינה נראה גיסא לאידך אולם
 ידוע בלתי ]האדם[ וכשיהי׳ וז״ל: מ״ו( פ״א )אבות בפיה״מ הרמב״ם
 שמדין החסידות בדרך צריך הקצוות משני לאחד מכריע בלתי והמעשה

 ההנמות כשמציין ה״ז(, )פ״ה דעות בהלכות וגם עכ״ל. זכות, לכף
 גולל ובו׳ אדם לכל שלום מקדים בנחת, דבורו כגק לת״ח, הראויות

 התפארת ממדות שהיא משמע — זכות״ לכף האדם כל את ״ודן בתוכן
ת״ח... של

 לך עשזן מ״ו(: )פ״א באבות המשנה חומר כמין מובן יהי׳ )ולפי״ז
הרצה אם כלומר, זכות. לכף האדם כל את דן והוי חבר, לך וקנה רב,
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 חברותא, רב, דהיינו: דברים, שלשה אתה צריך — ת״ח להיות

 שהכל יתד שהוא מפני זו מדה ונקט ת״ח. של המדות בנועם והשתלמות
יקרה(. מדה לכל ושורש יסוד בו, תלוי

 ורבנ״י הרמב״ם ע״פ היטב באר הענין את הח״ח ביאר כבר אכן
 יבשל ופעמים החטא מן נזהר הוא כלל שבדרך דהיינו בינוני, באדם —
 נוטה המעשה אם ואפילו לכ״ז. לדונו מה״ת מצ״ע שקול, והמעשה בו,

 אפילו לכ״ז לדונו מחוייבים חובה, לכף להכריעו אסור חובה לכף יותר
 בעולם אפשרות צד שום שיש כמה כל רחוק, ואופן גדול בדוחק
 רשע, או צדיק הוא אם טיבו, מה ידוע בלתי איש הוא ואם טוב. להיותו

 בפיה״מ הרמב״ם בעלמא. טובה מדה רק לכ״ז לדונו מה״ת חיוב אין
 מדת שהיא כתב ע״ב ידוע, בלתי באדם בהדיא מיירי הנ״ל דעות ובהל׳

 המדובר ובחינוך ובסהפ״מ שבועות, במסכתא אבל ת״ח. ומדת חסידות
 בגמרא כתוב שכן ח״ו, רשע שאינו מכירו ואתה לך שידוע בחברך, הוא
מדאורייתא. גמורה מ״ע זוהי — לכ״ז חברך את דן הוי

 וצדיקים ת״ח על דדוקא להפך, הוא בעולם שהנוהג הדבר )מתמיה
לגנאי...(. ולדורשם חובה לכף לדונם הממהרים קופצים הרבה יש

זכות? למוד הוא היכן עד

 ומעשה לזכות, אותו דנין לכ״ז חברו את הדן ת״ר קכ״ז: בשבת
 שלש בדרום אחד בעה״ב אצל ונשכר העליון מגליל שירד אחד באדם
 א״ל: ובני, אשתי את ואזון ואילך שכרי לי תן א״ל: עיוהכ״ם שנים.

 לי, אין — קרקע לי תן לי, אין א״ל: פירות, לי תן א״ל: מעות, לי אין
 כליו הפשיל לי... אין — וכסתות כרים לי תן לי, אין — בהמה לי תן

 בידו שכרו בעה״ב נטל הרגל לאחר נפש. בפחי לביתו והלך לאחוריו
 מיני של ואחזי משתה של ואחד מאכל של אחד חמורים, ג׳ משוי ועמו

 בשעה א״ל: שכר. לו נתן ושתו שאכלו אחר לביתו. לו והלך מגדים,
 — חשדתני? במה מעות״, לי ״אין ואמרתי שכרי״ לי ״תן שאמרת
 ובשעה — בהן. ולקחת לך נזדמנה בזול פרקמטיא שמא אמרתי

 שמא אמרתי — חשדתני? במה לי, אין ואמרתי בהמה לי תן שאמרת,
 לי, אין ואמרתי קרקע לי תן שאמרת, בשעה — אחרים. ביד מושכרת

ובשעה — אחרים. ביד מוחכרת שמא אמרתי — חשדתני? במה
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 מעושרות. אינן שמא אמרתי — חשדתני? במה פירות, לי אין שאמרתי
 אמרתי — חשדתני? במה וכסתות, כרים לי אין שאמרתי ובשעה —

נכסיו. כל הקדיש שמא

 שלא בני הורקנוס בשביל נכסי כל הדרתי הי׳. כך העבודה, א״ל:
 ואתה, — נדרי כל לי התירו בדרום חברי אצל וכשבאתי עסק׳בתורה,

הגמרא. עכ״ל לזכות... אותך ידין המקום לכ״ז, שדנתני כשם

 עליו, המוטל כדין השכיר בו נהג וצדיק, יר״א הי׳ בעה״ב אם הנה,
חסידות.. מדת בו נהג בינוני, איש הי׳ ואם כך. כל בזכותו להפוך

 עקיבא ר׳ הי׳ אחד" "אדם שאותו איתא, שמות פ׳ )בשאילתות
 כמ״ש לת״ח, ראויות תרומיות מדות לו היו וכבר ת״ח. שנעשה קודם

 אח״ב זכה זה ללבג ואולי ומעלי", "צניע שהי׳ ס״ב( )כתובות בגמרא
 תורה שלמד קודם ג״ב הורקנוס, בן ר״א הי׳ והבעה״ב שזכה.... למה
להנצי״ב(. שאלה בהעמק באריכות עיין ריב״ז, אצל

— כ —

עמיתך". תשפוט "בצדק

 הביטוי אותו משפט, נקרא מעשיו על והערכה אדם על השקפה
אחד. ובצווי אחד בדבור יחד כללם והכתוב בית-דין, למעשה המשמש

מלמדנו? זה מה

 את" אחותי לחכמה "אמור לדיין: אזהרה איתא, ז׳( )דף בסנהדרין
 — לך אסורה שהיא כאחותך הדבר לך ברור אם — ז׳( )משלי,
 בירמיהו עה״פ חז״ל שם דרשו ועוד תאמרהו. אל — לאו ואם אמרהו,

 — כבקר הדבר לך ברור אם — לבקר/משפט״ ״דינו כ״א(: )פ׳
 ואינם צריכי, דתרוייהו הגר״א וביאר תאמרהו. אל — לא ואם אמרהו,

כאחד. הבאים כתובים שני
I .׳
1

 הדמיון הדין. בירור על משל הוא לך אסורה שהיא לאחותך הדמיון
שני לו שיהיו עד לדון לדיין אסור המציאות. בירור על משל הוא לבקר
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 אם לזכות אם חברו, את לדון בבא הדין והוא יחד... גם הבירורים

 גופא יודע אינו ואם בורין. על וההלכה העובדא לדעת צריך לחוב,
 שמא ויאמר יפקפק חברו, על לעז איזה ששמע אלא הוה, היכי דעובדא

 ויתר, בחסר הספור לקוי שמא בגו, דברים יש אולי או כלל אמת אינו
 כרעיו, ועל קרבו על הענין כל את בעצמו יודע אם ואפילו וכדומה.

 תיתי מהיכי ודקדוקי׳, פרטי׳ כל על בזה ההלכה לו ברורה שאין אלא
עמיתך. תשפוט בצדק נאמר: ע״ז עמו. הדין שמא חוב, לכף לדונו

 עושה חברו על חוב שהמלמד הקדושים ובספרים בחז״ל איתא עוד
 פלוני מעשה האומר מעלה. של דין עליו ומעורר המקטרג, שטן מעשה

 וראוי וכדומה, השם, חילול נבלה, מעשה פלילי, עוון הוא פלוני בן
 פועלים ודבריו דין, התובע כקטגור הוא הרי — וכך כך לו לעשות

 נמנע שבהדיוטות הדיוט שאפילו הח״ח העיר וכבר מעלה. של בב״ד
 והעושה למשטרה, או הממשלה לדין מישראל אדם על מוסר מלהיות

 על אדם שילשין אפוא, היתכן, הבריות. בעיני ונתעב נבזה הוא הרי כן
ח״ו? הדין את עליו למתוח ויגרום מעלה, של ב״ד לפני חברו

 באמת הוא שכן "תשפוט", הביטוי זה, לפי מתאים, מאד מה
 חורץ הוא חברו על שבדבריו אלא עוד, ולא !משפט של ענין ובפשוטו

 )פ״ג באבות המשנה את הבעש״ט שביאר כמו — עצמו על גם משפט
 של שבב״ד דהיינו מדעתו", ושלא מדעתו האדם מן "ונפרעין מט״ז(
 שהוא אלא עצמו, על הוא שפוסק הדין כפי האדם מן נפרעין מעלה

כיצד? עצמו. את שדן יודע אינו

 בת־שבע מעשה על להוכיחו דוד אל הנביא נתן בא כאשר הנה,
 אחד אחת, בעיר שהיו אנשים שני אודות לו סיפר י״ב(, ב׳ )שמואל

 הלו ויבא וגר קטנה אחת כבשה אם כי כל אין ולרש רש, ואחד עשיר
 אליו. הבא לאיש ויעשה הרש האיש כבשת את ויקח וגר העשיר לאיש
 העושה האיש מות בן כי ד׳ חי נתן: אל ויאמר מאד באיש דוד אף ויחד
 מביתך חרב תסור לא ועתה האיש!... אתה דוד: אל נתן ויאמר זאת!

שפסקת[. ]כמו עולם... עד

 — אדם בני שאר עם גם ההנהגה היא שכך הבעש״ט אמר
או אחר אדם על ספור לו משמיעין שמים בדיני אדם לדון כשבאים
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 כן מפיו היוצא וככל הוא, שעשה למה הדומה מקרה איזה לו מראין
משפטו. יהי׳ כן חברו על אומר יגזור כאשר לו, יעשה

 לכף חברו הדן קכ״ז(: )שבת חז״ל מאמר יותר יוטעם זה ולפי
 שדן גופא בזה אלא מרה, כנגד מרה רק זו שאין לזכות, אותו דנין זכות

לזכות... עצמו את דן הוא הרי לזכות חברו את

 ]מן אותו "דנין הלשון על הקשה אבות, מס׳ על אמת בשפת
שמיא? כלפי ספיקא איכא מי — זכות״ לכף השמים[

 "אם ל״ב(: )שבת בגמרא דאיתא זה, לשון שייך דשפיר ונלענ״ד
 ויאמר ויחננו ישרו לאדם להגיד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש

 ותשעה ותשעים מאות תשע אפילו ל״ג(, )איוב שחת" מרדת פדעהו
 בנו אליעזר ר׳ ניצול. — זכות עליו מלמד ואחד חובה עליו מלמדים

 באותו ותשעה ותשעים מאות תשע אפילו אומר הגלילי יוסי ר׳ של
 שמליץ מלאך ראותו ,,ופירש״ ניצול. — לזכות ואחד לחובה מלאך

 צדדים תתקצ״ט שיש עליו מעיד ג״כ אלף, מני אחד והוא זכות עליו
 זו זכות סמך ועל לזכות, אלף מני אחד צד בו שמעורב אלא לחובה

ניצול. לטובה, עליו מליץ הוא

 רובא על כלל משגיחיץ שאין כלומר לזכות", אותו "דנין והיינו
 דמיעוטא מיעוטא ע״פ הדין שמטין אלא שבמעשהו החוב דצדדי דרובא

 שכזה? נפלא חסד ראוי ולמי בו. המעורב שהוא כל זכות צד איזה של
 ועינו מאד, מאד רחוק באופן אפילו חברו של בזכותו שמהפך למי —

שם. המצוי׳ הטובה הנקודה על ורק אך תמיד

 הוא שלכאורה עמיתך", תשפוט "בצדק הלשון על להעיר יש עוד
 שבאמת במקרה ובפרט אדם, של לזכותו הכף את להכריע חסד של ענין

 הספד בענין שד״מ( )סימן דעה ביורה איתא אכן, החוב. לצד יותר נוטה
 טובות מדות מזכירין אלא מדאי יותר בשבחו להפליג ואסור בזה״ל:

 לי מה הט״ז: והקשה עכ״ל. יפליג, שלא רק קצת, בהם ומוסיפין שבו,
 לא דמסתמא וז״ל: יוסף בברכי ותירץ הרבה? שקר לי מה מעט שקר
 דקצת ספק אין טובות מדות בו שהיו דכיון מדותיו, תכלית העולם ידעו
עכ״ל. נתפרסמו, לא מהם
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 אדם. בני לבות על המעיקות והדאגות הטרדות רבו אלה בימינו
 כך ומתוך טובא. שביתי רוח ושברון הנפש פיזור עצבים, מתיחות
 ולדבר יעשו לא אשר מעשים לעשות בפעם פעם מדי הם עלולים
 הם רוחם, בהשקיט שאח״ב, מאד מצוי וגם כהוגן. שלא דברים

 את לדחות לו נקל בזה, המתבונן כל הנהגתם. על ומצטערים מתחרטים
באהבה. הפשעים על ולכסות ידים בשתי בלבו, המתעוררת ההקפדז^

 בשעה אני"? אלקים "התחת לרחל: כשאמר אבינו, יעקב הנה
 טענו ומ״מ בתוכחתו, צודק הי׳ בודאי בנים", לי "הבה לו: שאמרה

 מעוקה לנפש המעוקות?... את עונים כך יעקב, ע״א(: )בר״ר חז״ל עליו
 על לדבר אלא עלי׳, להתרעם שלא ומכש״כ להוכיח, ראוי אין לב ומרת
הצער. את להפיג ופיוסין, רכה בלשון לבה

 לכל לרווחה הם פתוחים ננעלו. לא סנגוריא שערי דבר, של כללו
 להצדיק, אין שנעשה המעשה אם ואפילו לכ״ז. חברו את לדון הבא
 רעיון מפרשים סמכו )וכבר כך. משום האדם כל את לפסול אין מ״מ

 ולמד צא לכ״ז"(. האדם כל את דן "הוי המשנה: לשון דקדוק על זה
 לעדות. כשר — במלוה הכופר ופוסקים: בש״ס הפסוקה ההלכה מן

 בב״ד טוען ושמעון לו שהלוה הלואה משמעון תובע ראובן עצמך, הגע
 עלי", בא הוא בעלילה סח, הוא מה יודע איני מעולם, דברים היו "לא

 וגזלן. שקרן שמעון נמצא הרי לו. שהלוה שראו עדים באו ואח״כ
 בא ושמעון זה, בב״ד אחרים דינים בעלי שני בין ד״ת יש ולמחר
 — שני עד בצירוף עדותו ע״פ הדין וחותכין אותו מקבלין להעיד,
 מלמדת ההלכה קמשתמיט... דאשתמוטי לעדות! כשר במלוה הכופר

 שעה, לפי המלוה את לדחות אלא ח״ו, לגזול, נתכוון שלא עליו זכות
 חטא אמנם בב״ד. לע״ע לכפור מוכרח עצמו את ראה דחקו ומפני

 אין בכ״ז אבל שעשה, המעשה את להצדיק ואין בכפירתו, שמעון.
הוא. כשר אדם עדיין האדם. כל את פוסלין

 ביותר חייבים תורה בני אצלי. היא וגדולה אחת הערה עוד
 עסוקים הרי זכות. למצוא טובא מורגלים שהם משום זו, במצוה להזהר

 ה״קצות" את ליישב הראב״ד, מהשגות הרמב״ם את לזכות תמיד הם
דרך שימצאו עד עליהם נוחה דעתם ואין וכו׳ וכו׳ הנתיבות מקושיות



פה למלך עטרה
 ויגיעה. עמל רוב בזה ומשקיעים זו, עם זו החולקות שיטות להצדיק

 אותם, גם להצדיק חבריהם על זכות למצוא מהם יבצר אפוא, למה,
התבוננות? בקצת

 ניצול כראוי עמיתך" תשפוט "בצדק מצות לקיים הזוכה כל
 הוא ששרשן ותרעומות, בהקפדה הכרוכות עברות חבילות מחבילות

לבריות. ונוח למקום נוח והוא — זכות, לימוד במקום חוב לימוד



ספר

אורייתא ־פתגמי
ולה״ר רכיל בענק

מאתי

זללה״ה ראובן שרגא ה״ר בלא״א יוסף שמואל

ברק בני
לפ״ק תשנ״ח שנת
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העולים דימם
קיג

 הכשרים בעתוני לקרוא מותר . צ״ו

 שיש כיון בחוצותיה□ המתפרסם ובכתב

 ]ואינם לחוש שראוי ענינים בהם

 אותם אבל ואיסורים,[ בלה״ר מוחזקים

 השוא ודרכי הקלים לציבור המיועדים

 בזה שאין ברור אין ]אם שלהם הרדיו וכן

 ענין אמנם אסורים אלו הרי [>£דץ

 לה״ר לשמוע היתר בזח שיש לו הנצרך

 בלא אחר באופן יוכל ]ואם מותר ז ה"

 מלקרוא להמנע יש הרי באלו שיקרא

צ״ד[ דין ע׳ בהם

 אין ד״ת ואפי׳ היתר דברי ואפי׳

 בחזקת ]שהם האסורים מאלו לקרא

 הקודם[ דין כנ״ל לה״ר בעלי הרשעים

 היתר[ ]בדברי בעלמא אקראי דרך אמנם

מותר.

 אפי׳ מקטן לה״ר לשמוע אסור . צ״ז

בלבד. דרכים ב׳ על אלא תועלת בענין

 חענין ליישב השומע כוונת כאשר א.

 ב. צ״א־צ״ב. דין כנ״ל ולתקן לפייס

 לא אם להצטער עלול הקטן כאשר

 דין כנ״ל שינזק חשש בזה ויש ישמענו

 לנחם השומע כוונת בזה שגם ס״ט.

ולפייס.

צ״ח־ק״ה

ק״ו־קי״א

קי״ב

קייע-קי״ז

קי״ח־קכ״א

קכ״ב־קכ״ג

קכ״ד־קכ״ה

קכ״ו־ק״ל

 בלה״ר מספר אם רדיו. שיש למקום הנקלע צ״ו.
 דין נתבאר היתר בעניני ואם צ״ד, דין נתבאר

 שיסגרוהו. יראה ח״ז בקל אפשר אם אמנם צ״ח.
ח׳( סקל״ט סקל״ח. )סקל״ו.

 אך למיתש. אפי׳ לקטן להאמין אין אמנם צ״ז.
 ק״ו דין ע׳ חענין לברר כיצד לכוין יוכל דבריו ע״פ
)סק״מ(. א׳. אות

 אסור ה״ה לשומעו שאסור וכמו

 אם אמנם שאירע. ענין על אותו לשאול

 העסק שיהא עד לטוב שכוונתו לו יבאר

 ה״ז והיתר תיקון דרך על נראה בזה

לשאלו. מותר

 ונבון חריף קטן אבל סתם. קטן בד״א

 ה״ז ק״ו[ דין ]הנ״ל נאמנה ששמועתו

צ׳. דין הנז׳ אדם כשאר

ז׳ פרק

חברו על להאמין כמה ועד אימתי

 זכות לכף לדון

 למיחש שמועה

גנאי בו שאין סיפור

ניכרים דברים

 עצמו גנות המספר

ושתק חירפוהו

מדע״ל

 ב״ד פסק שמועת

 כב״ת מהימן דין

פסיק דלא קלא

זכות לכף לדון

 בין זכות. לכף חברו את לדון מ״ע . צ״ח

 דברים בין למקום אדם שבין דברים

 יפגע שמא חשש ]כגון לחברו אד□ שבין

מין וכל בעלמא דברים בין ויזיקנו[ בו

ג׳,ו׳( )סקל״ב צ״ח.
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העולים דינים קיד

וגנאי. פחיתות

 בלבו מוכרע חברו שיהא המצוה עיקר

 יהא ולא לפניו וחסד חן וישא לזכות
 בענין גם וכן כלל.'־ אחריו ומהרהר חושד

 ז ה" כדלקמן ולחשוד להרהר _ש^ותר

 לחובה ולהכריעו הספק להטות אסור

 שיכול מה לזכות יטנו אלא בהחלט.

וחשוד. מסופק ויניחנו

 ולהכריע להטות חייב שאין יש . צ״ט

 ונוטה קרוב כשהענין א. מוחלט. לזכות

 לבטל כשא״א ב. קי. דין וע׳ החובה לצד

 נאמן אדם כגון החובה. מצד ולהתעלם

 כאשר ג. ק״ו. דין ע׳ ודאי חובה המספר

 זאת עשה אם הוא והספק ודאי העניו

 כאשר דח״ה ואפשר שמעון. או ראובן

 איניש או ראובן זה היה אם מסופק

דעלמא.

 לזכות לדון חייב אין אלו בכל

 מדינא אסור זאת עם אך בהחלטה.

 נתברר שלא כל החובה לצד להכריע

 יש אבל קי״ג. דין ע׳ פקפוק בלא חובתו

 ]ע׳ לו ולמיחש אחריו ולהרהר לחושדו

ק״ז־קי״א[. דין

 בפנים. ע׳ ח״ח ושיטת ד׳־ח׳( )סקל״ב צ״ט.
 חבירו. חצלת לצורך בסכנח עצמו להכניס אין

 יתגבר הא□ הוא והספק לפנינו שהסכנה בד״א
 שאומר מי ואין סכנה אין לפנינו א□ אבל ויציל.

 נולד שראה ענין איזה שע״פ אלא סכנה. שיש
 בזח הספק דאין להציל. חייב ת״ז ספק עי״ז

 וח״ה ממצותו. לפוטרו החיוב חזקת מידי מוציא
ו׳. אות סקל״ב בזח ע׳ חולי. לעניו

 לפי אותו שדנין אדם בשאר בד״א . ק׳

 יר״ש אדם או ת״ח אבל גרידא. מעשיו

 אם אף הרי במע״ט וניכר בכשרותו ידוע

 נוטה הענין היה שלפנינו המעשה מצד

 מצד מ״מ לחושדו ראוי והיה לחובה

 הרבה. לזכות נוטה הרי הגברא זכות

בודאי. לזכות להחליטו חייב הלכך

 אם הנדון שהיה העניו על דוקא אמנם

 ביר״ש אף ברור ודאי עניו אבל לחושדו.

 להפכו כדי רחוק צד אחר לילך אין זה

 ארמית בועל ראהו כגון לזכות. ולהטותו

 אבל[ ודאי תשובה שעשה דנין אנו נחרי

 בסתר נתגיירה שמא לומר דנין אין

 אין ממון גזל אם וכן ונשאה. וקדשה

 וכן ישנה. מלוה או שנטל הוא שלו לומר

 )אלא מהרה שיחזיר חזקה אמרינן לא

 אחר אבל ישפטו[. והם בב״ד יעיד

 תשובה עשה כבר ודאי אמרינן שהחזיר

לחושדו. עוד ואסור

 לפנינו תשובה בעל הרי בזה גם אמנם

 שאף כמו ממנו ובתו אשתו לשמור וראוי

 כיון הנשים מן להרחיק לו יש עצמו הוא

שנכשל.

 אדם שיהא ויושר נכונה מדה . ק״א

 לו. בדוק ואין מכירו שאין ממי נשמר

 אחריו ומהרהר חושדו שיהא לא דהיינו

לזכות אצלו מוכרע היותו עם אלא כלל.

 ג׳,ו׳( )סקל״ב ק׳.
ג׳( )סקל״ב ק״א.
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וי0

קטוהעולים דינים

 לשמור ארץ דרך מ״מ כראוי ומכבדו

רמאין. יזיקוהו שלא עצמו את אדם

 כגון ארץ. דרך מדות לפי הדבר ]שיעור “

 האדם בגוף הבודקים הרשות אנשי

 ה״ז וכדו׳ הגבולות במעברי ובחפציו

 ואוייבים רמאים שיש נודע דכבר מותר.

 דקדקו שלא פעמים כמה אירע וכבר

 הרי הלכך סכ״נ. לידי הדבר והגיע לבדוק

 מדרכי והוא בזה ארץ דרך מדת זו

 בזה ואין הגדר מן יציאה ואינו "ןזשמירה

הנבדקים[. בכבוד פגיעה

 בבני לחשוד אין דבר מביתו נגנב ואם

 בעיניו שהם עם אלא באורחין. או ביתו

 אודותם לברר נכון מ״מ וכשרים זכאין

 נוטה ואם וכלל. כלל בכבודם יפגע לא אך

 מותר ה״ז הגנב שהוא א׳ על הענין

 הימנו למנוע או בו לפגוע אין אך לחושדו

 למיחש צריך אך ברית בני כשאר דבר כל

 ק״ז־קי״א[. דין בזה ]ע׳ הימנו

 חנוונים ושמעון ראובן ציור: . ק״ב

 את וראה חייטים[ סופרים ]שוחטים

 אסור ה״ז שקול מסופק במעשה ראובן

 כי זה מחמת שמעון את מעתה להעדיף

 ולהחליטו מלבו הענין למחות מחוייב

 דין כנ״ל מאומה אירע לא כמו לזכות

 הצריך בעניו הוא אם אמנם צ״ח.

 את להעדיף מותר ה״ז הימנו להשמר

ק״י. דין ע׳ שמעון

ח׳( )סהל״ב ס״ב.
ד׳( )סקל״ב ק״ד. ג(

 לחוב נוטה הנ״ל ראובן ענין היה ואם

 את להעדיף מותר ה״ז לחושדו. שמותר

 עתה בזה אין אם אף זה מחמת שמעון

 ק״י[. ודין צ״ח דין ]ע׳ נזק חשש כל

 כחוטא להחליטו אין שחטא בנוני .ק״ג

 וכן תשובה. עשה שמא בס׳ יניחנו אלא

 או בו שחוזר אמר אם ברשעו המוחזק

 לחוש יש מעתה הרי כן המראה ענין עשה

 מדרכו פסק אם וכן בתשובה. חזר שמא

 שמא לחוש יש רב זמן כשורה ונהג הרעה

 הללו את לגנות אסור ולפיכך בו. חזר

 לכל "עמיתך" בכלל שהם לחוש שיש

דיניהם.

 הרי החייב. את וחייב הדין את דן .ק״ד

 כפייה[ ]בלא הדין את עליו משקיבל

 יהרהר ולא בהחלט. לזכות לדונו חייבין

 ומה כשרים. כשאר הוא והרי אחריו

 על ונבהל היה שוגג צ״ל בשקר שטען

 שמא או עמו שהדין סבור והיה ממונו

 שהיה או עליו. לו חיה ישנה מלווה

 צריך שהיה עתה מלשלם משתמט

 לא ושוב מתחרט כבר ומעתה המעות,

כן. יעשה

 אלא עליו ללמד אין גמור רשע . ק״ה

 שכל והאידנא שיוכל. צד בכל בלבד חובה

יש הרי מ׳ דין כנ״ל כשוגגים הרשעים

)סקל״ב בזח. להכשיר אין עדות לעניו מיהו ק״ג.

וסקל״א( ט׳. )ססל״ב ס״ה. ,

החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס127 מס עמוד ראובן שרגא בן יוסף שמואל פוגלבלט, והרע ולשון רכילות - אורייתא פתגמי



העולים דינים קמז

 לחוש בזה יש אם אמנם לזכות. לדונם

לדונם יש הרי עי״ז שמים כבוד למיעוט -

 ענינם על לאונותם שהותר כמו לחובה

שם. כנ״ל הרע

 ממות להצילו אסור במזיד רוצח -

- צע״ע. תשובה עשה ואם וחולי.

למיחש שמועה

 מקום לה ליתן שאין שמועה יש א. .ק״ו

 המדובר ואויבי קטן ע״י כגון כלל בלבו

 רחוקה שמועה או השפלים עולם קלי או

 בהחלט לזכות לדון חייב ה״ז מעורפלת

 כנ״ל הדבר לברר רשאי אך צ״ח דין כנ״ל

ק״א. דין

 לקבל שאסור שאף שמועה ויש ב.

 ]כדלקמן[. לחוש יש עכ״פ הרי ולהאמין

 עכו״ם או עבד ואפי׳ חריף קטן ע״י כגון

 הוא אם בדבר הנוגע ע״י אף או הנאמנים

נאמן. אדם

 ואין זא״ז. סותרות שמועות ב׳ ואפי׳

 שהחשוד ואף רוב. אחר בזה הולכין

לחוש יש ח״ז מכחיש

 שלא אדם בני שדרך כל הדבר כלל

 בכזה הנזהרים ורבים ראש ולהקל לזלזל

לחוש צריך ז ח" היטב

 צד אחריה שאין ברורה שמועה ויש ג.

 ניכרים דברים בכלל והוא והרהור ספק

קי״ג. דין ע׳

ד׳( )סק״ל ק״ו.

 א׳ על ששמע הרי חושש. כיצד . ק״ז

 תמיד אצלו רגיל זה היה אפי׳ גנב. שהוא

 להזהר יש אך בביתו. מלקבלו נמנע ה״ז

 לכלל ויבא "חשש" גדר יעבור שלא בזה

:פרטים ב׳ לזה וצריך לה״ר. מקבל גדר

 אא״כ בביתו מלקבלו נמנע יהא שלא א.

 לא אבל שיקבלוהו. מקו״א מוצא יהא

 ה״ז "מרובה בטרחה אלא מוצא היה

מלקבלו. להמנע אסור

 דהיינו ביתו אל בא לא עדיין אם דוקא ב.

 כבר אם אבל בשוא״ת. הימנו נמנע שיהא

 שזה להוציאו אסור ז ה" לביתו נכנס

נ״ז[ בדין כיו״ב נוע׳ בידיים כמזיקו

 לחוש מותר שאין בזה יש פרט ועוד

 רוחני בין גשמי ]בין נזק חשש משום אלא

 אבל דמשכי[ ומינות אפיקורסות כגון

 כלל. לזה לחוש אסור ה״ז איסור חשש

 ]והרי מומר שנעשה א׳ על שמע כיצד:

 לביתו[ ולהכניסו מומר על לרחם אסור

 עצמו לפטור לזה לחוש גמור איסור ה״ז

 מוצא אם ואפי׳ בשוא״ת אפי׳ מלקבלו

 יש ]אא״כ בקל. שיקבלוהו מקו״א הלז

 דמשכא[. מינות ושאני הימנו נזק חשש

 ביינו יגע שמא לאיסור לחוש אסור וכן

 לנסך שדרכו לו אמרו אא״כ ויפסיד,

להזיק. כדי במזיד

עצמו לשמור לחוש יש הדבר כלל

 וכתב. וסד״וז אבל ד״ח א׳ שם ב׳. )סק״ל ק״ז.
 ושיטת וא״ת( וד״ה שם ד״ח וסקל״א ו׳. וש□
י׳ סעיף ו׳ כלל ע׳ ח״ח
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 וי״ל כהבנתם. בעצמם ויעשו תשועה פה להם

 אף כרצונם להטמן מהם למנוע שאסור דקמ״ל

 שחיק הוה אי משא״כ לסייע. חייב אינו שהוא

 אס אף בביתו להטמן מהם מונע שיהא הרא

 בביתו להטמן להם דהוחר הא ]מיהו ירצו,

 אלא בזה היה שלא א. דברים. ב׳ משום היינו

 ומותר כרודף הרל סכנה ודאי אבל סכנה חשש

 למלכות למוסרם ]אמנם זאת מהם למנוע

 כשב״ב מיתה וחייב ייחדוהו אא*כ אסור בידיים

 עיסקס עיקר שיהא ב. בהגה[. א׳ קנ״ז עירד
 אבל לר״ט. סכנה בא זה שאגב ואף עצמם הצלת

 אסור. בידיים סכנה בחשש ר׳ט את להכניס

 להתערב ורוצים באו והם אותם שרודפים כגון

 כלס אח עי״ז ומביאים יכירום שלא הכשרים בין

 והוא חבירו בסיכון עצמו כמציל שזהו בסכנה,

 אבל כר. חזית דמאי דשפ״ד אביזרייהו בכלל

 וחייו עצמו להציל קמהפיך בהיחרא סוגיין

ד׳[. אות סקכ״א ע״ל קודמים
 שהרי לר״ט אהני מאי אכתי זה לפי׳ וא״ת

 הרי יסייע לא אם אף בביתו יטמנו לבסוף אם

 יסייע אס ואדרבה סכנה, לידי יבא לכשימצאום

 למוצאם ויקשה טפי שפיר טמונים יהו הרי

 לר״ט ני״ל לא דבאמת וי״ל הסכנה, ותרחק

 ירצו. אס למנעם היה אסור אך לביתו שיבואו

 פשיטא בביתו להטמן בחרו בסוף אם ואה״נ

 קרובה זה דבלא יפה יפה להסתירם שיסייע

טפי. הסכנה
 על ל״ת מצות משום בו אין במזיד רוצח -

מפרש״י מתבאר כן להצילו ואסור רעך דם

 וכן להצילם. אסור הרגו באמת שאס בסוגין

 בכה״ג אך אלא בזה נחלקו לא ורא״ש תוס׳

 ידיעה אבל בלבד. קלא אלא הוה דלא דסוגיין

 סי׳ ס״ח וכ״כ לרש״י. דמודו משמע ברורה

 וכ״כ שם. נדה בחכ״ש מהרש״ל וכ״כ תרפ״ג.

 אפשר היה מיהו קנ״ו. ס״ס ארח רעק״א בגי׳
 סכנה אבל הרציחה. של מעונשו שנמלט דדוקא

 להצילו. דיש אפשר סתם חולי כגון אחר מצד

 בזה הסברא דעיקר לחלק דוחק נראה אך

 פת״ש הביאו צ״צ דעת וכ״ג הרע. ביעור משום
 סקי״ב 3רל* ירד ובפת״ש סק״א. תכ״ו חו״מ

 להצילו. אין תשובה עשה דאפי׳ יעכ״ץ בשם

 שלא ב״ד מיתות חייבי משאר רוצח וחלוק

 ע׳ בב״ד. דינם נגמר כשלא לבערם נחחייבנו

 ושם ח׳-ט׳. ד׳ רוצח וער״מ שכ״ט. ס״ס בה״ל

 סק״א רנ״א יו״ד פת״ש מ״ש ]וע־־ע ב׳־ה׳. ב׳

 חרב שליט״א מרן מ״ש וע״ע פליג. דהחרי

 לקמן הובא בהילקוט וע׳ ח׳. כ״א ברכות

ו׳. ס״ס פ״ח ב״ק יש״ש וע״ע ססקמ״ח[.

 תשפוט בצדק א׳ ל׳ שבועות א. לב(

 ד״א כו׳ עומד וא׳ יושב א׳ יהא שלא עמיתך

 לכ״ז. חברך את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק

 תדיניה בקושטא י״ט נרו ויקרא ובתרגום
 אבל הראשונה. כדרשא דמפרש י״ל לחברך.

 לו ויחשבה בזכותא. לתרגם יש דכ״ז לדרשא

 ט׳ ט׳ ובחהליס לזכו. לו וחשבה ת״א לצדקה

בזכותא. תרגום בצדק תבל ישפוט הוא

חידוש בהם אין דרשות ב׳ דהני ונראה
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 שייחדה אלא ממקרא. ללמדם אפשר שהיה

 המצוי הכשלרן לרוב בפ״ע מצוה חורה להם

 מלחא הוא ראשונה דרשא בפרט. בהם

 הדיין שיהיה הדבר 'מכוער שהרי דמסחברא

 יש לכ׳־ז לדון וכן בע־׳ד. ב׳ בין ביחס מפלא

 אמת אוהב שהרי לרעך ואהבה ממצות ללמוד

 לן איח דמספק ועוד מהרה. חושד אינו
כדמעיקרא. אחזקתיה לאוקמי

ד׳. שהם חלוקוח ב׳ לבת לדון כמצות ב.
לזכות לדון שמצוה יש א. הס: חלוקוח ב׳

 להכריע לדון שאין ויש ב. גמורה. בהכרעה -
 מכריע ואין וחשוד מסופק מניחו אך לחובה

 יש הנ״ל מהחלוקוח ובכארא בהחלט. לזכות

 אח לשמור כדי חברו אח לדון שענינו אופן

עצמו. שמירח ענין נו שאין ויש הימנו. עצמו
 בו שיש שקול ענין הדל. א׳ חלוקה ג.

הכרע. צד בלא לחובה בין לזכות בין שוה נטיה
 וימחה ויסלק לזכוח הענין להחליט מצוה ה-ז

 כאשר בעיניו זכאי חברו ויהא חשד כל מלבו

 הכריעו שם: שבועות רש״י לשון מקדם. היה

ו׳ א׳ אבוח ובפיה״מ כר. חחשדהו ואל לזכוח
 כר רע בו מחשוב ולא הטוב דרך על אוחו קח

 ראוי רט׳ו ובשע-ת לחושדו. לך מותר ואין
 שם וכ״כ חשובה. עשה באמת כי עליו לחשוב

ורי״ט. רי׳ח
 דח״ח א׳ י״ט ברבות גדש זה ומענק

 ביום אחריו להרהר אין בלילה עובר שראהו

 רב הזכות נטית ח״ת דגבי חשובה. עשה דודאי
שלפי אף לזכוח להחליטו שמצוה עד מאד

נה

 המסופק ענין דוקא וי״ל לחושרו. היה הענין

 בו להסתפק שאין ולומר לזכוח להכריעו יש
 הודאיים הפרטים אבל תשובה. עשה ודאי אלא

 שעבר תשובה בעל הוא הרי שלפנינו דהיינו
 מלבו. ולמחות לבטל מחוייב אין בלילה עבירה

 חזקות נגד רחוקים בצדדים דנים אנו שאין
 עבירה בכאן היתה שלא שנאמר כגון ברורות

 שמא אלא אמרו לא ב׳ קכ״ז דשבח הא ]וכן כלל

 הדרך. מחמת קרי ראה שמא צינורא. ניתזה
 מטרוניתא שאותה ולומר לדון אין אבל

 רינה[, אותה 06 שקידש או בסתר נתגיירה
 להזהר יש הנ״ל ת״ח אף ולפיכך ו׳. אוח וע״ע

 כמו הימנו ובתו אשתו וישמור חשובה כבעל בו
 יכשל פן הנשים מן להרחיק לו יש עצמו שהוא

 פתח על יעבור ולא בשכונתה ידור ולא שנית.
 תלי דלא מסתברא זה לענין מ־ח גדר - ביתה.

 בצדקת ומפורסם ניכר שיהא אלא דוקא בחורה

 רי״ח רט״ו ובשע״ת חטא, ויראת ומע״ט דרכיו
 ירא או חטא ירא לקרותו ושילש שנה ורי״ט

דוקא. תורה בעל בעינן דלא משמע אלקיס.
 כדל מנזק שמירה ענין החלק בזה יש והנה

 פ״ט רבתי ובכלה פ״ה ד״א מס׳ ע׳ ב׳. אוח

 והוי כליסטים בעיניך בדא כל יהו לעולם

 ובשבח תתרפ״ח. סי׳ ועס״ח ע״ש. כר־׳ג מכבדן
 לכ״ז הדן מדת מעלת הדברים תוך ב׳ קכ״ז

 שאינו תלמיד מפני חושש החסיד שהיה מבואר

 ב׳ כ״ג ובתענית לזכות, אוחו דן היה ולא בדוק
 דלא משוס דרבנן זוגא מהאי חלקיה אבא נזהר

מר דאמר משום דטעמא ופרש״י ליה. בדיקו
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 ב׳ ע״ה וב״מ כלסטים. בעיניך יהי אדם כל

 רוחו על שיעלה לחוש יש בעדים שלא המלוה

כידב. הרבה ועוד לכפור.

 לדון שמצוה במקום דאף מינה שמעינן
 שמירח לשם הנעשה כל אעפ״כ בהחלט לכ״ז

 חושד ענין בזה אין ארן דרך כמנהג עצמו

 ממי נשמר להיוח ויפה ראוי שכן בכשרים.

 וגס דבר עמא וכן לו. ובדוק מכיר שאין

 יש מאד אך נוהג. היה כך עצמו המדובר
 שמירה מגדר ויצא המדה יעבור שמא להזהר

 משביעין דהיו הא כגון חבירו. בכבוד יפגע פן

 חושד בגדר שהוא ב׳ י״ט יומא ונחבאר הכה״ג

 אך מנזק שמירה ענין בזה שהיה דאף בכשרים.
 היה די הרי רעותא שוס לפנינו הוכר שלא כיון

 יחירא מלחא ה״ז להשביע אבל ולימוד. באזהרה

 להרחיק לאיים כדי כך ]ומקנו בכבודו. ופגיעה

 ומה מאומה. בזה לפעול מלהערים הצדוקים

 חשד היה שלא בעלמא להיכרא היינו שבכו

 למדה הזקיקוס הצדוקים שרשעים אלא אמת

 הרי הרעותא ניכר כאשר ואה-ג כזו[. יחירא
 כבר אם כגון שרי. שבועה כמו ענין לפעול אף

 ועשה כה״ג שעבר פעמים כמה כזאח אירע

 דרכי על לסמוך שא״א נודע הרי כהצדוקים.

 האידנא כיו-ב ]ומצאנו הרגילים. השמירה

 בגופו הגבולוח במעברי הרשוח אנשי שבודקים

 בכשרים חושד משוס בזה ואין ובחפציו אדם של

 זה באופן שמבריחים הרבה שיש נודע כבר כי
וכיו״ב[.

רוצה אם חברו אודות לברר מוחר וה״ה

 לספר הנשאל ומותר וכדו׳ לשדך או עמו לשתף

 של תיקונו הוא כזה שענין לתועלח, לו הידוע

 נגנב אם וכן המשחח. רכיל דרך ואינו עולם

 בביחו. ובאין היוצאין על לברר נכון ה״ז הימנו

 להרהר או ח״ו לחושדס אסור כאמור אן

 כנהוג. כנימוס בכבודם ימעט ולא אחריהם

 מגדר יצא שלא כבוד דרך בצנעא יברר אבל

שמירה.
 הענין כאשר ב׳. אות הנ״ל ב׳ חלוקה ד.

 להחליט יכול שאין אלא החובה לצד נוטה

 להחליטו להטותו מה׳־ת אסור ה״ז בבטחה

 שאין ואף לחובה. להחליט חיתי דמהיכי לחובה.

 יש מה מ״מ לזכות להכריע להטוח בכה״ג חייב

 שבענין כמו אלא לחוב, להכריע לענין בכך

 הרי לחוב בנוטה ה״ה לזכות לדון מצוה שקול

 כן יניחנו הלכך לזכות. שאפשר מה לדון מצוה

 לחובה. להחליטו יטה לא אך וחשוד מסופק

 אמור עליו שתשמע כל ו׳ א׳ אבות רש-י ודל

 שאינו כבירור שתדע עד לטובה שנתכוין

 ט״ו א׳ פאה חו״ב שליט״א מרן וכ״כ עכ״ל. כן

 שמע ל״ח משוס עובר לחובה בכה״ג דהמטה

 ובשע״ח סקל־׳ו[. סוף בזה מ״ש ]וע״ע שוא

 רט״ו שם וכ״כ בספק. להניחו דיש כ׳ רי״ח

 וכ״נ שע־׳ח[. ומ״ש ד״ה א׳ אות ]ועסקכ״ג
 עובדי הני שבכל ב׳ קכ״ז דשבת מסוגיא להביא

 שהיה מה ]כפי לחובה דנו שלא אף דמייחי

 החליטו לא לזכות גם הרי בפשוטו[ לדון נראה

 דכולהו ]ואף "שמא". בגדר הדבר הניחו אלא

ג׳ אות ל כר׳ לזכות להחליט ל והו" בח״ח המיירי
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 שהיה בשאילתות מפרש נמי קמייתא ]עובדא

 שהענין י׳־ל ר־ע[. והפועל אליעזר ר׳ הבעה״ב

 להחליט א״א ת״ח ואפי׳ ביותר לחוב נוטה באלו

 לומר שאין כמו בכה־ג גמור לזכוח

 הא וכת ג׳[. אוח כדל נתגיירה שהמטרוניחא

 הענין והרי לל׳ב. למיחש דמיבעי א׳ ס״א דנדה

 לזכוח לדון חיוב היה לא ואעפ״כ מסופק שם

 הכתוב עליו העלה שהרי חסידות ממדת אפי׳
 להחליט אסור היה זאת ועם הרגם. כאלו

 לחובה להחליט שאין במקום אף הרי לחובה.

 חשוד מניחו אלא לזכות לדון מחוייב אין מ׳מ

באורך. סק״ל הדל למיחש כדין
 דין פירש לא ו׳ א׳ אבות דבפיה-מ והא

 התם קאי דהר־מ ה*ט לחוב הנוטה בנוני

 הלכך לכת האדם כל אח דן דהוי מחגי׳ לפרושי

 רשע ולא גמור צדיק באינו מיירי דמתני׳ פי׳
 לזכות. להחליטו יש שקול המעשה אם ואז גמור

 לחוב להחליט היתר שאין בלשונו לדקדק ויש

 גמור דבצדיק כתב שהרי לחוב הנוטה בבגוני

 מותר אדם שאר הא משמע לחושדו מותר אין
 אבל דשרי הוא לחושדו ומשמע לחושדו

 לרביגו התשובה חבור וע׳ שמענו. לא להחליטו

 המעשה כשהיה אבל דל: ד׳ א׳ המאירי

 נראה עכ״ל. ההכרע אחר לדון ראוי מכריע

 אין לחובה ודאי מוכרע אס דה״ק לפרש

 אין ואס הישר, משכל לנטוח להתעקש

 להיות מוכרע הת לחוב ברורה ההכרעה

 וראיה בירור עדיין הטעון וחשוד מסופק
בלחי כך להניחו בזה הכרעתו וזה חותכת

נז

מוכרע.
 שמירה. ענין יש זו בחלוקה גס והנה

 דבעינן ל״ב לענין א׳ ס״א בנדה כדאיתא

 לחוב נטיה בין לחלק דאין ומסחברא למיחש.

 לחובה, ונוטה מסופק הענין שעצם או ל״ב ע״י

 דדייקינן דע׳־י ב׳ פ״ג דיומא מהא להביא ויש

 למיחש דין גדר ־ ולמיחש. לחשוד מותר בשמא

באורך. עסק״ל
 ס״ל סק־׳י במ״ח ג׳ בח״ח אמנם -

 לא אס לחובה להכריע רשאי לחובה דכשנוטה

 מב״מ ראיה שהביא ומה טובה. מדה משום
 דהכל ופרש״י לעצמו קללה דגורס ב׳ ע״ה

 צדיק על דובר שהוא ואומרים אוחו מקללין

 אומו ומכריעים שדנים משמע ולכאורה עתק.

 הותר כיצד וכי בזה להקשות יש והנה לחובה.
 מדה הוא לב״ד שתובע מה דהא בזה. לקלל

 התראה דבלא ועוד סקי״ד. כדל ויושר נכונה

 אות סוף עסקכ-ג לקללו הותר כיצד ותוכחה

 וחייבוהו בדין עמדו שכבר מיירי וע״כ א׳.
 מה לספר וממשיך הולך וכעס צער ומרוב

 חביריו בו והחרו וגזלו. רימהו שזה שטען

 איחו שהאמת טוען והוא דבריו על והוכיחוהו
 לקללו. מותר שפיר הלכך לכת לבו שת ואין

 אם וכ״ש ג׳. אות סוף עסקכ״ג כמוצש״ר שהת

 כו/ צריכין ודא ד׳ה ש ע" ברבים כן מספר
 היה לא שודאי אף לקללה חשש שרבינא ]ומה

 ליכנס המדה מן אינו דאעפ״כ י״ל כך עושה

 הוא שכן תדע קללה[. לגרוס שיכול כזה בענין

הדין עליו שמקבל דאחר דהא פירשנו כאשר
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 אבות כדתנן לקלל אסור תו הרי הב״ד כפסק

 כזכאין בעיניך יהיו מלפניך כשנסטרים ח׳ א׳

 דהיינו חוי״ט ופי׳ הדין. את עליהם כשקבלו

 ורה לזכות אדם כל לדון דצריך שם ו׳ כמשני׳

 להדיא וכ״ה שם, הרר״י פי׳ וכ*נ בהגר״א

 אף על לזכות דדיינינן ]והטעם י. י־ז בתו״מ

 כסיה בלא דינא דצייש משוס בתביעתו, ששיקר

 ]או והוחזר העול נתקן לפנינו למעשה והרי

 בעליו[. אצל הממון ונשאר לגזול הניחוהו שלא

 ממונו. על ובהול קרוב דאדם למימר ואיכא

 היה מ״מ מעיקרא לו מסופק הענין שהיה אף1”

 טעה ואם יעיין ואמ*כ מחילה להצילו בהול

 לעשות בידו שאין מיהת השתא ועכ*פ ישיבנו.

 לא וכבר מתחרט הוא הרי בדין שנתחייב אחר

ימיו[. כל כזאת יעשה

 דהא צ״ע. א׳ ו כ־ דסנהדרין מהא ומש״ש

 עד הוכיחם ר״ל שהרי מוכרע הענין היה התם

 שלא דפשיטא מלתא והנה טרודא. שכינוהו

 השביעי׳ על הס חשודים שבאמת ר״ל חשדם

 להוכיח חייבים היו שלא להו סבירא דהכי ]אלא

 שגגח בזה שיש לר״ל דס״ל אלא שם[ החוטא

 לבזותם ראה בעיניו הענין ולחומר הוראה

 לקבול והלך חשודים קראם הלכך דעתם ולגנות

 לא וריו״ח ]ועסקכ״ו[. ריו״ח לפני עליהם

 שאתה עקא דא כסרש״י בזה ר״ל עם הסכים

 בקר רועי אבל רשעים אותם קורא

 הדבר שבעיקר ואפשר מהרש״א. ע׳ מחה לא

 היה שלא כיון אלא ר״ל כסברת ריו״ח דעת נטה

בהחלט. לשופטו הדבר תשה שם

 לחוש שיש נתבאר א׳ ס״א בנדה ה.

 דנו ואין חשוד המדובר ומניח לה״ר לסיפור

 סותרות שמועות דה״ה ד׳ אות ועסק״ל לזכות.

ע״ש. למיחש מיבעי

 מה רבותינו בדברי לדקדק דיש ונראה

 בו ]שיש אחד במעשה לכ״ז לדון דין שציירו

 נתחייבנו בכה״ג דדוקא ולחובה[ לזכות נטיה

 מעשים ב׳ היו אס אבל הזכות. ולהחליט לדון

 דמעולס לזכות, לדון חיוב אין אהדדי דסתרי

 המוחש מן ולהתעלס להכחיש המצוה היה לא

 אך אלא הנ״ל, דנדה כהא ודאי טענת ענין כעין

 נצטוינו ברור אינו עצמו המעשה גוף כאשר

 ודאי מעשה ראה אס ולפ״ז ולהכריעו. לפרשו

 ה-ז שמעון או ראובן זה היה אס שמסופק אלא

 דה״ה ואפשר ולחושדם, לחרוייהו לחוש מותר

 מעלמא איניש או ראובן זה היה אם כשהספק

לזכות. ראובן אח לדון מצווה אין
 לחוש שיש במקום אף לכ״ז לדון מצוה ו.

 בעיניך אדם כל שיהו ג׳ אות מש״ל כעין לנזק

 תשומת אם כי ל״מיחש" אסור ואעפ״כ כלסטים

 מעשה וה״ה כמש-ל. בעלמא וזהירות לב

 וע׳ ודאי, לזכות להחליט יש זה דרך על מסופק

 מסופק שהיה אף ב׳ קכ״ז שבת קמייחא עובדא
 הא וא״ח לכ״ז. דן היה לעושקו רוצה אם

 לזכות ת״ח להחליט דיש א׳ ט י" דברכות

 דמהדר עד כן דיינינן לא בממונא ואעס״כ

 נוטל הוא שלו מסתמא אמריגן ]ולא למריה

 או אתמול ת״ת מאותו זה גזל שהמוחזק כגון

סמ׳־ע י־ז עחו״מ וכיו־׳ב, עליו לו יש ישנה מלוה
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 משפוט דנצדק מ״ע לגדי לא״א וי״ל סקכ״ד[,

 כפי לנעליו ממון דהשכח ולאי עדן גלחה

 זאח הרואים נ״ד כאן היו אם כזה הלין שהיה
 העכירה שלענין ]וכמו גזל. ולאי לפנינו שהרי

 עכירה נזה הימה שלא לומר לזכות לנין אין

 ג׳[. אוח כדל המנאפים[ בכדרך סגי ]להא

 ככלל המעשה עשה אכן אם ספק יש אס אכל

לכ״ז. ללון יש הרי
 ענין שככל זו נמצוה לחלק לאין נראה וכן

 נעניני כין והחיקון הזכוח לצל ללון יש שכעולס

 כין וכן ופחיחות. גנאי עניני שאר כין ועון חטא
 כללא ג׳. אוח סקל־ד וע״ע קל. לעון חמור עון

 כריח מכני כאדא על מנטו שיהא למלחא

 לזכוח כלכו ומוכרעים וחסל חן וחמלה לטונה

כלל. אחריהם ויהרהר יחשול ולא
 להטוח חייב ה״ז סכנה ,ס יש אם ולפ״ו

 סקל-א להנ׳ל למי ולא לחכירו. ולסייע לכ׳ז

 להצלת סכנה לס׳ להכגס לאסור כו׳ והנה ד״ה

 אף אם והספק לפנינו הסכנה להחם חנירו.

 סכנה אין נלדל אכל הרעה. תלכק נו גס
 הא כעין כלל ולאי צל שוס ]ואין כלל לפנינו

 איזה שראה אלא ה׳[. ואות ל׳ אות הדל לנלה

 ולפיכן סכנה. יש שמא ספק לו נולד ועי-ז ענין

 לן איח להא ומצוה חיוב משום נפטר אינו
כלמעיקרא. חיוב כחזקח לאוקמי

 להזדקק חייכ ה״ז חולי ספק לעדן וה״ה

 לעדן ע ]ויל" חיוב. חזקת כזה יש שהרי לחולה

 לכמלומה מידכק. הוא אם והספק חולי. ודאי

אכל לכרר[. ויש מידנהיס. אינם חוליים רוב

נט

 חוזקו כדרגת היה והספק מידכק שודאי חולי

 לו. מלהזדקק פטור ה״ז עתה מידכק הוא אס

 לומר וקרוב להזהר ניחן דסתמא כיון י״ל מיהו

 יהא לא וכדו׳ וננקיוח יפה עצמו ישמור שאס

 להציל כדי זה כחשש להכנס חייב א״כ נפגע.

חכירו.
 שמא לומר לזכות לדונו יש שחטא כנוני ז.

 רשע מוחזק רט״ו.־־היה שע״ח משוכה. עשה

 כמנהג עתה נוהג אם אמנם כחזקתו. הוא הרי
 כיון להדיא שב ראינוהו שלא אף הכשרים

 עשה שמא לחוש יש רב זמן כשורה שנוהג

 לעדן ]מיהו מספק. לנזותו ואסור חשוכה

 אכל משוכחו. שיחכרר עד להכשירו אין עדות

 לקדושין[ לחוש יש כפניו אשה נתקדשה אס

 כו שיש עדן לפנינו הרשע עשה אם וה״ה
 אשה קידש כגון לזה, לחוש יש למשוכה רגליים

 עד להיוח רוצה או גמור. צדיק שהוא ע״מ

 להרהר העדים מזהיר המסדר והרב גיטין

 סק״ג. סק״ב וכמ״ח ד׳ כלל ריש ח״ח משוכה.

 הגט סדר קדד ושם סקכ״ב. כ־׳ש נדב אה״ע

וכנ״צ. י״ח ר״מ וכידד סק״ד. פח״ש
 ]שוחטים חנונים ושמעון ראובן ציור: ח.

 עדן עושה ראובן את וראה וכדר[ סופרים
 אח ולהעדיף להמנע אסור ה־ז שקול. המסופק

 ויסלק לזכות ידוננו אלא זה. מחמת שמעון

 כלום אירע שלא כמו פקפוק שמץ כל מלכו

 נזק עדן נזה היה אם אמנם ג׳. אות כדל

 שמעון את להעדיף מומר ה״ז עצמו ושמירח

ר. אוח סק״ל וכמש״ג שמעינן ד״ה שם כדל
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 לחוב הנוטה במעשה ראובן אח ראה ואם

 ולהעדיף להמנע ומומר חשוד נעשה זה הרי

 כנ״ל לנזק חושש אין אם אף פניו על שמעון אח

שם. וסק־׳ל ד׳ אוח

 כתבו להר׳־מ ובסיה״מ רי״ח בשע״ת ט.
 היה ואפי׳ בלבד, לחובה אלא לדונו אין דרשע

 לחובה להטומו יש לזנוח ומכריע נוטה הענין

 רשע לגנוח דיש דמלתא טעמא הזנוח. ולמעט

 לרוע מעשיו שרוב ברשע בד״א מיהו ולבזוחו.

 אלקים פחד ואין עומ״ש שפרק שנחברר או

 עגין יש שבזה שם. שע״ח כמ״ש עיניו נגד
 אבל מיהו. ד״ה ג׳ אוח עסקכ״ג הגנוח לפרשם

 יצא שלא כל לזנוח לדונם יש קלים רשעים שאר

 כמו הרי הקלים אלו גם אמנם עמיחך. מכלל

 ובאות שם עסקכ״ג שריא חטאם על שאונאה

 שום שיהא בענין זכוח ללמד אין ה״ה הרי ד׳

 שע״ח וכמ״ש שמים כבוד הפשד צד
 כבוד מיעוט הוא רשע דכבוד קמ״ט־קנ״ב

שמים.
 סקכ״ג כדל שוגגיס כעין דכלס והאידגא

 שם למש*נ אמנם לזכות. לדונם יש א־־כ ב׳ אוח
 לגנותם מותר אלו דגם כו׳ ולס״ז ד״ה ג׳ אות

 היכא הזנוח בלימוד לזהר יש ה״ה חטאם על

שמים. כבוד מיעוט לצד לחוש דיש

 את ומרמה מאנה ראובן את ראה א. לג(

 העשוק להציל לשמעון לספר מומר ה״ז שמעון

 כתב ט׳ כלל ריש במ׳־ח ח״ב ובח״ח מעושקו,

דבזה ו׳ אות ועסקכ׳־ט מדאור׳. חיוב דהוא

 עצה אחר לטרוח או חוכחה להקדים אי״צ

 לספר בכה״ג דאי״צ וסקי״ג ועסק״ט אחרת,

באפ״ת. או באפ׳מ
 בכדי השיעור עבר וכבר המקח נגמר ואם
 האונאה אין שכבר לקרובו או לתגר שיראה
 י-א. ט׳ ח״ח לו. לספר אסור ה־ז עוד חוזרת

 יש זה שיעור אחר אף דהנה לבאר ויש
 לצי״ש אלא זאת אין מ״מ האונאה שמחזירין

 לשמעון כרווח חשיב וכה״ג משוה״ד. לפנים

 לחועלח רכילוח הותר ולא מעושק כהצלתו ולא

 שלא משום ואם לזה, ולהפסיד לזה להרויח כזו

 להוכיחו לו יש הרי להבא עוד ראובן כן יעשה

 אי ואף זה. עבור שמעון אח ואי״צ בעצמו ע׳ז
 הרי ו׳[ אוח ]עסקכ׳־ט טובא מלתא ליה טריחא

 אם ואף בראובן להתרות אחר לשלוח לו יש

 שמא גופיה לשמעון לחוש שיש הוא הענין

 לשמעון לספר אין בזה גם שניח ראובן ירמהו
 העתיד על יזהירנו אלא עבר. שכבר ענין על

בלבד.
 בשרו. ]שאר לקרובו ליען מותר והנה

 על יגבר כיצד תתעלם[ לא ומבשרך משום

 סקנרו. פת״ש י״ז עחו״מ בדין ויזכה שכנגדו
 נראה אך לקרובו. לספר ליעץ ראוי היה וה״נ

 זה הותר ולא ולה״ר גנאי מספר הרי דבזה

 הוה גופיה בדידיה אי ואף הרווחה, לצורך
 לבקש לראובן שילך לשלוחו לספר אסור ה״ז

 יהא שלא באופן זה יספר אם אמנם אונאתו.

 שטעה שיאמר כגון דמי. שפיר לראובן גנאי
לא אבל גנאי. ואינו מצוי ענין שזה בשגגה

החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס70 מס עמוד ראובן שרגא בן יוסף שמואל פוגלבלט, הרע ולשון רכילות - אורייתא פתגמי



רידגיםפ-ו יבמותפתח

 מהרש״א וכתב הימנו שמקבל מי להוכיח תוכיח

 ובעלמא ליה גפקא כפול מלשון רש״י דברי על

 עתה והן פעמים. מאה תוכיח הוכח מיניה דרשיגן

 על אור כתנות שמו זה חדש ספר לידי בא

 וראיתי מאירות פנים בעל להגאון התורה

 מהרש״א שדברי שכתב דברים פ׳ ז״ל להרב

 דף דבמציעא דק לא חורפיה ואגב מאד תמוהים

 אף תוכיח פעמים מאה אפי׳ הוכח אמרינן ל״א

 פעמים. ק׳ משמע לבד מהוכח וא״כ לרב תלמיד

 מיניה הא לי למה תוכיח קאמר ק׳״עאי ולש״ם

 דבריו תורף זה תוכחת מקבל שאינו מי שמעינן

 ק׳ דריש ט״ו דף דבערכין ממנו ונעלם ז״ל.

 והד״ן והרמב״ז הסמ״ג וכבר מתוכיח. פעמים

 וכתבנו אהדדי הסוגיות מקשו הנמקה והרב

 באן הרי״ף ובמ״ש במקומו. באריכות בעניותגו

 ־תוכיח תוכיח או הוכח הוכח נקט מדלא דדריש

 ובמקום הש״ס. על הגז׳ הרב שהקשה מה ל״ק

ורדי^• " *דובס כתי^81ג1ו1א>לחג מחייה

!6???)7ראיתי מותו. לפגי ציוה אביך ל שנאמר

 חשד לבך וז״ל שכתב יעקב עיון. מ תריתית

 התחיל ומיד אביהם שמת שראו לסי לאהיוי יוסף

 ואיתא ויחי ם׳ ריש כדפירש״י השעבוד צרת

 ואומר שמוחל מי ומה יששכר א״ר מגילה ברבה

 שנשתעבדו נענשו אם*ה שלחתם אתם לא

 לא דלמה והטעם עאכ״ו מוחל שאינו מי במצרים

 צ״ל לחבירו אדם שבין בעבירות מחילה מתגי

 אחר המספר כל אר״י דברכות פ*ג דאי׳ ע״ד

 צורבא וכו׳ להו אכפת ולא דידעי וכו׳ המת

 ביוסף ג*ב י״ל וא״ב ביקריה תבע דקב״ה מרבנן

 מחל שהוא אעפ״י וכו׳ מרבנן צורבא שהיה

 שמיד ומ״ש עכ״ל וכו׳ ביקריה תבע הקב״ה

 שעבוד לא השעבוד צרת התחיל יעקב שנסתלק

 ואז״ל שנים כמה מלך הצדיק יוסף דהרי ממש

 התחיל לא קיים השבטים מן שאחד זמן שכל

 ופחד יראה שנכנסה להם בצר אד השעבוד•

 נצנצה וגם בשעבוד שיחיו חזי ומזלייהו בלבם

 ראיתי וכן מהשעבוד. וידעו הקדש רוח בהם

 אלה לדברים קרוב שכתב ויחי פ׳ ריש להרא״ם

 ואין רף בפה שעבוד סימני שהתחילו והוסיף

יוסף דבמלכות נותן שהדעת בזה לידחק צורף

 נפלה חשכה אימה רק סימגא כההוא חזו לא

!במדובר אח״ך שיהיה שעבוד מצרת עליהם

 דאתמר ממאי יעקב עיון הרב שהביא ומה

א׳ר רבתי אסתר ברבת היא הלא במדרשא

 במצרים שנשתעבדו נענשו אפ״ה וכו׳ יששכר

 ע״ם רבה אסתר במדרש שם יראה הרואה וכו׳

 וכו׳ והמן והמלך וכו׳ דחופים יצאו הרצים

 עד ראה וכו׳ שמוהל מי ומה הוא כך שהלשון

 אותו מרדכי ימי עד שהרי מתוקנת היא היכן

 מוחל שאינו מי קיים יוסף מבירת של עונש

 אך מצרים. שעבוד זה במאמר בזכר ולא עאכ״ו.

לא יוסף מכירת בשביל מצרים דשעבוד זו סברא

רז״ל מאמרי כמה ויש רחוקה ולא היא נפלאת
כה׳ הי

ש מארת עלייתם
ע*ש: חדש ובזהר

יהיה

'״11

 מההיא ראיה והביא טעם בנותן דישנו ומאי

והגם שמואל מד בתר דאשתעי דאמרינן
 ביקריה. תבע קב״ה צ״מ למתים ?הויאכ£ת דלא

 כגון ליה אכפת דלא דהיכא דאימור ראיה אינה

 מחילה ולא קפידא היה דלא מותו אחרי שדיבר

 ושוב דקפיד בחיים אבל ביקריר- תבע קב״ה

 מחילה ממנו ושאל ובא נכנע רע עושה או האומר

 אפי׳ מחילה דמהניא אימור שלם בלב ומוחל

 בספר ממ״ש ראיה יש אמנם מרבנן. צורבא יהיה

 כבודו על שמחל האב דאמרינן דחא חסידים

 שמים בדיני אבל אדם בדיני היינו מחול כבודו

 ספ״ק מ״ש יתישב ובזה תקע״ג. בסי׳ ע״ש חייב

 ויש או״א כבוד על נענש אבינו דיעקב דמגילה

 נענש. ואפאי לו מחל אע״ה יצחק דודאי לחקור

 עם חוטא או״א כבוד מצות דבביטול ניחא ובהכי

 והאב אביך את כבד ציוה אשד ה׳ ועם אביו

 למחול יוכל מי לה׳ שחטא מה אבל חלקו מוחל

 וכן וכו׳ חסידיו עם מדקדק שהקב״ה ובפרט לו.

 לה׳ שחטאו מה מחלם שהוא אעפ״י הצדיק ביוסף

 חרב וכ״כ למחול. הצדיק יוסף יכול היה לא

 עד וז״ל הבו׳ רבתי אסתר במאמר יפה מהר״ש

 מה מ״מ מחיל דאיהו דאע״ג מתוקנת היא היכן

 מאחיו נפש איש יגנוב בי על שעברו לה׳ שחטאו
אלו בענינים כתבתי ועוד עכ״ל למחול בידו אין

1 כמקומו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס419 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, א ־ עינים פתח
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קכד סימן)םמ״ק( גולה עמודישלישי יוםרמ

 הרע לשון יספר שלא עשה מצות זהו ם(ל למרים ,ה עשה אשר את זכור ״•< )דברים וכתיב ח(ל

פו
העמודים צכיון

 שהוא וכל שבחיו, שאר לגבי אחד נקרא הכל ג״כ דברים

 לספר דאסור בהא ולהכי איסור. כל בו אין אחד שבח

 שבחיו דוקא ולאו "שבחו" ג״כ דדייק חבירו, של בשבחו

 מפרשינן לזה אסור. אחד שבח דאפי׳ וע״כ רבים, לשון

 יסודי, באופן השבח דמדגיש היכא והיינו מדאי", "יותר

 רגילה בצורה בשבח אבל דאסור, הוא ובכה״ג וכמש״נ,

להגיע מספקת סיבה אין דבכה״ג איסור, כל אין באמת

:גנותו הזכרת לידי עי״ז

 והיה זה", כתב הוא "מיושר רק אומר היה רבי אילו והנה

בכך היה לא הכותב, זה מי מפרש בנו שמעון ר׳

 השבח הדגשת בכך דאין כיון ללשה״ר, דשייך לומר קפידא8^

זה", כתב מיושר "כמה ואמר דקדק דרבי כיון ורק במיוחד.

ביותר, מיושר דהוא הדגשה "כמה" תיבת בהוספת £יש

 "יותר שבחו בגדר נכנס ובכה״ג מזה. יותר מיושר שאין עד

הקפיד הכותב, הוא מי פירש שמעון כשר׳ ולכן מדאי",

 קושית בזה ומתיישב לשה״ר. משוס בזה דיש לומר "*רבי

הך אה״נ דבאמת דב״ב, מהך הנ״ל ז״ל ומהרש״א המג״א

:וכמש״נ מדאי״, ״יותר שבח מיקרי דב״ב

שומעניה דשפיר מאן האי אי׳, ע״ב כ״ה דף במגילה והנה

 על ברכות לו ינוחו דשבחיה ומאן לשבוחיה, שרי

 הנ״ל ז״ל וסיעתו הרמב״ס ולדעת עיי״ש. ע״כ ראשו,

 בין שיש לחוש יש דאם אוהביו, בפני דוקא דמיירי צ״ל

 בכלל נכנס זה דגם ויתכן אסור. לו ששונא מי השומעים

 דהשומעים באופן דמיירי דר״ל שומעניה", "דשפיר לשון

 למגילה ז״ל מהרש״א ובח״א עליו. טובות רק לשמוע רוצים

 שם בב״ב מבואר דהרי מדאי, יותר בשאינו דהיינו כתב

לתמוה, ויש עיי״ש. עכ״ד מדאי, ביותר דהתם וע״כ דאסור,

פירושא, הך על עצמו ז״ל מהרש״א הקשה שם בב״ב דהרי

 דב״ב דההיא בגוונא דרק אחר, באופן שם פירש כך >*׳ומתוך -

 נזכר בנו ור״ש דרבי השניה עובדא דע״י דאסור, הוא

 חששא להך דליכא באופן אבל ביניהם, הראשונה בעובדא

 במגילה גם כן כתב לא למה וא״כ לעיל, שהבאנו וכמו מותר,

 אלא בב״ב. בו שמיאן פירוש על סמך זה ובמקום שם,

מה כפי הדבר על שעמד לפני כתב דמגילה דהך דיתכן

:בב״ב שכתב
 ז״ל מהרש״א בשם הביא נ״ט סי׳ ח״ו חת״ס בשו״ת והנה

עליו ותמה מדאי, יותר באינו מיירי דמגילה דהך

 המג״א ]וכקושית מדאי, יותר היה לא דהתם דב״ב מההיא

פירושא, להך דחה כך ומתוך שם[, בב״ב ז״ל ומהרש״א

 הראשונים בין מהלכים יש פירושא דלהך הזכיר שלא ופלא

 אלא הכי, דמפרשי ז״ל ראשונים חבל שהבאנו וכמו ז״ל,

 ולפמש״נ הכי. דמפרשי במאי עליהם היא דתמיהתו דאה״נ
 לזה נחת דלא שם ובחת״ס וכנ״ל. הקושיא נתיישבה בס״ד

 מחלק ולא אסור, מדאי ביותר דדוקא פירושא להך ודחה

 במילי דאוקמיה בההיא דדוקא אחר, באופן לפרש כתב בזה,

כתביה, חייעא יהודה דאמר הכתיבה יופי בשבח דעלמא

 את ישבח אם אה״נ אבל גנותו, לידי שיבוא רבי חשש בזה

 ליה משבח חז״ל רגילין שהיו כמו וחכמתו בצדקתו הצדיק

 מגנת היא דמצוה כיון הוא, גדול דאדם פלוני לר׳ פלוני ר׳

 שם במגילה שאמרו וזהו בגנותו, לספר יבא שלא עליו היא

 שיבוא חיישינן ולא לשבוחיה, שרי שומעניה דשפיר מאן האי

 ברכות לו ינוחו דשבחיה דמאן משום והטעם גנותו, לידי

 ובתועפות עיי״ש. עכ״ד און, כל לו יאונה לא וא״כ ראשו, על

 דלכאורה ע״ז, תמה ט׳ אות קצ״א סי׳ השלם יראים לס׳ ראם

 בצדקתם תלמידיו משבח היה ריב״ז דהא היראים, כדברי אינו

 מותר, ריבוי בלא דדוקא היראים כתב ואפ״ה וחכמתם,

 לא דהחת״ס דאה״נ כלל, מקום זו לתמיה ואין עיי״ש. עכ״ד

 בין חילוקא להאי דחה דהרי בזה, היראים בשיטת אזיל

 וכמו בזה, נפ׳׳מ דליכא וס״ל מדאי, יותר לבין מדתו כדי

 כוונת דגם די״ל שם ראם בתועפות ומש״כ לעיל. שהבאנו

 דעלמא טילי ליה קרי דריבוי בחת״ס כמ״ש הוא היראים

 יקרא, ריבוי בכלל שיספר מה וכל כלל עיקר להם דאין

 עכ״ד ריבוי, מקרי לא וחכמתו הצדיק צדקת ספור אבל

בזה, זה לתלות כך מורין הדברים משמעות ואין עיי״ש.

:בעלמא דרוש דרך אלא זה ואין

זכור", "שנאמר הנוס׳ כת״י באר״ח זכור. וכתיב לח(

 או "ונאמר" דצ״ל הוגה וכבר מובן, ואינו

שלפני לדין ראיה מכאן אין שהרי כאן, כדלפנינו "וכתיב"

:היא אחריתא ומילתה זה, ____

והרמב״ךז״ל" כו׳. יכפר שלא עשה מצות זהו לט(

 בעשין מיוחדת, למצוה במגינא לה חשיב

 ז׳, עשה ז״ל להרמב״ם המצות בספר ז״ל לדעתו הנוספות

 אסתר מגילת ובס׳ עיי״ש. ט׳, כ״ד דברים עה״ת ובפירושו

 דלא ז״ל דהרמב״ם טעמא נתבאר ולא עיי״ש. לזה, הסכים

 למצוה לזה הביא דלא ז״ל רבינו אבל במנינא. לזה הביא

 בכל אזיל דלטעמיה משום דהוא פשוט במנינא, מיוחדת

 אלא במנינא אתי דלא ול״ת עשה אי׳ מילתא דבחדא כה״ג

 במנינא, רכיל תלך דלא להל״ת דהביא וכיון מינייהו, הדא

 בפתיחה חיים חפץ ובס׳ להעשה. גם להביא מקום אין שוב

 הכוונה אין למ״ע, זכור את מנה ז״ל דרבינו שכתב א׳ עשין

 גם דהא עשה, מצות בזה דיש רק אלא המצות, למנין

 עה״ת ז״ל בחיי רבינו בפי׳ וע״ע היא. מצוה נמנית כשאינה

פאה לירושלמי ז״ל סיריליאו הר״ש ובפי׳ ט׳, כ״ד דברים

:ה״א פ״א

 בחקתי פ׳ ריש בתו״כ המבואר לפי למידק, דאיכא אלא

למרים, ה׳ עשה אשר את זכור אומר הוא וכן ה״ג,

 מאוד לשמור הצרעת בנגע השמר אומר כשהוא בלבך יכול

 זכור מקיים אני מה הא אמורה, הלב שכחת הרי ולעשות

 ז״ל הרמב״ן והביאה עיי״ש. ע״כ בפיך, שונה שתהיה

 מה בהעשה הוספה יש הרי ולפ״ז עיי״ש. שם, בסהמ״צ

 זכירה שתהיה צריך העשה שלפי במה והוא בהל״ת, שאין

המעשה מן בהמנע אלא אינה והל״ת בפה, ממש בפועל

מלדבר

א תכנת ע״י הודפס252 מס עמוד איסר ישראל בן צבי שפירא, - מקורביל יוסף בן יצחק ד - העמודים צביון עם >סמ״ק< גולה עמודי
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רמא ־ישק־ד )סמ״ק( גולה ,עמודי שלישי י"־

העמודים צכיץ

 שתהיה צריך ז״ל רבינו לדעת גס הרי ולפ״ז לשה״ר. מלדבר
 הראב״ד למש״כ מיבעי ולא במנינא. מיוחדת מצוה זו זכירה
 התו״כ לשון לפרש לתו״כ, בפירושם ז״ל משאנץ והר״ש

 א״כ עיי״ש. נגעים, הלכות דהיינו בפיך", שונה "שתהיה
 באיסור שמענו לא שעדיין עשה אזהרת בזה שיש פשיטא
 שונה להיות דהכוונה אהרן קרבן פי׳ לפי אפי׳ אלא לשה״ר.

 עון על באו שהנגעים במה והיינו עיי״ש. עצמה, זו פרשה
 שאינו איסור מלבד היא שבפה מצוה מ״מ הרי ג״כ לשה״ר,

 א׳ אות כ״ג סי׳ לעיל ואמנם לשה״ר. מדיבור להמנע בלב אלא
 אסמכתא התו״כ דרשת הוי ז״ל הראב״ד דלדעת לדון כתבנו

 דאין הסקנו אבל בלב, הוו תרווייהו התורה ומן בעלמא,
 לדרשה לה מפרש ז״ל דהראב״ד יתכן כי כך, ברור הדבר

 לא היא, גמורה דרשה ובאם בס״ד. שם מש״כ עי׳ גמורה,
 לזכירה לה חשיב דלא במה כאן ז״ל דרכינו טעמא נתברר

וצ״ע: במנינא. מיוחדת למצוה דמרים זו
כתב, ה״א פ״א פאה לירושלמי יוסף אמונת בס׳ והנה

 בעיקר ככופר הוי לשה״ר דהמספר דאמרינן דהא
 מש״כ עי׳ זה, סי׳ בהמשך לעיל ז״ל רבינו שהביא ]וכמו

 מילתא, להך ממנו דמביא דקרא בגוונא זהו ל״ו[, אות
 ופורץ אסור שזה שיודע דהיינו וגו׳, שפתנו נגביר מדכתיב

 להרשיעו דיקלצ צופהו הלשון, ירתלשמ ראושנב החומות שתי
 הואך”לשה״ר”ט אף לטובה, דכוונתו היכא בדבריו\אבל

 שדברה דמרים הך כגון לטובה, היא כוונתו דבעצם כיון אבל
 זה במדרשים, וכמבואר מזה להניאו ונתכוונה הפרישות על
 משום נאסר אלא רכיל, תלך דלא האזהרה בכלל הוי לא
 .עיי״ש עכ״ד למרים, ה׳ עשה אשר את רזכו דכתיב הא

 יש אם ז״ל, הראשונים שאר בשיטת בזה לדון יש כי ואם
 הכי, ס״ל דלא פשוט נראה ז״ל רבינו אבל זה. לחידוש מקום
 הוו והל״ת העשה אם אפי׳ הרי הכי ס״ל הוי דאי משום
 היה ג״כ בלשה״ר, הדיבור מניעת של אחד דבר על קיימי

 העשין, במנין ביחוד במנינא הזכירה למצות להביא צריך
 עדיין בהעשה והמוזהר הם, שונים סוגים שני דהנה אחרי

 מה על קאי דהעשה דס״ל וע״כ בהל״ת. עליו הוזהרנו לא
 ומש״ה אחד, בדבר ול״ת עשה הוי וממילא בהל״ת, שנאסרנו

 גם שוב למנות מקום אין תו במנינא להל״ת שהביא לאחר
 אופן דעל ורק הל״ת. עם הכא לה כליל ומש״ה להעשה,

 דהעשה במאי ביניהם, הבדל דיש הוא המצוה של קיומה
ביחוד, במנינא להביאה צריך היה טעמא ומהך בפה, היא

בצ״ע: ונשארנו בסמוך, לעיל כך על שעמדנו וכמו
ז״ל דרכינו להיפך, י״ל אדרבה כי וראיתי התבוננתי שוב

 מתוך דהוא היכא בין בלשה״ר לחלק הנ״ל כיסוד ס״ל
 אשר מסוים בשינוי ורק לטובה, דכוונתו היכא לבין לב רוע
 למצוה דזכור להעשה משיב דלא מאי גס יתיישב בזה

 סתמא, דכתיב רכיל תלך דלא דהל״ת די״ל במנינא. מיוחדת
 דבכל לטובה, דכוונתו היכא אפי׳ לשה״ר עניני כל כוללת
 היכא רק קאי והעשה הוי. מיהא ורכילות לשה״ר גווני

 כתיב, למרים ה׳ עשה אשר את זכור שהרי לטובה, דכוונתו
והיינו במרים, דהוי בגוונא אלא בזה הוזהרנו לא א״כ

 דבכה״ג אמנם ונמצא אסור. ואפ״ה לטובה דכוונתו באופן
 דהוא מהיכא יותר באזהרה חמור לטובה דכוונתו היכא
 ועשה, בל״ת הוזהרנו לטובה דבכוונתו במה לב, רוע מתוך

 והטעם ל״ת. אזהרת רק יש לב רוע מתוך דהוא והיכא
 שכוונתו באופן לעצמו אדם יקל שלא גופא, זה מחמת הוא

 לגדר עשה, אזהרת גם להוסיף תורה בו החמירה לטובה,
 כל כוללת הל״ת הרי דלפ״ז וכיון בזה. להקל יבא שלא

 לטובה, דכוונתו באופן רק אלא כוללת אינה והעשה האופנים
 הל״ת באזהרת ישנו העשה באזהרת שיש מה כל א״כ

 ואחד ול״ת עשה אחד בדבר דיש כה״ג ובכל הכל, הכוללת
מביא דאינו ז״ל רבינו של דרכו הרי בהאיסור, יותר כולל

 שכבר לאחר שפיר ומש״ה יותר, הכולל את רק ^במנינא
כללה אלא לחוד, במנינא להעשה הביא לא תו להל״ת הביא

׳ :הל״ת עם יחד
דלעיל במה ז״ל, רבינו בדברי לדייק דיש מה יתיישב ובזה

{ דזהו הכוונה ובפשוטו בצרעת", לוקה "וגם כתב
 דפוס הגמי״י בשם הבאנו ל׳ באות ואמנם בבירור. עונשו
 לו "שראוי ז״ל רבינו בדברי הנוס׳ לפניו שהיה קוש׳

 זה. עונש לידי יגיע שלא גם דיתכן מתפרש וזה הצרעת",
 הרי שלפנינו נוס׳ לפי ועכ״פ בזה. שם שכתבנו מה ופי׳

 שם דכתיבנא למאי ובפרט בבירור. עונשו דזהו מבואר
 לטהר מציאות דליכא בזה״ז איירי "ראוי" דהנוס׳ א׳ בדרך

 אפשרות דישנה קיים היה שביהמ״ק בזמן אבל המצורע, את
 א״כ עיי״ש. דוקא, בצרעת העונש הוי אה״כ טהרה של
 דוקא. בצרעת העונש עיקר הוי "ראוי" של זו לנוס׳ גם

 "פן לשה״ר יספר שלא ז״ל רבינו כתב הסימן בסוף וכאן
 לידי שיגיע דיתכן מתפרש זה ולשון כמרים", בצרפת ילקה

 לעונש אלא כך לידי יגיע שלא יתכן גם אבל בזה, שילקה כך
 דבמקום אחרת, נוס׳ הבאנו שלאח״ז באות ואמנם אחר.

 שאם מתפרש וזה ילקה", "שלא הנוס׳ בכת״י ילקה" "פן
 שלפנינו לנוס׳ אבל בזה. שילקה כך לידי בודאי יגיע יספר

 לפנינו דאי׳ מה דלפי ונמצא ספק, אלא דאינו מבואר
 מרישא ז״ל רבינו בדברי לכאורה סתירה יש המקומות בשני

 ילקה; פן נקט ולבסוף לוקה נקט דבתחלה במאי לסיפא,
 ואפ״ה הכי נקט דבדוקא אה״נ דבאמת י״ל לפמ״ש אבל
 דבתחלה לשה״ר, גווני בתרי דקאי משום כלל, סתירה כאן אין

 בזו איירי ואח״כ לב, רוע מתוך הרגיל כפי כשזה איירי
 האזהרה דלענין אף דהרי עובה. כוונה מתוך שבאה

 שיש במה לטובה דכוונתו באופן שהיא בזו תורה החמירה
 אבל ע״ז, מלעבור יותר שיזהר בכדי ל״ת, וגס עשה גם בה

 רוע מתוך דהוי היכא יותר דחמור פשוט העונש לענין
 בצרעת" "לוקה בתחלה ז״ל רבינו דכתב הוא ובזה לב,

 כ״כ העונש אין לטובה דכוונתו באופן אבל ברור. בלשון
 אבל כך, היה שכמרים אף כי בבירור, הצרעת שיהיה חמור

ז״ל רבינו נקט ובכה״ג כך, תמיד שיהיה מחייב זה אין
:ספק לשון ילקה״ ״פן

 דעל להך דריש ע״א ע״ז דף דבערכין הא יתבאר ובזה
מלשני ק״א בתהלים מדכתיב באים הנגעים לשה״ר

בסתר
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קכה קכד סימן )םמ״ק< גולה עמודישלישי יום
:כמרים בצרעת ילקה פן מ(

:תקלל לא אלהים בב( )שמות דכתיב השם את לברך שלא א( קכה
שלא

: ט״ז לאוין סמ״ג ס/ ל״ת סה״מ פ״נ, ע״ז הל׳ רמנ״ם א[ ציונים

העמודים צכיון
וז״ל, ז׳ אות שם בשטמ״ק וכתב אצמית. אותו רעהו בסתר

 שאינו קרא האי לאתויי ליה למה אלחנן הר״ר הקשה

 עשה אשר את זכור קרא האי מייתי ולא בהדיא מפורש

 שלא בצרעת תלקה שלא והזהר בספרי ודרשינן למרים, ה׳

 באחיה, שדברה במרים הנעשה זכור לשה״ר תספר

 וי״ל הכי. דדריש הוא צרעת בנגע דהשמר לקרא ומדסמכיה

 בצרעת לקו שלא מרגלים דמצינו האי כולי למילף דליכא

 דאותו קרא אבל בלשה״ר, יש עונשין מיני דשאר אלמא

ולפמ״ש עיי״ש. עכ״ל ז״ל, הרא״ש עונשו, דזהו משמע אצמית
יון ן |1134167^ה״ח

 דמרים מקרא בגמ׳ הביאו לא דלהכי י״ל ז״ל, רבינו ^בדעת

 העונש אין הרי ובזה לטובה, דכוונתו באופן דאיירי משוס >

 אותו רעהו בסתר דמלשני מקרא הביאו ולכן בצרעת, דוקא

בהכרה ובזה לב, רוע מתוך בלשה״ר בסתמא דאיירי אצמית,

וכמש״ג: בצרעת, הוא העונש

"שלא הנוס׳ ובכת״י ספק, לשון הוא ילקה. פן מ(

 לעיל בס״ד מש״כ ועי׳ ודאי. לשון והוא ילקה",

ל״ט; ואות ל׳ ות-א—■^—״

תקלל. לא אלקים דכתיב השם את לברך שלא א(
 מהכא ואזהרתיה ע״א נ״ו בסנהדרין מבואר כן

 סנהדרין בירושלמי הוא וכן עיי״ש. ע״כ תקלל, לא אלקים

עיי״ש, ע״כ תקלל, לא אלקים מנין למגדף אזהרה ה״ח פ״ז

 ואמו אביו למקלל אזהרה אי׳ הי״א שם בירושלמי ואמנם

 דבכלל דחזינן וכיון עיי״ש. ע״כ תיראו, ואביו אמו איש. מנין

 שם בה״ח במגדף גם א״כ למקלל, אזהרה הוי היראה מצות

היה תקלל, לא אלקים מדכתיב ומפרש מנין אזהרה דקאמר

 דלא והא תירא, אלקיך ה׳ את מדכתיב גם לומר לו ר^אפשר
 במיוחד להדיא מפורש מקרא לו שיש משום פשוט הכי, אמר

 קרא. להך להביא טפי עדיף תקלל, לא דכתיב קללה לענין

 אמו איש מדכתיב דאזהרתיה דקאמר ואם דאב בהך ואמנם

 ואזהרת היא, עשה אזהרת דהא להקשות יש תיראו, ואביו

 סנהדרין בבבלי הגמ׳ סוגית ועי׳ אזהרה, שמה לא עשה

 דאיסור בירושלמי מבואר הרי עכ״פ אבל ע״א. נ״א דף

 לכך האזהרה אין אי ואף מורא. מצות בכלל הוי קללה

 עכ״פ אבל שם, הבבלי סוגית וכמשמעות דמורא מקרא

 ליכא בזה קללה, איסור גם הוי מורא דבכלל הדבר בעיקר

 בכל ז״ל שלרבינו דדרכו כיון קשה, וא״כ בבבלי. , סתירה

 במנינא אתי דלא ול״ת עשה איכא מילתא דבחדא היכא

למצות, ד׳ סי׳ לעיל הביא דכבר וכיון מינייהו. חדא אלא

הוי■ דלא קללה, איסור במניגא אתי איך תו א״כ ה׳, יראת
 דמורא. בהעשה הוזהרנו כבר אשר על ל״ת תוספת אלא

 דעת בזה לתרץ שכתב א׳, עשה ז״ל פרלא להגר״י ומצאתי

 משום דהוא דמגדף, ללאו במנינא הביא שלא במה ז״ל רס״ג

עשה איכא מינתא דבחדא היכא בכל דס״ל אזיל, דלטעמיה

 הביא דכבר וכיון מינייהו, חדא אלא במנינא אתי דלא ול״ת

 דמגדף ללאו להביא הוצרך לא תו במנינא, ה׳ דיראת להעשה

 ז״ל, רס״ג לדעת תירוצא דהוי ובמה עיי״ש. עכ״ד במגינא,

 על קושיתנו באמת היא דזו ז״ל, רבינו לדעת קושיא הוי

 אתי לא כה״ג דבכל זו בשיטה ג״כ דאזל דכיון ז״ל, רבינו

 א״כ היראה, למצות הביא וכבר מנייהו, חדא אלא במנינא

:להל״ת גם כאן הביא איך

 אמר אי׳ סע״א ס״ה דף בסנהדרין דהנה בס״ד, והנראה

ז״ל רש״י ופי׳ בלב, וישנו הואיל מגדף שאני רבא

 השם, לברך שמתכוין בלב, תלוי עליו הבא חיוב עיקר ח״ל

 אלא מעלה כלפי בלבו ואין היום כל השם את מברך שאפי׳

 ומקבלו המיוחד בשם ומכנהו אחר לדבר השם את שהעלה

 בכריתות גם ישנה הסוגיא ואותה עיי״ש. עכ״ל מתחייב, אינו

 עיקר בלב, וישנו בד״ה וז״ל ז״ל רש״י פי׳ ושם סע״ב, ג׳ דף

 מעשה חשיב לא הלכך גידף, למי ידע לבו, ברוע תלוי איסורו

 בזה״ל, ל״ח אות שם בשטמ״ק ע״ז והביא עיי״ש. עכ״ל כר,

 דלא פטור ובירכו בעלמא לאבן לש״ש אסיק דאי פי׳ ור״י

 פי׳" "ור״י זה ולשון עיי״ש. עכ״ל תוס׳, כר, לשם בירך

 בפירושא ז״ל רש״י על ז״לפליג דהר״י תפס דהשטמ״ק משמע

 מה ידענא ולא אחר. באופן לה ומפרש בלב", ד״וישנו

 רש״י בדברי כשנדקדק למימר מצינן שפיר דהרי לזה, הכריחו

 דברים דבאמת .ובכריתות, בסנהדרין המקומות בשני ז״ל

 אחר, במקום ועשירים במק״א עניים וד״ת הם, אחדים

 "ואין גופא זהו בכריתות שכתב גידף" למי ד״ידע ופירושא

 מלא בהגהות ועי׳ בסנהדרין, שכתב“כר מעלה כלפי בלבו

:שם בכריתות הרועים
 ח״ל, שכתב שם, בכריתות ז״ל רגמ״ה בדעת גס נראה וכן

הלב במחשבת היינו׳ איסורו ועיקר הואיל מגדף שאני

 בתר אזלינן היכאדלא בעלמא אבל מעשה, הוי לא ומחשבה

 עיי״ש. עכ״ל מעשה, הוי שפתיו דהקשת אמרינן מחשבה

 מחשבה", בתר אזלינן "דנא השניה בחלוקה בסיפא ומדסיים

 בהמחשבה, תלוי ואינו ,במעשה הוא דהאיסור והכוונה

 "ועיקר במש״כ הראשונה בחלוקה ברישא דגם ע״כ. א״כ

 הוא דהאיסור הכוונה אין הלב", במחשבת היינו איסורו

 דדיינינן ורק בהמעשה, הוא דהאיסור הכוונה אלא במחשבה,

:ז״ל רש״י של וכפירושו המחשבה, לפי בה

בזה״ל, גליון ז״ל רש״י בדברי הובא שם בכריתות והנה

 ואין הלב במחשבת איסורו עיקר בלב, וישנו הואיל

 אבל איסורו, משמיע אלא אינו שמדבר ומה מעשה, כאן
 והכי עיי״ש. עכ״ל כר, איסורו עיקר היינו קומתו כפיפת

 וי״ל ח״ל שכתבו הואיל, ד״ה שם בסנהדרין התום׳ מפרשי

 ה׳ על חושב יצא ממך יא( א )נחום נינוה גבי מדכהיב

מלך סנחריב של שלוחו שהיה שגידף רבשקה דהיינו רעה,

אשור

תכנת ע״י הודפס254 מס עמוד איטר ישראל בן צבי שפירא, - מקורביל יוסף בן יצחק ד - העמודים צביון עם >סמ״ק< גולה עמודי



מרמבשר שבת קול
 להמצוה, אומו מוליכים בעצמם האברים היו מצוה, לעשות בא שכאשר

 וינץ וירא כתיב: האורחים, באו וכאשר וכו? פתח יושב והוא ה׳/ אליו וירא וכתיב: כידוע.

את לקיים סירכס )גופו מצוה דער ציא גיגעבען אצאפעל האש עהר לקראתם,

 להכנסת יותר רצו דהאבריס גדולה. אורחים דהכנסת הוכיח, מזה המבי״א(. - "'המצוה

בתם שלמה הרב בשם תמ״ו, אות א׳ חלק ושש״ק ודסח״ח. השכינה. פני מקבלת אורחים,

מלאדז[. זצ״ל גערשע

 הבית בעל אצל ונשכר העליון, מגליל שירד אחד באדם ומעשה קנ״זס: )דף שבת במסכת
לזכות. אותך ידין המקום לזכות, שדנתני כשם ואתה, וכו? שנים, שלש בדרום אחד

 משפנו במשגה: רבותינו שגו דבר, של כללו ע״ס: ב״ח דף ג/ )פרק אליהו דבי התנא לשון זה

לפניו: ויאמרו הקב״ה, לפגי הצדיקים יעמדו כך, ואחר חודש. עשר שנים בגיהנם רשעים

הכנסת, לבית ומעריבים המשכימים היו אדם בני אלו עולם, באותו כשהיינו עולם, של רבונו

אותן. רפאו - עשו כך אס הקב״ה: להם ויאמר מצות. שאר ועושין שמע, קריאת קורץ והיו

 והקב״ה רחמים, עליהם ומבקשים רשעים, של עפרם על ועומדים הצדיקים הולכין מיד,

רגליכם. כפות תחת אפר יהיו ט רשעים ועסותס ג׳(: )מלאכי שנאמר רגליהם. מעפר מעמידם

 את לפרש אחת פעם שאמר זי״ע, אדמו״ר מכ״ק יכמרששמעחי־החדבא׳׳רף לשון כאן עד

 למעלה הא והקשה: לזכות. אותך ידין המקום ]כך[ לזכות, שדנתני הנ״לרכשס הגמרא

 הוא - ׳ידיך המלה כי וביאר, שבלב? האמת יודעים ששם טון - זה שייך אין ־־ !בשמים(

 תהיו כאשר זכות. לכף כן גס אותכם לדון - אדם בגי בלבות הקב״ה שיתן היינו, יוצא. פועל

כאןןוהבן,כידבחד עד במדה. מדה - בדיוק וזה הייתי. שאני מצב באותו פעם, אי אתם גס

 בכל מתפללים ואנו רטם. ופנינים השכלות בזה יש כי והבן, וכר. מאד. להזיק יכול אדם ...בני
 בעיני טוב ושכל חן ונמצא וכן: רואינו. כל ובעיני בעינינו ולרחמים ולחסד לחן ותתנו יום*. _

!רמחים וב.ט .שכל לזה וצריו זכות. עלי טוב-ללמד שכל עלי שתשכילו היינו,. ואדם. אלקים
ע״ן[. אות פ״ג, בתבא״ר צופים

עירובין מסכת
 זי״ע, מגוסטינין מאיר יחיאל רבי חרח״ק רדס. )עירובין דמיא הילולא לבי עלמא, האי

כמי הנ״ל: הגמרא מאמר על ד׳ל בונם שמחה ר״ד הח״ק מור״ו בשם הגיד

 ההכנות כל נמצא, קידושין. שבעת לקנות ושכח הנשואין, צרכי כל שהכין

 ימיו העולם בזה שמלאו האדם דומה וכן נפש. ולמפת יועיל ללא - עמל אשר הרבות ויגיעות

 את ואוכל ידיו אח חובק ולבסוף, ומצוות. בחורה עצמו את לקדש ושכח שנה, שבעים ושנותיו

י״א[. אוח יצחק, מפארת שניה, ני הילולי דבי ]אנרא בשרו.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס42 מס עמוד מפרשיסחה הירש צבי בן בונם שמחה ב ־ חדשה< >מהדורה מבשר קול



נ*רק קדו^כו *רשוז אהרן ?|רכ|

 בדכי׳ימןהאד>ן0לזא1תעגו'את'תהם*בוהיחויבהיצפ*טענותינ הדין, את• מעה תריץ שאס מפס למשפט העול דליהדרעשית
ץלקמ1וכ>'יככבון׳סתחל מדכי אחל שלאיהיה. ביניהם גהשווי אלא העול טשאוחקבל המשפע כיאין במשפט אימששההעזל

יחייב שאש היי היא וסינמז? יושב ואמי עימד אחד יהיה שלא לולב' היה לנשמע של תעשי יאעכןלא העיל הזאהמקנל משפם
רב* הדקי לי שהטה ממנו ניזשב לאיהיה, לעומד או למיךר הדין שעלות אתר כהע״עהדץ לאיפדק מלעעשייה כי■ מיד

יהים אימרלפישאמ׳שלא יהודה *קיקלאוטמעשכללילזתדרשו
 נמות• יושב זאתי עימד אמד ,השם את ומהלל האיץ את א גמרן טס דב לד,ממה מורס הדגשי והואלא הכמונעידנמז
 עומדת שיהיתמיהס סיינה מבן אותו• ומולח בחרב ׳של&ל את ומשיל חשנ״נת את נמסלק עלו פ0שךז!1שלוידנ׳לאתעש

 כלוי! העימד הקדימו מ שזהייבן שלאתאמוי׳עגיהואוח- לאתשאשנידל׳ כ מארזי): שאש המשפע דטס כיזייתדע
 שששת עומד אמד יהיה שלא ונמצא אוננו לשתסר ר״בים חוח )העשיר ואני הואיל תקלקלואתהדיןתקנוקגץהעזל

 אלא יישב כאתר >תע״כ כדין ולא ג םתשמשמקןנתלנךגאמילאתשאשנ<דל? נענמי העיל כשם שתקראו עד־
 אתר לזה הראשון כמג דענמידהי ההוא גדול כן חואזח שאנתאמרעשיו נדול* עני תחדל הההואסאמרנקנאעולכויקכה

 אלא לוקא לאו שזין יכייהודת מביישו הסתשאג* .עד בבושתו׳ ואראח ותלאאנ״מגו כשסעיל שארהשלעדסיתגאד
עמיתך תשפוט בערכן ר גדול: שני נאמרלאתהרר לכך הקטן על קמול התואר שהנאשם
 קצר לו אומר אתה ואוזד ■ צורנו מדברכל אמר מלאיהית דברן נכב אכלן כמג התמידי■

 אמררניימורת שלאיחימאמדעומוגאהליומנ מינחך׳ שם שהוא משל לא בו .זכיינא
 ואיזהו טוסזיביס׳ שגיהק את להושיב רצו מאס שמעתי קפופלבעתאשיכפלכתותדכל

 אסבנציתשש' דני יושב ואסב עומר אחר שלאיחיה אסור משקן שטי :יכיוכ׳ט איכלבינב
תלך לא ׳ :כותז לב!* כלבהארם את ק הוי תר?!מי דכתזכ *כויכיהשלכקדאתנעב׳׳

 לות־דנד וקשה לזח דברים רך תהיה שלא בעמך׳ רכיל ביתועכתהאלהיךכלעישהעול
 •11 והולך?. וברים ם מסק שהוא נרובל תחיה שלא אחר פקזןקיסשנאתר זהתועכ׳קיוזה

 חר״ןעומדי'6אמלרסנחסיחכךהואמנחגןשלדי-נינןבע שקן אלכיתך תועבה תניא ולש
 לרוץ אותם ומוציאים דבריהם את ושוסעןס לפניהם

 מכניסים חוח־ הדבל את גמה וטשאיםותתגיסנרבל׳
 איש זכאי אתה פלוני איש אומר מבחינים הנדול ־ אותם
 לא הדיינים מן אתר שכשיצא ומניין חייב׳ אתת פלוני
 עלי ורבו מחאעשח אבל מחייבים וחביח מזכה אני יאמר
רכיל' חולו* אוטו הוא וכן בעטך׳ רכיל תלך גאטרלא לכך

טנלח

 סרסהואזצלאלן ס תזיךמוס
 יזאע4למי)יח הדבדםססאים

 קינת המשפט תעל כהיימז ק
 תיעבה יסית כזה אסר שסעיל

 תמני ובוהיהיהשנוי יסדם מקן
 יט' העילס לכל ימים יתכין:

 מקיא לאו דניים הממסה ואלי
 ממקתית אלא להי דדיש דא

 כייןסהתמיללונוין אתליסאלא
כ :כלס אמר אתהדין המקלקל

 והעשיר העני הוא עיל תעשו לא ונכלל הניזקקרא״תיטמנהי
 לוח תסניתעגי לעשיר ולא העשיר מפגי לעני סלאיעולהמשפע

 לעשות הדיין שיינל מפסשישנדההיאית זה אתרישהיכיןלומר
 אמר ילזה תהס שיתפרנס נדרים לעני לבקש עילאלא יהיה זהולא

 הואיל שתאמר נמה לענתן המי תבקש שלא כלומי תאמר שלא
 את לפרנס אנו חייבים דעני דינו בעל שהיא תזה והעשיר שאני

 מפאת לו תייג שאסאיט לייקלו העשיר את ואהייב העניאוכנו
 אקייב אס כן ואם לפרנסו אחר מגד המחייב היי התביעה זאת
 בישהזישלם תבלי העט יתפרנס בזה לתתאיןזהעולכי העשיר את
 כלימי דל תשאפני לא נאחר לכן :לפרנסו שחייב מוט העשיר זה

 כניסלדל נשיאות אין רלכי סט תשא כןאומיולא נם תנין ובזה
 אמר לזה בנקיות שיתפרנס מהנישה פניו שנושא אלא הוא דל כ׳

 סלאתאמייתנקש נ כעשיר: שאמי כתו תל אמי ולא נאתר לכן
 שהיאלהתליטז סלאכדיןכשתאמי העשיר את שמזכה נמה קמר

 ואסור מהחיוב משה מקבל היא נדילים בן שהוא כיון כי מהנישה
 הונרךללתין תהדינלוחיזה לא תל לאדםלבישסניחבירז:

 להם היקשה תדביו׳כו אמד •היה שלא ד כאזמיילאתהדר:
 נשחעסישפיע מינה עיל מעשי לא לאחרדאתר זז יתרההיא דקיא

 שנאמר שאחל יעיד ל עי עושה הוא הלי נדק שיפע נדקשאסאינז
 ואס-סן היישר העילהנדקאלא תישן אין !חיובי השלילה לימי שינה
 כמשפט גדקאלא יקרא לא המשפט כי יעיד הילל משפוט ביושר
 יעזפיט בגדין אימרז כי ועוד קילל תשפוט כמשפט כן ואם יקרא

 דכראשיכו הוא אלא המשפט •איני משמעשהנדקזילתהמספט
 הכעלי נין ישים אשר הס״י על א־ז׳שהנדקהיא ולזה המשפט יעשה

 ׳נטרך בדין עול יעשה לא שהדיין סאקר יזה הניק נדר יינץשוהי
סיסתתתז סבה יהי' שלא והיא הדין דן כהיות! אחד מדבר להזהר

רע דבר ט שכלך ישפוט ולא תהדר ילא דל פט תשא לא

 עועדים שביהם אי־ לומד קטנה
 יכ׳ן ששמעתי משכים ,וסלהק

 אלייכמה שהוקשה דביאמילש
 סמלתאתעתימףתייז גירשני

 מתיייב־ט הוא מ שבדק כיין
בעחייטלנד׳ לא כיה ישי מ כל כ

 הוא דיטן בבעל♦ שאס. יעו?
 הם דיט׳סוים הנעלי היי מרבד

 עמיתיך אל/ לימי לי כיה ולא
 על שיירה והבאף התיז טן כייר
 קהר עהיסן אמר והיאך ?בים

 לשון שהוא־ אף לב תיו בין !לן
 כבעלי שאין דיש! ימה ימיי

 כ אלא מדכי דיניםהכמוב
 מיו דבל על השבל כספיטמ

 דבר ע!שה עמיתך ראית כאס
או לסיבה פכייתהיאזה כו שיש

 זבות לכף אותו ין תהיה ליעה
 ת בנדן באומרו יתישב ונוח

 לעמיתך שתראה מה תשפוט הבדק בחלוקת שירכה תשפוט
 עמיתך שהוא במי אלא הזה כ הסי! שאין עמיתך אתל זה ועל ששה
 מסלף כיכתיב לרע איתי ליין תנייז הזאלשע שאס לך דומה
לאתה שנכתב לפי לזה לן תהא שלא ת לרע: ישתם

 כן נם שהוא לדישו השלים עליהם חכמינו הוניכי הדיינים לאו׳ בין
 תהיה שלא וירבה לזה דך כוטטקין אותי דרסו ולזה לדיין אותרה

 מיז נכלל זה היי הנראה דמן נב על ואף ,לזה יקשה לוה דך

 הנדק היא דהתם דימה דאינו. נאמד תשפוט בבדק שדרס!
 וזיז מכבס באופן אז כינוים אז הדינים בבעלי יהיה אשר והשווי

 ביכ>ת כקישיאו שיה שיהיה כעבמו כדיין יהיה אשר השווי הוא
 יתישבמלתלא לפיסכפיהפיחשהדאסוןלא דנראחר לשניהם:

 ברי* הד מטעי מהי' שלא ויי יוכל תלשין איתי ודיס! מירי ליה תלן
 אסר הדברים לנעלהדין מטעימו דיטןכליתד מהבעלי לאחד

יחיטאיןאזתסלמקכדישלא י שלאיתחייב: *סיבכיי
 מהמק־יכ שנאה תסובב שלא מזכה ומי מקייב מי יידע יהיה

 מהדיינים לאחי אזהרת שהוא יכיל תלך לא נאתר לכך למתזייב:
 כאמיר החתייכאיתי הוא מי לתייב מורה ס!ל חמוכהשלאינלה

וכו' עדית לו דע1י אתה שאס ומנץ ז לישהיאהיהמזכהזו
 שלא הזהירי סנתתלה ווה ליה ריס ד רכיל מלך מדאסמכיהללא

 עדות הוא שאס לומר ולזההינין אדם לשום קניי! סיד תלה
 הפסוק ופירוש ולהניד! לנליתהעיית קייב שהוא סיודעלכסננדו

 ותשתוק לאתעמוד זח בעמךיעסכל פול ומגלה רכיל תלך לא
 אתה אין מתונו לקבל עלדם'ייעןשאסאתתיודעלוש>סעלוע

 ייעץ■ חיוב על יתסשק תעמוד קראלא קאמר לשתיקוהכי ישא׳
 אחישדיסז ומטףכ>' :עוד עני לא עמד! כמו תעמוד לא ודרשי
 שאס וזח ומשמעו כבשיטו 1ת1א דרשי ההמיכית מפני אותי

ויאה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)232 מס עמוד חיים בן אהרן ב ־ אהרן קרבן

<*>



אבו^ ראשון ערק אשי*‘

 כי בו, תועלת אי! ענין זה כי בחכמה, ממנו
 פחות יודע שהוא ממי ללמוד לאדם יועיל מה

 ההכנעה דרך על ואם לו, רב לעשותו ממנו
 אחד לאדם נכנע האדם שיהיה צריך אין

להיות אבל לבדו,

זבות: לכך האדם בל את
 אדם כל אצל שפל
 ענינו רק ערכו, כפי

 האדם __ שישכיל
רב לו שיהיה ללמוד,

 כמאמר מעצמו ילמור ולא שילמור, מה בכל
 מפי ולא סופרים מפי »נ< ב, )כתר׳ האומר
 במה בטוח יהיה כי תועלת ובזה ספרים,

 ומעצמו מועט, בזמן הרבה וילמוד שילמוד,
 המדמים והאנשים מרובה, בזמן מועט

 ידעו כי וחושבים שהם, מה הפך הענינים
 בעיניהם ומעלתם מעצמם דבר כל וישיגו

 יחשבו עד חסרה זולתם כל ומעלת גדולה,
 החכמה מן ויסתפקו מזולתם, להתלמד לגנאי

 יחשבום הדעות וחסרי העם שהמון בשישיגו,
 הסכלות יון כטיט הטבועים הם הם חכמים

ממנו. להם תקומה אין

 דעלמא, למ]י[לי הן ללמוד הן חכר, לך וקנה
 החבר מצד התורה בלמוד המגיע התועלת בי

 ז. )תענית ז״ל כאמרם רב, הזה הטוב המפולפל
 מחברי, ויותר, מרבותי, למדתי הרבה י.( מנות
 סיוע מצד בלמוד תועלת יגיע כן גם וכן

 וימצא במהירות ישלם ההכרחי כי החבר,
 החבר כי ודע בלמוד, להתעסק לשניהם פנאי
 גם חברים, והכסיל החכם אין כי הדומה, הוא

 עמו, ולשתות לאכול מוכרח החכם יהיה כי
 לשבת שהוכרח המשכילים מן אחד אמר וכן
 כצייד לחברתם והוכרחתי אמ']ר[ כסילים, בין

 החבר ואמנם הכלבים, לחברת הוכרח אשר
אחד וכל כמוהו, החכם הוא לחכם האמתי

 אין ולכן חבר, לו לקנות זה כמאמר מצוה
 והאהבה האהבה, קנין רק דמים קנין הקנין
 והכלל הטובות, במרות ההרמות מצד תהיה
 מחברו לסבול בלבו אחד כל שישים זה בקנין

שיהא שבלבו מה
 ממנו סובל חברו יז והוי חבר, לך וקנה רב, לך

 האהבה תשלם ובזה
והחברה.

האדם* אתכל דן ^והוי

 כי במחשבה, הוא הזה הרין זבות, לבך
 כוונת ירע לא מעשה שום אדם כשיראה
 אפשר אשר הכוונה לחשוב וירצה העושה,

 ההוא במעשה ויש העושה, אותה שיכוון
 שנחשוב ראוי וחובה זכות בו לחשוב אפשרות

 הוא ארם בני אחר התפוש כי ורע זכות, בו
 ובר התכונות זך שהוא ומי בלב, רעה תכונה

 מן ואחת אדם, בני מומי אחר יחפש לא לבב
 בי היא, הזכות כף להכריע הנותנת הסבות

 לעשות יכוונו ומיעוטם רבים^ אדם בני
 רואים, במקום שכן וכל המגונים המעשים

 עליהם יתעוררו כי ב8מהמזיקים מיראתם הן

 ושרים, מלך משפט מיראת הן נזקם, להסיר
 זה אין הרע לעשות שיכונו המועטים ואותם

 ימנעו עתותיהם רוב אבל העתים, בכל להם
 מזה ויראה ובתיהם, גופם צרכי בכל ויתעסקו

 ולא יותר כפלים כפלי מצוי הטוב המעשה כי
 מעשה ארם יראה כאשר לכן הרע, המעשה

 הרב מן להיות קרוב ויותר לחשוב ראוי יותר
 המעשים רוב כי כן וגם המועט, מן ולא

 הזכות מן רבים צדדים להם ימצא בעצמם
 לאדם אדם ראה עד״מ אם כי חובה, ולא יותר

 שהדבור לחשוב יתעורר אשל?זנה עם מדבר

 בענין ההוא שהדבור ואפשר בזנות, הוא
האשה או מאד, רבים שהם העולם מעניני

מהניזוקים. דצ״ל נראה «ב
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עבירה
אחריו
עשה

 זה אי כן אם בזה, וכיוצא בתו או אמו
 של מחשבה לחשוב 9תזכה זכה מחשבה

 אפי׳ זבות, של פגים וכמה כמה קודם חובה
 הנה כי רע, לעשות כ9יודע ההוא האיש יהיה

אמרו ז״ל חכמים
 הארבלי נתאי ראית אם יט.( )כרכות

 שעבר חכם תלמיד
 תהרהר אל

 שמא ביום
תשובה,

?Y•

7 Mג׳5\ ואץ

רק׳ משכן
 יאל לי??׳

הפורענות:
שמא ואמרי׳]נן[

 ויש תשובה, עשה ודאי אלא אדעתך, סלקא
ובשאר ודאי הכם דבתלמיד מזה להבין

 שמא בגנאי נודע אפי׳ ולכן שמא, אנשים
 הוא, צדיק המעשה זה ובשעת תשובה עשה
 דרך תחבם אמ׳]ר[ ולבן נתכוון, לטובה ואולי
 ואחר זבות, לכף האדם כל את דן והוי כלל

 ראוי אין ספק והדבר במחשבה הוא שהדין
 ישיג כי רע בדבר בספק אדם שום לחשוד

 ר.עלשב יקבל לזכות אדם ידין ואם עונש, מזה
 הזכות באלו משל הוא הכף וענין לבבו, טוהר

 הזכות וכף מאזנים כפות בשתי והחובה
 המבחין השכל מאזני הם והמאזנים מכרעת,

והצדק, האמת מאזני הן והן לרע, טוב בין
 החושד 0צ )שבת שאחז״ל מה רעתי ולפי

 כשרים אנשים הרצון אין בנופו לוקה בכשרים
 אינן הן ואפי׳ חשד מאותו כשרים אלא בסתם
אחר. בדבר כשרים

י?ץי

1 A

 ביתו שיניח הרצון אין הארבלי. נתאי
 לקנות אדם בא אם אלא רע, השכן מפני ויצא
 על תחלה ישגיח מקום בשום לדור או בית

בביתו הוא אם וכן טובים, הם אם השכנים

 לעשות לו סתר מקום
 יעשם שלא הדברים
ובחוצות, בשווקים
 בכותלי הם והשכנים

 ירגישו הם בי הבית
בעניני הרוב על

 כי והכלל לאלו, אלו ומסתירים שכניהם
 לעצמו שירצה מה לשכנו ירצה הטוב השכן

 ^?9 מן אחת וזאת זה, הפך הרע והשכן משכנו

׳ !b 9 מצרא. רבר לדינא הסבות

 י t ׳ תתחבר שלא מצוה אינו לרשע, תתחבר ואל
 זה כי .עמו, לעשותו. הרשע בעשותו הרשע עם
 בזה הרצון אלא ,10בו אמ׳]רו[ רשע תהי אל

 שום עמו לך יהי לא ברשע ידוע שהוא מי כי
 נתחבר לא כי ואווזיה דיהושפט כההיא חברה,

 אחאב וענין אניותט-ה-בכלו(, לעשות אלא עמו
 בלבד, ה כב א׳ )מלכ-ס ההיא למלחמה

 אכול אם גבי )ד:( חולין בגט׳ כדאמרי׳]נן[
 כ )די,•ב הנביא לו אמ']ר[ ועכ״ז לא, או מזבחו

 את יי׳ פרץ אחזיהו עם בהתחברך א(
 לך יש הנה פי׳ שכך ויראה ,”מעשיך
 לברך מנצח היית אם אשר טובים מעשים

 רואיהם בעיני ושלמים משובחים מעשיך היו
 הנצוח, זכות מהם נמשך כי שומעיהם ובאזני
 עונש שיגבר אם לאחזיה, שהתחברת ועתה

 תנוצח שמא או תנצח, ולא האלה החטאים
לא כי ויאמר תנצח או פרוצים, מעשיך ויהיו

 יכלתו בכל ישתדל רע שכן אצלו לדור ויבא
 יתרחק יוכל לא ואם משם, ולדחותו להרחיקו

 השכנים כמנהג עמו ינהוג ולא וישמר, ממנו
מאלו, אלו מעשיהם מסתירין בלתי הרוב שעל

ארם של ביתו כי וזה
 הרחק- אומד

 תתחבר ואל
 מן אעזתתי

בן יהודה

..’.uv ז
 להעיר יש 11 אומר. שמעץ רבי משנת פ״ב 10 ידוע. דצ״ל נראה ב9 וכר. תרצה זבה מחשבה איזה ר״ל 9

 יהושפט מט( )כב א׳ במלכים ככתוב מלחמה לענין התחבר לא אחזיה עם דהא בפירושו, רבינו כאן מש׳־כ כל על

להלן ואמנם אוזזיה, עם להתחברותו נצחוז עניז מה וא״כ וגו׳. הלד ולא לזהב ללנסופירה תרשיש אניות עשה ■ליי^!

'?לאחד! החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס2ל מס עמוד שלמה בן יצחק אלאחדב, אבות< >ראשי אבות מסכת
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 קבלו שטח בן ושמעון טבאי
 אומר, טבאי בן יהודה מהם,

 בעורכי עצמך תעש אל
 הריך בעלי וכשיהיו התנין,

 בעיניך יהיו לפניך ומדין ע
וכשנפטרים כחייביסי,

כזכאין בעיניך יהיו מלפניך

 כרשעים, נ״אי דינים. כעלי ובנ״א ברי״ו, הוא כן ה

בפירושו. להלן רבינו כתב ואת וכגרסא

 אחאב גם הנה כי לנצח, זכית מעשיך מצד
 בזכותך, נצח הוא כי יאמר ולא נצח, ברשעו

 הנה לו, קראת למה בזכותך רי זה היה אם כי
 הטובים. במעשיך נכנם הפרץ מ״מ
מן תתיאש ואל

 אפשר הפורענות,
 תתחבר כשלא לפרש
 עליך יבאו אפי׳ לרשע

 תחיאש לא פורענות
 או הרחמים, מן

 שאין לעצמו הדבור
 כלל להתיאש לאדם

 בשעת הרחמים מן
 ואפשר הפורענות,

 מן תתיאש לא לומר
 שתחשוב הפורענות

 כשתראה יבא שלא
לפניך מרקד הזמן

 בימי עודך כל רק לרצונך, באים וחפציך
 ובטוב בשמחה הש״י בעבודת השתדל הטובה

 ז )קהלת שכתב כמו הרעה ימי תמיד וזכור לבב,
 כי ראה, רעה וביום בטוב היה טובה ביום יד(
 פניך על השם יראת תמיר להיות יסבב זה

 שיסיר אם הש״י ולכן בעבודתו, ותזהר
 עליך, תבא ולא לגמרי העתידה הפורענות

 טובים במעשים הצטידת כבר ואתה שתבא אם
ת(. צא )תר,לים תראה רשעים ושלומת ותנצל

 ומאמר המאמר זה טבאי. בן יהודה
 היה שאם ידברו, הדייני! עם שטח בן שמעון
 מעורכי תהי אל אומר היה זולתם עם הדבור

 החלציים הם הדיינין ועורכי הדיינין,
לטעון, יודעין שאין לאותם טענות המלמדים

 לעזור הוא לדיין והמותר לדיין, יתכן לא וזה
 שכתב כמו לאלם, פיך פתח ח< לא >םשלי משום

 ראה לשונו, זה פכ״אהי׳א( מהדרין ז״ל>ה׳ הרמב״ם
 מבקש דין ובעל מהם, לאחד זכות הדיין

 יודע ואינו לאומרה
 או הדברים, לחבר

 מצטער עצמו שראה
 בטענת עצמו להציל

 מותר זה הרי אמת
 ולהבינו מעט לסעדו
 משום הדבר תחלת

לאלם, פיך פתח
 בדבר להתישב וצריך

 יהיה שלא הרבה הזה
עכ״ל, הדיינין כעורכי

 המלמדים אותם אבל
אדם לכל טענות
אם הנצוח לתאות

 וכן אמת, שונאי הם הרי שקר ילמדו
 חז״ל אמרו בהרשאה, בה לבא המבקשים

 עמיו בתוך עשה טוב לא ואשר לא.( )שמעות
בהרשאה. הבא זה ית<, יח )יחזקאל

בעיניך יהיו לפניך עומדין הדין בעלי וכשיהיו
 בשאר צדיקים שהם אע״פ ר״ל כרשעים,

 יעלה שלא כרשעים, בעיניך יהיו בזה עניניהם
 יהיו ושניהם בדין, פנים להם להסביר ברעתך
 אמת טוען שהשואל לא שקר, כט]ו[עני בעיניך

 טוען אינו שהשואל ולא אליו, לנטות ותתחייב
 אמנם כופר, הוא שמא והנטען אמת,

 יהיו אז הדין וקבלו מלפניך כשנפטרין
 והנטען נצח הטוען אם כי כזכאין, בעיניך

מרעתו כפירתו היחה שלא יראה מיד קבל

 ב־ג( )יט ב׳ הימים בדברי הכתוב על עולים אלו ודבריו תיבות, חסרון כאן יש ואולי אחאב, את בתו״ר הוכיר

 יהושפט המלך אל ויאמר החזה וזנני בן יהוא פניו אל ויצא לירושלים, בשלום ביתו אל יהודה מלן יהושפט "וישב

וצ״ע. וגו׳. עמך נמצאו טובים דברים אבל ה׳. מלפני קצף עליך ובזאת תאהב, ה׳ ולשנאי לעזר הלרשע

®ד
ה! אוצר תכנת ע״י הוז־פס24 מס עמוד שלמה בן יצחק אלאחז־ב, אבורנ< >ראשי אבות מסכת
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 טעותו לו וכשנודע עמו שהאמת חשב כי אלא
 והטוען נצח הנטען ואם שתק, מיד הריין ירי על

 כדין ששואל חושב היה שהוא יראה מיד קבל
נודע הנה וקבל, שתק טעותו לו נודע וכאשר

י-----------------------------אחד בהם היה לא כי

 עליהם שקבלו׳ רשע. מצד ששואל
שטח. בן שמעון

 ז״ל הרמב״ם כתב
 )ה׳ שופטים בספר
 מעשה ה״ד( פכ*ד סנהדרין
 בן שמעון ר׳ ותלה
 ביום נשים פ׳ שטח
 ולא באשקלון, אחד
 דרכי כל שם היה

 והחקירה הדרישה
עדות ולא וההתראה

 שראה מה כפי שעה הוראת אלא ברורה
 כשפניות, שהיו פרץ לנדור זה והיה עכ״ל,
 רב, מספר כך כל שהיו עד בכשוף הגדר ופרצו
 לחקור הרבה ולא גדר משום וה שעשה ולפי
 מאותו הדיינין ילמדו שלא מצוה העדים, את

 העדים את לחקור מרבים שיהיו אלא מעשה
 יזהר עדותם הדיין וכשיקבל שצריך, כמו

 וכך כך להם יאמר שלא העדים עם בדבריו
 אלא אומות, קצת שעושים כמו הענין היה

 ושאר יום, זה ובאי סתם, היה, איך ישאל
 שמא אחרת ררך על להם יאמר ואם החקירות,

 שכן או כך שיאמרו רוצה שהדיין לחשוב יבאו
לשקר. ויבאו הדין הוא

 )ניטיו בתלמוד זכרו החכמים אלה שמעיה.
 ארץ שנמלטו סנחריב של בניו מבני שהם ״:<

 בניהם ובני מבניהם ויצאו ונתגיירו, אררט
 ומן התורה מקבלי הדור גדולי אלו שני׳]ם[
בתכלית ותורתם חכמתם עם והיו הזוגות,

הרז* את
 הוי אומר, שטח בן שמעון
 העדים, את לחקור מרבה

 שמא בדבריך זהיר והוי
 לשקר: ילמדו מתוכן
קבלו ואבטליון שמעיה

לכשקבלו. ובנ״א ברי״ו הוא כן י

 מכל יותר־ דורם לכל אהובים שהיו עד הענוה
אדם.

 תורה המלאכה אהבת המלאכה, את אהוב
 התאוה מואסת וישרה שפלה נפש על

 והעצלות והתענוג
והקנאה והגזל

 ומשכחת והחמוד,
 על ותורה עון,

 מן שהוא ההסתפקות
המעולות, המרות
 הם המלאכות ובעלי
 בישוב גדול עיקר

 ומתקנים העולם
 בב״ר אמרו הענינים,

 ברא אשר 0 )פי־א
 כל לעשות, אלהים

 חרדל תקון, צריך בעולמו הקב״ה שברא מה
 מילה, ברית צריך אדם ליטחן, חטים למתקו,

 תמים והיה לפני התהלך א( י! )בראשית כתוב וכן
 מן בתחלה הש״י בראן המינין כי וזה ע״כ,

 ואחרי הגמור, האין מן נבראו אשר הכללים
 האדם כי כמותם יעשו הם הראשונה הבריאה

 וכן כבתחלה העפר מן לא ונקבה מזכר יהיה
 שיעבד לתקן האדם את הב״ה וברא כלם,

 שיהיו עד לזה, וכדומה *2ויודע האדמה

 גופו בצרכי עצמו לתקן נאותים הדברים
 נמצאו ובניניו, ועניניו למלבושו ומלאכות

 הדברים ומתקנים משלימים המלאכות בעלי
 ובעלי הגאים זה והפך המציאות, להשלים
 כי והגזלני׳]ם[ והעצלי׳]ם[ הבטלנים התענוג

המציאות. עניני מפסידים הם

 הפך הוא הרבנות הרבנות, את ושנא
 והוא והממשלה, השררה וענינו המלאכה

האחרון משלמותו הרוב על האדם מרחיק ענין

צ״^ערע. ואולי מובז אינו 12
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כא1אבשני פרהראשי

 מותך, יו־ם עד בעצמך תאמן
 שתגיע עד חברך את תדין ואל

 שאי דבר תאמר ואל למקומו,
 להשמע, שמופו לשמוע אפשר

 אשנה לכשאפנה תאמר ואל
היה הוא תפנה: לא שמא

ולא חטא, ירא בור אין אומר,

ענוה ענוה, לירי טהרה טהרה, לידי קדושה j דבר עושה כשתראהו חברך, את תדין ואל

 ר׳ משנת )פ״נ ולפנים גדולה, הרבים וזכות מלך

 בתורה שעוסקים עשרה בענין זה יזכור חלפי""
 כי התם משמע רהא אחר ואפי׳ עד ]ובו׳[,

 יותר. השכר יותר כשהעוםקי׳]ם[
בעצמך, תאמן ואל

 לעשות לבדך שתוכל
 לעזר תצטרך ולא

 ימיך, כל אחרים
 בזריזותך תאמן ואל

 יום עד תחטא, שלא
ר״ל מותך,

 כל זריז כשנמצאת
 מותך יום עד ימיך,
 תאמין ההוא ביום

 זריזות, לך שהועיל
 בחיים בעודך אבל
יום. ילד מה תרע לא בי תאמן אל

לרע, טוב בי; בו חדי; אל בעיניך, הגון בלתי

אי הבור כי ואמר
ירא שיהיה אפשר
לו אין כי חטא
מהו לדעת בחינה
שלא מי וכן החטא,

 בחכמה כמוהו שתהיה למקומו, שתגיע יעד
 דעתו, שמקפת מה בבל בדעתך להקיף ותוכל

 אם ובן נכון, על במעשהו לדין יתכן אז כי
 בעט או בנסיונו, עמר ולא נתנסה חברך ראית

 לאותה שתגיע עד לרשע, תדינהו אל ביסורין,
 ומי מי כי הוא, סבל שלא מה ותסבול מרה
 אין נ׳( פל־ב )נר־ר ואחז״ל בנסיון, העומר הוא

רעועים. קנקנים בורק היוצר
 לכשאפנה אשגה, לכשאפנה תאמר ואל

 בתורה, אתעסק מדאגותי אנוח או מעסקי
 7והכל לודאי, קרוב שמא וזה תפנה, לא שמא

 עקר. והטפלה טפלה העקר תעשה לא
 לו שאין האדם הוא בור אומר. היה הוא

 אלא רשע מצד ולא לרע, טוב בין בחינה
הוא אם בעצמו מבחין אינו וכן שכלו, מחסרון

 אלא שכל בעל הוא הארץ ועם לאו, או פתי
 הן רבר מכל המתבייש וביישן למד, שלא
 המקפיד והקפדן לאו, או ממנו להתבייש ראוי

לסבול יבול ולא וכועם לו הנאמר רבר כל על
לסבול. רוצה אינו או

 להיות יתכן לא למד
 החסידות כי חסיד,
 יושגו לא חטא ויראת

 ידיעה אחרי אלא
כ: >»■! אחז״ל רבה,

 זריזות סהווד( לשון נשנו'

קדושה, לידי זהירות זהירות, לידי מביאה

 חסידות, לידי חטא יראת חטא, יראת לידי
 לדעת ענינה שהיא<מךה,ראשונה והזריזות

 ומי ישגה, שלא עד ועשייתן המצות אמתת
 שאר וכ״ש זריז, שיהיה אפשר איך למד שלא

 למעלה היא אשר החסידות וכ״ש המדרגות,
הכל. מן

 חטא יראת תפש למה שאלה כאן ויש
 עם ולא בור אין שיאמר די והיה והחסידות

 כי ויראה המדרגות, שאר וכ״ש זריזין, הארץ
 והפתאים הארץ מעמי רבים כי היא התשובה

 יאמרו רע עושים כשאינם כי בזה מתפארים
 לחטוא, יראים שהם עליהם יאמר או

 עליהם יאמר העם בכלל מצות, ובשעושין
 זמן, בכל ומוחש הרבה מצוי וזה חסידות, שזה
 שאין לומר מדות השתי אלה התנא חפש ולכן

שצריך כיון נמנע הדבר כי בהם, להאמין

והלכך. צ״ל אולי 7

הו, אוצר תכנת ע״י הודפס37 מס עמוד שלמה בן יצחק אלאחדב, אבוונ< >ראשי אבות מסכת
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99 נגרשכרטלקדושיםהזהב רביד
 וע׳ עור אלפני יעבור דתבד משום הכירו

:ד»( )דף שבת ריש
 דריש מעדות שבועת ם׳ ריש תשפוט בצדק

שתדין אמר דבר דינים בעלי אמשוואת

 זח עיקר על גבורתא ומלכתא לכ״ו מכירך את

 אצל מצורע ם׳ הנוברים מחזקות מן אחת וחוא

 )דף דפשהים פ״ק .בשרות חוקת ומיקרי תבחן ויצא
 נם י כדוק חוקתו בי״ד לחבירו בית ממשכיר ד׳(

איסורא ואבל מיתירא אינש שביק לא אמרינן

 חיינין והעשיר ואני והואיל הספרי לשוןתום׳

 לפרנסו מחוייב הדיין גס רצ״ל יעו״ש כו׳
: עמו זה חסד לגמול ויכוין

 ]ומש״כ כו׳. אני רכיל תלך לא פט״ז<
 רך לשון הוא דרכיל הטורים בעל

 תלך דלא בספרא שנינו כך כי לזה
בדברים רך תהא שלא לדיין אזהרה רכיל

«רי hA ור~זד רו׳ םודא * ואבי יא ת " ק = י" •ג אסי  ׳"קרון פסוק סוף עד ׳"זה[ וקשה כ ייכית ממנן n.״ אי״ן נ רינית ןני^
ירושלמי ,ע רכילותס לברי ולרמוז ^בעיניהסה^כ גם . י^זשבלן דאין ורימב״א רשב״א וכתב _ ____ לחשביעו דאין

 האומרו הרע לשון איזהו פאה(׳מס )ליש אוסר ואח״ב שלעו״ג למלוח ואמר ממשכון על
 אומר שאינו והיודעו ופירוש יהיודעי

 ברמז הלשהר״ע מודיע שהוא אלא בפיו

 מלינו וכן .מזה מעשיות הרבה יעו״ש
 הכאה של רמז אפילו חידה דאסרה
 המגביה כל ע״ב נ״ח דף בסנהדרין לחברו

רשע נקרא כו׳ ידו
ע׳ תלבין לא חטא עליו תשא ולא פי״ז<

דבריס ובפ' זה פסוק על ספרי
 שאמרו ע״ב ט״ז דף ובערכין א/ פסוק

 הוא שהמוכח דמיירי ל״ל ע״כ הכאה עד
: משתנות פניו ואין פגים עז

 ירושלמי ע' .כו׳ אמר תקוס לא פי׳־ח(

 מחתך היה ה״ד( דנדרים )פ״ט
 ינקום וכי ידו על בסכין והכה בבשר

 בהוריות בבבלי דאמרינן והא שלו ביד
 ונוער נזקם שאינו ת״ח כל ע״ב( י״ג )דף

 אחרון שמואל הבית פי׳ כבר כו׳ כנחש
 בשביל נוקם אינו דהת״ח משוס ח״ב

 ותורתו שמים כבוד נוקם אלא עצמו כבוד
 דנחש משום עצמו להנאת לא ישוך כנחש
 בע״ח מנשיכת נהנה ואינו לחמו עפר

 עפר מנשיכת יותר אדם מנשיכת או
 לגזירת רק שליח נעשה שהוא וע*כ

:יעו״ש הקב״ה
כו' תלבש לא כו׳ למה כלאים ובגד פי״בס

אלא אסור אינו דבהעלאה ידוע

 ברמב״ס ע׳ הגוף הנאת בו שיש במקום
.כו׳ כסות תופרי הט״ז כלאים מהל' ס״י

 אפילו אסור דבלבישה י״ח( )הלכה ושם
 שיש דבלבישה כן צ״ל וע״כ הגאה בלא

בה

 מראשונים לדבריך לומר שיכול דקייל״ן הוא שלי

 . מאלהיך ויראת אצל כהר ם׳ וע׳ מאמין אני

 )בם׳ גם . ואכד לי מי׳ פרוזבול לומר נאמן ^ובן

 לא בגנבי איגשי אמזוקי ם״ו( דף חגשנעין
 איזיל שם גם ל״א( )סי׳ חמו״ם ד״ג וע׳ מחזקיגן

 אפקי׳ דחתורה ואשכחן .דפלניא ריקלא ואיגדור

 אם דרשמו אחיך דרוש עד תצא ם׳ כללא ממאי

 רובא מכת זו דחוקה לומר יש ואולי .רמאי איב

 דיבסוח )ם*ב חכמים שחשדו מח ונראה . קאתי
 לא מ״ז בנדר האשה שהתיר החכם ב״ח( דף

 בריש .בדבר דנוגע התם שאני לומר יש ישאנה

 אחא א״ר יחיד לשון תשפוט מרכתיב סנהדרין

 ממונות דיני ומר״ם לדון כשר א׳ דד״ת מבאן

 תופם סנהדרין( ממל׳ )בס״ד והרמנ״ם בשלשה

 בתשובה שחרשב״א תכ׳׳מ וכתב אחא רב דברי
 דתא תרי לבי שטיא שמזכה חרטב״ם על כתב
 כשמואל ולא דין דיניהם אין שדנו שנים פסק

 בעניי ואני . אחא כרב דלא כש״ב א׳׳כ

 פתירה שום בו ואין הרטב״ם בדברי השקפתי
 לחיות גמור כ״ד דלחוי אך אחא ברב דפוסק

 ברור וזח בעינן שלשה וודאי בפניהם הודאה
 דרב כ״ב( )דף כתובות תום׳ וע׳ בלשונו למעיין

 ראיתי שוב בשלשת( שטרות דקיום מודח אחא
 במו הימב״ם לשון פי׳ ב״ר שי׳ רא״ם כתשובת
 בזח שנתלבט ג׳ סי׳ חו״ם ש״ך וע׳ שכתבתי

 אבות בר׳ פסקו פוסקים ושאר חרי״ף אבל
 אצל משפטים פ׳ ככתוב התורה מן דשלשח

: חאלקים אל תקרבכעח״ב

 בתורה שעמית מי העדות שבועת ר״ם עמיתך
 )גרש לתקדים ומפרש יפה לדונו ובמצות י

 ת*ח דק להקדים א׳ סעיף ט״ו סי׳ ברמל(הו״ם
 לענין ת״ח דין דנין כזה׳ץ דאף כתב ותברב״י

 ר״ת שיטת )ועיי״ש דדייני לשודא נסי ואי זה
 למי ליתן להדיין רשות דעתי׳ אומדן בלא אף

 בין לדק עשת דמצות ספדש״י קרא ומהאי שירצה(

)סי׳שב״א( ובתה״ד שופטי׳ פ׳ ריש ע׳ רעהו ובין איש

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 102 מס עמוד ליב יהודה בן בר דוב טריוויש, דברים( במדבר, )ויקרא, ג־ה ־ הזהב רביד



רב סימן הריטב״א שו׳׳ת

 לא למה כרשעים, בעיניך יהיו לפניך הדין בעלי כשיהיו מ״ח+ פ״א, +אבות ששנינו מה שאלת עוד
לאמתו. הדין ויצא מחברו יותר מהם אחד בזכות יהפך לא דהשתא כזכאין, בעיניו שיהיו נאמ׳

 מהפכין שהרי שניהם בזכות מעצמו לחזר לו היה כרחין על כזכאין דינין בעלי שיהיו אמ׳ אלו תשובה
 יהיה שלא ובמשקל במרה זה ]לעשות[ )לעשותו( בידו הדבר אין שוב שכן וכיון זכאי, אדם של בזכותו
 שניהם שיהיו כשאומר אבל האדם, בכה שאינו דבר שזהו מזה, יותר זה דין בעל של בזכותו כלל מהפך
 אלא לזכות, לרשע מהפכין שאין כלל, מהם אחד של בזכותו מעצמו לבקש אין כרשעים בעיניו

 הרמב״ם מלשון משמע +וכן פיהן על ]וידון[ )נדון( במשמע, שיהיו מה כפי טענותיהן שישמע
 ב, ו, סנהדרין א, קלא בתרא, +בבא רואות שעיניו מה אלא לדיין שאין י+ הל׳ פכ״ג, סנהדרין בהלכות

 פסק +וכן ממנו. שיסתלק או שיתברר עד הדין להחמיץ לו יש מרומה דין הוא שאם אלא ב+ כ, נדה
טו.+ סי׳ חו״מ וב״י וטוש״ע ג הל׳ פכ״ד, סנהדרין בהלכות הרמב״ם

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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רנז ע״א קב - ע״א קיר דף ריטב״א
ע״א קיזז דף

 כר׳ מתני׳ דאם לאקשתי דיכיל וה״ה ונו׳. סיפא טדקתני והא
במשנתנו, ]כן[ כמו רביעית סעודה ארכו לא אמאי חידקא

 סעודות שלש בהדיא דמפרש מסיפא לאתויי ליה רניחא אלא
לא: ותו

 לה דסכר חדקא לד׳ אפילו ואתיא פי׳ היא. עקיבא ד׳ פני הא
לבריות. תצטרך ואל חול שבתך ד^מהעשה עקיבא כר׳

 לא פסח של כוסות ארבע דלמצוות עקיבא ר׳ דמודה ואע״ג
 קי״ב )פסחים פסחים ערבי כפרק כדאיתא חול שבתך עשה אמרינן

 משום טפי ועדיפא חמירא כוסות ארבע דמצות התם שאני צ־א<,
ניסא: פרסומי

כיכר האי פירוש אוכלא. נהדך דאיכא לוה.הא דאמרינן
י תכסח( ח אוצר י

 דאמרינן ניסא פרסומי )משום דיהבינן בפונדיון
דיהבינן( בפונדיון כיכר האי פי׳ אוכלא בהדך דאיכא הא ליה

אונלא: ליה

 שתהא רוחות משחי מיצרים לה יהו שלא טצר׳ם. בלא נחלה
ים: עד מים נמשכת חלקו של הרצועה

קיחע״ב דף

 ודינין דשבת דאע״ג פי׳ ראשונה. טבת ישראל שמרו אלמלא
 ראשונה שבת צ־ב<, נ״ו סנהדרין )עי• אתפקוד במרה

מן: של ראשונה שבת היתה ששמרו

 תלי״ם שבסוף מזמורים פי׳ דזטדא. בפסוקי אטרינן כי
לפניהם ברכה רבנן ותיקון בהללויה ומסיימין שפותחים

 לשוח אסור הילכך ישתבח לאחריהם וברכה שאמר ברוך
 שאינו י״א שח ואם ישתבח. דמסיים עד שאמר ברוך מדפתח
מחוורינח(: ואינו בשיחה מילתא בטלה שכבר ישתבח אומר

 והוא לערב כן וגם לזריחתו סמוך כלומר חמת דמדומי קם
 ז״ל רש״י פירש כן ולא >ג<. י, )יהושע השמש וידום מלשון

לשון: בדקדוק זה ואין אדמימות, לשון אלא

 דהא גדולה רבותא והיתה פי׳ בי. הוה ולא לי חשדן לדידי
בדבר נחשד אדם שאין ע-נן )י־ח קטן במועד אמרינן

 דהתם נמי אי גדול, בחדוש היה שזה אלא כו, עשה בן אם אלא
 שחושדים פעמים אבל אחריו, מרננין שהעולם עוד כשנחשר

 הדבר, שסובל למי גדולה כפרה והיא בו ואק בלבם אותו
<:ינטעמהם חלקו שיהא יוסי ר׳ אמר ולפיכך

חמש תירצו ובירושלמי ובר. בעלתי בעילות חטט אימא אלא
 דילמא חייש והוה הואי דיבמה ומשום ממש בעילות

אח: באשת כפוגע לו ודומה בעלמא נוי לשם בעיל

 :שהביא ומה ר׳׳ה ע״א ל״ד בר״ה רבינו מש״כ עי׳ רנה(
 וע־ע: נא.אחרי אשינרי יומשנ ור״פ, ר׳-יד אמה דסריך גמו״ק צ״ש רנס(
 וע״ע אלו, רבינו בדברי שדן מה לולבפ״ח"ה״ב הל׳ שעה״ט עי׳ רס(

 ועי׳ להפקיר. שאסור נמי מהרמב״ן שהביא קע״ר סי׳ ועק׳יא בשו־׳ת
כאז: הר״ז בתי׳

 האחרות שומר שהיה אע״פ פי׳ תפילין. מצות רקייטי לי תיתי
לגמרי וחוקותיה דקדוקיה ככל לעשותה בזו זהיר היה

 כהילכתא: לקיומה א׳ מצוה לעצמו לקבוע לו ראוי ת״ח כל שכן

ע״ב קיט דף

 בשעת פי׳ ויבולו. לומר צריך שבת בערב המתפלל יחיד אפילו
 הכנסת: בבית שנהגו כמו כן לאחר או תפילה

ז״ל יחיאל רבינו פירש תכופר. וחטאתך עונך וסר לו ואומר׳״ם
 חדוש על להעיד ויכולו אומר שאינו שכל לפי

 לא אם א( ה, !ויקרא נאמר ועליו ]עדות[ )עירוב( כובש הוא העולם
 עונך, וסר לו אומרים עדותו כשאומר ולפיכך עונו, ונשא יגיד

)וקי״ל( מעומד הכנסת בבית למימריה ליה מיבעי הילכך
בעמידה: עדות עינן ל• )שבועות ]דקי״ל[

הא ליה דקשיא איכא שבת בערב שולחנו אדם יסדיר לז^ולם
 שאין ושוים ע״ב< ק׳ !פסחים פסחים ערבי בפרק דאמרינן

 מצוה בתוספות ותירצו קדש. כן אם אלא השלחן את מביאים
 אלא סעודה במקום אותו מביאין אין אבל מע״ש בבית להסדירו

 שבת, לכבוד אלא סדורו היה שלא שיראה כדי קידוש לאחר
 לאכול רגילין שהיו התלמוד זמן לפי ]אלא[ זה אין ומיהו

 מבעוד לסדרו רשאי שלנו גדול שולחן אבל קטנים בשולחנות
פירוש לנו יש פסחים ובמסכת שנהגנו. כמו סעודה במקום יום

זה: מכל שמוציאנו דהתם בההיא אחר

דאפשר היכא כל פי׳ שבת בטוצא• שולחנו אדם יסדיר לקולם
 דאמרינן )קי־חע־א( לעיל אמרינן דהא חובה זה אין אבל

השתא: אוכליה שבתא באפוקי למיכל דבעית ממאי ליה

 ע־א י־א לעיל )צי• אחרים במקומות פרשתיו כבר תליחאת קגלא
עגלא(: ד״ח

 בכל שפירשו יש בתו. בבל טבורך הגדול שטו יהא תעונה כל
וכל כוונתו מעורר בזו כי ממש כחו בכל והנכון כוונתו,

 י־ג )גרנות ז״ל יונה הר׳ פירש וכן הקב״ה. של שמו לברך איבריו

חרי״ף(: בדפי עיב

ע״א קב רף

 שלא אמונה אנשי היו תורה בדברי כי תודח. בדברי כאן
האי פ״יח״נן )שמצית בירוש׳ גרסי׳ למד. שלא במה להתהלל

אנא: מכילי תרי בר למימר ליה אסיר מכילא חרא דחכים מאן

 סעודות מאה בו שיש אע'פ כברות של טל טצילין טתניתין
דכיון בגמרא פרישנא יין. של וחביות דבילח של ועגול

 דילמא למיחש ליכא לה מפיק זימנא ובחד היא הצלה דחדא
 למימרא ויין פת אוכלים מיני מילי כל תנא ונקט לכבדי. אתי

הכי: אמרינן ד]ב[כולהו

 להפקיר דאסור דאע״ג לכם. והצילו בואו לאחדים ואומרים
שבות ואיבא בשבת קנין כמקנה שנראה בשבת ממון

 והולך מאיליו ]כמופקר[ )במפקיר( שהוא הכא שאני /0דרבנןי
בקניז: מיחזי ולא לאיבוד

החב אוצר תכנת ע״י הודפס252 מס עמוד )ריטב״א( אשבילי אברה□ בן טוב יום שבת( )ברכות, א - החכמה< >אור הריטב״א חידושי



יצחק רבעוראשון פרק אבותפירושי

הארבלי. ונתאי פרחיה בן מיהושע מהם. קבלו

 ועורכים דיג? לבעלי טענות המסדרין והם הדיינין. כעורכי עצמך תעש אל

 ואפילו כך, השיבהו כך כשיתבע להם ואומרין הנתבע ותשובת התובע תביעת

 ואתה קרובך הוא אם ואף טענות לו לסדר לד אין פטור שהנתבע לך יראה אם

 לקרובותם טענות שסדרו נחמן ורב יוחנן בר׳ מצינו: וכן זו, ממדה הזהר דיין,

 סבור מאי מעיקרא ,בגמ ושואל נתחרטו, כך ואחר מזונותיהם תביעת בעמן

 סבור ולבסוף ,213 תתעלם" לא "ומבשרך :סביר מעיקרא סבור, מאי ולבסוף

 מתחלפות. אחה״ע מלות כי באורכי, כמו כעורכי וי״מ .217שאני חשוב אדם

 היום אותו ,219חת" בני בתוך יושב "ועפרון 2בב״ר^ כמ״ש הדיינין, גדולי והם

 דוד, בימי הדיינין גדול שהיה ,219הארכי* חושי הוא מזה כי ואולי ארכי, מנוהו

 ושמע המדרש בבית האדם יהיה שאם בזה והכוונה ארכה. פדרי קורין ובלע״ז

 ע״קר שיבין עד ידום רק גדול, שהוא כמו להשיב עצמו ימהר אל שאלה שום

 כיצד הדיימן, כעורכי עצמך תעש אל :229שנינו ובברית׳ ישיב. ואז השאלה

 תהי ואל להשיב תבהל אל הלכה דבר או טעם ושמעת המדרש לבית באת שאם

 אל וי״מ הדין. אמרו ענין זה באי אמרו טעם זה באי שקול אלא ושותק, יושב

 ביניהם, שתדון אצלך שיבאר אדם בני להכריח הדייג? כגדול עצמך תעש

עיקר. וראשון

 שלא שהזהרתיך אע״פ כלומר .,וכו לפניך עומד? הדין כעלי וכשיהיו

 לא בפה הנה תאמר: אל לדיין ביררוך אם הדיג?, מבעלי לאחד טענות תסדר

 "אני במחשבתי. החסידות בעין האחד ]על[ להביט אוכל אבל טענות, להם אסדר

 יהו לא אם הדין מלהטות להמלט לך איפשר אי כי כן, תעשה אל כדין, אדונם

לאמתו. הדין ותוציא טענותיהם לדקדק תוכל ואז כרשעים, שניהם בעיניך

 שעומדיז שבשעה אע״פ כלומר כצדיקים. בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטר?

 כשנפטר? אבל חוטא, ונמצאת לזכאי תחייב ולא לחייב תזכה ]לא[ לדין לפניך

 פלוני ולומר לחשב לך ואין לצדיקים, אם כי לתופשם לך א? הדין ונגמר מלפניך

 לעשות דעתו היה לא שמא כי לגוזלו, דעתו והיה לחבירו כופר שדרה רשע הוא

 לשקר, שנשבע תחשדהו אל שבועה, מהם אחד את חייבת ואם שכח, ואולי רע,

חבירו. לגזול שנתכוון תחשדהו אל ממון אותו חייבת אם או

 שעשה לחשוב לך ויש הדין את עליו שקבל הדין. את עליהם שקבלו

בעיני וחסד חן נושא אלו מדות ובעל האמת, ודרך חסידות מדת היא וזו תשובה,

 ז. נח, ישעיה .216

ז. כג. בראשית .219

 א. פו, ב; גב, כתובות .217

טז. טז, ש״ב .219*

 ז. פנ״ח, ב״ר .218

ב. פ״י, אדר״ג .220
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יט :קרבינו ראשון פרק אבותפירושי

 מיד הצילו אשר דוד עם יהונתן חבירת תועלת היא וידועה להקימו". שבי ואין

 אפשר ואי חבירו. הארכי חושי בעצת בנו מאבשלום דוד נמלט ואיך אביו, שאול
 עשייה והזכיר לזה. זה ובמזגם בטבעם קרובים שיהיו עד יחד להתחבר לשנים

 ירבה אל :החכם ואמר רבה. תועלתה כי החברה על להזהיר בחבר, וקנייה ברב
 נקב אין הפילוסוף*•": ואמר אחד, שונא בע־ניך יקל ואל אוהבים אלף בעיניך
שונאים. לשני מספיק העולם כל רוחב ואין ,אוהבים לשני צר המחט

 הוי ואוהבים חברים לקנות חסצך אם כלו׳ זכות, לכף האדם כל את דן והוי
 כלם יהיו כך ומתוך ומעשיהם, מענייניהם תראה אשר בכל זכות איתס^כף דן

 מגונים ראשון בעיון שנראים אע״ם הדברים ורוב העניינים רוב כי ^,5תבו

 ולדונם והיושר החסידות מצד עליהם לחקור האדם כשרוצה מ״מ ומכוערים,
 לזכות. האדם כל לדה האדם שיטה זה חכם הזהיר ולכן דרך, להם ימצא לטובה

בלילה אחריו תהרהר אל ביום עבירה שעבר ת״ח ראית אם חכמים•": ואמ׳

לילה", עמך נביא גם וכשל היום "וכשלת : ״״ שנא׳ תשובה, עשה שודאי

 המחברים מספרי בא׳ אדם לומד שאם זכות: לכף האדם כל את ח והיי בפי׳
 לכף המחבר ידון שלא באמונה, או בדין שיבוש או טעות שום בו לו ויראה
 יהיה ולא בו, הטעות יתלה יבין שלא ומה יקבל שיביו ומה לזכות, אלא חובה
ז״ל: רבותינו ואמרו ש״כ. הבריא ומניח השתין מקום על שעומד כזבוב

:שמצינו כמו אדם, מבני להזהר האדם צריך אמנם :ז״יל ישראל ה״ר וכת׳
 במעשיו נראה והיה והשקהו והאכילהו אורח שזימן שארעו מעשה על יהושע לר׳

 עשה מה הסולם, . יהושע ר׳ ונטל לישן, לעלייה העלהו ושתה שאכל אחר חסיד,
 במקומו שהסולם כסבור לרדת בא לגנבו, דעת על מצא אשר כל לקח האורח

 ואמר: יצא ומצאו, יהושע ר׳ קם כתפו, על והגנבה רגלו ונשברה לארץ נפל
 קצת שנראה ואע״ס כר״ג•". מכבדן והוי כלסטים בעיניך אדם בני יהו לעולם

 דברים מכ״ד אחד והוא בגופו. לוקה כשרים החושד •יי: שאמרו ממה זה הפך
 לכבדם, צריך אך לחשדב, לו אין שבפועל לפרש נוכל ,1התשובה"" את המעכבין

 בעיניו יהו במחשבה אך הפיעל, שזהו כר״ג, מכבדן והוי יהושע א״ר ולכן
 לו. שימחול עד לפייסו צריך כשרים החושד : *182 181 רז״ל ואט׳ בפה. ולא כלסטים

וג^ן־ונכלל שאלתך" את יוזן ישראל "ואלקי לחנה: שאמר בעלי 184מצינו וכן

 האהבה. שער הפנינים מבחר .175*
פ״ג. תדא״ר ועי׳ א. ים, ברכות .176
 ה. ד, הושע .177
 א. צז, שבת .179
ב לא. ברכות .181

 פ״ה. רבה ארץ דרך ;6פ״ רבתי כלה מם׳ .178
ה״ד. פ״ד תשובה, הל׳ רמב״ם ,180
יז. א, ש״א .182
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פית יצחק רבינו ראשון פרק אבותכ

 ואל לרשע, תתחבר ואל רע, משכן הרחק אימר: הארבלי נתאי ז

הפורענות. מן תתיאש

 במם׳ מעשיות רז״ל הביאו וכבר לזכות, אותו דבק זבות לכף וזבירו את הדן
זד- על מורים שבת•"

 ידועיז שאין באדם רק אדם, בכל שוה זה דין שאין פי׳ ז״ל והרמב״ם
 רשע לאדם אמנם לזכות, לדונו צריך וזה רע, אם שוב אם ומנהגו ודרכו "מעשיו
 מורים דבריו כל כי אף לזכות, לדונו אין להרע מחשב ימיו כל כי ומפורסם עריץ

 נוטים דבריו כל בי אף לחובה, לדונו אין ונאמן ישר חסיד לאדם וכן לזכות,
 כי וכתב עליו, תפש ז״ל עכנין ן׳ יוסף ר׳ והחכם ז״ל. הרמ״ה כתב וכן לחובה,

 ולספר החנפים את לפרסם ומצות רשע, בין צדיק בין אדם בכל שוד. זה דין
"משכיל :188 באמרו ד׳ל שלמה כיוון ולוה אדם, בני מהם שיתרחקו כדי בגנותן

ע״כ. לרע", רשעים מסלף רשע לבית _צמק ______(184,ך.ארב ששמו 3מקו שם לע ין!ארכ_ יץ
 על ולשאול לחקור צריך שוכר או בית קונה כשאדם רע, משכן הרחק

 סיבה הרע השכן כי ממנו, יתרחק לאו ואם יקתנו, וישרים צדיקים הם ואם שכניו.
 שכן אחד רע משכן הרחק : ** ״• ז״ל וא״ר יושר. כל למניעת ועילה רוע להרבה
 של שכנו שהיה לפי ואבירם לדתן הגיע מה הוא וידוע שבשדה, שכן ואחד שבבית
 והוא וילכו אברם אחי בן רכושו ואת לוס את "ויקחו :18י אמרו וכן .1קרח•*

 לרשע אוי :1אמרו"• ולכן לו, גרמה בסדום שישיבתו מגיד ,18בסדום"" יושב
 הרשעים האנשים אהלי מעל נא "סורו :184 שנא׳ כמו בתורה לזה ורמז לשכנו, ואוי

 כיצד צדיק. של כותלו לסתור גרמו רשע של עונותיו :180ואמרו* וגו׳■ האלה"
 על השם הזהיר ולכן צדיק. של כותלו סותרין לצדיק, רשע שבין בכותל נגע נראה

 ואמר לי". אותך יחטיאו פן בארצך ישבו "לא :181שנאמר לכלותם, הכנענים
מעלי"; ואבריחהו החורוג■־, לסנבלט חתן הכהן אלישיב בן יוידע "ומבני :188 נחמיה

 שמתוך לפי הרשע, משכונת שתתרחק אע״ם כלומר לרשע, תתחבר ואל
 כלל, לו תתחבר אל הרעים, מדרכיו מתלמד והיית תמיד אצלו מצוי היית כך

בפה מליפול להמטל תובל לא לו תתחבר אם כי מקום, ובריחוק זמן בריחוק ואפילו

כאן. מוסר בספר עי׳ יב; כא, משלי .184 ב. קכז, שבת .183
א. פ״ט, אדר׳־נ .185 יב. לד, לבראשית רמב׳ץ ראה ,184*

 ברש״י והובא ז. מב, רבד, בראשית .187 פ״ד. קרח, פ׳ תנחוטא .186
ב. ני, סוכה מ״ו; פי״ב נגעים .189 יב. יד, ביאשית .168
לב כג, שמוח .191 א. פט, אדר״ג .190* כו. סז, במדבר .190
נח. יג. .192
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יאבחייפ״א אבות פרקיו נ י ב ר

 נתאי ז :זכות לכף האדם כל את דן והוי חבר, לך וקנה רב, לך
תתיאש ואל לרשע, תתחבר ואל רע, משכן הרחק :אומר הארבלי

 בחבר מאד מצויה שהתועלת מפני אותו ותקנה משלך שתוציא בחנם חבר מצאת
 יחזירנה מי ואין טהור טמא ועל טמא טהור על ויאמר יטעה שמא יחיד ילמוד שאם
 האחד מן השנים טובים ט( ד׳ )קהלת כתוב וכן מחזירו חבר חבר לו כשיהי׳ אבל

 חכמים תלמידי על חרב כ׳( )ירמיה ונואלו הבדים אל חרב ז׳( )תענית ז״ל אמרו
 ונואלו הכא כתיב שמתטפשין אלא עוד ולא בתורה ועוסקים בבד בד שיושבים

 דבר זכות לכף אדם כל את דן והוי נואלנו,[ ראש התם_)במדבוץי״ב( וכתיב
 כל אלא לזכות לדונו בזה אפשר אי עבירה דבר או רע ענין שהוא לעינים הניכר

 לצד צדדים לשני דבר אותו לדון הוא ויכול דבר עושה בחברו אדם שרואה זמן
 אמר ולכך אדם בכל וזה זכות לצד ולדונו היוב צד להניה לו יש זכות ולצד חוב
 לדונן לאדם לו שיש שבהם ולצדיקים ישראל לגדולי לומר צריך ואץ אדם כל את

 שבת במסכת שאמרו כאותו לחובה יותר נוטים צדדים שם שיש אע״פ לזכות
 לעלייה כשבא עמה ונתיחד מטרונה עם שסיפר יהושע ר׳ בענין מפנין פרק )קכז(
 בשעה להם ושאל זכות לכף תלמידיו ודנהו וטבל ויצא עמה ודבר הדלת ונעל

 ]דבר שמא לו אמרו חשדתוני במה בפני הדלת ונעלתי עמה לדבר שבאתי
 ניתזה שמא לו אמרו חשדתני במה וטבלתי וכשיצאתי לבינה בנו יש סתר מלכות[
 כשם ואתם היה כך העבודה להם אמר לטבילה והוצרכת עליך ונפלה מפיה צינורה

לזכות. אתכם ידין המקום כך לזכות שדנתוני
 רע שהוא רע משכן הרחק וגר רע משכן הרחק אומר הארבלי נתאי >ז<

 לו יש השדה, מן שכנו בין הבית מן שכינו בין ושקה וגזלן גנב כגון לבריות,
 משכונתו, הבא ההיזק מחמת או ממעשיו, יתלמד שמא הריחוק וטעם ממנו, להתרחק

 או וטרפות נבלות אוכל או ע״ז עובד כגון לשמים רע הוא אם לומר צריך ואין
 שהדירה לפי ממנו להתרחק לו שיש והחרם השבועה על עברין או שבתות מחלל

 הנגעים שהרי ממון, הפסד בו שיש לומר צריך ואין וסכנה חרפה רשע של בשכנותו
 לו גרם ומי שכנו, צדיק של כותלו לסתור צריכין והיו רשע של בביתו באין היו

 ישמעאל א״ר א׳( פ״ט )אדר״ג אז״ל וכן רשע. של שכונתו זו כותל לסתור לצדיק
 כותלו סותרין רשע של עונותיו לשכנו, אוי לרשע אוי ברוקא בן יוחנן ר׳ של בנו
 לרשע אוי י״א( ג׳ )ישעיה הנביא אמר וכן רע, משכן הרחק נאמר זה ועל צדיק של
 להתחבר אסור לבריות רע שאינו ואע״פ לשמים רע זהו לרשע, תתחבר ואל רע,
 מלך ביהושפט מצינו שכן עמו ללכת או שלום לו ליתן אפילו חברה בשום עמו

 כה י״ט( )דה״ב בו וכתב גלעד לרמות עמו ללכת הרשע אחאב עם שנתחבר יהודה
 זו אזהרה צריכה שהי׳ ומה תאהב ד׳ ולשונאי לעזור הלרשע ישראל אלקי ד׳ אמר
 מצליח זה רשע רואה שאני כיון אדם יאמר שלא כדי הרשע עם להתחבר שלא

 לפורעניות ומעותד רשע הוא אם כי ולרשעו, לי מה עמו מסיח ואני לי טובה וחברתו
 מן תתיאש ואל אמר לכך לא, או יבא פורענותו כי הצלחתו, ימי כל עמו אתחבר

 ממנו ותתיאש לו יאריך הפורעניות כי במחשבתך תסכים אל כלומר הפורעניות
 אידו, יום וקרוב יבא מהרה קל פורענותו כי תחשוב אך במהרה, עליו יבא שלא
 ד׳ פרץ אחזיהו עם בהתחברך ליהושפט שנאמר כ׳( )ב׳ הימים בדברי מצינו וכן
הפורעניות מן תתיאש אל שפירשו ויש וגו׳ תרשיש אניות וישברו מעשיך את



הנפש רפואת
 שלמה מאמר הפך וזהו העינים, חשוך הוא התכונה זאת בו שיש והאדם ע״ז. עובד
 עיניו ]ו[עוצם ע״ה הנביא ישעיה הזהיר ומזה ל(. טו, )משלי לב ישמח עינים מאור

 במז״ל, הר״ם אמר כבר התשובה עכוב טעם והנה סח. לג, )ישעיהו ברע מראות
 עשה שלא לפי חטא, שום עשה שלא חושב הוא התכונה זאת בו שיש שהאדם

 בו מרגיש ואינו ממית סם שאכל למי דומה והוא רפואה, מבקש אינו 128מעשה

 ע״י או אחר, סם ע״י אותו מוציא היה מרגיש היה ואלו אותו, שימית עד בגופו וישאר
 וזהו נרפא, היה לש״י וצעק בתשובה ושב מעצמו לבו אל מתן היה אלו וג״כ הרקה,

 ה׳ אומר אני חולה שאגי אעפ״י אצלי גדולה מעלה כלומר ה( מא, )תהלים אמרתי אני
 חטאתי כי ואמר במעשה, ולא בהרהור תלוי הוא החטא שזה )שם(, נפשי רפאה חנני

.130להתרפא ה׳ את דרש לא ובחליו .129ש□( )ראב״ע לך שחטאתי אעפ״י )שם( לך

]י״ט[ פרק

בכשריכן^ךה החושד  אצלו, בזוים שהם עוד כל שלהם מהכת להיות רוצה אינו בהברחבבכשריב^תבס
 האדם צריך ולעולם ־עת■1,בצ לוקה בכשרים החושד ע״ש< ע״א, צז )שכת אחז״ל וכבר

 צריך חובה, לצד נוטה וכף זכות לכף נוטה צד בו שיש כשר אדם שיראה אעפ״י הישר,
 )אבות זכות לכף האדם כל את דן הוי במשנת זה ביארנו וכבר זכות, לכף אותו שידיו

 אחת ריבה שפדה אחד בחסיד מעשה ע״ש( ע״ב, קכז )שבת אמרו ובגט׳ הענין. מזה ו( א,
 ועלה וטבל ירד למחר למרגלותיו, אותה השכיב למלון, הגוים מן ישראל בת קטנה
 לו אמרו חשדתוני, במה אצלי אותה שהשכבתי בשעה להם אמר לתלמידיו, ושנה
 חשדתוני, במה וטבלתי שירדתי ובשעה לרבו, בדוק שאינו תלמיד שיש ר׳ סבור שמא
 )שם, ומעשה היה. כך העבודה להם אמר קרי, ר׳ ראה הדרך מטורח שמא לו אמרו
 ותלמידיו, הוא הלך אחת, מטרוניתא אצל ליכנס שהוצרך חנניה בן יהושע בר׳ ע״ש(
 להם אמר וטבל. ירד וכשיצא הדלת, נעל וכשנכנס תפליו חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון

 במה הדלת וכשנעלתי טומאה. שם יש שמא לו אמרו חשדתוני, במה תפלי כשחלצתי
אמרו חשדתוני, במה וטבלתי וכשירדתי מלכות. דבר שם יש שמא לו אמרו חשדתוני,

לכך. בדומה או ולכן, צ״ל: הענין ולפי לקוראה, שקשה מלה כתובה כאן 128
 המספר בזה. השערות כמה לשער ואפשר הפרק, של הסדורי המספר היד בכתב חסר ואילך מכאן 129

 מתוך בכשרים, חושד ענין את להסביר המחבר התחיל הבא שבפרק כיון הסדר, לפי הושלם
שלם. פרק של חסרון שאין מסתבר וא״כ פי״ו,

 ברופאים, כי ה׳ את דרש לא בוזליו וגם כתוב: יב, טז, ב! הימים בדברי נמצא. לא זה פסוק 150
 הפרק. סוף שחסר משום כאן, לאמור זה פסוק של הקשר נתברר לא ומ״מ .155 הערה וראה
. .״ • ג . . ■:־י , אחר. לענין זה פסוק קשר כ״א ובפרק
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הנפש רפואת
 לכף שדנתוני ואתם היה, כך העבודה להם אמר עליך. וירד מפיה רוק ניתז שמא לו

זכות. לכף אתכם ידין המקום זכות
 אותם, חושד הוא שנאתו ומצד אותם, שונא הוא בכשרים שהחושד באמת ועוד

 בלבו ויחשוב ים, י, נמשלי מדנים תעורר שנאה מריבה, עמהם לעשות שרוצה ואפשר
 ומצד בלבו, תקועה שהשנאה עוד כל מחילה יבקש לא ולעולם אותו, שונאים שהם

 רעה מדה היא עכ״ז בפועל, עבירה עשה שלא אעפ״י והנה בתשובה. יהרהר לא זה
 שיהיה ונמצא .,131כרשעים אצלו הצדיקים נחשבים ויהיו הבריות, לשנאת שתביאהו

 אותו, המוכיחים החכמים לדברי ישמע שלא הטבע ויביאהו בעיניו, ]רשע[ הצדיק
 הוא העיקר אמנם בצרעת. לוקה בכשרים החושד שאמרו עד שלו בעונש הפליגו וכ״כ

 ואמרו א(, כה, נדברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו התורה שאמרה מה
 ביום אחריו תהרהר אל בלילה עבירה שעבר ת״ח ראית אס ע״א( יט חז״ל
 מסבב בכשרים החושד וג״כ תשובה. עשה ודאי אלא ס״ד, שמא תשובה, עשה שמא

 )במדבר ומישראל מה׳ נקיים והייתם אומר והפסוק חשד, לידי אותו שיביאו עצמו על
"132כותאי תרי הנהו תמצא ומזה כב(, לב,

]כ[ פרק

יא(. מו, נירטיהו רפואות הרבית לשוא
 ,133לצים מכת נחשב והוא מעללים, ברוע הוא בודאי התוכחות השונא האיש הנה

 רשע, יום בכל מוסיף הוא כרחו על התוכחות את השונא וכל בלבו רעה תכונה וזה
 שלה. בריח מוסיף שהוא בצואה למהפך לרשע שמוכיח למי 134המושלים דימו שכך

 לץ יוסר ע״ה שלמה מאמר וזהו אותו, המוכיח האיש דבהיגל מוציא הוא שהרשע ועוד
 לעולם ועוד שלו. במום שיוסיף סבה יהיה לרשע המוכיח וכן ז(, ט, )משלי קלון לו לוקח

 ומי ח(. ט, נמשלי ישנאך פן לץ תוכח אל שנאמר ת״ח, שונא הוא התוכחות ששונא מי
 שלא החולה דוגמת והוא התשובה, אחר מבקש אינו לעולם התכונה זאת לו שיש

 לשוא שנא׳ כמו תועיל, לא רפואה יעשה אם ואפי׳ חליו, שיגבר עד הרפואה על יבקש
רפואות. הרבית

 כאן נוספים דברים )ויש 84 עמי פ״ד א, מאמר התשובח, בחיבור המאירי ר״מ כתב זה כעין 131
בשניהם(. קרובה הלשון כאן ואילו שונה, בלשון אבל התשובה, בחיבור שהובאו

 גם והובא וע״ב, ע״א סט לב״מ כנראה כוונתו ההמשך. וחסר שורות כמה של רווח כאן יש 132
.91 עמי הנ״ל התשובה בחיבור

ע״א. קג סנהדרין נם וראה בה. נכלל מי נאמר לא אולם עי׳ב, מב בסוטה נזכרת 133
מצאתי. לא 134
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א פרק יוטא
בתוספו׳ ליכתט פר&א׳מעונחא׳ו&תקינין

דוקא דהיינו י&ניס י
 בטהרה עצתו לשמור ולהזהירו • כמדתז כנרים להתקין

 דלא וזה כ ע כנתרא כדאתרינן מפרישין היו לא אכל
 ערוכה גת המחילה אחר מיניה דאשתמיט דנר' כהרמז

 המוסטת דברי אשתסיטו נחי לדידיה אן כביד עליו הק׳
 עבודת סדר על פי' ישראל עבודת בם ראיתי ובן הללו

 בדף זלהה קמחי ישראל כתזבר׳ר המובהק זהכלהרב
 סתוכות לו והביא י נינרין חוהר׳ת כ׳טלכ״כנםבשם

 מפרי&ין היו לא דאס הנז׳ הריב הקפה אן כנו׳ מהסים
 והא זה ישתס היאן בניג פיסול כשיארע #הכ את גם

 לתד לא נם ומכיר מיל ואינו כעבודות מורגל אינו
 אשתו על יבא שמא נחוש לא אחאי וגס הקטורת חפינת
 על נ׳וז׳עכילכי עליז הוזה לא ונם נדה ספק ותמצא

 קא לר?תהיכא הש׳סא׳לריל דעיק אני אומר אלה כל
 מעכב בהן הכתוב חליאיסכל מה מחילואיסאי לה פת יל

 קחני ולא אחר כהן לו ה״נ^התצזזמתקניז זכית וכולי
 אידי או ליתני מפרישין מתקינין תאי וכית חפריסין

 הכי איותדנקט תפרישין ואידי אידי או מתקינין ואידי
 לא ולהכי בשניהם לתנוה ^א אינה דהפרסה אשסועי'

 חצי הפרשה בלא דאף למיתר אחר בכהן הפרשה הזכיר
 וכל בכניהם לחצוה בסי' דהפרשה לעולם מיהו לשמש

 זה אין מיהו זה גיל? זה שחסר תה חתבידו חדנלתיד
 לריל אי ממילואים לרי אי דילפי׳ ללשכה בהפרשה אלא

 אבל כש׳ם דאמרינן קאימאי הפרשה הן רעל מסיני
 בשניהם לעולם כרין זה מאשתו סטמדדהיינו הפרשה

 מתאי זה להוכיח ויש • זמתקמן בשיש נכלל יזה לעכב
 נדאתרן ■תסוישין למה ספרי&ין למה ,ו דף בס*ם דאי'

 לתה מביתו היק ליה כדאית לר*ל אי ליה כדאית לדי אי
 הילפותא דנל הרי ומ נדה אשתו ממצא שתא תניא עידס

 ללשכת להפרשה אלא דחביתו בהפרשה היה לא דלעיל
 בעלמא לתעלה אלא לה צורך היה לא דההיא כבמהדס

 ח' ובדף ד דף בשים כדאי' שכינה תחנה כניסת לכביד
 בו נוגעים הנהנים ואחיו לקדושה פרישתו שזה תניא

 זחה לנו יהא ולא שכינה לתחנה ליכגס לקדושה ופזישי
 איתה עליו שחלה ראש קלות מכל נבדל ויהא מליו

 לתעלה אלא אינה ההזאב ונס הבריות בהכדלתימן
 לא ואין בו נעמיס הנהנים אחיו דהרי תדע בעלמא

 אם ועודדהא סתוסטתאהו מייהי׳כמאא׳סהסטמא
 אזרו ומעתה * הזאה בלח נכנס היה בשבת ז' או נ" חלו
 על יבא שמא נחום לא דאמאי הנ״ל הריב קושיות להו

 יכול היה העבודה סדר לימוד ולעניו הווה לא ונם אשתו
 דבב הלילה וכל היום כל פרישה סבלי ללמוד בפיר
 לקעל£ אלא היא ללתיד כדי לאו סלו פריסה מפיה

 הלכות ללמוד שעה איזו עצמו לפנות יכול •וכלי בדאתרן
יש נתי התו'דלעיל מרי להכי דאסאן והכמא עבודה"

לפרשם

 ודוקא סכתבו בלשונם דהאאיצאלתידק כן לפרשם

 דהסרשה בנח' בדאסרינז מפיישין היו לא אכל מתקנין
 למטה דאפי' ראייה לתייתי דבעו מר' וק' • תעכבא לא
 לא דהפרשה בגת כדאמרי' מיימי ותא• חפרישין היו לא

 ^א בעי לכתחלה הא תענבא לא דיעכד דמשחע חעכבא
 הפרשה אנל שצרין הוא דוקא דתתקנין לומר כוונתם

 ולאי כוונתם ואין חעכבא לא הפישה הא7 צורן אין
 להזהירו מתקנים תפרשי לעיל דהא חביתו להפרשה

 כאן אין מאשתו סריס לא ואי בטהרה עצמו לשמור
 כוונתם דאין איו וכילי עליה יכא דשמא בטהרה שמירה

 צדקו ומעתה בשניהס לתצוה אלא שאינה ללשכה אלא
 מן לחציה ווה ככ׳ג בהפרשה הוא דנם זלהה הרמז דברי

 נצטרך לא מהירוס׳ובוה ראייה שהביא וכמו המובחר

 אחר כחן * הב׳ד כת*ש והימם' הנבל* לפליט לומר
 האגן היא דהתמינה הריב פי' דסנהדרין ב כרפי תחתיו
 ג בל פיסול יארע אס כ״ג תחת לעבוד ממונה שהוא

 שהוא הכהן אותו דהיינו תחתיו דייק וכס*! עיב ביהב
 דאס מתקנים תני היבי ל׳ק והא הסגן דהיינו תחתיו

 לעבידת מתקנים דר*ל מכל מתוקן היה כבר הסנן הוא
 עבודת הר'כ כסב וכן ג הב סתסקניסנס *הכנתי

 • אחרת אשה בזה• לפלפל שי־אייך תה ועיש ישרן!
 ואפילו מפנכא דלת אי׳ית א&ה תתקניס היו לח ולשני

 כי השני אשת שתמות חיישינז הא-לא לכולי חעכבא
 י ישנים תו' • השנייה לחיהת בגמרא חיישינן רלא היכי

לכן בתים ב בעד ילא כעדיביתו ונשים ביתי וב^ר
 והשתא ועיש תנאי כל נט ״יהן לס שניתז חוקחי

 דביתו דיוקא הן לגלית קרא •וויי לא שהוצרך דהיט א*ש
 בתו'ישנים וכתבו וכילי גט דנותז ליעביד ללמדהיכי

 ויולד שתים נשים יהיידע לו ייכא בדיה שכתוב ותה
 ילעד״ן וציט מהן א' מנרש היה ב*הכ שמא ובנית בניס

 שתי ולו באלקצר כדחצינו נשים שתי כתיב חדלא לדייק
 ©,נש שתי שנשא לחיחיא דלאו סתיס נסים אלא נשים

שנשמתה שמיס נשים בחייו שנשא ר״ל אלא כאחת
: השנייה נשא הראשונה

 אצא בד לתיתרחוקני סגי הוה כ״ד חזקני זקנים ג'
שהוא זקנים מיקרו דינא חב* דכלהו חשים

 יותר, דוקאשהס וקנים להיק כידוע •לחכמים י1מוס שם
:מושלמים

 בדף ישר^ עבודת הריב • עליך אנו ףן7ט#בי ח'
הנמל היב מרבו ששתע כתב חג

 זל מאיו־זקנו בשם זלההסהק אטאלעסייא תוהדריח
 חועלע זי נביעה אין צדוקי הוא שאם לתה זו דשביעה

 שבועה ואיז סיני מהר ועומד תישבע דהא דידיה אליבא
 אותו חסביעיז שהיו דכיזז הגאון ותי' • מטה ע״ד חלה

 איתר יוישיס 1וע שאיל תה מכל דבר ישנה שלא תנאי על
חתנטל ממילא כן דאס לשנות -יוכל לא מעתה שליח

סליתועו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס256 מס עמוד יעקב בן דוד פארז־ו, א - לדוד שושני□



א פרק *וטא
 אף סיתה יחייב הלקט כהן יק גדול כהן ואימי •ס־ליתותי
 כ דא עליו הקשה זל ותיהרחיא בעי׳ כ? דלהב לדירתו

 שאינו עתו להתצית יכולים ההיו למה וו כביסה ם*0
 כירך ואין מיתת חייב ישנה ואם וה בתנא• רק סליהם

 במאי הגאון בעל להלין רצה זל ק1תוהר והרב לשבועה
 שאיל ומה ציצתו לרמת שלוחי כתלי בגמ׳דהני דאסיקנא

 לעתיצו על עליך אנו חשביעין ליה היק סלוחינו אמה
 הליחות נתבטל הסנאי נתבטל לומר שייך לא ותעתה

 אותו משביעים היו ולכן ממש שלוחם דחתיקראאיט
 ידמצא לא ושותא־דמר " עכ׳ל מהצי לא לחיד דתנאי

 לשים להא הפחת י1 ונפל הפחד ספני כנם לי דכחדומה
 לאתה דר* כריה דר'הוצא אליבא בנח דאשיקנא מאי

 על שפועה קבלת ז!אלעצין קאיל כעמלה לאו שלוחנו
 הוי לרמת סליחא כללדכב שליחות באו אין א״י דעתם

 ישנה שאס לומד שייך ולא ועיקר כלל דידהו שליח ולא
 יוכל שפיר ואשבן הדיוט כהן והויל השליחות מתבטל
 והדרא כלל הוא שלוחא ללאו לנפשו ירא שאינו לשצית
 בתו'׳?*ה ועיש וו שבועה מועלת דמה נדחעיקרא קושיין

 דרחתנא שלוחי דם'ל דמאז דכתבו ובולי מידי איכא תי
 וכאחת • כלל דיין ולא לרחמנא כלוחי לוהא ל ד בינתי
 זל וקנו להנאין פריך לא אחאי ל1 חזהרח״א על אני תמה

 דלפגס לשים כמסקנא ללא הוא דתירוצו תינה עליפא
 ומו לתדא יאפשר כדאתין כלל הליחות כאן אין מס־ןי.א

 דשליתית בתנאי ■למה וו שביעה חלאקפ-ידדאיכס׳ם
 דאין בשים כדאחרן שית לשבועה תדתכריחו א׳ז סני הוה
 יל ומיהריק .־ כדאתרן קושייא הדיא וא'כ ■:ליחות צאן

 מה״ס ועומד דמושבע רהא חדא תירוצים כ' תי׳ מלילית
 דחיילא אלאס׳ל בו מידן הצדוקים ואין מדרבנן הוא

 שהצדוקים תייץדאפילו יעיז מציה לבטל אפי׳ שביעה
 צדיקי היא כן אס ־שבועה על ־חלה שבועה לאיו חולין

 הוה לא ולאי וא*כ בלית ועובר שוא שביעת הוי וו שבועה
 ישראל דהיי ולא• נשבע ואס לשיא לישבע איסזרא פביד
 וו קיכיא לתירוץ יפה עולים שמעתי זו ושתים לב למור

 לתא הלל הגאון של שנית קושיא בפח נלידנו דאנתי ^א
 ־דאניס לוחי יכיל ׳דעתי ולפי וכי' להודנין גשבעין ק*ל
 מוהר^ק שתי ימה וי בשמעה חמדם הועילו ימת הוא

 על השביעה היתת ולא בכולל אותו מסביעין שהיו מיון
 ־לחגו ,יכול אני אנוס לומר יכול אינו לבד הקטורת

 זו על חל עליהם אנוש שאינו העבימת שאי על דחייל
 ע״ב חה׳ש בפיה הימנים כתיש אנוס ש־וא אעפי נחי
 כאי על השמעת תיקי• סיייא לא ”דהי נהירא לא ח בת

 פי-ר לחיות לו דלתה יכנה כלא דסכיטא העכילית
 השביעוהו שלא ימה הקטיי־ו׳ על הימה השביעה כיונת

 שלא כבוד בדיך היינו וכילי מבחוץ יתקן שלא בפי'
 הימה לא דסכיע־ לעילם חלאאתנס בפה צדיקי לע&ותי
של לדיני ליד הא ואיב לבד הקטורת על אלא מיקרה

הרמכ׳ם א לג

קכה
 וטריפה נכלה יאבל שלא שנשבע כיון דהתם הרחבים
 על וכין האיסור על כין ב&וה הצל על דעתו וכדומה
 נמי חייל אהיתר דחייל מני בולאי אמרי' ולכך ההיתר

 הכל על משביעין שהיו תיחא אפי' הבא אכל אאיסוי
 אפשל איכאיך הקטורת הכנסת על אינה המונה עיקר
 השבועה ס^הי* נתי חייל מילי שאר על דאייל מנו ליתר

 שבועה שייבא ולא לשנות דליל בכדי היא חילי שאר על
 אדרבא מעתה איב • וו על לשייכא מנו אלא תילי לשאר

 מילי שאר על ד&בועה כיון וניחא גיסא לא־דך ויל
 העיקר שהיא וו על חלי דלא תנו גרידא דהך אבתיא

 תהטפליס דבל סוס על נתי חלה לא כה אנוס שהוא פיון
 •מר שפת נראה דלכאייה המשנה על רש* בדברי ודוק

 אין כולל בלשון אנינדבא־ דהשבועה דקת׳ל ותראה
 בלשון וכן הקטורת הכצסת של וו על אלא הנוונהבה

 ההיא הנ׳ל־דשאצי הרי־ב עוד שתירץ והה עש-* הרמביס
 אן נפשות סכנת דאיכא וכוי ולחרמין להרנין דנודריס

 ואם לישבע תבריחו סי תפא אבל • דממונא פסידא
 והוי׳ל מיתה !יחייבוהו צדיקי שהוא כי שירגנשי כשביל
 וכיוצא לילה תקרה הוא טחא לומר יכול תימה אונס

 ע> השבועה עליו חל דנשכע כיון וא׳ב מידם ומטר
 ראם רבי ומטען סכנה איכא נ •נראה-לה אינו וה נס

 השבע לו יאחרו הס נס לילה מקרה טהור שאינו יאמר
 מן לינצל באונס לישבע ויוכרח והפטר הוא כן שהאחת
 הוא אנוס מעיקרא כ וא הך ח*ל שביעה הך ות׳ל המיתה

 וראיתי >ל• הנאון לקו' עלמה לא שעכואכתי באיפן
 הימיחותירץ בשס הציל הקיש-א הוא גם להקשה ל־.ביד

 רשאי לפנים הקטורת ליתן דאי׳בעי מידו נתי דהנדוקיס
 לכי קרא דורשים שהם לכיון נהייא לא נפי והא וכילי
 ומה רשאי לפנים ליתן בעי דאי הא חנ׳ל כששוטי בענן

 ימי צדוק-דקאתר-כל מההיא כנת המוזכר נסדבתעשה
 • אמאי צער מצי כעי דאי איתא יאם ומי מצטער הייתי

 למירק איכא קדם דהן ה•1בררך מל ליישב ולעד׳ן
 דבנע ׳ובו־ואיביא שלוחנו אתה דקאיל בליסצא־דתתני

 אחאי ק' תת ונו' דעתיט על אנו תשביעיז ק רה פייכו
 •דאיכא שליחות והשל בלשון אלא הכיכהמא לאא׳ל
 ■דהיא אוחי איי לכך קאחיי דשליחועלעבירה להיט־"

 לישצא ליה •אחיי הוו מכוונת ובכוונה נופהדייקא
 ולא לא דהרי לתפשיבממג כלי לתרי־אנפי דחשממע

 כי בשליחות דאתיינן ההיא לבין לימי רנוני היא איות
 דאחרינן ההיא וביו השליחות כטל התנא• בהתבטל
 דרשות תיווייהו לחנים סרט במיתה ההדס ■בשביעת

 להו קיס הוה לא והנה הכייזקיאי דדישי הס די־כ־ז
 לא אי לרשות הגי להו אית א• דצריהיס בנווייהי ליבנו

 מנייהו חרא דרשי •דאי להי פשיטא תיפשט ודאי מיהו
 במורה מפורשים באו תיווייהו׳לא הא דחיש לאידך היה

אתה א׳ל דהעיקרא לאשים בב' החבל תפסו ולעני
שלומנו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס257 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, א - לדוד שושנים



א פרק יוסא
 לעבודה שליחות מיניה דמיסתחע בלי&נא דהיינו גלותנו

 כנת' כדאי' כדעתייהו הכי הוה לא קושטא למום כי )מס
 ויחנוג בדעתו הכ״נ סינועה כדי כינהו( דרמת' דשלוחי
 ובוה כהוגן לתקן פתו חתנים והיו הוי דידהו ד&לוחא

 ונתבטל התנאי נתבטל הרי ישנה באם; לנפשו יירא

 אמור ואס מיתה וחייב הדיוט כהן הוא והרי השליחות
 דיה ד לבכיה כלום הועילו דלא בלבו הכהן זה יאתר
 בטל התנאי דבהתבטל דרשא הן ליה לית דאיהו

 מליו התחכמו לבך בתורה מפתי&ת דאינה השליחות
 הן הרי דלעיל תטעמי הוא דאנום יאמר מה • להשביעו

 מפורשת אינה לאנוס פרט בשבועה דהאים דרכא
 הן ליה לית ה״נ דרשא ההיא ליה דלית היכי וכי בתורה

 שפחד יתלט שאס לנפשו יירא מח״נ ודאי א״ב דש׳ס
 השבועה תפחת יוצא ואס השבועה לפתח נופל השליחית

 דאמר ובו' והן ד״ה הי"*□ • השליחות תנא* בפח ילכד
 עבד* ולש׳ש היו במעשיהם דמיכרחים אע'נ ובולי חך

 זל ת׳ת רעה להס תאונה לא ודאי דהא למ״ה ובכיהיזו
 בובה שראוהו אתר כ? של דעתו ליישב זה עושים שהיו
 כשר בחזקת אותו תחויקיס מדאי שהס להודיעו כן עכו
 לבו אל הכ״ג יתעצב לא וכזה בבו נמי דתה״ט גמור

: עליו עיין כע״א כתב זל והרמז
ובמה כתב הב1ע תה' בספיא והרתב״ם וכי' באיוב ו

 בזכריה דס' נר הקדש בכתבי לפניו קוריז
 קריתי פעחיסהרבה דתדקאתר ליה ותשמע קבוטל בן

 בספרים אף קרא פעם דכאיוה תשתע בדניאל לפניו
 וטדר שקלי דאתיראיבש״ם חדיזזי' צמותו ופסק * אתרים

 קביטל בידיה ליה ומחיי קפיטל כן חנז ר דתתני ביה4
 הרב נ״ב כתבו השני זה וטעם רב דתעסה תשוס א״ג

 דלאו שהבין היא״שניאה תדברי ונס ת׳ת דף תוהיזק
 ודניאל וד״ה ועזרא אייב כנין דכתב דניאל דוקא

 בדבריו שהבין כמו ודלא לוקא ללאו נר' בנון ותדקאפי

י : שם ל1 תיהיזק
 קשיא וכולי הינלים שצינן ובו' והפג ד״ס ב הר ז'

על יצחק א״ר א'וכולי הפג איורי' דבנת'
 דהפג נר׳תשם • פ״צ קידה איווי ל♦? אתייי היא תאי אדת
 ק וכן הש״ס כסי' הי״ב סי' לא ולמה קידה שיראה ד״ל
 על אחת שעה שיעמוד שתפרש זצחכו' בפי" הימב״ם על

 דארכביה במתני' רש* על ק' מזה ויותר להצטנן קרצפה
 שינה להסיג טייל והס: יזל דתס רכסי אתיי לפירושיה

 הרצפה על אחת פעם לני כחיק א' והפג עתיד מעיניך
 כהדיא והרי מכ״ל היא חאי תפיס יבנת* סיגמיך להפיג

 שדבריו ^א הש״ם דברי סתרי דסעיקרא שדבריו די דלא
 והצ״ל • בזה מחד שלא המ*ט על לי ותימא • זא? סיחריס
 מאי כעי להן דקידם היכי דכי הש״ם בל' לת*דק דאיכא
 היא מאי דדא צי־תא יהודה א״ר בתתני*( )דהוונר צידא
תאי חדת על ינתק א״ר הפג תאי בהאי הול׳ל ה׳ג גידל

6ה*

 דהפנ לות׳ בא לא דל צר' הבי קאמר ותדלא קידה היא
 אלא ל ר אין הפג דיקאדתלת קידה שיראה דמתני'ד״ל

 לו היו.אומרים דלסעשים לומר ובאל הצינה הסרת
 היה דלא בקילה בקי כ״ג כשהיה וזהו קידה להראות

 דף סוכה כמט חוי' דהכי קידה לעשית שידע לוה הכרח
 לעשו' יכולה בריה כל שא•! קידה מלאה היה דרשב״נ נ'נ
 פורה חעומדי היה לא רשב׳נ כל דבלורו רש* סס ופי' כן

 היו לא יודע הב׳ג היה וכשלא הוא ^א בן לעשות יכול
 הב• רשזדפייס של טעמו וזהו ולטייל לעמיד א״ל׳אלא
 טייל א״ל אז יודע היה לא שאם לוחר בתתני׳ פירושים

 והרמכ״ס• בנחרא כדתסרש :וכי שחוק א״ל יודע היה ואם
 לא< פסיקתא מילתא הוה לא קידה דהאי ביון זל והד״ב

 ורו7 בני לכל כת ה?ל לא רשכ״ג של בדורו דאס כתבוה
 • כפשוטו פירשו ולהכי הריחות שנתתעטו אח״ב כ׳ש
 הקושי בזה שהרגיש ת״ט דף זל למיהריק דאיתי שזב

 בקי היה לא דר* חאל דחוק בדרך תירץ זל ולהרמב׳ם
 תסיר. בצונן שהטיול שידע הימב׳ס כמי הרפואה בחנתת
 והוא ע״ש וכולי חדת על לס' לידחק הונרך ולכן השינה

 מיניה רש* על הקו' דלדידיה ועוד ורחוק זר ד לע לבד
: בדנתיבנא נייאה ולי עיתדת בתקותס וביה

רב הנבר קריאת תאי כש״ס הגבר ח'בקריאת
 קרא אתי שלא זר נביא קיא אחי

 מהו כרוז גביני כוותיהדר תניא בגת וחייתי תרננילא
 קודם לדרך היוצא שילא דר' כיזתיה תניא וכי' אותר

 לרב סייעיה לא דאחאי לי ותימא וכילי הנכר קריאת
 בס״ג וכן כיח גביני דתגז דשקלים דרס״ה תתני' מסתם
 הכי משמע הוה לא דחתתני' משים ושמא ת תש' דתתיד

 אבל תכריז תניאיתת ולא כרוז תנזאלא בהדיאדלא
 כרב דצקיטי' ודאי שיהיה איך להדיא תפורש בברייתא

 במעשה כנת דתוכת ועוד • כויתיה דתתני' כיוןדסתמא
 מתנו גדול היה שילאדיב דרב טליה ירא לאח יב דקס

 חייא דר' תיבת דהתס ותו מי נינח רב ניהו תר חדא׳ל
 תמןל בריס הר׳ב של ק״ק ומכאן • דרב בוותיה נתי סבי

 שם הרמב״ם חל הכריע ולא פירושים הב' דהביא

 בנתרא והיא שנוי קריאת נאתר הגבר וקריאת בפירושו
 במקדם מכריז שהיה איש קריאת הכרות שהוא ואתר

 דמונה ק״ט ולכאורה ע״ב לע״ה קרוב ר״ל השחר בעלות

 היה לכאורה כלומר נאמיי• דרצ״ל ונר' מיי אבי שטיא
 )בדצתיב תרננול להייט שכוי קייאת שהיא לוחי נרי
 בעינינו ריאיס שאנו מה שזהו בינה( לשבוי נתן מי או

 לא אתכם במן נם אתרו כך י״ל בני' והוא • היום עוד
 הרי וכולי הכרזת שהיא ואמי מש ^אכרב הכי קיימא
 כתב המידין תה פ״ג דבחבו' להק' ואין בהלצה דמס'
 אי כרב' אי פירש לא ואחא* השחר לעלות סמוך סתס

 דברוז להך פ' התקדש כלי הה' ז' דבפרק דביון שילא כרי
תתילא ה לע סמוך והיינו ונו' נהנים עמדו תכריז שהיה
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רכטבחיים לחפץ שו״ת

א סימן

לגנותו מותר אם משונה בהנהגה שמתנהג גדול ארם בענק

 והלך אחד. אדם כעיני נראית שלא בהנהגה גךול^שמתנהג אדם שאלה:
 אינה הנהגתו שלדעתו ואמר האמת, קנאת מפני גדול אדם אוחו את וגינה
 בלשה״ר אדם אותו עבר האם כזאת, להנהגה ראוי אינו שהוא או נכונה

לא, או

 האמת קנאת מפני גינה שאם כתב, א׳ סעי׳ ח׳ בכלל חיים ההפץ תשובה:
 אם אעפי״ב פלוני, בענין פלוני לאיש פלוני עשה כהוגן שלא דעתו שלפי
 לא אמת פי ועל חוב, לכף להחליטו שמיהר דהיינו בזה, בדמיונו טעה
לשה״ר. מכלל יוצא זה דבר אין בזה חייב היה

 זכות לכף נוטה שהדבר במקום ז׳ סעי׳ ג׳ בכלל הח״ח כתב וכן
 חובה, לכף אותו דן והוא חובה, לכף לדונו הדין עפ״י אסור דבודאי
 עבר עוד עמיתך תשפוט בצדק על שעבר לבד וגינהו, הלך זה ובשביל

"ר. לשה סיפור איסור על בזה
 וראיה - לאמת לקנא רק כוונתו אם דאפילו י״א בס״ק שם וכתב

 לומר זכות לכף ע״ה רבינו למשה דנתה שלא ידי שעל ממרים לזה
 לשה״ר למדברת הכתוב חשבה מאשתו, שפירש מה עשה כדק דמסתמא

 עיקר עליה היתה זה מרים אצל דבודאי בצרעת, זה על ונענשה ממש,
 היה לא דאילו וכר, לדבר יראתם לא ומדוע הקב״ה השיב ולכך העולה,

 כוונה דהא זה, בענק לדבר למרים מותר היה בודאי בזה, זכאי משה
 של לבנינו ורק ע״ה, רבינו משה של לגנותו ח״ו ולא לאמת לקנא רק

 הדק מצד לשה״ר איננו זה ודבר בהעלותך. פ׳ בספרי כדאיתא עולם
 לא אם ורכ״ח, רכ״א מאמר יונה לרבינו תשובה בשערי שמבואר וכמו
 שיבואר וכמו זה על לפלוני תחלה להוכיח לו שיש תוכחה מצות מצד

 זה עבור בצרעת נענשת היתה לא ובודאי סק״ז. בבמ״ח י׳ בכלל
 את הוכיחה לא למה טענה עליה היתה ורק טועה היתה לא אם )כוונתו

ודאי אלא כצרעת( חמור בעונש נענשת היתה לא זה על תחילה. משה
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 "זכור כדכתיב מינה ילפינן במרים שנאמר מה דכל וידוע שכתבנו, כמו
הח״ח. עכ״ל למרים" אלקיך ה׳ עשה אשר את

 ב׳( )מלאכי מפיהו" יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי "כי .הרי
 מדואג( להוכיח שם )כמ״ש בנביאים ושנוי ממרים בתורה הוא ומפורש

 המגנה כוונת אפי^ן?! אזי שקולה או יותר נוטה זכות שהכף היכא דכל
 באיסור עבר הרי צודק, אינו המקנא שאם בספק עומד יהא לאמת, לקנא
לשה״ר. סיפור

 יותר נוטה הזכות צד שאם דבר שעשה אדם בסתם דיבר הח״ח והנה
 נכשל בדמיונו שטעה כיון אך לתועלת היתה שכוונתו אפילו וגינהו והלך

 ודאי בעיניו נראה שלא דבר גדול אדם על שראה ובענינינו בלשה״ר,
 ההוא האיש אם ז׳ סעי׳ ג׳ בכלל הח״ח כמ״ש הזכות לצד לשופטו צריך
 אצל ונוטה קרוב הדבר אפילו זכות לכף אותו לדון נתחייב אלקים, ירא

 להזהר צריכים לעולם גדול אדם שעל הרי עכ״ל. חובה, לכף יותר הדעת
זכות. לכף לדונו וחייבים הנהגתו, על מלגנותו
 י׳ כלל בח״ח הובא ל; בבכורות דאיתא ממה זה על להקשות ויש

 בטהרות, מילתא להו אסתפק יוסי ור׳ יהודה ר׳ הגט׳, וז״ל לא, ס״ק
 לעיין ליה אמרו אזול אנטיגנום, בן חנינא ר׳ של בנו לגבי רבנן שדרו

 וקאי לגביהו מדידיה רבנן אותיב טהרות טעין דקא אשכחוהו מר, ביה
 של אביו יהודה, ר׳ להו אמר יהודה, לר׳ ליה אמרו אתו בה, לעיוני איהו

 יהא זקן כבוד יוסי ר׳ לו אמר ת״ח, מבזה זה אף חכמים תלמידי ביזה זה
 שאין בעצמן סלסול כהנים נהגו ביהמ״ק שחרב מיום אלא במקומו מונח

 אנטיגנוס בן ר״ח של בנו שהיה כיון )פי׳ אדם. לכל הטהרות את מוסרין
 יגעו שלא יוסי ור׳ יהודה ר׳ תלמידי עם שומרים הושיב טהרות, טעון

 בן ר״ח של בנו שביזה יהודה לר׳ לו וחרה בשמועה. לעיין והלך בטהרות
אותו(. גינה ולפיכך הטהרות על האמיגם ולא תלמידיו את אנטיגנום

 לספר לרבנן מותר היה היאך הג״ה( לא ס״ק י׳ )כלל הח״ח והקשה
 היאך נקשה, אנחנו וגם להאמין, יהודה לר׳ מותר היה והיאך יהודה, לר׳
 אדם שהיה אנטיגנום בן ר״ח של בנו את לגנות יהודה לר׳ מותר היה

 שאלה יוסי ור׳ יהודה ר׳ לו ששלחו ממה כדמוכח ויראה. בתורה גדול
 היה לא ולמה שם. בגט׳ כדמוכח ב״א לר״ח תלמידים לו והיו בטהרות,

 יוסי ר׳ שדנו וכמו זכות לכף אנטיגנום בן ר״ח של בנו את יהודה ר׳ דן
בעצמם. סלסול כהנים שנהגו
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 אבל ויראה, בתודה גדול אנטיגנוס בן ר״ח של בנו היה שאמנם ונראה
 בטהרות שרק ואפשר ויראה, בתורה מופלג שהיה כיון יהודה ר׳ גם

 בסדר מצוי והיה כהן שהיה כיון אנטיגנוס בן ר״ח של לבנו הוצרך
 להם, שנסתפקה בטהרות שאלה יהודה ר׳ לו שלח לפיכך טובא, טהרות

 שעפ״י דבר שראה וכיון ממנו, קטן היה לא סדרים שבשאר אפשר אבל
 לגנות לו מותר היה כהוגן, אנטיגנוס בן ר״ח של בנו עשה לא דעתו

 של דעתו לסוף יורד שאינו ואפשר מחבירו שקטן במי אבל זו, הנהגה
 הח״ח כמ״ש לתועלת שכוונתו אפילו זכות, לכף לדונו ודאי״צריך הגדול,
י״א, ס״ק ג׳ בכלל

 האם לאמת, בקנאתו המקנא שצדק גליא שמיא כלפי אם לדון, ויש
 שאם נראה י״א ס״ק ג׳ בכלל הח״ח ומדברי לא. או לשה״ר באיסור עבר
 דאילו וז״ל הח״ח וכמ״ש לשה״ר. באיסור המקנא עבר לא המקנא, צדק
 דהא זה בענין לדבר למרים מותר היה בודאי בזה זכאי משה היה לא

 זה ודבר ע״ה, רבינו משה של לגנותו ח״ו ולא לאמת לקנא רק כוונה
 הרי עכ״ל. ורכ״ח. רכ״א בשע״ת שמבואר וכמו הדין מצד אינו״לשה״ר

 אותו דנתה ולא בדעתה שטעתה במה היתה מרים על הקפידא שעיקר
 מצד לא אם טענה עליה היה לא טועה היתה לא אם אבל זכות, לכף

כ״כ. נענשת היתה לא זה על אבל תחילה, משה את להוכיח לה שהיה
 אדם אותו דעתו שלפי אעפ״י גדול, אדם על לאמת המקנא ולפי״ז

 שהמקנא נמצא לזכות, צדדים עליו יש אם אבל כדק שלא עשה גדול
 וגינה והלך בדעתו טעה ואם ת״ח. שביזה עצום לספק עצמו הכניס הזה

 שהיתה לו יועיל ולא לשה״ר, סיפור באיסור עובר הוא גדול אדם לאותו
 לא ג״כ להניאו המדובר לתועלת כוונתו תהיה ואפילו לתועלת. כוונתו
לו. יועיל

 "ומדוע ח׳( י״ב )במדבר ואהרן למרים השי״ת כוונת היתה שזו ונראה
 מעלת להגדיל השי״ת הקדים לכן וקודם במשה" בעבדי לדבר יראתם לא

 משה, עבדי כן לא בו אדבר בחלום ה׳ נביאכם יהיה "אם ממעלתם משה
 וא״כ משלכם, גדולה ומעלתו בו", אדבר פה אל "פה שניה ומעלה
 לאמת לקנא שכוונתכם אפילו במשה". בעבדי לדבר יראתם לא "ומדוע

 לכם והיה לשה״ר דברתם הרי צודקים שאינכם לצד אבל ח״ו, לגנותו ולא
 לא ומדוע בלשה״ר, נכשלתם וא״כ האמת בקנאת צודקים שאינכם לפחד

במשה. לדבר יראתם

החכמה אוצר תכנת ע״י ומדפס226 מס עמוד שלמה רוזנר, חיים לחפץ שו״ת
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■יי »u לחפץ שו״ת -—:------------------------------------------------------------------דלב

 יכול הגון שאינו דבר כמוהו שהוא בהכירו שרואה גדול אדם אבל
 משא״כ אנטיגנוס. בן ר״זז של בנו על יהודה ר׳ שקינא לאמת־-כמו לקנא

 לו ואסור לשה״ר, בספק נכנס לאמת קנא אפילו ממנו קטן שהוא מי
צודק*. אלקים שהירא צדדים יש אם לאמת לקנא

האמור: מן העולה
 זו הנהגה לו נראית ולא הנהגה, או מעשה שעשה גדול אדם רואה אם א.
 צודק היה שמיא כלפי שאם כיון לאמת, לקנא כוונתו אפילו יגנהו לא

ת״ח. וביזה לשה״ר איסור על עבר שגינהו זה נמצא בהנהגתו,
 בזה וצריך לאמת, לקנא ליה שרי כמוהו גדול אדם הוא המקנא ואם ב.

 ממנו. שגדול מי למעלת עצמו ויעריך בדמיונו יטעה שלא גדולה זהירות
הדבר. טעם ממנו שישאל נכון ויותר

 שלא זמן כל עתה לעת להחליט להם היה "דלא שכתב סק״א סוף ח׳ כלל עיין *
עכ״ל. הדבר" טעם ממנו דרשו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס22 שלמה רוזנר, חיים לחפץ שו״ת



שזבחיים לחפץ שו״ת

ט סימן
 לו מותר האם לחוש, מנת על לשה״ר לשמוע לו שהותר מי

בספק המספר דברי את לקבל

 נדה רז״ל שאמרו כמו לתועלת לשה״ד לשמוע לו שהותר מי שאלה:
 כוונת האם בעי, למיוזש בעי לא דלקבולי אע״ג בישא לישנא האי ס״א

 כוונת או בספק, המספר דברי אח ולקבל לחוש לו שמותר דבריהם
 אבל ממנו, להזהר או עמו, מלהשתתף להמנע כדי לחוש שמותר דבריהם

 סי׳ בח״ב מזה כתבנו שכבר ואעפ״י בספק, אפילו הדברים, לקבל אסור
בארוכה. יותר כאן כתבנו השאלה נחיצות לרוב אבל ט״ז

 בעי לא דלקבולי אע״ג בישא לישנא האי ס״א( )נדה תז״ל אמרו תשובה:
 אתו נפשא, דקטיל קלא עלייהו דנפק גלילאה בני הנהו בעי, למיחש
 לא אי נעביד, היכי אמר מר, לטמרינן ליה אמרו טרפון, דר׳ לקמיה

 בישא לישנא האי רבנן אמור הא אטמרינכו אי יתייכו, חזו אטמרינהו
 ושמא מיבעי ליה מיחש ופירש״י בעי, למיחש בעי לא דלקבולי אע״ג

אתכם. להציל ואסור הרגתם
 שאסור רש״י דברי שהביאו אחר "אטמרינכו" בד״ה שם כתבו והתום׳

 התום׳ כתבו הנפש, את שהרגו קול עליהם שיצא גלילאה בני את להציל
 ראשי חייבתם אתכם אטמין ואם הרגתם שמא שפירש השאלתות בשם

 והאמינו ללשה״ר, לחוש שיש למיחש, ליה מיבעי מייחש והיינו למלך,
התום׳. עכ״ל לאחרים ולא הפסד לו יבוא שלא שיזהו זה לגבי

 להסתפק שכתבנו הצדדים שני היא ותום׳ רש״י מחלוקת ולכאורה
 טרפון ר׳ שקיבל משמע אותו, הרגתם ושמא שכתב רש״י לדעת בהם,

 אתכם". להציל ואסור הרגתם "שמא להצילו רצה לא ולכן בספק דבריהם
 משמע למלך" ראשי חייבתם אתכם אטמין "ואם שכתב השאלתות ולדעת
 לחשוב הותר לא אבל נזק, לו יבוא שלא שיזהר לעצמו לחוש רק שהותר

אמת. הדבר שמא
 שרי להבי אלא וז״ל אלו צדדים שני ג״כ כתב ס״א בנדה והרש״ל

בחזקת לאדם שמעמידק ועוד להקל, נפשות וספק הוי, דספק להציל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 300 מס עמוד שלמה רוזנר, חיים לחפץ שו״ת



בחיים לחפץ שו״ת ---------------------------------------------------------------------שח

 הדברים לקבל שמותר משמע הוי דספק הראשון לצד עכ״ל. כשרות,
 משמע כשרות, בחזקת לאדם שמעמידים ועוד שכתב השני והצד בספק,
כשרות. בחזקת לאדם דמעמידים בספק אפילו לקבל שאסור

 את לקבל שצריך השאלתות כדברי כתב י׳ סעי׳ ו׳ בכלל חיים והחפץ
 היזק לו יגיע שלא כדי עצמו לשמור כדי בעלמא חשש בדרך רק הדבר

 בחזקת לאדם דמעמידים ספק בגדר אפילו הדבר יהיה ולא ידו, על
 רש״י דברי כ״ה בס״ק בבמ״ח שם והביא הרש״ל. וכדברי כשרות

 לחוש רק שהותר השאלתות כדעת ס״ל בנדה שהרא״ש וכתב והשאלתות,
 לחוש אפילו אסור אבל נזק, לאחרים או נזק לו יבוא שלא בישא ללישנא

 פסק ועפי״ז כהשאלתות, פסקו התום׳ וכן עכ״ל. כלל ולהאמינו ללשה״ר
 ספק בגדר אפילו הדברים לקבל ולא מותר לחוש שרק כהשאלתות הח״ח
 נגרע ולא התורה שצוותה הטובות בכל עמו להיטיב שצריך מינה ונפקא
הח״ח. עכ״ל דבר לשום בישא הלישנא ע״י בעינינו ערכו

 להשיב הרבה זצ״ל מונק דוד שמואל להרה״ג שדך" "פאת ובשו״ת
 דמשום הח״ח מש״כ וז״ל בקצרה. דבריו ונכתוב חיים, החפץ דברי על

 נהי טובא, קשיא בספק, אפילו להאמין אסור כשרות בחזקת גברא דאוקי
 מקום מכל כשרות, בחזקת גברא דאוקי משום מספק מעשה עושין דאין

 בהאמנת כשרות חזקת שייכא דמאי אמת, שהדבר דאפשר לחשוב רשאי
 מקום מכל אחזקתיה, מילתא דאוקי מלך בגזירת התורה דגזרה נהי הלב,

 הלב. בהאמנת כלל חזקה שייכא לא וא״כ הדבר, שניתברר סברא כאן אין
 סברא זו שאק ראיה זצ״ל שלזינגער יחיאל ר׳ הגאון מו״ר בשם וכתב

 לה קרוב ספק לו קרוב ספק לאשתו גט הזורק שהרי הדבר, שנתברר
 אשת היתה עכשיו רעד כיון נימא אטו איש, אשת בחזקת אותה מעמידין

לו. קרוב נפל שהגט הדבר נתברר איש
 ומאן להאמינו מותר יהא כתרי דמהימן דמאן סברא זו שאין כתב עוד

 אומר, אמת שמא להתספק אסור ויהא ודאי, כשקרן נחזיקנו מהימן דלא
 הצעתי "וכבר וכתב אמת. אומר שמא להחזיק אנסו אדם של לבו והרי
 יכול "מי שליח( ע״י )בע״פ והשיב החזו״א בעל אדונינו לפני זה ספק

 לעמוד אפשר שאי להדיא אמר הרי לומדות" אלא זה אין בזה לעמוד
 נגד להורות רצה לא ואולי הדין, מעיקר מותר אם הכריע שלא אלא בזה,

 שדך" "פאת מספרו הנ״ל הגאק עכ״ל סייעיה דמאריה חיים חפץ הספר
בקצרה.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס301 מס עמוד שלמה רוזנר, חיי□ לחפץ שו״ת



שט-----------------—----------------------------------------------בחיים לחפץ שו״ת

 שהוכיח כמו וקיימים שרירים ודבריו הצדיק, את להצדיק ועלינו
 כלל להאמינו שאסור לפסוק והרא״ש והתום׳ השאילתות שדעת הח״ח

 ללשון לחוש אפילו אסור אחר בענין "אבל ח״ל להדיא הרא״ש וכמ״ש
 שאסור שכתב המלך אחר שנבוא אנו ומה עכ״ל כלל" ולהאמינו הרע

הרא״ש. כמ״ש כלל, ולהאמין לחוש
 לה קרוב ספק או לו קרוב ספק לאשה גט מזורק להוכיח מש״כ וחנה

 אשת בחזקת אותה שמעמידין אעס״י לה קרוב שנפל לחשוב איסור שאין
 לכן לה קרוב נפל אם גנאי שאינו איש באשת צודקים דבריו הנה איש,

 אבל בחזקתה, אותה שמעמידין אלא לה, קרוב שנפל לחשוב איסור אין
 שוא", שמע תשא "לא אסרה שהתורה האיסור היא הלב שהאמנת במקום

 בידים, מעשה לעשות כמו היא גנאי שיש היכא הלב האמנת לענין א״כ
גנאי. עליו שאין כשרות בחזקת האדם ומעמידים

 אמת הן אמת" הדבר שמא להחזיק אונסו אדם של "שלבו ומש״ב
 אונסו, שלבו אפשר לה, קרוב בנפל כמו כך לחשוב איסור שאין היכא
 לאנוס הוא צריך לאמת, הדבר את להחזיק אסרה שהתורה במקום אבל

 לא לאו נתיר וכי בספק, אפילו אמת שהדבר יחשוב שלא לבו את
 נוטר אם או אונסו, שלבו משום חבירו לחפץ שמתאוה לאדם תתאוה,

 ילך ולא לבו את הוא יאנוס בתמיה, אונסו, שלבו נאמר וכי בלבו
לבו. בשרירות

 הדבר שמא בספק חושב אם בלשה״ר איסור כלל שאק תימא וכי
 זה אמת. שהדבר בודאות חושב אם רק הוא תשא לא ואיסור אמת,
 בספק משה את שדנו ומרים אהרן גבי פ״ט דר״נ באבות דעיין אינו,

 בספק.י״ספק אלא בודאי אותו דנים היו "ולא האבדר״ג וז״ל ונענשו,
 לחשוב שגם הרי עכ״ל, עליו גסה דעתו שאין ספק עליו, גסה שדעתו

אסור. בספק
 אמרו ל״ג אות פט״ו "בחרדים" להדיא איתא חיים החפץ כדברי והנה

 החרדים, והקשה גליאל, כרבן ומכבדו כליסטים בעיניך יהא אדם כל רז״ל
 צדיק שיהא ומשמע זכות", לכף האדם כל את דן "והוי רז״ל אמרו והרי

 בעיניו גמור צדיק שיהא שצריך החרדים ותירץ כלל, יחשדנו ולא בעיניו
 יחשדנו ממנו להשמר לענין מקום מכל כחונף, ולא שלם בלב לכבדו
 להשמר חיישינן מיחש אבל מקבלים לא סא( )נדה בלשה״ר ואמרו לרשע,
עכ״ל.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס302 מס עמוד שלמה רוזנר, חיים לחפץ שו״ת
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בחיים לחפץ שו״ת _______________________:_____________________״שי

 יהא בלבו אבל ממנו להשמר שצריך דאעפ״י מללר ברור דבריו הרי
 שיהא המאמרים שני ישב ובזה כלל, יחשדנו ולא גמור, כצדיק נחשב

 אעם"י לאדם לו ניתבצר ומקום זכות. לכף לדונו ועכ״ז כליסטים, בעיניך
כצדיק. בעיניו יהא אך שחושדו,

 מאד דק שחילוק אמת בזה" לעמוד יכול "מי החזו״א בשם ומש״ה
 שאסור, עבירה עבר שמא בספק לחשוב לבין שהותר, לחוש בין מבדיל

 הטהורה הבהמה בין רק לא להבדיל אותנו צוותה הק׳ תורתינו אך
 אלא ביניהם שאין אעפ״י רובו לנשחט חציו נשחט בין גם אלא לטמאה

 שקשה אמר אלא מותר, שהדבר לומר החזו״א התכוין ולא שהוא, כל
 שעבר בספק לחשוב שאסור מה לבין לחוש, שמותר מה בין להבחין

זה. על לעמוד וקשה

האמור: מן העולה
 אין עכ״פ ממנו, להשמד כדי חבירו על גנאי לשמוע לאדם שהותר אעפ״י
 המדובר, על גנאי ספק בלבו שיצטייר בספק אפילו המספר דברי לקבל

בעיניו. כצדיק שיהא שצריך החרדים מן מוכח וכן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס30 שלמה רוזנר, חיים לחפץ שו״ת
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עמיתך תשפוט כצדה
א

 אחד עומד. ואחד יושב אחד יהא שלא עמ^תך תשפט בצדק רבנן תנו
 הוי עמיתך תשפוט בצדק אחד דבר דבריך. קצר לו אומר ואחד צרבו כל מדבר

זו, במצוד, נכללו דברים שני הנה ע״א(. ל' דף )שבועות זכות לכף חבירך את דן
 הפוסקים כל פסקו וכן אדם. לכל דין הוא והשני לדיינים מיוחד דין הוא אחד
 מ״ע הסמ״ג קע״ז( )מ״ע בסה״מ הרמב״ם התורה מן מצות הם אלו דברים דשני

 שאשה אף בנשים גם נוהגת זו שמצור, שם והוסיף רל״ה. במצוד, והחינוך ק״ו
 המצוה ובדיני זכות. לכף אדם כל לדון במצות שייכת היא מ״מ בדיינים אינה
 הוא ועמיתך עמיתך, כתיב שהרי זכות, לכף אותו לדון חיוב אין לרשע הזו,

 לכף אותו לדון חייבין אנו ואדרבה שם(, )שבועות ובמצוות בתורה שאתך זה
 בו תאמן אל קולו יחנן כי שנאמר זכות, לצד לודאי שקרוב ..באופן אפולו חוב

 תורה ששומר בו אנו שיודעים צדיק ובאיש כ״ו(. )משלי בלבו תועבות שבעי כי
 שנראה אפילו זכות. לכף אותו לדון זו מצוד, מצד החזרה מן אנו חייבין ומצוות,

 ואפשרות גדול בדוחק אלא לטובה להכריעו אפשר ואי החוב לצד לודאי קרוב
 אמרו זח ועל לחושדו לנו ואסור ע״ב( קכ״ז )דף שבח כדאיחא^בגם׳ רחוקה

 אותו ומכירים יודעים אנו שאין ובאיש בגופו. לוקה בכשרים החושד כל חז״ל
 לדונו שיש דבר איזה עשה אם אז בינוני. שהוא באיש וכן רשע׳ או צדיק אם

חוב. לצד קצת נוטה אפילו או השקול, ספק שהוא דהיינו בשוה, ולחוב לזכות
 רק זכות לכף לדונו יש אם אולם זכות, לכף לדונו התורה מן מצוד, הבי אפילו

 לדונו לא גם אבל זכות, לכף לדונו חיוב אין אז הדוחק צד ועל רחוקה באפשרות
 םיה״מ מתוך לקטתי אלו )דינים ספק. בגדר אצלו יהיח אלא חוב לכף חלילה

רי״ח(. ס״ק ג׳ שער ובשע״ת שם יוגה ומרבינו אבות( מ״ו )פ״א להרמב״ם

כ

 דלכאורה זכות, לכף חבירך את ח היי של זו במצוד, להתבונן יש אמנם
 דבצדק המצוה כל הלא חוב לכף במחשבתו אותו ידון אם איכפת מה וכי קשה

 משום אסור,' הכי בלאו לאחרים זה שלספר שבמחשבה, דבר הוא עמיתך תשפוט
 שדנו במה הזיקו ומה לעמיתו הפסיד מה וא״כ רכיל, תלך בלא ועובר הרע לשון

לחוב, שדנו יודעת פריה שום ולא מזה יודע אינו עמיתו הלא לחוב. במחשבתו
דבצדק המצוה הרי ועוד זכות. לכף לדון אותנו וחייבה התורה הקפידה למה וא״ב
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 תשו [11) .<)>/[
33ג '״0; (03!

 מאד רחוק זכות שהצד באופן אפילו זכות לכף לדון מחייבת עמיתך תשפוט
היפוך ממש הוא זכות הצד כי ,חוב לס* לדת לו אומר הישר והשכל גדול. וגתחק ■"זקי/ /לס! ד

 ואם אמת, שאינו בעצמו יודע הלא זכות לכף לדון לו אפשר איך וא״כ השכל. מן
 נמצא א״כ השכל. נגד שהוא אף הצד״ןכות ולהחזיק לקבל היא׳ התורה מצות ןן׳0ף •

 הישר שכל לנו שיהיה רוצה השי״ת הלא ועוד עצמו. את ומרמה כמערים הואש ׳
 הדברים לדון עצמנו ולהדריך להתרגל לנו יצוה ולמה השכל׳ חוקי פי על ולהתנהג

ז השכל ולעקם הישרות היפוך
 שתכליתן לחבירו, אדם שבין מצוות הרבה לגו נתן שהשי״ת דכשם ונראה

 הבריות אהבת וחנינה חמלה רחמים כחסד טובות, מדות בלבנו ולהשריש לנטע
 אחת אחת. מצוה השי״ת לנו נתן כן טוב, לב אחד בשם נכללו אלו וכל וכר,

 בשכלנו ולהשריש לנטע ותכליתה המעלה׳ ברום שהיא אחת במינה, ויחידה
 שהשכל אומרת זאת טוב, שכל אחד בשם נכללו אלו וכל וחנינה, חמלה רחמים חסד

דבר. כל ומכריע שדן והדיין׳ השופט הוא השכל ורחמים, חסד של שכל ^'־^הוא /!ק?•/

ובכל ההר. את הדין ביקוב הקשה, הדין במדת ח איני טוב׳ הוא ׳רנוכשהשכל , /.6

0*2
£40 ת

-׳' ס ׳0/1

',0/11.

 ובכל ההר. את הדין ביקוב הקשה, הדין במדת ח איני טוב׳ הוא ל׳נןוכשהשכל ׳
 זכות צד איזה למצא כחו בכל ומשחדל חמלה. בעין טובה, בעין אלא החריפות.

 גם הדוחק צד ועל רחוקה בדרך אפילו אפשר רק ואם הדין, את ולהמתיק להקל
 כל את דן הוי עמיתך, תשפוט בצדק מצות היא וזאת לגמרי, ולפוטרו לזכותו
 נועצמ להדריך בזה, להתרגל מחוייבין שאגו מצוה היא זו זכות, לכף האדם

 וזכות טענה למצא חבירנו. להצדיק הכחות בכל לבקש החסד, לצד להטות'שכלנו
 דין בעל אם למשל וכמו מעליו, העולה להקל הפחות לכל או לגמרי זכאי שהוא
 דין הבעל להציל ותחבולות טענות מיני כל ממציא הסנגור הרי סנגור, שוכר

 חבירנו לדון זכות ולימודי טענות מיני כל להמציא אנו צריכים ממש כן מדינו,
 חסד המלא שכל טוב, שכל לנו שיהיה היא ומטרתה המצוד, וטעם זכות, לכף

 בלי ורחמים חסד מלא הוא ית״ש שחכמתו כשם וחנינה חמלה מלא ורחמים.
הק׳. בספרים כמבואר כלל דין תערובות

ת־ו

ג

 וכדכתיב העינים את מסמא ששוחד שזה סוברים העולם אחרת, ועוד זאת
 ושפלות גריעות מחמת הוא באדם, ומום חסרון הוא חכמים, עיני יעור השוחד כי

 האמת, מן ולהטותו שכלו על להשפיע יכול וקטן גדול דבר שכל טבעו, וחולשת
 שכלו לעור בכדי גדול יותר השוחד להיות צריך וצדיק גדול לאדם זה ולפי

 את לסמא בכחו כבר קטן שוחד אף במדרגה פחות שהוא ולאדם האמת, מן להטותו
 רצוני אוביקטיביות, שנקראת שזאת סוברים זה ולפי האמת, לראות שלא עיניו

 משוחדים אינם הכי ואפילו אחרים מן ונהנים טובה שמקבלים אנשים בזה,
הם המעלה, ברום הם כאלו אנשים האמת, מלראות עורים ולא להם ונוגעים

1
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 העין וסמוי ומשוחד מושפע להיות עצמם מניחים שאינם באמת, הצדיקים
 והדברים הוא, גמור טעות אבל העולם, דעת היא זאת שקיבלו, הטובות בעבור

 ופחיתות, איסור זהו שוחד לקחת שוחד, תקח לא אמרה התורה ממש, בהיפוך הם
 מעלת מצד זהו אדרבה אלא חסרון מצד אינו חכמים, עיני יעור שהשוחד זה אבל

 שהוא ממי נהנו אם הקדושים והאבות דבינו משת דאפילו האדם, וחשיבות
 הגדול איש כל ואדרבה בהם, פגם שמץ איזה לתלות וחלילה לדין, הם פסולים
 שוחד ביותר, הקטן וכל עיניו, ומסמא אותו משחד ביותר קלה הנאה ביותר,

 וצדיק גדול שהוא שכל הוא והטעם אותו. ולעור לשחד יכול גסה והנאה גדול
 אהבה כך כל מרגיש הוא ממנו שנהנה לזה הטוב הכרת חיוב מחמת יותר,

 אחרת, בצורה לו מתראה הנידון העגין כל לו, הגדולה האהבה שמתוך והתקשרות,
 באמת, הגדול והאדם אהבה, של בעין חמלה, בעין טובה, בעין הדבר את רואה
 כל אפילו אלא טובה הכרת של חיוב להרגיש גדולה, מתנה גדולה, טובה צריך אינו
 ומרגיש טובה לו להכיר ומשעבדו מחייבו כבר חשוב ובלתי קטן דבר ממש, שהו

 דאמימר ע״ב( ק״ה )בכתובות דאמימר במעשה וכמו לו, מיוחדת ואהבה התקשרות
 ואמר שקליה גברא ההוא אתא ארישיה גדפא פרח?;ן־יגא דאין וקא יתיב הוה
 הוא מעליו, גוצה שהעביר כזה, קטן דבר משום הרי לדינא, לך פסילנא ליה
 עכו״ם, של בערכאות ערך פחותי בדיינים אולם לדין, ופסול לו משוחד כבר

 שזה מזה, ברור הרי וכידוע, הגון סכום אלא מועטת מתנה יספיק לא לשחדם
 ושבח מעלה אדרבה אלא באדם, ופסול חסרון זה אין חכמים עיני ..מעוך ושהשומד

ביותר. משוחד נעשה הוא שהוא, בכל ביותר, הגדול וכל לו,

ד

 לאדם פגם חלילה זה אין וכי שוחד, של כחו גדול כמה עד ולהראות
 ישמעאל ר׳ ע״ב( ק״ה )בכתובות דאיתא חז״ל, מאמרי איזה גביא שבח, אלא
 חפירות )פירוש שבת, ערב בבל פירות לו להביא אריסיה רגיל דהוה יוסי בר׳

 לו והביא הקדים אחת ופעם השדה( בעל שהוא ישמעאל ר׳ של לחלקו המגיע
 א ואמר תפעם, זה הקדים מדוע האדים את ושאל בשבת, בחמישי פירותיו

 ולא היום, פירותיו לו הביא אורחא אגב לכן היום, אחד עם לדון לו שיש היות
 שלא )אע״ם אותך, לדת אני שפסול לאריס ואמר הפירות ישמעאל ד' ממנו קיבל
 לבד( ההבאה בעד כבר משוחד שהוא לדינא פסול שהוא הרגיש ממנו, קיבל

 כך טעין האריס בעי אי אמר ואתי דקאזיל בהדי דינו, למידן רבנן זוג והושיב
 אני ומה שוחד, מקבלי של נפשם תיפח ישמעאל ר׳ אמר כך, טעין בעי ואי

 וכמה. כמה אחת על שוחד מקבלי כך, נטלתי שלי נטלתי ואם נטלתי, שלא
 אם ואפילו ממנו, כלום נטל לא ישמעאל ד׳ הרי שוחד, של הכח מזה רואים

דעתו הכי ואפילו היו, שלו חפירות שהרי זמן הקדמת של הטבה רק הוא ■נטל
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 ר׳ הקדוש בהתגא חסרון חלילה זה והאם האריס, של לזכותו כבר מטה חיה
 שוחד, מקבלי של נפשם תיפח אולם וצדקתו, גדלותו על מורה זה אדרבה ישמעאל,

 )בראשית רבה ובמדרש לקללם. ראוי זה ועל העבירה, היא זו שוחד הקבלת
 תקח לא ושוחד פתח יצחק ר׳ מראות, עיניו ותבהינה יצחק זקן כי ויהי ס״ה( ש׳

 הלוקח עיניו, כהו לו חייב שהיה ממי שוחד שנטל מי אם ומה יצחק ר׳ אמר וגו׳
 עשו אח יצחק ויאהב פירוש ע״כ. וכמה כמה אחת על לו חייב שאינו ממי שוחד

 שעשו ואע״ם לאביו, ומשקה מאכיל שהיה כפשוטו, ממש ציד בפיו, ציד כי
 ואפילו גמור, חסד זה אין וא״כ אב, כיבוד משום להאכילו לאביו מחויב היה
 עיני יעור והשוחד מעשו, משוחד היה שהאכילו לו שעשה הטוב מחמת הכי

 השוחד זה ומחמת זכות, לכף דגו דבר ובכל לטובה, בעשו הכל וראה חכמים,
 הלא שוחד, של כחו וראה בא ועתה מיעקב. יותר עשו את אהב אב כיבוד של

 כך כל מחוייב אינו האב ולכאורה ומחויב, פשוט הוא לבן, אב של השימוש
 אוזרת, בצורה הכל רואה כבר ממנו, שנהנה כיון הכי ואפילו לבן, טובה הכרת
 במחשבה אפילו זה לעלות אסור ח״ו אבינו, ביצחק ופגם חטא חלילה זה והאם

 דלמה להקשות יש א״כ אולם וקדושתו, מעלתו רוב מכח בא זה כל ואדרתי
 הלוקח שדיין מכאן למד יצחק רבי שהרי מראות, עיניו שכהו אבינו יצחק נענש
 חכמים עיני יעוד שהשוחד רק לא ממש, כהות עיניו פירוש כהות, עיניו שוחד

 לו, שמחוייב וממי בהיתר שוחד שלקח אבינו מיצחק וראיה האמת, מלראות
 חטא מה־ להבין וצריך וכמה, כמה אחת על באיסור הלוקח ממש, כהו עיניו, וכהו

 טובה כשקיבל ומכ״ש זכות, לכף אדם כל לדון דמצוה דאף ונראה אבינו. יצחק
 לו, להמטיב ואהבה התקשרות להרגיש חייב הטוב הכרת מחמת שהוא, ממי

 לכף לדון רק הוא זה כל מ*מ ואהבה, חמלה בעין טובה. בעין הכל ולראות
 ונוגע איסור, עושה שחבירו חשש שיש במקום אבל למעשר" נוגע כשאינו זכות

 לדון אין אז חינוך, לעגין בבנים או מאיסורא, לאפרושי לעגין תוכחה, לענין
 לדקדק וצריך בעי, מיהא למיחש אלא מתוכחה, עצמו ולסטור זכות, לכף בהחלט
 ע״ה אבינו יצחק של שחטאו כן, לאמר ירא הייתי הקדושים חז״ל ואלמלא בדבר,

 לכף בו דן ושהכל הטובה צד על עשו מעשה כל בראותו המדד, על שהפריז היה
לעשו. הוכיח שלא יצחק שחטא פ״א( )שמות רבה במדרש מוכח וכן זכות.

ה

 שכר ויבקשו הגוים יבאו לבא לעתיד ב׳( דף )בע״ז חז״ל אמרו עוד
 לפני הגוים ויאמרו קיימתם, היכן שקיבלתם מצוות שבע הקב״ה להם ויאמר
 אני הקב״ה להם אמר קיימוה, היכן התורה שקיבלו ישראל רבש״ע הקב״ה

 על מעיד אב יש כלום רבש״ע לפניו אומרים כולה, התורה את שקיימו בהם מעיד
וגט׳ וכו׳, יעידו וארץ שמים הקב״ה להם אמר ישראל, בכורי בגי דכתיב בנו,

החכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס36 מס עמוד {45) (45) דוד קראנגלאס, :ג ־ ומוסר חכמה שיחות



ומוסר חכמה שיחות 36 35 עמיתך תשפוט כצדק

 הקב״ה חשיד וכי בגו, על מעיד אב יש כלום היא, טענה מה וכי מאד, חמוד, זו
 להקב״ה לאמר כזו, נוראה ובחוצפה פנים להעיז אפשר ואיך שקר, להעיד ח״ו

 השי״ת בודאי בי חוצפה, ולא שקר זה שאין הוא התירוץ אותך, למאמינים אין
 באיזו רואים, עין באיזו תלוי זה אבל התורה, את קיימו שישראל האמת אומר

 מביט האב רואים, שאחרים ממה אחרת רואה האב מעשיהם, כל על מביטים עין
 אך בכל ורואה ודביקות, אהבה מתוך מביט חמלה, של בעין חסד של בעין
 אבל התורה, כל ישראל שקיימו הוא אמת זה, מבט ולפי שבהם והיפה הטוב
 אמנם והיפה, הטוב רק רואים שאינם שלהם, מבט לפי ויעידו, אחרים יבאו

 יותר עוד בולט והמגונה הרע שלעיניתם ואפשר שבהם, והמגונה הרע גם רואים
 והודה לבנו מעיד אב יש כלום הגוים של טענתם היתה וזו שבהם, והיפה מהטוב
 אמיתית, אהבה לחבירו, אדם בין אהבה יש שאם מזה אנו רואים לטענתם. הקב״ה
 הכל את ידן הכל ורואה לטובת המבט ובטבע ממילא בא אז לבנו, האב כאהבת

 האדם כל אח דן הוי עמיתך, את תשפוט בצדק דמצות נמצא א״כ זכות לכף
 באמת היא זכות לכף דן ומדת במוך, לרעך ואהבת ממצות תוצאה היא זכות, לכף

 איך לעיל שהקשינו מה קשה לא ומעתה הבריות, אהבת ש;ש_^ו מובהק סימן
 השכל היפוך והיא מאד, רחוקה היא שהאפשרות היכא זכות לכף לדון אפשר

 כלל, קשה ולא כלום אינו זה עצמו, את ומרמה כמערים רק והוא אמת אינו הלא
 הוא מבטו לפי וחמלה, חסד של בעין המבט לפי משום־־דלפי״־מבט-של-אוהב,

 עיקום זה אין דברנו לפי השכל, את לעקם הקב״ה ציוה וכי שהקשינו מה וכן אמת,
 בו שאין ית״ש וחכמתו כשכלו ורחמים חסד המלא שכל טוב, שכל אלא ח״ו

 שמדת שכתב, ז״ל יעב״ץ להחסיד מ״ו פ״א באבות ומצאתי כלל, דין תערובות
 כדברינו נראה והטעם ע״כ הימנה למעלה אין חסדים גמילות היא זכות לכף דן

אמיתית. אהבה מתוך נובעת זו שמדד,

ו
 לכף אותו דנין זכות לכף חבירו הדן רבנן תנו ע״ב( קכ״ז )דף ובשבח

 זכות לכף הדק ביזם בשמים אותו דנין זכות לכף חבירו הדן פירוש וכר, זכות
 עשה אחד ספק, במקום הוא זבות לכף דן עגין דהא וקשה מדה. כנגד מדה ומשום
 לכף אוחו לדון צריך אחר, דבר לשם או מצוד, לשם עשה אם ספק ויש מצוה
 שוגג שהיה זכות לכף לדונו מקום ויש עבירה, חבירו שעשה ראה וכן זכות,
 איכא וכי זכות לכף לדק שייך מה ית״ש בבורא אבל זכות, לכף לדון עלינו

 כבוד לשם היתד, שהמצוה ויודע לפניו, וידוע גלוי הכל הלא שמיא, קמי ספיקא
 לכף ח של דדרי נמי, הכי שאין לתרץ יכולים ובפשטות במזיד. והעבירה

 שהיוןח להחזיק צריכים אגו דאצלנו השי״ת, אצל שיק אין אצלנו ששיק זכות
אולם ית״ש הבורא אצל כן שאין מה לשמה געשית והמצוה בשוגג העבירה

י ׳:ד
גי!"8

>׳

׳)׳,ו4

א

 הוא כן ורחמים, חסד של עין טובה, עין היא המדה שאצלנו היא, אחת המדד,
 זכות צדדי הרבה והרבה חמלה, של בעין אותו דן ג״כ השי״ת מדה, כנגד מדד,

 מה אמנם הקשה. הדין במדת ולא הרחמים במדת נדונים אם עלינו, למקום יש
 ראה ולא ביעקב און הביט לא כ״ג( )במדבר כתיב הוא, בזד, עוד לי שנראה

דבריו, על עוברק שכשהן שביעקב און הקב״ה הביט לא ופירש״י בישראל עמל
 שהם ובעמלן און( היינו )אוניות שלהן באוניות להתבונן אחריהם מדקדק אינו

כ׳( ם׳ )במדבר רבה במדרש איתא וכן ע״כ. עבירה לשון עמל דתו, על עוברים
 מסתלל אלא שבידם בעבירות מסתכל אינו בלעם, אמר ביעקב, און הביט לא

 מה לאדם ומגיד כתיב הלא מאד, תמוה זה ודבר שם(. מ״כ )עיין שלהן במצוות
 בשעת לו מגידים לאשתו איש שבין יתירה שיחה אפילו רב ואמר שיחו
 הכתוב עלינו ששקל לנו אוי זכאי בן יוחנן ר׳ אמר שם ואיתא ה׳( דף )חגיגה הדין
 האומר כל חנינא רבי ואמר בדין, הגדול הדקדוק מזה רואין כחמורות, קלות

ע״א( נ׳ דף )ב״ק משפט דרכיו כל כי שנאמר חייו יותרו הוא ותרן הקב״ה
 שאין ביעקב, אק הביט לא הכתוב שאמר זה מה וא״ב כלל, ויתור שאין הרי

שבידם. בעבירות מסתכל הקכ״ה

ביאור* בתוספת עוד לבאר בהקדם נראה הכתובים סתירות ליישב ובכדי
 שעשה מעשה איזה כשרואה זכות לכף הדן חוב, לכף ודן זכות לכף דן של הענק
 רחוקה אפשרות שהיא אף זכות לכף לדון צד שיש דיבור איזה שמע או חבירו

 אם הספק לברר שאפשר ואף לזכות, תולה הוא חובה ודאי שאינו מאחר מ״מ
בפירוש יראה המעשה, פרטי בכל ויתעמק היטב בזה יחשוב אם הדבר, יחקור 1'/*}

 בעסק להכנס רוצה אינו זכות לכף הדן אולם בתכלית, רע היה שהמעשה
 ואדרבה אחרים, אצל חטאים ולחפש ולדרוש לחקור רוצה אינו שלו, שאינו

 האוהב כי וטבעו, לרצונו גמור בניגוד הוא אדם בבני ומומים חטאים של החיפוש
 ולמצא מלחפש ומתרחק ושונא שבהם, והיפה הטוב את לראות אוהב הבריות, את

 או מעשה שכל די, לא מזה, ההיפוך הוא חוב לכף הדן בהם. וחטאים מומים
 לדרוש הוא שמטבעו אלא לחוב, שידק ולחוב לזכות לצדד שיש אחרים של דיבור

 שהמעשה ברורות, בראיות להוכיח העומק, בכל הענק תוך לרדת בהם, ולחקור
 בדן מדרגות שיש כשם חוב, לכף בדן מדרגות שיש אמת רע, כולו היה והדיבור

אחרים, אצל וחטאים מומים לחפש הוא חוב לכף הדן של הקצה אולם זבות, לכף
מוצא, אינו ואימתי בחבירו, ופגם מום למצא גדולה הנאה לו ויש זה את ואוהב

 יכול ואיך רעה, בעין שופט הוא כולם את הלא בעיניו, רשעים העולם כל
 את מבאר ה׳( ס״ק א׳ שער )בשע״ת יונה והרעינו שהוא. מי על זכות למצא

פירוש אדם. יחופש רשעים ובקום תפארת רבה צדיקים בעלוץ במשלי הפסוק
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37 ( עמיתד משפוט כצדק

 והרשעים בהם, הנמצאה טובה מעלה כל על אדם בני ומכבדים מפאריס הצדיקים
 הכתוב את לבאר נבא ועתה ע״כ. להשפילם ושגיאותם אדם נגי מומי מחפשים

 היא הבטה וראיה, הבטה יש בישראל, עמל ראה ולא ביעקב און הביט לא
 שמחיית, ראיה סתם, ראיה היא ראיה הדבר, בתוך לחדור התבוננות הסתכלות,

 בשל״ה )עיין גבוהה יותר מחרגה היא ישראל וישראל, יעקב שם בין חילוק "יש גם

 מדקדק אינו רש״י ופירש ביעקב, און הביט לא מ׳( מאמר מאמרות בעשרה ד,ק׳
 של תוכו לתוך חודר ואינו מדקדק אינו השי״ת שלהם, באון להתבונן אחריהם

 כ״ב במדרגה שאינם ביעקב זהו בשגגה, העם לכל כי בשוגג, תולה אלא האון,
 אינו סתם ראיה אפילו שמחיית, ראיה אפילו ראה, לא בישראל אבל גבוהה
 כשישראל כי בו. מלך ותרועת עמו אלקיו ה׳ והטעם כלל, ראה לא ממש רואה,

 ביעקב, און הביט לא כן, עושים הם גם מקום של רצונו עושים צדיקים הם
 חוקרים אינם רע, דיבור או מעשה איזה כשרואים הקטנה, המדרגה שהיא ביעקב

 מביט אינו מדה, כנגד מדה, ח השי״וז כך זבות, לכף דנים אלא בזה ודורשים
 בר,לשמד, בד,כונה, מדקדקים אין מצוה עשה הדבר, שטחיות לפי דן אלא וחוקר
 בהמזיד מדקדקים אין עבירה עשה וכן המצוה, את עשה ואהבה יראה ובכמה
 שהכל ואף שוגג, היה כאילו המעשה את רק בשטחיות דגים אלא לחטא והכוגה

 לגלוי, סתר בין ושטחיות, עמקות בין אצלו חילוק ואין המקום, לפני וידוע גלוי
 המעביר כל שאמרו וכמו הנידון, של ההנהגה כפי מדד, כנגד מדד, ח השי״ת מ״מ

 בישראל, עמל ראה ולא ע״א(, י״ז )ר״ה פשעיו יכל־ על לו מעבירין מדותיו על
 וחוקרים ומתבוננים מסתכלים שאין רק לא גבוהה, יותר במדרגה שהם ישראל

 ראיה אפילו מביטים אינם כלל רואים שאין אלא אדם, בגי של רע במעשה
 השי״ת גם מדה, כנגד מדה לבן ישראל, בגנות לראות רוצים שאינם שמחיית,

 העבירות את ראה לא כאילו הוא הרי הדין לענין ישראל, את ח כשהוא
 תשפוט דבצדק המצור, ומקיימים מקום׳ של רצונו כשעושים הוא זה וכל כלל.

 של זו מדד, אוחזים אינם אם חלילה אבל זכות, לכף האדם כל את לדון עמיתך
כלל. ויתור ואין והדקדוק התומר בכל מעלה של הדין אז זכות, לכף דן

ח
 להחזיק ולהשתדל להתחזק שעלינו הוא, האמור מכל היוצא ן ורעי אחי

 גמ״ח שאין מדה שהיא זכות, לכף האדם כל את דן הוי של זו טובה במדה
 מ״ע לקיים אפשר זו מדה ידי ועל ז״ל, יעב״ץ החסיד כמ״ש הימנה למעלה

 מצוות, מאות לכמה עולה ובשנה ביום. פעמים במה עמיתך תשפוט בצדק של
 פעמים כמה וזה תשפוט דבצדק המ״ע פעם בכל מבטל חוב, לכף הדן ח״ו ובהיפוך

 יקרים ידידים והתבוננו ר״ל, מצוות מאות של ביטול הוא ולשגר, יום, בכל
ליום לכשנבא חוב לכף להדן זכות לכף הדן שבין והנורא הגדול החילוק וראו,
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ומוסר חכמה שיחות38

 הפטירה. אחר הגדול הדין יום או ושנה, שנה בכל ר״ה של הדין יום הדין,
כל דן השי״ת שהרי ואיכות, בכמות ומתעלות מתרבות מצוותיו זכות לכף ־־הדן

 באיכות והן בכמות הן ומתקטנות מתמעטות שבידו והעבירות זכות, לכף מצוותיו

 זכיות לרוב נהפך רשע שהוא עונות ומרוב זכות, לכף אותן דן השי״ת שהרי

 בהיפוך הם הדברים כל לחוב, דן שהוא מי וחלילה מאד, מבהיל צדיק, שהוא

 את דן הוי לאחרים, בנוגע רק אמורים הדברים שכל לזכור גא אולם ירחם, ה׳

 זכות לכף דן מדת זכית, לכף עצמך את תדון אל אבל זכות׳ לכף האדם בל

 אהבת אבי* מאד. מאד ובעלה יקר דבר הוא לאחרים ואהבה אהבה, מתוך נובעת

 לעקר צריכים עצמית נגיעה כל וכן מזה, לברח וצריך פסולה אהבה היא עצמו

 מיני כל ללמד צריכים לאחרים בנוגע אמנם מהם, בקי להיות ולראות ולשרש

 אשרינו ואז זו יקרה מדד, השיג1' ויזכנו יעזרנו והשי״ת להמציא, שאפשר זכות

אכי״ר. ובבא בזה חלקנו ואשרי
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קדושה שעריכב

 טובות׳ ובמדות ובמצוות בתורת כשיעסוק כי נמצא,
 איזה קיבול כוונת בי נתערבה אם כנ״ל, "חסיד", הנקרא:

 נפשו "גומל :,8שכתוב כמו לעצמו, חסיד הוא — שכר

 ולכן לנפשו, חסד גומל — המצוות בקיימו כי חסד״, איש

 הוא החסד כי חסד", "איש :אלא .חסיד״, :נקרא אינו

 קונו, עם חסד הגומל אך, לנפשו. הגומל עצמו, אל.האיש

 טומאה, מיני מכל נזדכך כי יען וקדוש", "חסיד : נקרא

 לשון — ״קדושה״ לשון כי יתברך! בקדושתו עצמו וקידש

 עושה כי ואכלתם", למחר "התקדשו :,כמו* והזמנה, הכנה

 עצמו, לכבוד חושש ואינו יתברך, קדושתו אל מרכבה עצמו

כב״ל. קונו, לכבוד אלא

 שאמר": במה יאיר, בן פנחס רבי נתכוין זה ואל

 לידי מביאה וקדושה וכו׳, טהרה לידי מביאה "פרישות

 חסידות היא זו כי הקודש", רוח לידי והחסידות חסידות,

 !הקודש רוח לידי המביאה והיא הקדושה, אחר הבאה שלימה,

 ולהתנבא תורה, רזי לגילוי וישיג גמור, דיבוק בו נתדבק כי

 —לשמה״ בתורה העוסק ״כל :,מאיר* רבי שאמר כמו עתידות,

 הקב״ה, סגולת היא שהיא התורה, של לשמה לומר: רצונו

 "זוכה — הקב״ה( של שמותיו — התורה ״כל :,)כי״

וכו׳". ונעשה תורה רזי לו ומגלין וכר הרבה לדברים

הרביעי השער
בפרטות הצדיק מדרגת כביאור

 התרי״ג מן האפשר כל להשלים כהו. בכל שיזדרז והוא,

 במנין רבות סברות שיש ולפי הזה. בזמן לקיימם מצוות

 ואחריהם ז״ל, הרמב״ם דעת כפי תחלה אסדרם המצוות,

 במבין בין הזהר, וספר מפרשים, שאר שהוסיפו מה אסדר
 סופרים. דברי של במצוות־עשה בין תורה, של מצוות־עשה

בזמן הנוהגות במצוות — הראשון חלקים: משהלח ואחלקם

 ב, כ, זרה עבודה .27 יה. יא, במדבר .26 יז. יא, משלי .25
א. רחצ, האזינו זוה״ק .29 מ״א. ס״ו, אמת .28
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כגד שער אקחל

 בזמן! התלויות במצוות — השני החול! ימי בכל התפלה

 — הרביעי ז האדם לידי להזדמן האפשריות במצוות —השלישי

 — החמישי לקיימם! אחריהן לחפש האדם שצריך במצוות

 יזמינם כן אם אלא אחריהן, לחפש ץ,אדם ביד שאין במצוות

לידו. הקב״ה

 "שמע בפסוק: אלוה, שם שיש לידע הראשון:

 ולעשות אחד"! "ה׳ באומרו: ליחדו, אלהיגח! ה* ישראל

 ור״ת, רש״י, כסברת — תפילין לקשור בו! ולהתעטף ציצית

 על יד, של תפלה לקשור ראש! בשל — רבא ושימושא

 להתפלל יום! בכל פעמיים שמע, קריאת לקרא הנזכר! דרך

 שעשה מה יום בכל לזכור שמונה־עשרה! תפלת יום בכל

 :1 שכתוב כמו רבא", שמיה יהא ״אמן, :כשאומר עמלק, לנו

 לשמך מלכנו "וקרבתנו וכשאומר: ",2יה כס על יד "כי

 ובברכת העמידה אחר — יום בכל ולהתודות הגדול״!

יום. בכל ישראל את הכד,נים לברך קולנו"! "שמע

 — ובהבדלה בכניסתו, בשבת היין על לקדש השני:

 בהשבתה חמץ לבטל ממלאכתו! בשבת לשבות ביציאתו!

 בהגדה, מצרים ביציאת לספר בניסן! ארבעה־עשר ליל בלב,

 פסח! של ראשון ביום ממלאכה, לשבות הראשון! פסח ליל

 שביעי ביום לשבות פסח! של ראשון בליל מצה, לאכול

 וסוכות, לבועות פסח, :רגלים בשלשה לשמוח !פסח של

 לספור !לו כראוי אחד כל — והעניים ובניו אשתו ולשמח

 ליל מתחילת שלימים, ימים וארבעים תשעה העומר ספירת

בראש לשבות השבועות! בחג לשבות גיסן! של עשר ששה

 שמיד, "יהא כשאומרים כי רביגו, כוונת .2 טז. יז, שמות .1
 וישתלם יתגדל "י־ד." שהשם רבא", י־ה שם "יהא :כוונתנו רבא״,

 :הפסוק ועל ״ועוניו״(. תוד״ה ג. ברכות )ועיין אותיותיו. ד׳ בבל
 :ס״ט( פי״ב רבתי )פסיקתא חז״ל דרשו יה״ כס על יד ״בי

 עמלק". של זרעו שימחה עד שלם, השם ואין שלם הכסא "אין
 :כשאומרים וכן ;זו לבקשה שנזדקק לנו גרם שעמלק נמצא,

 אין עמלק ובגלל ארבע, בן שם היינו — הגדול״ לשמך ״וקרבתנו
בשעה עמלק מעשה לזכור עלינו ולכן זו; לקירבה זוכים אנו

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס25 מס עמוד יוסף בן חיים וויטאל, הוספות< >עם קדושה שערי



קדושה שעריכד

 ביזם לשבות השנה! בראש שופר קול לשמוע משנת!

 ראשון ביום לשבות הכפורים! ביום להתעבות הכיפורים!

 ימי ר בסוכה לישב עצרת! שמעי ביום לשבות סוכות! של

סוכות, של ראשון סוב ביום כשרים׳ ומיניו, לולב ליסול החג!

 ברכת לביר מזוזה! לקבוע תורה! ספר לכתוב השלישי:

 ולרבות! לפרות יום! בכל וללמדה׳ תודה ללמוד המזון!

 סן תלה להפריש הבן! את למול קדושין! ידי על לבעול

 להשיב לעני! להלוות צדקה! ליתן ישראל! בארץ העיסה

 תלמידי לכבד כהנים! לכבד סעקה! לעשות בזמנו! משכון

 רעים! לאהוב ואם! מאב ליראה ואם! אב לכבד חכמים!

 השכיר! להאכיל בזמנו! שכיר שכר ולתת גרים! לאהוב

 סימני לבדוק עוף! סימני לבדוק וחיה! בהמה סימני לבדוק

 מוצא תוכיח! הוכח הקרובים! על להתאבל וחגבים! דגים

 את ליראה בדרכיו! והלכת בו! לדבקה תשמור! שפתיך

 שזכרו הפרסים בכל ה׳ את לאהבה החטא! מן לפרוש ה׳!

ז״ל. רבותינו

 מעשר! תרומת להפריש גדולה! תרומה להפריש הרביעי:

 מעשר להפריש שני! מעשר להפריש ראשון! מעשר להפריש

 בכור לכהן ליתן !ועוללות ופרס׳ ושכחה. ולקט, פאה׳ ליחן !עני

 נסע חמור! מזר לערוף חמוד! פסר לפדות מהורה! בהמה

 אבירה! להשיב הגז! ראשית וקיבה! לחייט זרוע, רבעי!

 לאבד לנכרי! לנגוש בדבית! לנכר* להלוות גזל! להשיב

 עזוב ומדדת! ומשקלות׳ מאזנים׳ לצדק !,זרה עבודה

 הקן! לשלח דין! בבית בשמו להשבע תקים! הקם תעזוב!

 לזעוק ועוף! חיה דם לכסות ועוף! חיה בהמה, לשחוט

 צחות על בשופר׳ או בחצוצרות, להריע בתפלה! ולהתחנן

 פיחות להשמיט בשביעית! הארץ מעבודת לשבות הציבור!

או מדאורייתא אם — מחלוקת ובזר. בשביעית, הקרקע

 שלושת כאן נמנו לא בדפו׳״א 3 אלה. רבדים אומרים שאבו
 נמנית — זרה עבודה לאבד — האחרונה והמצור. האחרונות. המצוות

הזוהר. וספר המפרשים שאר על המצוות בין להלן

■> תחכמו אוצר תכנת ע״י תודפס26 מס עמוד יוסף בן חיים וויטאל, הוספות< >עם קדושת שערי



כהד שער א חלק

ז הנרדף להציל שערן הנזיר לגדל ז בגט לגרש מדרבנן*

כל אשתו עם מוציא־שם־רע לישב אנוסתו* את האונס לישא

שופטים למנות נפש* במסירת יתברך שמו את לקדש ימיו*

עדים לדון * דין בבית להעיד * דינין בעלי ולהשוות ושוטרים

נקי יהיה שנתו כל — חתן העדים* לחקור *4זוממין

;ממון המזיק לשלם נדרים* הפרת דיני בכל לדון לביתו*

יגוף כי — בהמה בנזקי לדון בחבירו* החובל או חבירו,

שומר ובנזקי אש* ובגזקי הבור* ובנזקי השן* ובנזקי שור,
מקח מיני וכל והשואל* ,5שכר ונושא שכר, חנם,_רעזומר

הגנב לדון נחלות* ודיני ונטען* טוען מיני "וכל ר וממכר

. ; ־י■ רבים.י-ץ: אחרי לנטות *בתשלומין

 לחלוץ אחיו* אשת ליבם אדם* בכור לפדות החמישי:

. ׳, אחיו. אשת

 נטילת * מגילה * חנוכה בר * שבת נר :מדרבנן ד״ם ואלו

 מצוה* לצורך הוא אם תחומין, עירובי חצירות* עירובי ידים*

 :צומות ארבעה להתעבות * מבואות ושיתופי * תבשילין עירובי

הציבור. צרות על להתעבות וטבת* ותשרי, אב, תמוז,

 וספר המפרשים כשאר תורה, של מצוות־עשה הם ואלו

 * ובלילה ביום ציצית, בפרשת מצרים, יציא.״ לזכור :הזוהר

 עמדת אשר יום את לזכור השבת* יום את יום בכל לזכור

 ה׳ את הקצפת אשר את לזכור בחורב* אלהיך ה׳ לפני
 לפניה* התורה על לברך מרים* מעשה לזכור במדבר* אלהיך

 בתשובה לשוב אותו"* "וראיתם בפסוק: בציצית, להסתכל

 לאהבה ובזמירות* השחר, בקרבנות — ה׳ את לירא שלימה*

 ה׳ את "ואהבת ובפסוק: עולם", "אהבת בברכת — ה׳ את

 ו״יוצר אור", וב״יוצר ב״ישתבח", — לברכו וגו׳״> אלהיך

 * ובערב בבקר שמע קריאת של ברכות שבע ובכל המאורות״,

: בפסוק בכח, להריגה נפשו במסירת יתברך, שמו את לקדש

ליישב. ויש הזה. בזמן נוהגת שאינה זו, מצוה חשב למה צ״ע .4
ל י ה- ־ 5 לשוכר.?, כנראה, והכוונה, הספרים, בכל הגירסא כן .5

קדו שערי י מט ר עמו .׳ !ו מ יז״ייט :1 - ו החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס27 מס עמוד יוסף בן חיים וויטאל, הוספות< >עם קדושה שערי



י

קדושה שעריסו

 ב-נקדישך"! שמו לקדש אחד"! דר אלהינו ה׳ ישראל .שמע

 בפסוק: אפים, בנפילת בו, לדבקה וגם למיתה, נפשו למסור

 בפסוק: האלהים, הוא ה׳ כי לידע אשא"! נפשי ה׳ "אליך

 במוצאי להבדיל ז בשבת להתענג !אהד״ ה׳ וגו׳ ישראל ״שמע
 — בשמו לישבע ז הידועים בומנים ההלל לקרוא תך־סוג^י

 להתענות !הנאה מיני 'בכל מהנין ברכת לברך ! סבוה לקיים

 בארבעה החמץ לשרוף ענויים; מיני בחמשה הכפורים יום□
 וחכים, יניק — חכם תלמיד זקן: פני והדרת בניסן! עשר

 דין להצדיק הכסא! בבית בנוע להיות אשמאי! — ולזקן

לבנות היפה! סן תרומה להפריש המאורע! כל על שמיס

 להזכירה זרה! עבודה שם לאבד בו! להתפלל הכנסת! בית

 מצבותם! לשבר אשירה! לשרוף אשירה! לגדע לגנאי!

 תשמישי כלי לאבד מזבתותם! לנתת במותם! להשמיד

 האשה מן לפרוש לוסתה! סמוך האשד. מן לפרוש זרה! עבודה

 !חכמים תלמידי מן ליראה '!מיד דם, כשראתה תשמיש, מן

 משורת לפנים לעשות התוכחות! לאהוב הלב! ערלת למול

_ בריד על תחמוד* ולא אלקיך, ה׳ עם תהיה תמים הדין!
 שלאזלכףזכות להכריעו ובכללה: רעים, אהבת הכלדיים! £

עמר אחיד וחי לחכירו! אדם בין שלום ולהביא( ?*בפניו,

מיני וכל נפש, פקוח ריבי ולכל קצובה, ריבית לו להחזיר
 להורות ובתו! אשתו בדרי להפר בהם! שיחיה המצאות

 שותפין, בדיני לדון !תרחק שקר מדבר !הדיין לקיים !דינין

ונתבע. תובע מיני וכל קרקע, ובחלוקת

 להטביל !כלים להגעיל :סופרים מדברי מצוות־־עשה ואלו

לאכול בניסן! עשר ארבעה ליל חמץ לבדוק חדשים"! כלים

 במבואר מיד, לפרוש אסור כי דזקא. לאו "מיד", רבינו מש״ב ד.
 לפרוש שצריך כן, בחב ההנאה בלפי אלא, ;ב( יד, )שבועות במשגה

 "היכי :)יח.( שם כדאית* ;בקרקע צפרניו ולנעוץ ההנאה, מן מיד
 בקרקע, צפרגיו עשר נועץ :דדבא משמיד. הונא רב אמר ז עביד

 עיון, צריך .9 תעמוד. :בד׳פר׳א )הרזו-א(. שימות״. עד
דאורייתא. הוא הפוסקים רוב דלדעת

י : ־החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס28 מס עמוד יוסף בן חיים וויטאל, הוספות< >עם ישה



 ממר מאמרי אמר נל לעשות מנשימה שהוא אנל מניניה >ל מהשקיה על גלל ידך אלא
 רנד לנל זואייה אח היל אשת ני עמי שער נל יודע שפליח׳ני מפני נזר. תסתפק שלא נרי

 . אעלי הנהוג עזר►• יהיר, הדנריפהאלת •8 ועל .לשונו נאן עד •נקחשחלננור
 לני אין נ׳ שאסרת נמה /תרו סהרנ שאני נסר. תשפפי לא מר נל תראי אל נח׳ זעחיח

 סדי נוה זרמו נענזרך אעשה תאמרי אשר נל ני נאמת דע׳ אן להנא אעשה ושנן אליך

 שער נל •ודע ני ד נם סשס שהראנו נסו לחלקו שתנא נרי יקחנה שלא סוג עם שהתהגס

 אשת ני עם׳ שער נל יודע ני ל׳ יגוזו לא נדנד שאתהכם נהתתנסות נס נלומר ונו' עמי

 ליר• חענין ינא לא שמא תיראי אל ו׳ל ננמזקיו נתב ל ז יענץ יוסף ד.ה׳ד והחסיר אח חיל

 שער נל יודע ני לעז שים עליך י׳שאי לא ונם לך אעשה תאסר׳ אשר נל קלון זישינך נסר

 יחג* נל קרם נלי אחס נםחסתרנ* וחי ונות לנן< ידיגוך הנל לנל חדנר ונשיזדע זנו' עמי

 פיקודי'־־׳ ניר לסונרא חילא נך יאית אנא עדיעתא א׳תתא ארוס רעם׳ רנא סנהדרין הרע

 נאים ייסורין מעונין הז נע נרים מה מפגי החולץ רירי! תנאי לנלהו שכיון זא*שר ”ר

 לו־׳סוח נאת אשר ההיא נעת שאסר •3201 נעלך יי' ישלם ק נסו שגתננז נסו עליהם

 םם5עז ששרקו ממגי שם שאמרו אחרים סוגרי לאפיקי לנא שטהרח על ז•׳" נגניו ~זח
 שבש שגנחסר מה על ני . האחרות על להנסיחח עתה נא השנינה נגפי החח להננם

 סי־ן ועל אנת שדיקתא אחתניג ארום אמר־ . ראה ם אלא מאהנה עזשין שאין ••ני

 דז׳לניו יא׳חנן אסר • נישראל סעזח נדקרזקי נקיאין שאין לפי יזם׳ רני □ש שאסר

 לסו־־נז אורחין ואנג ■ ספק בלי טעות דקדוקי ל1ע הוא אשר .דיי' פקודא ניר לסזנר*

 “ר׳שסואלנר רשקלים דאעננואסר׳ניחשלסי והוא סדנו׳הכוזרנסלימודנאח■

 שעדין נסו ועריות ידי לעאת שעדין מעינו ננהוגים י א וגני נתודה נתן רני □גש וחסן

 שיד,ירי לא יהשנל םדע האלהים להם נתן ני־-שר ננר׳.ח זה ן יזו חססום ידי לעאת אדם

 קדם נלי ארו' שאמר פסה נה*זמפת/וור.1םאיש'ש נ* הונחו 'ידי עא7 זיעסין לנל אחרי
 עלי יחלועעז זלעים פתאים זיש יש ידעתי נ׳ עם ועמ/נלוסר דנא סנרתדר׳ן תרע יתג׳ גל

 נמיר* דיגא עלם' נילי ולאו נלנו, אחת סואנית יופי שת״טד ישר*>ל שופס ראו לאסר־

 מואבי עםונית ולוי•* עבוג• הלנה #ה ;תחר ש יפים שלשיז לחם סויזרתךזוח •חמואג׳ות

 נדנד• ירע לא נעז של דורו אלפוני •לוני נ• ער״ןוהעד נתזדסמרז ולא יח 1םוא זל^י
 ישראל מות חתמו ואח היא חסידי סשנת לאו ני יהשרהז היודע ז.ם שיג' •קדיינסו נסו

 אח' זה לנל חושש איני אסר הקוערים על הנעג חגער ויען נסוק שהחרט ונטו הנשחת

1 אחרים לונו־• לני אל נותן אינני את חיל אשת ני יודעים הסנדודרין ישראל •זקני

אנני בי אפנס בי ועתה ׳נמה״על ניאםנ״ונז׳םעאח׳נת רעתה
, ועחחניאסג זלזול רנריוש׳

 1 ג>20 קרו□ גאר ישו יום ן<ץנ .רק זן<* נתיב אם זנו־ אנכי נואל אם >י
ר' אמר ספני קרוי נואל י• יראי ם*ע סמטע

 קורנא לעו' לאלמלן לאחינו אשר וסחו היו אריים וטינ ואליסלן שלמון י1ל נן יחיש'

 ח״ז ין היד. חח אנרחס זרילא אחיו נשנה ני אניס וישפע שנאמר אחיו רוח את אדם

געו יי אזמר־ ואני ע'נ יותר קרוב איה נ1מ אנל מחלון •ל קחנו אחיז ק לאלימלך נעז
ניאותו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס103 מס עמוד הלוי משה בן שלמה אלקבץ, ישי שרש



מבהללפרשתא קדושים פרשת כהנים תורתרבעו

 את ויגזול }לס כרכתי׳ וכו׳ גזל מה לאשמועינן תגזו׳ ולא

 תלין לא ת*ל וכו׳: העושק אף נו׳, המצרי מיד המניח

 שכיר פעולת מאי שכיר פועל דליכתוב כלומר[ ]נ< סעזלת.

 :תלין בל משום קרקעוידשעוכר ושכר כלים שכר אפי׳ לרבות

אלא[ ]נא( עליו עובר ואינו

 שנא׳ דמשמ׳ ראשון. בקר עד

 יודע איני אתך פ״ש חלין לא

 עד ת״ל מה נקר עד שהוא

 עליו עובר שאינו מלמד בקר

 ראשון בקר עד אלא[ ]נא<

וה״ג ובקר נס בקר בכל ולאו

א הגר הגהות שישתרב. :תאור לא שבעמך כל תאור. לא בעמך ונשיא ת״ל
 ׳ני )כי׳[ תלין לא ד[ _ ז לז(:> ישמש שיג יכם לא 1מלשי

 כד־ל נו׳ ת-ל מד, בקר ושנוי *יל קייי( ]ניי< הדין את המקלקל שהדיין כ׳(. )פרק
 תיבת רק הוסיף )הגר״א וכתיב עול תעשו לא הכא כדכתי׳ נה•( ובו׳.

 למה ופירש ת׳־ל מה ה׳ תועבת כי )לח( במשקלות
 פעולת לכתוב לד,כתוב עושה כל אלה עושה כל אלקיך

שכיי תועבה דהחם עול מה עול
 ממון של דבר עושק אף ממון של שהוא מיוחד
 פעולת תלין לא ןד שכיר. שכר הכובש זה ואיזה
 האדם שכר אלא לי אין בוקר עד אתך שכיר

 הקרקעות שכר מנין והכלים הבהמה שכר
 עד י.( )י( :דבר כל פעולת תלין לא ת״ל מנין

 הראשון. בוקר עד אלא עליו עובר אינו בשפ^״בוקר )ל" בב״מ בהדיא ליה
 לא אתך ת״ל ו[ תבעו ולא בא לא אפילו יכול דשנייייט בהלכתא המקנלי

 יכול )יא( :לרצונך אתך ילין שלא אלא אמרתי
 השולחני ואצל החנוני אצל קהמחוהו אפילו

 אתך ילין לא אתך ת״ל ״!, עליו עובר יהיה

 אתך שכיר פעולת תלין לא )יב( )לרצונך(:

 גובה שהוא יום שכיר אלא לי אין בוקר עד
 מנין היום כל שגובה הלילה שכיר הלילה כל

 חרש תקלל לא )יג( :שכרו תתן ביומו ת״ל
 ת״ל אדם כל לרבות מנין חרש אלא לי אין

 חרש נאמר למה א״כ תאור. לא בעמך ונשיא

 שאינו המת יצא בחיים שהוא מיוחד חרש מה
 לפני מכשול תתן לא עור ולפני )יד( :בחיים
 מה פלוני איש בת לך אמר בא בדבר סומא

 אינה והיא כשירה לו תאמר אל לכהונה היא

 לו תתן אל עצה ממך נוטל היה פסולה. אלא
 צא לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה

 בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו בהשכמה
 שדך את מכור לו תאמר אל שישתרב. בשביל

ממנו. ונוטלו עליו עוקף ואת חמור לך וקח
 הדבר והרי לו נותן אני טובה עצה תאמר שמא
ה׳: אני מאלהיך ויראת שנאמר ללב מסור

ד. פרק
חרם משוקץ שנאוי עול קרוי הדין את המקלקל שהדיין מלמד בדין. במשפט עול תעשו לא )א(

שם שחשב הדברים ויתר השכינה את ומסלק השם את ומחלל הארץ את מטמא א[ דברים לחמשה וגורם ותועבה.

י""3 'יבי •7ע-ש רות הואיל 731 וא7י י3ע תאמי אלש ,יל י3פ 071 לא : מארצי איתו הל3ומ בי,רב לישרא את יל003
ג הלכה דל: פני תשא לא נאמר לכך בנקיות מתפרנס ונמצא אזכנו לפרנסנו חייבים הזה והעשיר ואני

 אני: צ־ל שאני ב[ עך תךגבוש ואראה אביישנו לא זה גדולים_הוא בן זה הוא עשיר תאמר שלא גדול. פני תהדר ולא )ג(
 כו" א ולא^אופר יה7יז שלא עמיתר תשפט בצדס ?ד(:! גדול פני תהדר לא נאמר בךל מביישו ב^שאני כמה

 ]וקאי ט׳ יהיר, ושלא ד! אמר יושב. ואחד עומד אחד יהיה ושלא ו[ בדבריך קצר לו אומר )אתה( ואחד ג[ צורכו כל מדבר

 :תשפום[ מדק על הכל עומדואחד אחד יהיה שלא אסור ואיזהו מושיבים שניהם את להושיב רצו שאם שמעתי יהודה רבי ד.!
 בגפמ?יזג7)דהמני%ותר”מד5״ב5י5'ר תלך א7:\הך זכות לכף האדם כל את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק אחר דבר יושב.

שסי. יראה ל׳ דף שבועות והולך: דברים מטעים הוא^5כרוכ”אחרשלאתהיה דבר לזה. וקשה לזה דברים רך' תהיה שלא

)־.מיט־א1 רקייתיכף׳אחר 0׳1י'3*1 את יםעושומ לפניהם עומדים הי? ,^צל יםדיינ ^ל ומנהג הוא רכ ^003 רבי אמי >י<

 הברייתא של הראשונה הגדול אותם. מכניסים הזה הדבר את גמרו בדבר. ונותנים ונושאים לחוץ אותם ומוציאים

 אופר אהד יהיה שלא אל הדיינים מן אחד שכשיצא ומנין )ז( :חייב אתה פלוני איש זכאי אתה פלוני איש אומר שבדיינים
 £^ד,וא וכן בעמך. רכיל תלך לא נאמר לכך עלי שרבו אעשה מה אבל מחייבים וחבריי מזכה אני ו[ יאמר

מתחלה שם שאמרו סד, אתה אין עדות לו יודע אתה שאם ומנין )ח( :דבר מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולך אומר הוא
ש?םמ ”טמ^בע׳ד יסטיםל אי ר7ו3ב בע3ט ת[ ראית 0א '!30י י^י' דם לע תעמוד אל ימרל מודלת יהלע י( לשתוק ישאי

שפעתי אר״י שייך .וע-ז באים
ובא להושיב ראו שאם הלל ענף

 שסובר ת״ק על לאפלוגי כוכבים כעובד הוא הרי תועבה נקרא שהעול שכיון וכו׳ הארץ את
 סבר והוא לעמוד שמור, בכמה ובנביאים בתורה שמסורש כפו הללו הדברים לכל שגורמת
 אהעדים רק קאי דהקרא ה״תו׳־כ גי׳ וכ״ד. )נזט : א אות הגד״א בהגהות ועיי׳ מקופות,

:דינים[ אבעלי לא אבל :מנוקד* רומי כת*י עפ*י
 בו׳ בנהר טובע ה[ :מיותר עליה ז[ ח הלכה : כ*כ[ מדוקדק אינו מחייבים וחבריי ]דלשון כצ-ל כו׳ עלי רבו שחבריי אעשה מה אבל מזכה אני ו[ ז ׳הלכה

שחייב: צ״ל חייב.
 עמו דלן אע-ג אלא בקר בכל ולאו :ב׳ אוקס׳ נב( וב׳. א׳ סאוקם׳ נא( ליבתו׳. כלום׳ שכיר, פעולת :ב׳ 1 ליבתו׳ כלום׳ :א׳ אוקס׳ (1 .ר״ח כפי׳ נוסחאות ׳חלופי

אוקם׳ נו( רבתי׳. ג׳: אוקס׳ נת*( וב׳. א׳ מאוקס׳ נר.( א׳, באוקס׳ ליתא "וכו" תי׳ נד( א׳. מאוקם׳ נג( חד. אלא מחייב לא בקרים שלשה שנים שכיר פעולת
דינו, בעל וב׳: א׳ אוקס׳ נוס הדין. לבעל שססעיסו ר״ל לו והולך א׳: דמסעימו! ב׳: אוקם׳ גז( אזכנו, הוא עני האי חייב זד.וא אע*ג כו׳ לפרנסו הייבין :זר:

 מאי ואילך מכאן התם ובמו

 בל משום עליו עובר רב אמ׳

 לריפך תאמר אל דנתי׳ משהה

 אפילו יכול :אתן וממר ושוב לך

 השכיר תבעו. ולא בא לא[ ]נס
 תלין לא משום חייב יהא לב״ה

 וכו׳: אתך ת״ל שניר, פעולת

 ב״ה )לד(. המחהו אפי׳ יכול
 ולא ]נג< וכו׳ חנוני אצל לשכיר

 השלחני או המנוני ליה יהב

 :עליו עובר בעה״ב יהא אגריה

 דהממהו וכיון ובו׳.[ אתך ת*ל
 )לה( והתם לרצונו הוי לא

 וכו׳( )נד( אתך ת״ל הכי גרפי׳

 ואצל חנוני אצל שהמחהו ולא

 שכיר אלא לי אין שולחני:

 דעבד מאי דמשמע וכו׳. יום
 אלא בקר פד תלין לא ביום

 מאי וה״ה הלילה כל גובהו

 היום כל גובה בלילה דעבד

 משתלמת אינה דשכירות משום

)לס: התם ליה וה״ג לבסוף אלא

 :ז אות הגר׳־א בהגהות וכ*ה )יד( :ב קי >יג< :כא כג ש־ב !ניב(
 דברים )יח( :י מס ישעי׳ )יז( :ב קי שם )יי( :א קיב ב*ם >יח(
מסמא הראב*ד וז*ל )סא( :כב סז שם )ס( :כו ז שם >יס< :סז כה

שכריכתוב
 , הלכה: שכיי[ תועבה דיליף ושנוי וחרם ושר,ן

 שנאמר ממה בוקר עד ה[ שין[ )לט( דנתי' מע״ז תועבה
 עו ת*ל מד, תלין לא חרם כי תחע׳ ותעב תשקצנו

]כן בצ״ל כו׳ אינו בקר ׳ה אשנ שרא )מ( וכחי׳ אהו
ת*ל ל*1ת־לשי'יתו[ ו׳י'אלי

 מיותר והשאר תלין לא יגורם ומרט: ושנוי ושקץ

 ואולי מנתו יורע ]איני הארץ את מטמא דברים לחמשה
 ור*ל וכו׳ תיבת בו חסר כי מע״ז להו דיליף ]נה( וכו׳.
 לרצונו אתך תלין לא ת-ל אקה תא מטמאה דע״ז היכי

שאמר מד, כעין והוא ,ןכדי ,הכ הס
 אתך ת*ל קיד דף■ בגם׳ י .

 : לתתך[ את מטמ׳ הדין את המקלקל

 יא הלכה ועני הואיל :כו׳[ הארן
:ד,מחד,ו צ״ל המחוהו ז[ דינו בעל דהיינו הזה. והעשיר

 אמרתי לא אתך ת-ל ח[ נו׳[. ]נו< לפרנסו חייבין דעני:
אתך תלין שלא אלא עני האי 3חיי א
מסרה שכבר זד, ]לאפוקי _ _ . _ _ י י

 להשכיר ואין חנוני אצל כנקייורז מתפרנס ונמצא אזכנו
 ובאמת בלל מעות אצלו הוא גדולים בן וכו׳: נאמ׳ לכך

 בגירסתנו שכתוב מה בדין )מב(. אביישגו זה
שום לו אין לרצונך בושתו3 הארךא דאיחייביה

 ד רה2ביאיי[ ואחד וכף: וכל בתמיכ׳י
" ד3ל דבריו• קצר לו אומ׳ אתה

האיץ מסמא א[ טענתיה: משוס
 את מסמא וצ-ל מיותר וד׳ילד• דבריך מטעים כרובל

 מסמא תל ]טעמו המקדש דכרי' דין לנעל מעעימו נז(
 סמך מצינו לא הארץ נח( דליחייב היכי כי להשיב

את לסמא משא״ב מקרא אתה אי .דיט לנעל
קרוי שהוא שכיון מקדשי ל ל,

כעכו*ם הוא הדי תועבר, , " ״ ?שו״אן.
 בפרשה כתיב ובעכו-ם כלומ׳ ריעך. דם על תעמוד לא

 את סמא למען קדושים לא

 שם את ו׳לחלל מקדשי
 הדברים יתר וגם קדשי

 כמו הברייתא שחשבה
עי׳־ש אלי׳ באדרת שביאר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס84 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל הלל< >רבינו ב ־ כהנים תורת



פריון — פ׳הברית לוחות שניהאותיות שעררם

 מיד תשובה יעשה עליו, באין יפורק כשיראה חמישית,
כמו הגאוה, מפני מלעשות יניח ולא בפרהסיא,

 ]ועשו[ הודו ע״ה, עזרא כשהוכיחן הגולה באנשי שמצינו
 ונשב באלהינו מעלנו ׳אנחנו ב( י, )עזרא שנאמר מיד, תשובה

 ויושר עגותנותם מפני תשובה ועשו ונו', נכריות׳ נשים
המאור(. )מנורת עב״ל פעולתם,

 יתגאה שלא בלמודו, לנהוג אדם צריך יתירה ענוה יט.
ויודה עניו, ויהיה ושלום, חם בתורתו

 האמת ולקבל אדם, מכל ללמוד יתבייש לא גם האמת, על
 אפילו לשאול יתבייש לא יודע שאינו דבר ועל שאמרו, ממי

 הפנינים, )מבחר החכם אמר מהגדול. וחומר קל ממנו, מהקטן
חבטת חצי החכם, שאלת החכמה(, שער

 שראוי בענינים הכירו לו היצר אם הוא, ענוה ובכלל כ.
עליו, דין ולבקש אותו, לתבוע וישר וטוב הוא,

 בסוף כדגרסינן בארעא, דק כשיש לשמים, דינו ימסור לא
 על דין המוסר )יו(חנן, רב)י( אמר א( צג קמא )בבא החובל פרק

 שרי ׳ותאמר ה( טז, )בראשית שנאמר תחלה, נענש הוא חבירו
 לספר אברהם ׳ויבא ב( בג, )שם וכתיב וגו׳, חמסי׳ אברם אל

 רבי אמר בארעא. דינא ליה דאית מילי והני ולבכחה׳, לשרה
 הראשית וכתב בו׳. הנצעק מן יותר לצועק, לו אוי יצחק,
 הקורדוורא, רבו בשם הטעם כב( אות פ״ו, הענוה )שער חכמה

 לעולם שיהיה ראוי המלך כי למעלה, דין לעורר ראוי אין בי
 למעלת וקטרוגים דק מעיר דין והמוסר הכל[, עם ]טוב ברצק

 מלך ׳חמת יד( טו, )משלי וכתיב הדק, לעשות כועס והמלך
 שהוא מפני תחילה, הצועק מן נפרעים ולכן מות׳, מלאכי
 ח( י, )קהלת דרך על והוא שקט, ]שהיה[ )שהוא( הדק, מעורר

 בכל אומר זוטרא מר היה זה ומטעם יפל׳. בו גומץ ׳חפר
 לי, דצערן מאן לכל מארי ליה שרי שישן, קודם לילה

 הית וטעמו עכ״ל. א(, )כת העיר בני פרק במגילה ]בדאמרינן[
 עניו וכל הדין, יתעורר ידו שעל רצה לא דינו, מסר שלא אף

 מדותיו על המעביר )שם( רבא ואמר הרחמים. מדת מעורר
פשעיו. כל על לו מעבירק

 ב(, )כה תענית במסכת כדאיתא נשמעת, תפלתו גם כא.
ואמר התיבה לפני שירד אליעזר ברבי מעשה

 ]אחריו[ עקיבא רבי ירד נענה, ולא רננות^ וארבע עשרים
 לא ואמרה, קול בת יצתה ]וכו׳[, ונענה מלכנו, אביט ואמר

 אינו וזה מדותיו על מעביר שזה, אלא מזה, גדול שזה ]מפני[
 העטה, מעלת היכן עד ראה, כאן. עד מדותיו, על מעביר

 במחיצת להיות וזוכה עוטתיו, לו ונמחלין נשמעות תפילותיו
 ושפל דכא ואת "אשכון ז׳-ט׳(, קטנה )אות בדלעיל השכינה

 רבותיט אמרו המתייהר, כי לתורה, וזוכה טו(, מ, )ישעיה רוח׳
 ,צומשתבחת תורתו הוא חכם תלמיד אם ב( סו )פסחים ז״ל

סיני הר על תורה שנתנה כמו לחורה, זוכים ענדם אבל

פריוןפ״א אות

 מט, )בראשית ויחי בפרשת רש״י כתב וכן חן, פירושו א.
ארמי לשק ]והוא[ חן, ב! יוסף׳, פרת ׳בן כב(

באן. עד א(, )קיט מציעא בבבא ]שמעק[, לרבי נמטייה אפריון

7

 היא ב(, יא, )ישעיה ה" רוח עליו ׳]ו[נחה נמצא בהרים, השפל
 )שם(. וגו׳ ובינה׳ חכמה ׳רוח עליו ונחה השכינה,

עי״ן אות נשלם

 טוב" חן~ושכל שימצא־ תמיד יראה שהאדם בפריון, והכוונה
 ]ו[תנן אנשים. ועם אלהים עם טוב ויהיה וארם, אלהים בעיט
 המקום רוח הימט, נוחה הבריות שרוח כל ט״י( פ׳יג )אבות

הימנו. נוחה

 דאביי, בפומיה מרגלא א(, יז )ברכות קורא היה כפרק כ.
משיב רך מענה ביראה, ערום אדם יהא לעולם

 אדם, כל ועם קרוביו, ועם אחיו, עם שלום ומרבה חמה,
 למטה, ונחמד למעלה אהוב שיהא כת בשוק, נכרי עם ואפילו

 זכאי בן יוחנן רבן על עליו אמרו הבריות. על מקובל ויהא
כאן. עד בשוק, נכרי ואפילו מעולם, שלום אדם הקדימו שלא

 מט״ו(, פ״א )אבות יפות פנים בסבר אדם כל מקבלק הוו
טוב, מבשר טוב איש שוחקות, ופנים צהובות בפנים

ומעלים. מכסה והרע
. 5 . ו , ־ ס.

חבר על )אזהרה נוחלין יש בצוואת ע״ה מורי אבא כתכ ג.
 תהיו אשר מקום בכל המנהג, )מן( תשט אל טוב(,

 להם. אהובים תהיו ואז ההוא, המקום כמנהג עצמכם תתנהגו
 המנהג, מן אדם ישנה אל לעולם חנילאי, בר תנחום רבי אמר

 ירדו השרת ומלאכי לחם, אכל ולא למרום עלה משה שהרי
 ז״ל רבותיט אמרו ועוד ב(. פו מציעא )בבא לחם ואבלו למטה

בנימוסא, ]הלך[ )נהוג( לקרתא עלית םי״ר( פמ״ח רבה )בראשית
נוחלין(. )יש עכ״ל

ימעט אל החברים(, שער הפנינים, )מבחר החכם אמר ד,
 בעיניך ירבה ואל אחד, שונא בעיניך

 פ״ד )אבות הדרך זה על אמרו המשנה וחבטי אוהבים. אלף
שעה. לו שאין ארם לך שאק ט׳ג(

 רבותיט כב(, לב, )במדבר ומישראל׳ מה׳ נקים ׳והייתם ח.
את להרחיק אדם שצריך מבאן, למדו ז״ל

 אין א( ח מ״ב, )פ״ג שקלם במסכת כדתנן מהחשד, עצמו
 בסנדל ולא במנעל, ולא חפות, בפרגוד לא נכנם התורם
 יעשיר שמא ]א[ו העני, הלשכה מעון ויאמרו יעני שמא ]וכו׳[,
 ירי לצאת צריך שאדם העשיר, הלשכה מתרומת ויאמרו

ומן התורה מן המקום. ידי לצאת צריך ש]הוא[ בדרך הבריות

 נס הוא נן כאן, רבינו כגירסון אולם ׳ברכות׳. הגירסא: בגפרא, לפנינו צה.
פ״ו. אות פ״ו. ושם ח׳. אות פ׳־ג. הענוה שער תכפה בראשית

רט״ה יד

פפנו׳. פסחלקת חכפתו הוא חכם ׳אם הלשק: בגפרא, לפנינו זנו.
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 כב( לב )במדבר שנאמר התורה, מן הכתובים. ומן הנביאים

כב, )יהושע שנאמר הנביאים, ומן ומישראל׳. מה׳ נקים ׳והייתם

 מן ידע׳. הוא וישראל ידע הוא ]וגו׳[ ה׳ אלהים ׳אל כב(

 בעיני טוב ושכל חן ׳ומצא ד( ב )משלי שנאמר הכתובים,

מד )חולין ז״ל רבותינו שאמרו מה בזה, וכיוצא ואדם׳. אלהים

לו. הדומה ומן הכיעור מן הרחק ב( ׳,

י—/ר
ב(, )לא עומדין[ ]אק קורא( )היה פרק ברכות ובמסכת ו.

טו(, א, )שטואל־א אדני׳ לא ותאמר חנה ׳ותען

 ארק לא ליה, אמרה חנינא, בר יוסי רבי ואיתימא עולא אמר

 לא ליה, אמרה הכי דאמרי איכא ]וכו׳[. )ה(זה בדבר אתה

 גבך, הקודש ורוח שכינה איבא לא]ו[ זה, בדבר אתה אדון

 )כי( ידעת לא מי זכות, לכף דנתני ולא חובה לכף שדנתני

 רבי אמר שתיתי. לא ושכר ויין אנכי, רוח קשת )ה(]ד[אשה

 ׳ויען בו׳. להודיעו שצריך ט שאין בדבר לנחשד מכאן אלעזר

 מכאן אלעזר רבי אמר יז(, שם, )שם לשלום׳ לכי ויאמר על

 ולא לפייסו, ]ש[צריך בו שאין בדבר חבירו את ל)ה(חושד

 את יתן ישראל ׳ואלהי )שם( שנאמר לברט, שצריך אלא עוד

שאסרו בתלמוד דברים הרבה מצינו וכן כאן. עד שלתך׳,

החשד. מפני

 כבוד שיתרבה כדי אחד, לדבר. טעמים שני לתן ויש ז.

חם אז עבירה בדבר נחשד אחד אדם שאם שמים,

 בהשם מרד זה פלוני יאמרו כי שמים, כבוד נתמעט ושלום

 לעשות ממנו אחרים ילמדו אול גם וכך, כך ועשה יתברך,

 ובמו להודיע, צריך דא כגון בן על ושלום, חס ככה בן גם

 ]וגו׳[ אלהים כב(.׳אל כב, )יהושע ראובן וטי גד טי שאמרו

 במעל ו]אם[ במרד ]אם[ לא( )כי ידע הוא וישראל ידע הוא

 והשונא אחיו, את. איש שנאהוב חפ׳ן ה׳ כי השני, וטעם ט׳.

 אחיך ]את[ תשנא לא7 יו( יט, )ויקרא שנאמר בלאו, עובר

 התורה, כל עומד עליה אשר המצוה היא ואהבה בלבבך',

 שחבירו סובר הוא ואם יח(. שם, )שם במוך׳ לרעך ׳ואהבת

 פסחים ערבי בפרק כדאיתא לשנאותו, מותר אז עבירה, עשה

 משאו[׳ ]תחת רבץ שנאך חמור תראה ׳כי ב( קיג )פסחים

 שמותר עבירה דבר ט שראה העני[, בזה דמיירי ה(, ט, )שמות

 ׳יראת יג( ח, )משלי שנאמר לשנאותו, מצוה ואפילו לשנאותו,

 ה׳ משנאיך ׳הלוא כא-כב( קלט, )תחלים ואומר" רע', שנאת ה׳

 לאויבים שנאתים *< שנאה תכלת אתקוטט, ובתקוממיך אשנא

מונחת, במקומו שמים כבוד אז החשד, בהסחלק אבל לי׳. היו

הבריות. אהבת גם 

שמים, לשם יהיו מעשיו שכל האדם יראה כן1

)אלהים( עם טוב ויהיה המקום, כבוד להרטת

 המקום רוח הימנו, נוחה 'הבריות וכשרוח אנשים, ועם ]אלהיו[

 היצר לעצת תאבה ולא זה"/ בפירוש תטעה ואל הימנו. נוחה

לך שיש סברות לך ומסביר היתר, לך ומורה המסיתך, הרע

 חכמתך להם לגלות ותתפאר שתתהלל מה על ושכר, מצור.

 רוחם ויהיה בעמיהם, חן ותמצא שיאהבוך כדי וחסידותך,

 האדם אם הוא, הפירוש רק מהגאוה. ענף זהו כי הימנך, נוחה
 ומסלר יתברך, השם מצות עושה טגלה גם בסתר, שטים ירא

 ארם טי בלבות חן רוח שנטם בזה האדם מעצמו, חשד כל

 עניניו מגלה ולא ניהם,6בץ חסידות מראה שאין אף־עלפי עלו,

 הבריות שרוח עליו, משוך חסד של חוט מעצמו רק להם,

 הימנו, נוחה המקום שרוח מובהק סימן הוא אז הימנו, נוחה

אויביו גם איש דרכי ה׳ ׳ברצות ז( טז, )משלי שנאמר דרך ועל

אתו׳. ישלם

 שמחניפין מכח לבריות, הנאהבים אדם טי לפעמים ויש

כשאין למקום שנואים והם הנייתן, ומקרבים להם

 ט', הבריות שרוח בל שדקדקו חהו והמצות, התורה .._מקייטים

 תלויה שהיא האהבה אלא בו׳, לבריות האהוב כל אמרו ולא

 הוא כשההחעוררות רק מט״ז(, פ״ה )אבות כלום אינו בדבר

 פנימיי)ות( רוח עלהם נחה שהבריות הפנימיי)ח(, רוח מצד

 תועלות וקבלת חנופה בל מעצמן, האיש זה על חן, רוח

 אותו ומחזיקים בעיניהם, ישרים שמדותיו רק ממנו, גדולות

 ועל הימנו. נוחה המקום רוח אז אנשים, ועם אלהים עם לטוב

 נחמד שיהיה יראה ה׳, נגד וחסידתו צדקתו על נוסף פנים, כל

 כדלעיל א( יז )ביפות דאביי בפומיה כדמרגלא כן, גם למטה

 במסכת שנעו יתברך. השם רצון בעצמו זהו בי ב(, קטנה )אות

 בן עקביא מיתת בשעת ז׳(, )משנה חמישי פרק סוף עדיות

 איני לו, אמר ]ל[חבירך, על פקוד אבא טו, לו אמר מהללאל

 מעשיך לאו, לה, אמר בי, מצאת עילה שמא לו, אמר מפקיד.

ואמרי ל", •119 עך ירחקוך,. ומעשיך ^קרטך, , *

 $$ יסופר תוכחת הוא ע־א(, )ברכות למטה נחמד בכלל ט.

■קנאה )אזהרת "נוהלין יש בצוואת ע״ה מורי אבא

 הקהל עם תריבו שלא זהירים הוו לשונו: חה וכבוד( ושנאה

 שררה, בעבור ולא צדקה, בעטר ולא מם, בעבור לא לעולם,

 שהקהל בעיניכם נראה אם אף בעולם. דבר שום בעבור ולא

 רק טחת, לפניהם עניניכם דברו אך גדולה, עולה לכם עושה

 כדרך לפניהם לצעוק ישמע, לא וקולכם נעות שפתותיכם

תעשו, כן מהם, עליכם יצא כאשר כך ואחר ומדון. חב אנשי

 לומר, רצוני ושמאל, ימק לכם עידו אשר הדבר מן תסורו לא

 אפילו בשמאל, הימין כמחליף בעיניכם הדברים יהיו אם אפילו

 ימין על אומרים שהם לחשוב לכם יש כי כמצותם, תעשו הכי

 את יעזוב ולא ומנהעיו, העם ראשי על ה׳ רוח כי יימין', שהוא

 רבותינו אמרו המכשול. ומן הטעות מן נשמרו לעולם חסידיו,

 וראה ס״ב; פכ״ד רבה בראשית ם'נ; פל״א נתן דרבי )אבות ז״ל

 לאדם הוא ברוך הקדוש הראה א( ה זרה ועבודה ב, לח כסנהדרין

 ואמרו בו׳. ומנהיגיו ודור דור ודורשיו, ודור דור הראשון

 ׳והמתנשא על א( נח ברכות וראה ב, צא בתרא )בבא ז״ל רבותינו

שמיא מן גרגותא חש אפילו יא( כט, היטים־א )דברי ראש' לכל

רס׳יה יד

 שער הראשון שער צדיקים ארוזות בספר תמצא וה, באות ובינו דברי תוכן צח.ובינו. הוספת הוא אלא בגפרא, שם ליתא דתהלים קרא הך צו.
שם. עיין הגאוה.

סא• בדפו״א *<
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צניעות — צ׳ הברית לוחות שני האותיות שעררםב

 יחידים דברי ותמיד עדיף, רבים כח בי ועוד, בו׳. ליה מוקטי
 שמים, לשם שהוא במחלוקת ואפילו רבים, אצל הם בטלים
 הגדול אליעזר ברבי שמצינו כמו היחידים, עם האמת ואפילו

 רבים, על חולק שהיה על החכמים שכרכוהו ב( נט מציעא )בבא
 כגון לפניהם, עשה אשר והמופתים האותות לכל השגיחו ולא

 מצווה אנכי כן על כוי. יוכיח המים אמת יוכיח, זה חרוב
 ומן הדבר מזה שתרחיקו יתרה, באזהרה אתכם ומזהיר אחכם,
ע״ה. טורי אבא לשק באן עד מאד, הרחק ]לזה[ )לו( הדומה

פ״א אות נשלם

צניעות — צדי״ק אות

אדם שיהא הצניעות, מדת היא ונפלאה גדולה מעלה א.
בדיבורו, ומשתהו, במאכליו דרכיו, בכל צנוע

 יהיו עניניו כל בכלל אשתו. עם וצנוע במלבושיו, ובהילוכו,
 היה יוסי רבי הבושה. מעלת גדולה כי פגים, ובבושת בצניעות
 קיח )שבת חלוקו שפת ביתו קורות ראו שלא בצניעות, מתפאר

 מחויבין בחושך. אף משכבו, בחדר אף צנוע שהיה הרי ב(,
 לשרה, ]שאמר[ אבינו מאברהם צניעות דרכי ללמוד אנו

 יפת אשה כי ידעתי נא ׳הנה יא( יב, )בראשית למצרים כשירד
 עכשיו שעד א( טז בתרא )בבא ז״ל רבותינו ופירשו אח׳, מראה

 פרק שבת ובמסכת שבשניהם. צניעות מרוב בה הכיר לא
 אשה שנשא אחד בארם מעשה רבנן, תנו ב(, )נג אשה במה

 כמה וראה בא רב, אמר מותה. יום ער בה הכיר ולא גידמת
 זו חייא, רבי לו אמר בעלה. בה הכיר שלא זו, אשה צנועה
 וצא באשתו. הכיר שלא זה איש צנוע כמה אלא בכך, דרכה
 ׳ותשא ז( לט, )בראשית שנאמר הצדיק, יוסף מצניעות ולמד
 להסתכל כדי עיניה נשאה היא וגו׳, עיניה׳ ]אח[ אדניו אשת

 )מדרש באגדה ואמרו בה. להסתכל עיניו נשא לא והוא בו,
 קמ״ו, רמז ח״א שמעוני ילקוט ם״י; פפ״ז רבה בראשית ח; וישב ועחומא

 כדי צוארו תחת נתנה בחל של שרצועה תתס״ג( רמז וח״ב
שנאמר בה, הביט לא ואף־על־פי׳כן בה, ויביט עיניו שיתלה

נפשו׳. באה ברזל רגליו בכבל ׳ענו ית( קת )תהלים

ביותר, צנועה להיות מחויבת שהיא האשה ומכל־שכן ב.
 עצמה ותסתיר פנימה, כבודה כל שיהיה

 למטה, תמיד ועיניה דאפשר, מה בכל שבעולם אדם מכל
 מכל מגולה יהיה ולא ימצא, ולא יראה, ולא בנחת, ודיבורה

 עין. במראית אדם שום תכשיל שלא במשהו, אפילו נופה
 למה ב(, )סד אשה במה פרק שבת במסכת אמרו ז״ל ורבותינו

 המסתכל לך לומר פנים, תכשיטי עם חוץ תכשיטי נמנו
 ישמע ולא התורפה. במקום כמסתכל מהאשה קטנה באצבע
 שער יראה ולא א(. כד )ברכות. ערוה באשה קול כי קולה,

 על ע״ב( קכ״ה דף )ח״ג בזהר מאד והפליג )שם(, משערותיה
 ז״ל ורבותינו ליזהר, צריכה חדרים בחרת ואפילו הזה, חטא

 לקמחית, היו בנים שבעה ]ספרו[, א( )מז יומא במסכת )אמרו(
 מעשים מה החכמים, לה גדולה,-ושאלו בכהונה שמשו וכלן

ראשה. שערות ביתה קורות ראו שלא השיבה, בידך, יש טובים

 האריכו זיווגם, בעת ואשה איש ינהגו אשר וצניעות
)שער הזיווג בקדושת ולקמן במאד, רבותינו

 מדרכי קצת כן נם יוזכר תיט( קטנה אות ק', אות האותיות
מאד, במאד ושחיה אכילה בצניעות האריכו וכן הצניעות,

קפט(. קטנה אות )שם, האכילה בקדושת לקמן קצת כן גם "*ויוזכר

שצריך מבעיא לא כי הצניעות, מעלת עד״היכן וראה ג.
 הארץ כל מלא כי ובחוץ, בבית צנוע להיות

 עם לכת ׳והצנע ח( ו, )טיבה שכתוב וכמו שמו, יתברך כבודו
 המטונף במקום הקליפות, שריית במקום אפילו אלא אלהיך׳,

 אדם מחויב איך צניעות, חני ובמה כמה יש הכסא, בבית
 צנוע להיות ומחויב ובפוסקים. בתלמוד כמוזכר להתנהג,

 דהוה ספדנא ההוא א( סב )ברכות הרואה ובפרק כביום. בלילה
 אמר ]הוה[, באורחותיו צנוע האי אמר, נחמן, דרב קמיה נחית
 צנוע אי וידעת הכסא לבית בהחה עיילת את נחמן, רב ליה
 בבית צנוע שהוא למי אלא צנוע קורץ אין דתניא לא, אי

 לקליפות פה פתחון יתן שלא הוא, הענין וסוד כר. הכסא
 ונם הצניעות, בקדושת יתלבש כן על לקטרג, שם החונים

 שהוא אף בקדושה דבק )ש(נשאר שם שעושה הצניעות מכרו
 שיהיו הטהורות, במקומות לשכינה וחומר קל טומאה, במקום

לפניו גלוי הכל כי בסתר, הן בגלוי הן■ - בצניעות, עניניו כל
כבודו. הארץ כל ומלא יתברך

מהו הצניעות(, שער הפנינים, )מבחר להחכם שאלו ד.
עצמו. בפני שיתבייש להם, אמר הצניעות,

 לך ׳הגיד ח( ו, )מיכה ע״ה הנביא ברבח מרומז זה ודבר
 חסד ואהבת משפט עשות ממך דורש ה׳ ומה טוב מה אדם

 )במי( ח לא כי אלהיך׳, ׳עם אמר אלהיך׳, עם לכת והצנע
 במקום בהסתר, אפילו אלא אדם, בני נגד צנוע שהוא ]במה[

 החושים, בבל צנוע תהיה יתברך, השם אם כי רואה אי!
 כל בידך, כללא האי נקוט ראיה. שמיעה, חח, טעם, מישוש,

 משה לפני עומד היית אם למשל, עושה, היית שלא דבר
 הענינים זולת בסתר, תנהוג ככה זקנים, ושבעים ע״ה רבינו

לעשות שמוכרח הכסא, בית וכמו הזיווג, כמו ההכרחיים,
ויתירה. יתירה בצניעות יהיה מקום מכל אותם,

במדת הנכלל ונשגבה, רמה ונפלאה, גדולה מעלה עוד ה.
 מעלת היא אלהיך׳, עם לכת ׳הצנע הצניעות,

 של אמות בארבע בדד וישב האדם שיתבודד התבודדות,
 )ויקרא יצא׳ לא המקדש ׳מן ומסוגר, סגור ]שלו[, )שלא( הלכה

 בני בין יתערב ולא שלו, הקדושה מבית לומר רצוני יב(, בא,
 במדבר', מלון יתנני 'מי א( ט, )ירמיה ירמיה שאמר וכמו אדם,

 גם לחבירו, אדם שבין העבירות מכל האדם ניצול אז כי
 מתאוה וניצול ובמעשה, במחשבה בחבור קדוש נשאר

 לומר ואינו נגדו, ביטולים לו אץ כי בתורה, ועוסק וחמדה,
 עם לכת ׳והצנע וזהו קונו, עם ומתייחד הדור, ממעשה
 ואף יתברך. השם רק אתו ואין ומוסגר מוצנע שיהיה אלהיך׳,
 לבית כלומר אלהיך׳, ׳עם רק ילך לא שלו, מההסגר כשהולך
תיכף משם, ובחזרתו אלהים, בית שהם המדרש ולבית הכנסת

שלו. להסגר יחזור ומיד

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס334 מס עמוד הלוי אברהם בן ישעיה הורוויץ, א ־ השלם הברית לוחות שני



 בקשו צדק פע׳^^בקשו משפטו ,"אשר לעיל המובא במקרא "כ ג כתוב עצמו זה ודבר
 וכמו יחד, משמשים ופעלו ה׳ שמשפט שאע״פ והיינו הי", אף ביום חסהרו אולי ענוה
 פעמים פועלו, באשר גיסא, לאידך גם הוא וממילא פועלו, שם משפטו באשר חז״ל שפי'
 ותנצלו הי", אף ביום תסתרו "אולי הענוה ידי ענוה",ועל "בקשו אך משפטו, גם שיש
לגמרי. המשפט מן

 וקיים קביל הוי לעולם ר״א "אמר א( צ״ב )סנהדרין חז״ל ברברי מצינו אמנם וכו
 בו פותחיו איו אפל תנינא,בית נמי אגו אף זירא ר׳ אמר ,רש״י( ותחיה, עניו, והוי

 איו רואהו הכהן שאיו זמן שכל הצלתו, אפילתו שנמצא ופירש״י נגעו, לראות חלונות
 אלא בבית, נמצא הנגע שם דהנה נפלא, עומק זה במשל חז״ל לנו גילו בנגעים, מטמא
 חטאים, בו שיש אף עניו, שהוא במי וכר מטמא, אינו רואהו הכהן ואיו אפל שהוא שכיוו
 א׳ יוה״ד, לקראת במאמר בארוכה עליהם.)ונתבאר נענש ואינו בהם משגיחים איו מ״מ

 שאע״פ הי", אף ביום תסתרו אולי ענוה "בקשו הנביא דברי הם וכך .תשל״ב( נצו״י
הי. אף בפני למסתור היא הענוה מ״מ הריו, מן לירא לכם יש עוונותיכם שמצד

 כדי לאדם העבודה דרך שהרי זו, בעצה יש גדול קושי שבאמת נמצא בדבר וכשגתבונן
 בלתי כוחות בעצמו מחדיר הוא כו וע״י הי", בדרכי לבו "ויגבה ע״י הוא מהיצר להגצל

 בפי׳ ברמב״ן וכמבואר אנוש. מכח למעלה הם רגיל במצב אשר פעולות מוגבלים,_לפעול
 היה שלא וגוי", לבו נשאו אשר איש כל "ויבואו הכתוב בפי׳ כ״א( ל״ה )שמות עה״ת
 שידע בטבעו מצא אבל בלל, ידיו בהם שיאמן מי או ממלמד, האלה המלאכות את שלמד בהם

 אדוני אשר כל אעשה אני לו לאמור משה לפני לבוא ה׳ בדרכי לבו ויגבה כן, לעשות
 וכל ובנחושת ובזהב בכסף לעשות מחשבות לחשוב המשכו מלאכת שעשו אלו הנה ע״ש. דובר,
 אלא כלל, בה ידעו ולא במלאכה, הדיוטים באמת היו המשכו, שבמלאכת אומנויות שאר

 כל לעשות עצמן על לקבל העיזו הי", בדרכי לבו ל״ויגבה והגיעו לבו" שיינשאו שכיון
.תשל״ב( אמנה״ בעלי גדולים ״כמה מאמר )ועיי בכר. הצליחו ואכן הנצרך,

ה׳, בדרכי לבו לויגבה להגיע צריך ומאידך הענוה, במרת להיות צריך אחר מצד הנה
 עניו אפל", כ״בית בזמן בו להיות האדם ויכול זל״ז, סותרים הללו כחות שני ואיו

 וע״י בכוחותיו להאמין ה׳, בדרכי לבו ויגבה להיות זאת ועם ממנה, גדולה שאיו במידה
 יחד, הללו כחות ב׳ עם לעבוד שבמקדש קשה עבודה היא וזו הללו, כחות לו יש באמת כן

 נזכה זה לכך,וע״י להגיע מאתנו אחד כל על מוטל והדבר ביניהם. סתירה שאיו באופן
 למעלה אף הנצרך כל לעשות נוכל לבו" "ויגבה שע״י הדיו, יום לקראת כפולה זכות

 יתברך, לפניו עונותינו יראו לא אפל" כ״בית שנהיה ע״י ומאידך הרגילים, אנוש מכחות
טובה. וחתימה בכתיבה כולנו ונזכה

 את דן מ״ו(הוי )פ״א באבות תנו דהנה חז״ל, בדברי מצאנו בדיו לזכות נוספת עצה
 לזכות. אותו דנים זכות, לכף חבירו את הדן ב( קכ״ז )שבת ותייר זכות, לכף האדם כל

 שביום הנורא מהמשפט נפשינו למלט איך חז״ל לנו שגילו העצות מן אחת היא זו הנה
 אותנו שידון נזכה זכות, לכף אדם כל ונדון זו, מדה בנפשינו שנעמיק וכיון הדיו,
זכות. לכף המקום

 כל על לו מעבירים מדותיו על ווז״ל,"המעביר שאמרו מצינו זה עניו כעין והנה
והולכת, מניחתו אלא עליו, מדקדקת הדיו מדת שאין א(,ופירש״י יז )ר״ה פשעיו"



 שיין נטי; מובן אינו לכאורה אך ,תשל״ב( הדין יום לקראת במאמר ב^וכה העניו )ונתבאר
 הקב״ה אצל אך זכות, לכף בספק תכירו לדון חייב האדם שאמנם זכות, לכף ידון שהקב״ה

שמיא. קמי ספיקא איכא מי
 אשר בארץ צדיק איו אדם כי כי( ז׳ )קהלת כתיב דהנה נראה, זה עניו וביאור

 שהוא שבטוב אלא, רע, ופועל חוטא הצדיק שגם הפירוש שאיו וני יחטא, ולא טוב יעשה
 או ההוא במעשה גרעוו או רעה פניה באיזה חסרון, קצת בו יהיה שלא ימלט לא עושה

 זכות לכף חבירו את לדון זו חובה ובכלל אלשיך(. בקצור )ויעו״ש נרצה לא אשר תוספת
 עיקר את ליחס דהיינו זכות, לכף הרע, מן קצת בו שמעורב הטוב המעשה לדון הוא

ההוא. המעשה את שפעל הוא ה׳ רצון את לעשות שהרצון ולחשוב הטובה, לכוונה המעשה
 לתלות היה שאפשר בנ״א מעשה לדון היינו זכות, לכף חבירו לדון אדם שזכה וכיון

 ואצלו הטוב לגורם אותם מיחס הוא ובכ״ז עבירה, למעשה יחשבו כך וע״י שבהם ברע
 על יחשבו מעשיו שגם דהיינו כך, המקום אותם ידון שלו מעשיו את גם יחשבו, כמצוות

בהם. אשר הטובה והכוונה הטוב הגורם שם
טובים, ומעשים תשובה אדם, של הפרקליטין הן אלו א( ל״ב )בשבת שאמרו והוא

 ניצול, זכות עליו מלמד ואחד חובה עליו מלמדים ותשעה ותשעים מאות תשע ואפי׳
 פדעהו ויאמר ויחננו ישרו, לאדם להגיד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם שנאמר
 הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעזר ר׳ ,כ״ד( -כ״ג ל״ג )איוב כופר מצאתי שחת מרדת
 מליץ שנאמר ניצול, לזכות ואחד לחובה מלאך באותו ותשע ותשעים מאות תשע אפיי אומר
 שנאמר זכות, של באחת ניצול חובה עליו שמעיד מלאך באותו ופירש״י אלף, מני אחד

 עכ״ל. וכוי ישרו להגיד מאלף אחת אלא איו מלאך של במליצתו אלף, מני אחד מליץ
 אחרים ותשע תשעים מאות ותשע לזכות מליץ אחד שמלאך אחת תרתי, דדרשינן שם ומבואר
 מלאן׳ באותו מאלף אחד דחלק בתרייתא ודרשה קמיתא, דרשה והיינו חובה, עליו מליצים

 נידון ובכ״ז לרע, צדדים יש מעשה שבאותו ,כאן האמורים הדברים הם והם לזכות. הוא
 הטוב וחלק שחת, מרדת יפדה שלו שבמעשה טובה צד שע״י אלף, מני אחד של זכות לכף

לנפשו. כופר יהיה ההוא
 לכף האדם כל את ולדון בינינו שלוט להרבות יוה״ד, לקראת לנו היעוצה העצה והיא

 דמתוך שלום, הבאת בכלל זכות לכף חבירו את דן ב( )קכייז בשבת רש״י וכמ״ש זכות,
 שלום יש נתכוון, לטובה או היה אנוס בזאת, לי חטא לא ואמר לזכות מכריעו שהוא

ביניהם שלום להשכנת ג״כ זוכה זכות, לכף חבירו לדון שזוכה שע״י ונמצא ע״ש. ביניהם,
 כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל א( י״ז )ר״ה חז״ל דברי לבאר נראה ובזה

 שם, ופירש״י פשע, על שעובר למי עון נושא למי פשע, על ועובר עוף נושא שנאמר פשעיו,
 לו, והולך מידותיו ומניח אותו, למצערים מדה למדוד מדקדק שאינו מדותיו על המעביר

 מדקדק שאינו מי כי לבאר עכ״ל.ונראה והולכת מנחתו אלא אחריו מדקדקת הדין מדת איו
 בשבת רש״י )וכמ״ש בטוב הדבר את הוא תולה שבמעשה,אלא הרע מצד אותו המצערים על

 הרי בו, אשר הטוב את רק אדם לכל ומיחס אחריו, מלדקדק הרע חלק את ומניח הנייל(,
 בו מדקדקת הדיו שמידת שמים, דיני טל דרכם הוא שכך לו, מודדיו מודד שאדם במדה
 עמו, מתנהגת הדיו מידת כן מידותיו על מעביר הוא אם בבנ״א, מדקדק שהוא באופן
 מעבירה הדין מידת כן זכות, לכף האדם כל הוא ודן מידותיו על מעביר שהוא וכיון
.תשליויב( נצוייי א׳ יוה״ד לקראת במאמר )ועמש״נ זכות. לכף נירון והוא עליו



מקובצת ע״ב י״ד דף בתרא בבאשיטה מב

 משה מימי וגו׳ כסף עשה עמודיו שלמה המלך לו עשה אפריון
בעשייה, ולא בצוואה לא אותה מצינו שלא פי על אף היו

 משה תצטוה התודה שנשלמה לאחר אלא נעשו שלא ואפשר
 ממנו המשכן לנדבת שהביאו הכסף גם הארון, מצד לתתה
לשונו. כאן עד המשכן. מלאכת בכל צורך לו מצינו שלא נעשו

 ואיירי מחצה גרס לא תם ורבינו זה. לכותל ומחצה אצבע הרא״ש תום׳
היכי בצמצום עשרה שתים כן לא ראם קטנה באצבע

 פריך דלא קשיא לא אומר מאיר וה״ר בתוספות. ככתוב יתבי
ומכניסים אותו שמטבילים מקדש של שלחן גבי אלא ^הכי—

 ומוציאין שמכניסים תורה ספר גבי לקמן וכן אותו, ומוציאים
 הוציאום לא שוב אחת פעם שהכניסם לוחות בו לקרות אותו

בדוחק. הכניסום בצמצום היה אם ואפילו למפרך שייך לא
ז״ל. הרא״ש תוספות

 רווחא טפחים משני ליה נפיש דאקשינן הא ע״ב: י״ר ישנ־,§^ךף
איכא יתיב. הוה היכי פושכי בתרי ביני דביני

 דהא טפח אלא ברחבו שאין מונח היה צדו על דילמא למידק
 ודרך הנחה דרך אינו צדו על לי וניחא נגלל. היה לאמצעיתו

 ריוח עוד הלוחות ובין בינו היה צדו על אי נמי ואי היא. בזיון
 היה שמא הנדנוד ידי על הארון אח נושאים וכשהיו טפח

 לי דקשיא לאחריתי גם תירוץ לי עלה זה תירוץ ועם מתהפך.
 ובטפח הלוחות כנגד הגללים שני ופני עומד היה זקוף דילמא

 שיש כל נדנודו דעם לי מתרצא נמי בהא אלא עומד. היה ריוח
 לומר לי יש נמי ואי מטה. היה שמה הלוחות ובין בינו טפח

 רואה שאני אלא שחוח, אלא זקוף תורה ספר מניחים שאין בזו
 על מקום ומכל בארונו זקוף להניחו המקומות בכל נהגו שכן
 נראה כן בידו ממחים כן שעושה מי וכל כבודו דרך אינו צדו
 ניקשי ביני דביני מיתורא לאקשויי אדמהדר לי קשיא עוד לי.

 דודאי שבו העמודים שני מחמת טובא נפיש דהא עלמא לכולא
 לן דסבירא למאי לאמצעיתו שנגלל .כיון בו היו עמודים
 רש״י שכתב כמו בצבור פעמים קורים היו שבו ועוד השתא.

 גדול וכהן דהקהל המלך פרשת בעזרה קורים היו שבו ד״ל
 עם בהקיפו ארכו דכשאמרו לי נראה כן על הכפורים, ביום
אחא דרב רבותיה מאי כן אם תאמר ואם קאמר. העמודים עובי

 ולא שבעין שכתב נמי הונא ורב ליה דאיתרמי יעקב בר
 השיעור את בהם וימצע עמודים חד,.יעשה אלא ליה איתרמי

 הדברים דכל היא לא הצורך. כפי דקים או גסים בעמודים
 בגויל תורה ספר רבי את כששאלו הכי תימא לא דאי בבינונים

 לנו יש עדיין בששה, בגויל להו ואמר בכמה ובקלפים בכמה
 כמה לשטה שטה בין ריוח גסה או דקה כתיבה באיזו לשאול

 שנתנו פי על שאף בכמה, לדף דף שבין ורוחב השטה אורך
 ויש דקה שכותב ויש שהוסיף מי יש לגליונות שיעור חכמים

 אומר אתה וכן בבינונית חכמים ששיערו כל אלא גסה
ז״ל. מורי הרב לפני דברים הרציתי וכן לי. נראה כן בעמודים.

ז״ל הרשב״א
 ש הוא־ תוס׳ יש הא מאיר רבינו הקשה קיימי. הוו היכי עמודים מאיר ודכי

ותירץ עומדים, היו הלוחות אצל הארון דברוחב לומר
 לארכו שבארון מה כל מדמפרש קיימי הוו היכי פריך דהכי

בעי ולהכי בתוכו היו לא אלמא העמודים הזכיר ולא ולרחבו
קיימי. הוו היכי

 הם מגלות חמש וכל דרות גב על אף מידכם. דזוטר איידי
כתבו הגדולה כנסת דאנשי משום הכא שאני קטנים,

 ז״ל. הרא״ש תוספי כאן עד יחד. הקטנים כל חברו אותו
ו־ימיגאש אותם. קורא יחיד שבתורה פסוקים שמונה ע״א: ט״ו דף

 רשאי אינו שלפניהם פסוקים הקורא כלומר
 מה עם משה שכתב מה קורא שנמצא התורה סוף עד לגמור
 אלו פסוקים וקורא אחר ועולה מפסיק אלא יהושע, שכתב

 יהושע. אלא משה כתבן שלא ניכר שיהא כדי עצמם בפני
בהם להפסיק רשאי ואינו כלומר אותם קורא יחיד אחר פירוש

_____ז״ל. מיגש ן׳ הר״י כתבן. הוא שיהושע ניכר יהא שלא כדי
׳ ?אב־ד דכעסתה יכתיב נתכוונו שמים לשם ופנינה שטן ע״א: ט״ז דף

 בעבור מאי הרעימה, בעבור כעס גם צרתה
 לפי כי לפניו, רחמים ותבקש הבורא על שתחרעם כדי הרעימה

 הבורא לפני רחמים מלבקש מתיאשת אותה אוהב בעלה שהיה
 אלא אהבתה מפני לא ושמא שתבקש, כדי מכעיסתה והיתה

יתברך השם לזכות חברו והדן בעלה. עליה יצטער שלא כדי
הראב״ד. זכות לכף ידונו

;י!

ראשון פרק סלק

פרק

 הני דכל שפירש מי יש וכו׳. אדם יחפור לא ע״א: י״ז דף רשנ-א
בידים דמזיק משום דטעמא מיא ליכא אפילו

בגמרא, וכדאמרינן לארעיה ליה מרפי דקמחית ומרא מרא דכל
 המים באמת צריכותא מדעבדינן לכאורה משמע נמי והכי

 וקיימי דקוו משום נברכת תני אי ואמרינן כובסין ונברכת
 ותוספות מיא. דליכא ומערה שיח מבור לה שמעינן דלא אלמא
 וכדברי כו׳, הוא מיתונא משום מתניתין דכולה דטעמה אמרו

 תנן בסיד דוסד בעיא גבי בגמרא מדאמרינן לי נראה התוספות
 לא דאי תנן בסיד דוסד פשיטא תנן בסיד סד או דילמא או

 היזקא דהתם דמי דלא משום ודחינן וליתנינהו. ליערבינהו
 משום רישא דכולה דאלמא דהבלא היזקא והבא דמיתונא

משום בתרתי ליפלגו נמי רישא לא דאי הוא דמיתונא היזקא
ז״ל. הרשב״א דמיתונא. היזקא והני דחפירה היזקא דהני

ומרא מרא כל בגמרא אמרינן דהא קשה התוספות ולפירוש היא-ש תוס■
 טעמא דמהאי לומר ויש בתוספות. שכתוב כמו כו׳

 האי כולי חשיב דלא להרחיק אותו מזהירים חכמים היו לא
 מרפיתא דקא טעמא אלא דמיתונתא, היזקא לאו אי היזקא

על דסבר יוסי לרבי דאפילו לומר לדבריו הוא סעד לארעאי

שני

 משעת הנזק מתחיל דקצת מודה הכא עצמו את להרחיק הניזק
 להרחיק חכמים שהצריכו הנזק עיקר מקום ומכל חפירה.
 ומערה שיח התוספות ולדעת דמתונתא, טעמא היינו בשבילו

 תלתא הנך למתניא דתנא דאורחיה אלא למימר צריך הוה לא
 בור החופר אחד הפרה בפרק דתנן והא דוכתא. בכל בהדדי

 דבור ניחא התם בגמרא. לכולהו להו ומצריך כו׳ ומערה שיח
 מפרש וגם הני כל הדין דהוא מתניתין ואשמועינן בקרא כתיב

 דאשמועינן כיון הכא אבל כולהו, למיתני דאצטריך בגמרא
 ביה דאית מידי כל הדין הוא מתונא משום הרחקה צריך דבור
ז״ל הרא״ש לשון בור. אגב ומצרה שיח רנקט אלא מיא

בתוספותיו.
 1ו־ ולא המים אמת ולא מערה ולא שיח ולא ז״ל: הר״ן לשון וזה

הכובסים ונברכת המים דאמת אמרינן בגמרא נכרכת.
 צריך הוה וחד חד כל דהיינו נהי תאמר ואם צריכי. מיצרך

 משום הכי למיתניא דאצטריך כיון בגמרא כדאיתא למיתנייה
 ומערה שיח בור למתני ליה למה בגמרא כדאיתא דמתונא היזק

 יש הכובסים, ונברכת המים באמת דמתונא היזק ליה תנא הא
לית דאפילו נינהו מתונא משום לאו ומערה שיח דבור לומר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס44 מס עמוד אברהם בן בצלאל אשכנזי, בתרא בבא - >החדש< מקובצת שיטה



מזמקובצת ר פרק נדרים מסכתשיטה

 שהיא ברקיע זהירח השמש והא עליון שהיא כעי תאי מבול
לנו הקרוב הראשון בגלגל ירק קבועים חזבול למטה

 לבקש זה הוא השל דרך לזכול מרקיע שעלו מלתד ברביעי ושמש
 אלא נבראו •לא כי )אלא( רשפים מחמת הפקידם שישנו השם מאת

 לרשעים לשמש ולא יוצרם בעבודת העוסקי' לאיתס לשמש
 כך על בראשית ימי מששת השם להם התנה תנאי כי כאלו

 של עבודת יתבטל יאס יוצרם לעבוד שנבראו לאיתן שישמשו
 אלא היה לא זה תנאי כי ובאמת שלהם שחוש יתבטל העבדים

 והעולם ככולו רובו דקייל רב שהוא לכלל הדוחה בדבר או בכלל
 וייס יום בכל להם ה־ כדבר הרמז בא כן על רובו אחר נדון

 שאס מחיתם לא בכבודי מאיריס ואתם הבריות לכם משתתוים
 וחשתחויס רצוני לעוברי' להאיר לכס היה לא לפרט לחוש באתם

 שהוא כזו ובעבירה העבירות כל כנגד שקולה היא ע״ז כי לכם
 שמושיכס בטלתם ולא מחיתם לא ממש כבודי נגד והיא מאד רבה

 על קנאתם בשביל מחלוקתם עיקר כי מחיתם ידם בשר בכבוד
 הס כי הוא רמז וחניתות חצים זענין היתה אהרן ועל משה

 יודע שהוא והשם ולרעים לטובים לעולם להאיר עכ״פ חיכרחיס
 אפי׳ או הבא בעולם רשעתם כפי אותן דן אדם כני מחשבות

 כזה כי הרשעים רשעת בשביל עולמו לאבד רוצה ואינו הזה בעילם
 אמת דין ודן שיפט שהוא שהשם אלא הצדיקים אן יענשו העונש
 הבא כעולם או הזה כעולם או לו הראוי גמולו אחד לכל משלם

:זיל הרייך • נותן שהדין מה כפי

 שיש קלה מצזה שיש מצות של שכרן מתן יודע את" שאין
כדאמ כחמורה או החמורה מן שכב לה

 וגס נאם אב בכיבוד כמו הקן בשילוח ימים הארכת שכתו' התם
 כתובין שאינן אעפיי לעשותן שמצזה דברים הרכה מזצאין אנו

 דתענית ההיא כי הרבה שכר עליהם מקבל שאדם כפי' בתורה
 .נבוכדנצר של פסיעות ג׳ 1]הדין )ההן( זכי אנן. כדיחי אנשי

ז״ל.י הראיס

 אדם הוא שאם ביזם פעמים מאה ואפי׳ קטן אצל גדול אפי׳
ויתחלל ממני קטן אצל אלך איך יאמר לא גדול

 לו יש שבישראל גדול אפי׳ כי שיעור בזה אין ודאי בזה כבודי
 לו יש ביום פעמים מאה ואפי׳ ישראל מקטני קטן אצל ללכת

 כרגע אולי כי ביום אחת פעם ראיתיו כבר לזמר לו ואין לבקרו
 אעיג קטן אצל גדול אפיי • זיל הרייך חליי עליז יכבד אחד

 חייב הכא כבודו לפי ואינה זקן תורה פטרה אבדה דנהשכת
 השם אליו וירא דכתי' אברהם שביקר בהקב״ה חצינו שהרי

 מדזתיו אחר תלכי אלהיכס ה' אחרי זכתי׳ וגו׳ ממרא באלוני
 ליה כדרשינן חולים בקר אתה אן חולים מבקר הוא הקב״ה של

 שמתבטל אעפ״י ביום פעמים מאה אפיי פ"א שלהי בסוטה
 שאומ' מה על זיל הראיס וזיל • שטה • שמעתי ולא ממלאכתו

 תמה ואני ממלאכתו שמתבטל אעפיי דתשמע פעמים מאה אפי׳
 בה שיש הישיבה על שכר ליטול שמותר אמרו שלפיכך זה על

 ביטול מעט אלא בה שאין העמידה על אבל מלאכה ביטול הרבה
 מאחרי למדים שאנו חולים דבקזר חומרא משום תקנו לא מלאכה

:ע'כ תלכו• אלהיכם ה׳

 שהוא מזלו בן כלות' בצערו מששים א׳ דנזטל הוא גיל* ובבן
נוחה חולה של דעתו 1]אז )אין( כי ומהנהגתו מטבעו

 יקוך והנהגתו מטבעו אינו אם אבל חוליו ממנו ומיקל הימנו
זיל: הריין ויזיקנו חוליו עליו ויכביד בז

 ממה אחד כל רבי ששנה עישוריא כעין ר' דני כעישוריירתא
לפי אחת בבת יכנסו ואפי׳ חבירו ששייר

: שטה . מתרפא זה חשבון
 איכא דהשתא הנן דמת היכא בשוה השאר זחילקית כלן וחוזרות

פי': נשוה חולקות זלהכי ביתא רווח

 יב׳ ריעק ראה כי לפניו ורק שכבד מטאבשביל דף
המקים והיה מעופש שהמקום

 או עליו מתפלל החולה המבקר שכל שיחיו"! לו גור□
כההיא או מס׳ אחד חליו נטילת משוס

 דמן ואעיג והתירוהו לנדותו רוצים שהיו רחבעם לדבר וסימן
מתגלגל שגירס חטא על מ״ת היה השמים

 ערש על יסעדנו לשון איניש ליסעוד לא העולם בענין הדבר
•• ז״ל הרא״ם מסעד מתרגמינן פוקד ]לפקוד[ )בריש( וי״ת דוי

 ולרבצז ולכבדו ההוא המקום לפנות וציה לחולה ומזיק מקולקל
 וריק שכיבד • ז*ל הרייך • התולה נתיפא וע'כ אוירו ונזדכך
 בעניני לעיין יורד החולה את לבקר ההולך שכל מכאן לפניו
 בספר נמצא וכן .לי הראית בס היא אשר המקים ובעניני מטתו

 לשכב גדיל שר לו שהיה כמו החולה מטת לתקן שיש הרופאים
.!עליי

:דר״ע
 ויאמרו שינאיס לו שאין אדם לך דאין מזליה ידיתרע ־לא1

עשה וכך שכך חולי עליו לבא יש בדין
 דבריהם פי על ידינוהו למעלה שמא לחוש ויש עונותיו זמזכירין

 אותו דנין שכך זכות לכן חכרו אדם ידין לעילם שמצינו כמי
 קא סאי א״ל לאליהו אשכחיה דרבא בחגיגא חצינו וכן למעלה

 מאיר מרי בר רבנן דכזלהז מפומא שמעת׳ גמיר א״ל קב"ה עביד
 קליפתז אכל תוכו מאיר ר' לאליהו רכא א״ל מאחר תירה שלמד

 פיהם על רואה אתה הרי אוחי בני מאיר קאמר השתא איל זרק
 שיודע שאעפיי בדבר יש גדול וטעם למעלה נידונין שלמטה
 הדין חדת תרעומת מפני קידם לעשות רצה לא זכותו הקביה

 אני רוצה לזכות חבירז ידין"ארס לעילם להזכיר שהצרכתי ועל
 זכי למעלה אותו דנין שכך מהי לי שקשה שניב כמי לפרשו

 דבר על אלא לרעה או לטיבה נתכוון אם יודעים אין למעלה
 אדם אין הלב ומחשבות נאמר מעשיו מתיך ניכרת מחשבתו שאין
 על ומכסה כניו על מרחם שהקכיה ולפי הקניה אלא יודע

 לטובה שידונזהו עד לטיבה לדינו נותנת הדין מדת אין פשעיהם
 יהרהרז לא הזה בעילם שכרו לתשלום בא אם שאז מלמטה
 אס ואן לטובה דנוהו הם שגס הקניה של מדותיז אחר הבריות

 שידזניהו המקום בעיני טוב לפעמים לטובה מחשבתו היתה
 מגנשק המקטרגים ומך ןהדי תממד כסיתל לטיבה למטה

 מזליה איתרע ככר" שני כיוס לראשינזתאבל נחזור שהבאתי? דר*
 והילך• שמפרש מטעם להודיע צריך לכך תפלה אס כי חסר ואינו

 אפז מעליו והשיב בלבבך אחיך תשנא לא על שעובר זרע.בעיניו
 שאויבי כמו גדול צער לך שאין לקה שהרבה למעלה אותו שידונו
 הזהירו אחיך את תשנא לא ומשום מפלתו על שמחים האדם
:הדברים חילון החטא לו יגרום שלא שלמה

 כשיש פרת רנה סהדא כמערבא חיטרא רב אמי אבין א״ר
פרת גדיל פרת שנהר עדות ישראל בארך חטרא

 יודעים גדול פרת נהר רואין בבל וכשבני לבבל ישראל חארך משוך
 שפרת אעפ״י אחיהם על ושמחים גשמים ישראל ארך לבני שיש

 נמשך גשמים רוב דעיי ייל סיס ישראל לארך מבבל והולך מושך
■ שטה .כבל כלפי למעלה

 בזוחלין תטהרין המים אין אדשחואלדאת' !"שמואל ופליגא
בהם הטזנלין יכלים אדם מטהרין אין

 תשרי כיימי פרת אלא ולטבזל למקוה להמשיכן וצריך זחילתן דרך
 על מעיין תורת ויש עליהן הזוחצין ורבו הגשמים שחדלו

 מפרשים ויש .הגשמים מימי שגדילין ל“ס אלמא המושכין הנהרות
 להיות בהם נוטפים שיתבטלו כזיחלין מטהרין שבתוכן הנובעין שאין

 עי' )ח״ה תיל • ז"ל הרי׳ך שבהן הזוחלין בשביל בהם טובלין וזכה זב
 באשבורן מטהר זתקזה בזזחלין מטהר המעיין חלק אך כאן( כהי־״ן

 שמימיו מעיין חי בתוסע' דתניא טהור אשבורן כשעשאו מעיין אכל
 הימים כל נמי ותנן באשכירן מטהר והייחיבו עליו וריבה מועטין
 מקוה דממעטי׳ טעמא והיינו באים הן ממעיינות והימים כייקיה

 משמע ולא אשבזרן משמע דמקוה מעיין ממעטינן ולא מזזחלין
אחד במקום כשהוא אלתא אחד מקום אל המיס יקזז דכתי׳ זזחלין
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עמיתך תשפוט כצדק

לזכות בירר ח לדון מצרה
 לדיין אזהרה הוא בפשוטו והנה, עמיתך, תשפוט בצדק טס יט, )ויקרא כתוב
 ל.( )שבועות חז״ל אבל ידו, מתחת צדק דין להוציא שניתן כמה עד להשתדל

 זכות. לכף חבירו את לדון חייב שהוא אדם, לכל אזהרה גם שהוא פירשו
 וחינוך קעס )מציה המצות בםפו־ ]עיין גמור עשה מצות שהוא ביארו והראשונים

יח([. )ג, תשובה בשערי וגם רלה( )מציה

 מעיקר שמחוייב מה יש כי פרטים, הרבה מצוה, בכל כמו זו, במצוה ויש
 חייב אלקים ירא שהוא במי לדוגמא, טובה. מרה משום שחיובו ויש הדין,

 באדם משא״ב לחוב, יותר נוטה כשהדבר אף זכות לכף לדונו הדין מעיקר
 מהדין חייב השקול ספק הוא הנידון אם רק בינוני, כאדם אותו מכיר שאתה
 בל על ישאר לחובה יותר נוטה הדבר אם אף טובה מרה ומצד זכות, לכף לדונו
 זכות לכף יכריעו ספק הדבר אם מהותו, מכיר שאינו מי ואפילו בספק, פנים
 )כלל חיים חפץ בספר זה בכל ועיין ולגנות[, לחובה לדונם מצוה ברשעים ]אבל

ז(. סעי׳ ג,

זכאי יהיה שחבירו לרצות
 ]מן אותו דנין זכות לכף חבירו הדן ת׳ר :<0ק )שבת בגמרא איתא והנה
 ח״ו האם בזה, מרה כנגד מרה ענין שייך דמה מתמיה, והדבר לזכות. השמים[

 הוא זכות לכף חברינו את לדון מצווין שאנו מה דהא שמיא, קמיה ספיקא איכא
 אם לנו ברור שאין מעשה שעשה וכנון ספק, של מקום שיש משום רק לכאורה

 הספק לברר צדדים לחפש צריכין ואנו לרעה, או לטובה היתה כונתו אמנם
 ואיך ופנימיותינו, מצבינו ויודע ולב מחשבות בוחן הלא הקב׳ה אבל לזכותו,

לזכות. דיון ית׳ אצלו שייך

 שאין זו, במצוה עמוקה יותר והבנה גדול, יסוד מזה למדים אנו אמנם
 לקנות חייבים שאנו היא המצוה יסוד אלא ספק, של המצב משום דוקא המצוה
עד הוא הזו, המרה לקנות והחיוב זכאי. אדם יהא שחבירו והחשק הרצון

h ?01 * חיU׳־,
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 באמת, - זכאי יהיה שחבירו מאד ולרצות לצפות שלו, הנפש מכהות שיעשה
שמיא. כלפי גם אלא בעיניו רק ולא

 ממדה יוצא פועל הם מסופקים במעשים הכרעה של הנ״ל המצוה ודיני
 שישתדל מסופק מעשה שכשרואה יוצא זו שממדה משום בה, שמחויב זו טובה

 שאפילו יסובב ומזה זכאי. ישאר שהלה כדי הזכות, צדדי למצוא פנים כל על
 ולפרשו כסניגור הרצון'להיות עם ישאר ישר, אינו סוף כל שסוף כשנראה

 לעצם זה דבר נצרך שלא יתכן כי )ואם חבירו, של בזכותו שרוצה משום לזכות
 המצוה, ושורש יסוד ודאי זהו אבל אופן, בכל מתקיימת והמצוה העשה, קיום

זבות(. לכף דן של בהמדה ונכלל

 להצדיק חפץ שהוא ידי שעל מדה, כנגד מדה בזה שייך כי מובן זה ולפי
 זכאי, יהיה שהוא מאד ירצה כביכול הקב״ה כן כמו אחד, בכל זכות ולמצוא

 זה ואין חבירו, של בזכותו לראות שלו הרצון בעד לזכות, שיכריעו בשכרו ויזכה
 מדה. כנגד מדה של ה׳, במשפטי ישר מהלך אלא וויתור, דרך על

חבירו בצדקת לרצות
 לראות שרוצה ההרגשה שיקנה הוא המצוה ויסוד דכלל מזה, אנו ולמדים

 מגונה, או רע דבר איזה חבירו אצל שימצא כלל רוצה ואינו טוב רק חבירו אצל
 שלא נראה ריהטא שלפום דבר איזה רואה שאם ממילא מסתעף שמזה אלא

 זה ובשכר לטוב. ודבריו מעשיו ויפרש להצדיקו, חשבונות מיני כל יעשה כהוגן,
 הנהגה של שלו דרכיו על ויעבור בדינו, ולהצדיקו לזכותו כן גם ירצה הקב״ה

ס״ד(. סוף ישרים מסילת )ועיין זכות של בהנהגה וידונו במשפט,

 עמנו במשפט תבא "אל הכיפורים ביום מתפללין שאנו מה מובן זה פי ועל
 תוכן מובן אינו לכאורה אשר .p קמג חהליס )מיין חי" כל לפניך יצדק לא כי

 האיך אבל ממשפט, ויפחד שירעד לאדם הוא וראוי נכון אמנם אם כי זו, תפילה
 וותרן הקב״ה האומר כל p )ג־ק אז״ל הלא במשפט, יבוא שלא שיתפלל שייך
 עם לדקדק משפט עושה שאינו זו, טובה מדה ידי על אולם, חייו. יותרו הוא

 )ר׳ה חז״ל ביארו זה דרך ועל משפטו. על יעביר הקב״ה מדה כנגד במדה חבירו,
 הפירוש אלא וויתור, כמו נראה זה גם והלא פשע, על ועובר עון נושא מדת יז.(

פשע. על שעובר למי עון, נושא למי שם, שאמרו כמו הוא

 מקיימים שלא רק ולא בזה, הנכשלים הרבה יש הרבים בעונותינו והנה
מרוצים והם להיפך, שנוהגים אלא לזכות, חבריהם מעשי להטות המצוה,
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 רק לראות משתדלים ה׳ עבדי אבל רח״ל. לאיד ושמחים חבירם תקלת לראות
 ולהשתדל בעצמו, מאד להתחזק צריך כן ועל בחבריהם. שבח של דברים
 כשר, אדם של תקלה דבר שום על לשמוע רוצה שאינו והרצון ההרגשה לקנות

 מאד, השכיח דבר שזה נראה לב, ובשימת חכם. תלמיד הוא אם שכן וכל
חבירו. תקלת עם ליפגש

 מעשה איזה על צער או אדם על קפידא איזה לאדם שיש פעם כל כי ודע,
 דן לא הנהגתו, על אותו דן כאשר שמקודם על נענש הוא כי הוא הטעם שלו,
 של והצער שהרוגז קפידא, של בההרגשה נענש הוא ועכשיו באמת, לזכות אותו

לחובה. אותו דן אשר על עונש הוא הקפידא

לזכות הדיון
 כמה ונציע לטוב. חבירו מעשי לדון יכול האיך ואופנים דרכים הרבה ויש

 עמו. ונימוקו בגו דברים יש אולי עמו, הדין אולי - א יחשוב, לדוגמא, מהם
 או לידו בא בשגגה אולי - ג חושב. שהוא כמו כלל המעשה היה לא אולי - ב

 לנו. ידועה בלתי סיבה מאיזה הוא אנום אולי וביותר - ד האיסור. חומר ידע לא
 בשעת נתפס אדם אין טז:< )נ״נ חז״ל אמרו וכבר גדול, בצער שרוי היה אולי - ה

 האדם לפסול אין אבל אופן בשום המעשה את להצדיק אין אם אפילו - ו צערו.
כך. משום

 טינא או קפידא לסלק כדי רק החשבונות לעשות אין כי לזכור, צריך והעיקר
 באמת שיהיה כדי הוא זכות לכף לדון המצוה שיסוד כאמור אלא עליו, לו שיש

באמת. זכאי שיהיה ותכסוף תרצה כך ואחר בעיניך, הפחות לכל זכאי, האדם

 את תדין אל ה< נ, )אבת באמרם זה בענין כללית עצה לנו נתנו כבר וחז״ל
 אפשר אי כי למצבו, אתה כשתגיע הפירוש ואין למקומו. שתגיע עד חבירך

 שתגיע הפירוש אלא למדרגתו, מדרגתו ובין לאדם אדם בין כלל להשוות
 הרוחני, במצבו מקומו מהו ולברר לצייר היינו פלוני, של ולמדרנתו למקומו
 אתה וגם מאד, גדול נסיון הוא אצלו כנסיון, נראה לא שלעיניך זה נסיון שאולי

 פוסק אתה האיך כן ואם כלל, בו לעמוד יכול היית לא זה רוחני במצב היית אם
עולה. בעל שהוא עליו

 חי אחד כל שהלא חבירו, של מצבו לצייר מאד שקשה היא האמת כי ואם
תירוץ, זה אין אמנם חבירו, של והרגשיו מצבו מכיר ואינו שלו ובמצב בהרגשים
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 לרובו רשות לך אין בן אם חבירך של מצבו ומרגיש יודע אינך אם אדרבה, כי
כלל.

מצויות ההזדמנויות
 אם בעיניו מוצדקים להיות יכולים אדם בני מעשי רוב זה, חשבון ולפי

 יכול תמיד חבירו, מעשי את להצדיק באמת ירצה אם כי כך, לחשוב מתרגל
 חמדה מחמת רק הוא אחרים מחייבים אנשים שאכן ומה זכות, עליהם למצוא
 בכל שרואה אף באמת כי לאיד. לשמוח והרצון חבירו בקלון מתכבד של הרעה

 עליהם ולמצוא לבקש זו, בדרך ישתדל אם אדם, בני אצל עולות וכמה במה יום
 יותר שאז בך שפגע לך, נוגע הדבר אם וגם גדול. בזכות ויזכה ימצא, זכות,
 אגרא צערא שלפום ויחשוב עצמו על יתגבר מקום מכל זו, מצוה לקיים קשה
(.1מ ה, )אגוח

 בנן צעיר, אדם איזה ליד לפעמים עובר אני אם לדוגמא. דברים כמה וניקח
 גדולה, עולה הוא ולכאורה עונה, אינו והוא שלום לו נותן ואני קדושים, של

 לחשוב, יכול אני אמנם ו:(. ברכות עיין בזה, יש איסור )וגם ארץ דרך לו שחסר
 לזה התחנך לא הוא סיבה מאיזה אבל בזה, מתחנך היה בקלם לומד היה דאם
 אפילו ואולי במקראות ודרושים פירושים עמו למדו אולי אחרים, לדברים אלא
 כל אינו לגביו הרי כלל לזה נתחנך שלא מכיון פנים כל על אבל הזוהר, ספר
חובה. כך

 חובה כן גם שהוא בו, שלמד ספר למקומו מחזיר אינו שאחד כשרואה או
 זלזול שרואה מה וכן לזה. נתחנך לא שהלא עליו גם יחשוב מקום מכל גדולה,
 תפלה, עיון מעלת מהו כלל יודעים אינם פשוט שהם לחשוב יש בתפלה, העולם

 אדם בני לראות זכו לא וגם אלו, דברים שהדגישו בישיבה ללמוד זכו ולא
 האיך רבותי אצל ראיתי אני הן בראש. נכבד מקום אצלם תפס התפילה שענין

 ריכוז רוב מחמת בלטו בצדעיהם והעורקים תנועה, בלי עמדו תפלתם שבשעת
כן. ראו הרבה לא אמנם המחשבה,

 ימחה שהקב״ה ירויח וגם עשה מצות יקיים גם הרי בזה, יתרגל אם כן, ואם
 בישראל, תורה להרביץ שרוצה למי גדולה מעלה הוא ובמיוחד שלו. עבירות
 בזה כן על כי זכות. לכף תמיד התלמידים את לדון רחב לב לו שיהיה שצריך
 לגבי גדול חסרון הוא קפידא בעל שהוא מי גיסא ולאידך התלמידים, עם יצליח

ישיבה. וראשי תורה מרביצי



קכה / עמיתך תשפוט בצדק

 לראות השרשי וחשקו הכללי ברצונו פרט רק הוא זכות לכף הדיון וכאמור,
 ולהוכיחו עליו להשפיע יכול שאם לבו אל ישים ומזה וזכותו, חבירו בטובת
 עליו יתפלל ובודאי להטיבו, האיך וישתדל מחשבות ויחשוב כן, גם זאת יעשה
זכאי. שיהא

 כאמור הוא שיסודו עמיתך תשפוט בצדק של זו ובמצוה במרה נכלל זה כל
 מדברים, אנו אין ברשעים אמנם חבירו. בצדקת רוצה להיות המרה מכה

 באיזה שנכשלו כשרים באנשים רק לגנותם, צריך ולכן הרע לשנוא שמצוה
וכנ׳ל. כשלון ספק רק כשהוא שכן וכל פרטים,

עובדה:

 ללמד יחפש הבאים, השבועות במשך ביום אחת פעם
טוב, כאינו בעיניו שנראה דבר איזה על חבירו על זכות

 יזהר וביותר הצדיק. את להצדיק שרוצה המחשבה עם
 תלמיד ראית אם יט.( )ברכוס שאיתא וכמו חכמים, בתלמידי

ביום. אחריו תהרהר אל בלילה עבירה שעבר חכם

כ ועד - עמיתך תשפוט כצדק

בביתו המצוה קיום
 לכף ולדונו חבירו את להצדיק והרצון תשפוט, בצדק של זה ענין הנה

 עם בבית ביותר הוא בזה הנסיון מקום עיקר אבל כשר, אדם כל עם נוהג זכות,
 על רסן קצת ומחזיק מחביריו האדם מתבייש ובשוק המדרש בבית כי ביתו. בני

 מלהתנהג קצת מונעו וזה מכובדים שיהיו והנהגותיו דיבוריו ושומר עצמו
 הזדמנויות יותר הרבה בביתו יש וגם כבודו. כל מאבד בביתו אבל בקפידה,

ביתו. בני עם זו במצוה כראוי להתנהג מיוחד וחינוך התרגלות וצריך לנסיעות,

 לתת קשה אמנם בבית, בזה להתנהג איך עובדה ליתן צריכים היינו ובאמת
נסיון. בשעת שלא עצמו להכין הוא בזה להתרגל והדרך נסיון, לשעת עובדה



אורה שערי / קכו

 ההרגשה לקנות להשתדל צריך כי א( נועד שגיאתו >מה לזכור הוא והעיקר
 ולמצוא בה לראות זה ומשום זכאית, באמת תהיה אשתו, זו שביתו, והרצון
 להביט שיוכל במצב תמיד שיהיה וצריך שבח. ודברי טובים דברים רק אצלה

 על רק לבו ושם בעיניו חן נשאה שאז כלה, שהיתה בשעה כמו אליה ולהתייחם
 לדעת ירצה עכשיו כן חסרונות, איזה על כלל לידע רצה ולא הטובים, הדברים

ידעם. לא כאילו יהיו והחסרונות המעלות, ,רק
i -י• ... י, •י - : י . י• י•'•..- i •-״. 1

בביתו לזכות הדיון
 לכף לדונה יוכל וכיצד איך לביתו, ביחס מיוחד באופן בחשבון להביא ויש

 עוד יש חבירו, את לזכות במה לחשוב שיש המחשבות לכל נוסף כי זכות,
 להתבונן צריך וכאמור, אותה, לזכות כדי בהם לחשוב שצריך חשבונות הרבה

 קשה דבר איזה מפיה תפלוט דריתחא בעידנא אם שאז נסיון, שעת קודם בהם
 ויצדיק מלבו יסירם נגדה, טענה מקום איזה לו יהיה או חריפה, אמירה או

מעיקרא. הצדיק

 >שנמ אז״ל כבר כי חובה, לכף דבר בשום אותה לדון כלל אפשר אי ובאמת

 בבל וגם שלהן, והבנה שלהן, בטבעיים והיינו הן, עצמן בפני עם נשים סג.(
 וחוגים שונות עדות בין בהנהגה חילוק יש שאם ויתבונן שלהן. החיים הילוך
 בן בין החילוק גדול יותר הלא לליטוישע, חסידישע בין למשל כמו שונים,
 יש והעבודה, התורה בעסק בעיסוקך, שלך לזכור צריך וגם תורה. לבת תורה

בביתה. לבדה החי׳ הבית עקרת היא אבל המדרש, בבית כערכך חברים

 עד חבירך את תדין אל של הכלל ביותר ביתו באנשי שייך כן, על כי
 הדרגא פי על חבירו את לדון שהוא שפירשנו ה(, נ, )אגיש למקומו שתגיע

 ולהיכנס כן, לצייר מאד קשה דבר כי ואם שלו, והמרות הרוח והמצב הרוחנית
 כלל, אותו לדון לך אין לזה שתגיע עד כן אם אדרבה הלא חבירו, של מצב׳”ל

 כי בודאי הלא אותה, לדון בא כשאתה ביתך, ובמיוחד הכל. את להצדיק ורק
כלל. אותן מכיר אינו האיש אשר מצבה, בקביעת שמעורבים רבים דברים יש

במיוחד להחשיבה
 מרגישה שהיא מכיון בעצמה, דרגא נחותת לחוש עלולה היא ולדוגמא,

 בדברים עוסק מעם, ומורם נכבד אתה שכן תורה, של הכתר לה שחסר
פחותים, בדברים עוסקת כאילו לה נראה היא ואילו עולם, של ברומו העומדים



קבז / עמיתך תשפוט כצדק

 בת כשהיא בפרט ושפלים, בזוים הנראים בדברים ומהם מאד, קשה עבודה
 סיפוק לחוש יכולה היא האמת שלפי בוודאי אמנם ואם כשרון. ובעלת טובים

 ידי על ברוחניות גדולות למדרגות לעלות וגם תפקידה את ממלאה שהיא במה
 חיות של האוירה את לה ואין לבדה, הכל לעשות צריכה היא אבל עבודתה,

 של מלחמתה רוח עם התלמידים, ובפלפול חברים בדיבוק המדרש בבית שיש
 עם ובאה משכלת אשה היא אם ובפרט בעבורה, הדבר קשה ומאד תורה,

 יותר היא שאיפותיה, נתמלאו שלא לה נדמה הזמן ובמשך עלייה, של שאיפות
מאוכזבת.

 באופן לכבדה חייב אלא עליה, זכות ללמד שמחוייב רק לא אדרבה, ולכן,
 לה וליתן עבודתה, חשיבות לה להראות איך מיוחדים אופנים ולהמציא מיוחד,

 המסורה מחזיקה ושהיא עבודתך, ובכל בתורתך מלאה שותפה שהיא ההרגשה
 הערכה לה שיש להרגיש וצריכה הבאים. לדורות אותה ומעבירה ישראל, בכלל

 מכיר שאתה ושתדע נותנת, שהיא העזר כל בעד שלך הטוב הכרת ואת מצידך,
 בצדק של מהמצוה מסתעף זה כל אשר תפקידיה, במילוי חשיבותה את ויודע

עמיתך. תשפוט

 נסיון, בזמן שלא ולהכינם אלו למחשבות לב לשים צריכים וכאמור,
 ליכשל, עלול נסיון שעת כשיגיע הרי כן, יעשה לא שאם למכה, רפואה להקדים

 בזה, מחונך כבר אם ואפילו גדולים. במכשולים ופעם קטנים בדברים יכשל פעם
 בזה ולהתבונן עוד להעמיק וחייב עבודתו, תמה לא עדיין שבח, דברי רק ורואה
קטנים. או גדולים דברים מכמה עין מעלים שהינו להיות יכול שעדיין יותר,

 לב לשים בלי עצמו, על רק ולחשוב חייו כל לחיות יכול התבוננות ובלי
 כלפי מחיוביו לגמרי דעתו להסיח יכול זה ידי ועל עמו, הנעשים החסדים מכל

 דעות חילוקי אלו היו אם גם כאלו, במחשבות לחשוב עצמו יכין אם אבל ביתו.
 כי ודע, גדולה. והצלה זכות לו יהיה אז שאירע, מה כל על יוותר שונים, בענינים

 אבל למעשה, אלו דברים שיגיעו עד זמן יקח ועוד בעצם, וותרן אינו אם אפילו
הזו. בזכות זכה כבר לזה, להגיע רצון מתוך אלו, חשבונות עשה אם פנים כל על

עובדה:

 להבחין שלם למעוט יחשוב בלילה, הביתה חזרתו בדרך
נסיון איזה יהיה שאם ויחשוב בביתו. שבח דברי רק ולראות



אורה שעריי / קכח

 בזה שיקיים ויחשוב אופן, בכל אצדיקה חובה, ראיית של
 המצוות כל הלא הדבר, קצת קשה אם ואף זו. עשה מצות

 שאף נפלא זכות לו ויהיה מזה ירוויח ועוד בקלות, באים לא
 זכאי, אינו אם גם למקום, אדם שבין בדברים שלו, בענינים

 לכף אותה שדנת וכשם אותו, ויזכה דינו על הקב״ה יעבור
קנו:(. סגת זכות לכף מהשמים ידניהו כך זכות

1 i- 1׳ j i: (

א תשלי שמיני / ח רשמיי אייר / תשמייז אייר

- ג ועד - עמיתך תשפוט בצדק

חבירו מעלת לראות
 לכף ידינהו המקום זכות לכף חבירו את הדן ת״ר קכז:( )שנת בגמרא איתא

 ואיך מדה, כנגד המדה כאן מובן אין לכאורה כי לעיל הקשינו וכבר זכות,
 לדונו צריך כן ועל בחבירו האמת יודע אינו הוא שהרי לזה, זה לדמות אפשר

 זה ענין שמיא כלפי שייך ומה עליו, האמת יודע הקב״ה כן שאין מה זכות, לכף
זכות. לכף שידונהו

 לחבירו, שיש הזכות לראות וההרגל ההשקפה שכשיקנה הוא, הביאור אלא
 יתנהג כך אז בעיניו, זכאי חבירו שיהא שרוצה משום שלו, המעלות להחשיב

זכאי. ויעשהו כצדיק אותו וידון שלו, במעשיו מדה כנגד מדה הקב״ה עמו

 יסודה כי טס, יט, )ויקרא עמיתך תשפוט בצדק של עשה בהמצות נכלל וזה
 כי ויחשוב זכות, לכף ישראל בן כל שישפוט מחויב דיין, רק לא אחד, שכל הוא
 בן בכל שיש והצדק המעלות ויחשיב שיכיר והיינו צדיק, התואר לו ראוי

 בכלל שנכלל כל חביריו, שכיניו, קרוביו, אשתו, - כולם את כולל וזה - ישראל
עמיתך.’



קכט / עמיתך תשפוט בצדק

 הבינוני לדון צריך ספק שבמקום הדין, מעיקר שמחויב מה גם ולהאמור,
 מוכרח שהוא ומפני היא, כך המציאות שבודאי מפני חיובו אין זכות, לכף

זכאי. יהיה שהלה רוצה שהוא מפני להיות צריך אלא כן, לשפוט

 כשאינו אפילו אלא עמך, הנהגתו על אותו דן כשאתה מיבעיא לא ולכן,
 ללמד צריך שיכול כמה עד אדם, בני של מעשיו ראה או שמע ורק לך, נוגע
 רק כלל, אותו מכיר אינך אם שאפילו הוא, דברינו עיקר אמנם עליהם. זכות
 "צדק', של חיובית דעה יהיה עליו שדעתך צריך עמיתך, שהוא לבד זה מצד

בצדקתו. ולחפוץ חשיבותו להכיר

 הוא האדם שטבע זה, כנגד האדם בטבע גדולה נטייה שיש לדעת וצריך
 לגבי ואילו בעצמו, מעלות ולחפש עצמו, ולהגדיל תמיד, ומעשיו עצמו להצדיק

 חסרונות בו ומחפש ומעשיו, מעלותיו ולהקטין להאשימו מחפש יצרו חבירו,
 הם אלו, בענינים אדם בני מחשבות של דרובא שרובא לומר, שניתן עד ומומים,

התורה. כרצון שלא

בן־ישראל מעלת להכיר
 אמנם כי בזה, להתחנך גדול צורך ויש גדולה, עבודה עלינו מוטלת כן, אם

 זכות, הכף את לחבירו ליתן הרבה להתרגל צריך זו במצוה לזכות כדי
 לא ובדומה, טובה מדה מעלה, איזה בו רואה ואם שיכול. כמה עד ולהחשיבו

 שרק כמה עד ולהגביהו חבירו את לרומם כדי להגדילה, אלא להקטינה יחפש
 מעורון זהו כלום, לו שאין מאז עליו וחושב מכבר אותו מכיר שהוא ואף יכול.

מעלותיו. לחפש להתרגל וצריך היצר,

 יהודי והינו ישראל, אמוני משלומי שהוא זה ורק כלל, מכירו כשאינו וגם
שלו. המרובות המעלות בגלל להחשיבו ויש צריך, ומצות, תורה שומר

 ידי על הוא זכות, לכף ואחד אחד כל את לדון זו למדה להגיע והדרך
 האדם הקב־ה ואצל אלקים, בצלם נברא הוא הלא ויחשוב כל, קודם שיתבונן

 גם כן אם וכר, אדם חביב יח( ג )אנוח ששנינו וכמו אלקים, בצלם שנברא חביב
 שמחויב צדק של פרט כן גם וזהו לנו. חביב להיות צריך ואחד אחד כל אצלנו

 פניו, על כשמסתכל ובפרט שבקרבו, אלקים הצלם מעלת פי על אותו, לשפוט
 כדי גדולה התרגלות שצריך ורק שעליו, אלקים הצלם מעלת להכיר חייב

זה. על לעמוד



אורה שערי / קל

 לקנות וצריך מרובות, מעלות של רושם יש אדם כל של פניו על הנה כי
 בתואר נכללות רבות מעלות כן על כי ביותר, הנעלה באופן להכירם, ההרגל

 רושם יש פניו ועל הנשמה, של אורה ומתנוצץ מאיר שמפניו אלקים, צלם של
 מהם משתקפת כן וכמו והיושר, הצדק ומעלת לגדלות, ושאיפה רוממות, של

 שבו, אלקים בהצלם נכללים כולם אשר שבלו, וגדלות ה׳, בעבודת מדרגתו
 אם אף מקום ומכל טוב. הבי באופן לפרשו וצריך עליו, ומגלים מראים והפנים

 צריך כבר הוא מקום מכל פניו, מראה פי על מכירו ואינו בזה התרגל לא עדיין
שיכול. כמה זה משום להחשיבו

 ולכן למקום, בנים שנקראים ישראל חביבין )שם( באבות איתא לזה ובנוסף
 צריכים אנו גם מישראל, ואחד אחד כל מחשיב שהקב״ה כמו זה, בפרט גם

 הקב״ה. אצל חביב שהוא ולחשוב ישראל, בן כל אצל זו מעלה להכיר

ישראל קדושת
 עם כי 0 ז, )מרים שכתוב כמו קדוש, דבר כעל עליו להביט צריך ועוד

 קדושה לו יש ראשית כי ישראל. לבן יש קדושה והרבה אלקיך. לה׳ אתה קדוש
 נתקדש לזה ובנוסף נוראה, קדושה המקנים הק׳, האבות זרע בהיותו בתולדה,

 שמע, קריאת מכל קדושה, יותר לו ניתוסף מצוה ומכל שעושה, המצות ידי על
ממנו. נאבד ואינו יותר, מתקדש הריהו שבת שמירת מכל תפילין, הנחת מכל

איתא, (3 יט, )וקרא תהיו קדושים הפסוק על ט( כד, )יקר־ר רבה ובמדרש
 הרי מקדושתבם. למעלה קדושתי אני קדוש בי לומר תלמוד כקדושתי יכול

 שיש עד ית׳, בקדושתו כביכול הוא הישראלי איש שקדושת אמינא חוה שהיה
 כה ישראל בן קדושת כן, על כי למעלה. שקדושתי לרבות )לדרשה( לת׳ל צורך
 ממלאך חשוב יותר יהודי וכל להעריכו. מושג שום לנו שאין עד ועצום, גדול
 על היה וזאת מחניים, המקום קרא אבינו יעקב כי p לב )כראשית ומציגו ה׳. בעיני

 המלאכים, ומחנה משפחתו, ואת אותו הכולל שלו, מחנה היינו מחנות, הב׳
 בסיבת באו שהמלאכים שהכיר מזה מאד התפעל כי "מחניים', זה בשם וקרא

העיקר. שהם משפחתו, ושל שלו המחנה

 בצדק מצות בכך ולקיים חבירו את להחשיב האיך עבודה דרך לנו יש כן אם
 השורר הליצנות ממרת להשתחרר צריך לזה, להגיע כדי אמנם עמיתך. תשפוט
נוהגים זו ובמדה גדול, שהוא מה כל להקטין הוא הלץ שמדת כלל. בדרך ברחוב
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 גדלות להכיר ובמקום המעלות. ומבטלים חסרונות מחפשים האדם, בני כל לבטל
 על מסתכל מעלה, של פגים דמות כעין פניו בתואר ולראות אלקים, הצלם

 על ומביט עמו, ובהתנהגותו במחשבתו מערכו ומפחיתו ודם, בשר שהוא שפלותו
ה״ו. חיים בעלי משאר אחד לכל דומים פניו היו כאילו האדם צורת

 כמו גדולתו כפי אותו העריכו שלא כאלו היו רבינו משה אצל ואפילו
 נטיה שיש צג:(, קידושין )ועיין משה אחרי והביטו שם( ונרש״י ח לג, )שמות שכתוב

 אבל העם, המון אצל רק זהו אך דבר, כל ולהשפיל לבטל באדם, רעה
אדם. כל ערך גדלות לייקר שיש כמה ומבינים יודעים אמת דבר על המשכילים

בפרטים התבוננות ידי על בזה החינוך
ולהעריכם אחד, לכל שיש פרטיות מעלות ולחפש לבקש צריך זה דרך ועל

 של טבעו כנגד זהו כאמור כי בזה, להתחנך כדי פעולות לעשות וצריך כראוי.
 מזה זה, בכיוון ילך פנים כל שעל שכלו לחנך בזה התחלה יעשה ואם אדם.
פרטים. לפרטי גם לב לשים הלאה ימשך

 בל מלבד כי להחשיבו, מקום או ענין איזה אחד בכל למצוא יש כן, ועל
 גדלות כמה יודע מי שלו, הפנימיות יודע איני הלא לחשוב, יש כן נם האמור,
 ממנו, תיצמח גדלות כמה לפלוני, יש עתידות איזה יודע מי וגם בקרבו. טמונה

 בסלבודקה, בהיותי זכורני הן זו. בחשיבות להסתכל יש קטן ילד על אפילו ולכן
 חישב מי ט׳, כבן ילד שם והיה שוויי, משפחת משפחה, עוד התגוררה שלנו בבית

 בצעירותי שלי הכנסת בבית וכן מפורסם. ישיבה לראש יהיה הוא שלעתיד אז
 בל כן וכמו זצ־ל, ניפטר כהרב יתגדל שהוא חושב היה מי צעיר, בחור שם היה
הדור. מגדולי כאחד ויגדל יצמח שאולי זה, מטעם גם להחשיבו, צריך ילד

 יש ואחד אחד לכל כי בילדיהם, ליזהר האבות על יש טעמא מהאי וכן
 הבנות, ובן "גדולים', עם עוסקים שהם לדעת צריכים וההורים גדלות. של אוצר
 זכותם אשר וחשובות גדולות למשפחות הורים יהיו אולי אמהות, יהיו הם הלא
 להעלות צריך עמהם, במגע וכשבא אדם, בני אל ביחס כן ועל לשער. אין בזה
שלהם. והיכולת העתיד בגלל גם אותם להחשיב צריך אשר החשבון על

 הבעל בטבע בי ערכה, ולהגדיל רבה בהוקרה אשתו על להסתכל צריך וכן
חכמים מהתלמידי כאחד ואיננה בתורה, עוסקת שאיננה מביון כי לחשוב



אורה שערי / קלב

 הרי תורה, בן של ומלבוש ופאות זקן עם פנים הדרת בעל איננה וגם שמביר,
 להיפך, לחשוב צריך כי האמת אבל ערבה. מבטלים כלל בדרך לב, משים באין

 ובמה התורה, בזכות הלקה גדולה כמה יהודי, כל של הגדלות כל מלבד שהרי
 בחסד. היום כל עוסקת שהיא שלה, בתפקיד עומלת שהיא בזה לשבח ראויה

 הזן ה׳, בדרכי הולכת היא ובזה משפחתה בעד הסעודות מכינה שהיא מה כגון
 וכזה ילדיה, גידול של חסד וכן בביתה. האשה כן בשר, לכל לחם ונותן ומפרנס

 "צדק" ראיית של הזה החיוב לקיים כדי מעלות בעוד להתבונן להוסיף יש
קודם. קרוב הקרוב ובפרט עמיתך, כל של והמעלות

ובפרט בכלל והרבים היחיד מעלות
כגון מכבר, אותם מכיר שהוא אלו כל על גם להתבונן צריך זה דרך ועל

 ומכיר יודע שכבר חושב הוא שעליהם שלה, נוהחברותות וחביריו, משפחתו בני
 כזו מחשבה כי הוא, כן לא אבל מעלות, בהם לראות להוסיף מה ואין אותם

 בעניניו, רק היום בל ולהתעסק עצמו, על רק לחשוב לאדם שיש מהרצון נובעת
ומעלותיהם. הקרובים מחביריו דעתו ומסיח

 כמה לראות והיינו לזכות, אחד כל לדון כשיתחיל כאמור, כי האמת אבל
 בזה, מהלך ההרגל ידי על וכשיקנה מעלות. הרבה לראות יתרגל הם, מוצדקים

 להכיר יתחיל ולדוגמא, זה, דבר לקיים לעצמו דרכים עוד ימצא כבר הזמן, עם
 או בשרון או עדינות כגון מיוחדות, מעלות להכיר האדם פני תואר על סימנים
 הוא אבות יחום גם הרי מסויימת, מעלה שום בהם מוצא אינו אם ואף גדלות.
מיוחדות. מעלות להם היו ואמותיהם אבותיהם אם גדולה, מעלה

 "עמיתך". בכלל סתם שהם אלו בל על כן לחשוב גם יגיע אליו ומהקרובים
 הרי חינוך, בלי אבל לב, ושימת התבוננות הרגל, רוב לזה נצרך כאמור אמנם

 לצאת לבו ישים כאשר רק כי עצמו, על רק וחושב בחשך הולך החיים כל
זולתו. מעלת להכיר יתחיל עצמו, ממעגל

 ישראל מבני ואחד אחד כל מעלת להכיר רק אינה הזו החובה ובאמת
 וכגון בכלליות, ישראל כלל מעלת על לב לשים צריך כן אלא בפרטיות,
 במצות המה זהירים וכמה מרומם, עם הוא ישראל שכלל האיך שיחשוב

 לחבירו, אדם שבין במצות או למקום אדם שבין במצות אם בהם, ומדקדקים
הרבה יש וכן הלשון, בשמירת האומות מכל יותר הם זהירים כמה וכגון
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 עולם על יתבונן ובמיוחד לארץ, בחוץ אף חדש לאבל שלא לדקדק שהתחילו
 ניתוספו ספסלים כמה רואים שאנו כפי ובכמות, באיכות בסדר הפורח התורה,

המדרש. בבית

 לראות, עיניו יפתח רק ואם אותו, מסייעין לטהר הבא לש:( )יומא אז״ל וכבר
 מצות יקיים בזה והמתרגל ימיו. כל אחרים במעלות הכיר לא כמה עד ישתומם

 יזכה ונם עמיתך, תשפוט בצדק של קיום לו יש כן שעושה זמן שכל בתדירות,
 בל על שכר לו יתן שהקב־ה והיינו זכות, לכף ידינהו שהקב־ה גדולה, לזכות

 מחשיב שהוא כמו בו שיש המעלות אותם בגלל אותו יחשיב שהקב״ה מעלותיו,
עליהם. שכר לו ויתן אחרים, עבורם

קלות. עובדות בב׳ נתחיל הקלים, מהדברים שאינו זה, בענין להתחנך כדי

עובדה:

 שאינו ומצות תורה שומר אחד יהודי יבחר יום בכל א(
 אלקים, צלם שהוא כגון מעלות, עליו ויחשוב אותו, מכיר

 כל ידי ושעל בתולדה, קדוש כבן, לה׳ חביב ושהוא
 כמה עד יודע מי וגם קדושה, עליו ניתוסף שמקיים המצות

 יגיע מעלות לאיזה יודע ומי בפנימיות, לו יש כחות
 בכלל שהוא עליו יחשוב אלו מחשבות ידי ועל לעתיד,
זה. בענין מחשבתו ירכז שלם למינוט הפחות ולכל "צדק".

 אחד כגון מכיר, כן שהוא סביבתו מאנשי אחד יבחר ב(
 בישיבה, או בכולל הקרובים מחבריו או המשפחה מבני

 כנ״ל בהם ויתבונן היטב, שיודעם פסק כבר שעליהם
 ויגלה רבות, מעלות בהם שיכיר עד תשפוט, בצדק לקיים

חדשים. עולמות בהם

השרד יהרו



שפגהנוראים הימים תפילת ביאורי

כצדיק האדם להגדרת - תפילה

 ומחותנו מצבנו את יקבע שהקב״ה לחיים" ב״זכרנו אנו מבקשים כאמור
 טובים חיים שנח מבקשים אנו כאשר ניחא הא מאוד, תמוה והדבר לצדיקים.
 אף ומאריך חסד רב שהקב״ה מפני היא הסיבה לכך, ראויים שאיננו אע״פ בגשמיות

 דרכיו, ייטיב אולי נוספות הזדמנויות לו ונותן הדין משורת לפנים האדם עם ומתנהג
 הוא הרי זכויות רוב לאדם יש אם נפשך: ממה לצדיק, שייחשב לבקש מה־שייך אך

רשע? הוא כאשר כצדיק להגדירו תפילה תועיל ואיך רשע, הוא לאו ואם צדיק

לזכות ידונוהו השמים מן - זכות לכף הדן

 מבטים של שונים אופנים יש האדם מהות קביעת על גם כי הוא, הענין ביאור
 אתכם ידין המקום זכות, לכף שדנתוני "כשם הגט׳ דברי הם לכך דוגמא שמים. בדין
 זכות לכף חבירו את לדון צריך אדם בשלמא לשאול, ויש קכז:(. )שבת זכות" לכף

 בשלימות, העובדות את שראה במקרה ואף לאשורן, העובדות יודע שאינו מפני או
 המעשה סביב הנסיבות את יודע שאינו או שעשה, במעשה חבירו כוונות יודע אינו

 האדם על יש ידיעה חסרון מפני דבר סוף שעשה, כפי לעשות אנוס היה בגינן שאולי
 העובדות כל את יודע בוודאי הקב״ה אך עשה. שכדין לזכות חבירו מעשה את לדון

זכות? לכף שידון הקב״ה על לומר שייך ומה והמצבים, הנסיבות
 המציאות כאילו המעשה על ידון שהקב״ה הכוונה אין שבוודאי היא, התשובה

 לדון איך שונים ומבטים אופנים שיש אלא לפניו, וידוע גלוי הכל הרי שונה, היתד.
 אחז״ל כזה דין שעל כלל, ויתור בלי הדין חומר בכל לדונו אפשר האדם, את

 ויעקב יצחק אברהם עם הקב״ה בא אלמלי הגדול אליעזר רבי "תניא יז.( )ערכין
 חטא כאשר כגון ברכות יותר לדונו ואפשר תוכחה". מפני לעמוד יכולין אין בדין

 לדרגות מתחלקים שהדברים ומובן - מושלם מזיד היה שלא בכך להתחשב במזיד,
 שהאדם נמצא זכות. לכף דן שהוא הקב״ה אצל נקרא וזה - הדין בחומר רבות

 אחד כל את שדן קשה אדם הוא ואם אותו, ידין הקב״ה מבט באיזה קובע בהתנהגותו
 אותו דן הקב״ה גם אז או לו, שעשה מה על לאיש מוותר ואינו ובחריפות חובה לכף

______________________________________________ הדין. רבחומ
 לו מעבירין מידותיו על המעביר "כל יז.( )ר״ה חז״ל מאמר לבאר יש זו בדרך

 ללכת שנותן מידותיו" על "מעביר זצ״ל דסלר הגרא״א מו״ר וביאר פשעיו", כל על
 אתו, לדבר בכלל אפשר אי כזו שבשעה אדם יש שכועס, אדם לדוגמא: מידותיו. ליד

 מסוגל הוא אך - רעות מידות לו ויש - כועס אכן הוא מידותיו, על המעביר ואילו
 ליד "ולעבור" אתו לדבר שניתן כך כעסו ולצמצם מידותיו ולהגביל להתאפק
 והוא הכל מהשני תובע אינו לגמרי צודק שהוא במקרה ואפילו מידותיו,

 מידה כנגד מידה מהשמים עמו מתנהגים אז - חלקי ויתור שמוותר אפי׳ - מוותר
החריפות. בכל ממנו תובעים ולא לו ומוותרים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס405 מס עמוד משה בן חיים פרידלנדר, א מועדים - חיים שפתי



חיים רינתשפד

 מרובות זכויותיו אם בכך תלויה כצדיק האדם של מצבו קביעת בעניננו וכן
 לפי אינו זה "ושיקול ב( הל׳ פ״ג תשובה, )הל׳ הרמב״ם שמבאר כפי אך מעוונותיו,

 ערן ויש עונות... כמה כנגד שהיא זכות יש גדלם, לפי אלא והעונות הזכויות מנין
 היאך היודע והוא דעות א־ל של בדעתו אלא שוקלין ואין זכויות... כמה כנגד שהוא

 לפי ולא המעשים איכות לפי הוא המשקל דהיינו העונות". כנגד הזכויות עורכין
 הרחמים ומידת הדין חומר עפ״י שונים באופנים אפשרית האיכות והערכת הכמות,

האדם. מדרגת קביעת תלויה ובזה יותר, או פחות
 מעשינו את ויעריך שישקול דהיינו ברחמים שידוננו מהשי״ת מבקשים אנו לכן
 באותה ברחמים עמנו מתנהג שהקב״ה הוא והכלל רחמים. של מידה באמת הטובים

 רחמים של מידות י״ג אמירת של הענין גם זה רחום. א־ל שהוא מכירים שאנו מידה
 אם יודע הקב״ה הרי קשה: ולכאורה עלינו, אותן שיפעיל מהשי״ת מבקשים שאנו
 שהוא שנכיר הוא שרצונו אלא כך, על שנבקשו בלי גם אותן להפעיל צריך ומתי
ברחמים. עמנו יתנהג ואז ברחמים שידוננו ממנו ונבקש רחמן

 תדון דהיינו החיים" בספר וכתבנו לחיים... "זכרנו הבקשה של פשרה וזהו
 תיקבע שמדרגתנו תהיה שהתוצאה כדי הטובים מעשינו על רחמים של במבט אותנו

החיים". ב״ספר הצדיקים בין

בחיים' חפץ 'מלך
 הכוונה אין בחיים" חפץ "מלך פ( עם׳ ח״ב, התפילות )פרוש יקר בר ר״י כתב
 חיים שהם אדם בבני הוא "חפץ אלא חיים, של העצם בשם בחיים חפץ שהקב״ה

 אותו עובדין "והחיים - שיעבדוהו שחפץ מפני - קיצם״ קודם מתים מכשהם יותר
 - להשי״ת עובדים שאינם מפני - מתים״ קרוין בחייהם אפי׳ ורשעים המתים, ולא

 כי ממש למתים הכוונה אין - יהללוי־ה" המתים לא דוד דאמר בפסיקתא הוא ״וכך
 שנא׳ מתים קרוין בחייהם שאפילו הרשעים "אלו - אלא מהללים, אינם בוודאי הם
 כורחך על החי, במות אחפוץ לא כי צ״ל היה ולכאורה - המת״ במות אחפוץ לא כי

 אלא הרשע במיתת אפילו חפץ אינו שהקב״ה הרשע, במות אחפוץ לא היא הכוונה
 וישוב ברשעו - הנפש מיתת - מת להיות שיפסיק דהיינו וחיה, מדרכו שישוב

 מן מתייראין הצדיקים "אבל חי. שוב ויהיה לנשמתו המתים תחיית ויעשה בתשובה
 לבבם בכל יום בכל - השי״ת את עובדים - אותו ומיחדין בתורה ועוסקים הדין

 אני ובקבריהם עדן, בגן חיים עץ תחת גדול בכבוד מרביצן אני כך ובמיתתן, בחייהן
 טובים וימים חדשים ראשי וכל שבתות ערבי כל מקבריהם ועומדין מנוחה, להם נותן

 נותן הקב״ה משכבותם". על ירננו ה( קמט, )תהילים שנא׳ לשמי ומרננים וזמנים
 שהנשמה מפני רק לא חיים" קרויים במיתתם "צדיקים כי להלל, המתים לצדיקים
 מסוימת חיות לגוף אפילו נותן שהקב״ה אלא רבותא אינו זה כי לחיות, נשארת
 גופם שאף לצדיקים ושכר הזדמנות חו וכו׳, שבתות בערבי ולשבח להלל שיכול

במיתתם". ולא בחייהם לא מהללים אינם רשעים "אבל להשי״ת. מהלל המת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס406 מס עמוד משה בן חיים פרידלנדר, א מועדים - חיים שפתי



>
 ׳ הנן תעשר אם הנך מעש שם שטו לשכן אשריבחר במקום

 חירושן זכיתם • בעתו דגני ולקחתי אשוב לכן של דע* לאו ואם
 לך אמרת׳ אני הקבה אמר שבל אר בטועה זתירושי לאו ואם

 אעלך לוי בן בא כיצד הא המבחר מן מעשרותיך מוציא שתהא
 שניפתח המובחר מן לך נותן אני מעש׳מןהסונחר לו נתת .אם

 הקטניות ומן החפוריוח מן לו נתת ואם ׳ הטוב אוצרו את "׳לך
 ובא ׳ ועפר אבק ארצך סטר את י• יתן של כסותו לן ליתן ל׳ *ש

 אמר אום סימון בר יהודה ר' ־ ונו׳ עטך חלקונחלה איןלו כי ־הלו׳
 אתה בחגיך ושמחת לן יש בתים בני ארבעה לך יש הקבהאת

 והיתום והנר הלוי בית בג♦ ד' לי יש ואמתך׳ואני ועבדך ובתך ובנך
 ואח שלי אח משמח אתה אם אחד בפכוק וכלן ־ של והאלמנה

 ואת שלי את משטח אני אף לך טובי׳שגתתי בימים בבית שלך
 ושמחתים קדשי הר אל והביאותים שנא הבחירה בבית שלך

רצון׳ יהי וכן אק תפלת" בבית

ושוטרים שופטים פרשת
חקיו ליעקב דבריו מגיד ושה ושוטרים £5110?

תורה־ דברי ן1* דבריו • לישראל ומשפטיו
 את הקנה נחן לא ׳ הדיינין אלו ומשפטיו ׳ מדרשות אלו חקיז

 למד אחה ומנין " בלבד לישראל אלא המשפטים ואת התורה
 לומר לישראל שאשור שישראלונו׳שישלהסעסקזהעםזה

 עשה שנילא בלאו עובר ושהוא שלכם לערכאות עמי לך לגוי
 נצטוו העולם אומו והלא הללויה• ידעום ופשפטי׳בל גו׳ לכל ק

ומשפטי׳ ומהו נח בני מצו׳שנצטוו משבע אתת שהיא הדינין על
 זכאי בן ובדק מעשה שנעו שכך הדין■ דקדוקי אלו ידעום בל

 ושלא אחד ובמין אחר בעד הורגים נח ובני תאנים בעוקצי
 ודיני ממונותבשלשה שחני לפי בישראל כן שאין -•-.כהתראהמה

 דרישה וצריכין • ונו באיש אחר עד יקום לא וכתיב כבג גפשות
 ומא״מ׳ן אותן מכניסין העדים׳ אח בודק׳ן כיצד זחקירה־

 שבוע באיזה יום באיזה חקירות בודקקבשבע היו ועוד ׳ עליהם
 אתם מכירין מקום באיזה שעה באיזה בכמהלחדש חרש באיזה
 ישראל בפרנסי מוצא אח וק ׳ בסנהדרין כראש בו התריתם אותו

 שנה מדי והלך כתיב בשמואל שלאנשחבחואלאעלידיחרין
 הרין ל אלא נשתבח לא דוד ואף ׳ ועם אל בית וסבב בשנה

 יהושפט ואף עמון לכל וצדקה משפט עשה ויהידוד דכת♦ כמה
 ולא בעושר ולא מלט בעסק׳ נתעסק לא במלכות שנתחזק ביק

 מהו ישראל על ויתחזק שנא בחן אלא אחר בדבר ולא בכבוד
 יי'ועור בדרכי ויגנהלבו ואום הדי׳נין את ומינה שנתחזק ויתחזק

 שהוא בו היח' רוח גסות מיהודה האשרים ואת הנמות את הסיר
 1 >>' בדרכי ^דודעץללכתרייניזעליה שמינה אלא ו׳גבהלבו אום
 לד״ניןראוב* ואום ־ ומשפט צדקה ושפרודרך"'לעשות שג

 עלהחיניןאלא שלאנצטוה משה ומה ׳ לאלחמהוא המשפט
 • וגום׳ חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה שנא יתרו שאל סמה

 שופטים שג סנהדרין למנו בחורה שנצטרנו אנו סנהדרין הושיב
 1ישר* על סנהדרין משה שהושיב ומנין עאכו לך חתן ושוטרים

 אלא נשתבחה לא ירושלם ואף ׳ וגו׳ חיל אנשי משה רבתי׳וינתר
 הדור הוא זה ואי וגו'׳ ב׳פ׳ך ננו׳ם שם לן ויצא שני י הדין ♦די על
 על אלא חרבהירושלם ולא תהדרבריבו־ שנ׳ידללא הדין זה

 על לך שהיה שם המהומה רבת השם טמאת שג׳ הדין קלקול
׳ וגו' ועתה בה ילין צדק משפט מלאת׳ וכתיב טמאת הדין ירי
 לא ירמיהו להם אט לכך משפטצדק׳ליןכה טהיתהמלאת׳ זע

 נכ׳איה מחטאת וכתיב ׳ וגו׳ תבל יושבי וכל אוץ מלכי האמינו
לעצמו נפרע שהוא הנה נשבע שעה נאותה • וגז׳ נהניה עונות

ק

 אלא לק ואין וגו׳ אביר ייענאוה האדון נאם לק שג מןהחינ׳ן
 אדאאב אביר אין עלי׳ לבית נשבעת׳ לק שג׳ שבועה לשק

 מהן להפרע בר אב נעשה שהנה ללמדן הרועים שנ׳אביר בד
 שופטיך ואשיבה אחריו כתי' מה ראה מדבר הכתו' שבדייגין מנץ

 * ליעקב דבריו ם,יד דוד אם' לפי׳ כבתחילה ויועציך כבראשונה
 הפרנסים אלו שוטרים הדיינים אלו שופטים ושוטרים שופטים
 שופט אין שוטר אין אם אים אלעזר רבי ׳ העדה את שמנה׳גין

 ממנו שיוציא שוטר אין אם לחברו בבד אדם שנתחייב כיון כיצד
אלא כלום לו לעשות הדיין ביד ספיקה אין הדיין מן שפורש כיון .

 אראלעזרק ׳1םטי אסקמוסרובידהשוטרוהשוטרמוצ׳א
 הדין אח יכוללעשות דוד היה לא יואב סיטנושל פרת׳אלטלא

 ק ויואב עטו לכל וצדקות משפט עושה חד ויהי אומר הוא וק
 שאינן נד כל אלא כאחד שופטים ויואב דוד וכי הצבא על וצרויה
 איוב זק ברח! בעל וםוצי׳ממנו יואב ביד אותו לדיןמוסרין שומע
 ואשברה ׳ אחקרהו ידעה׳ לא וריב לאביונים אנכי אב אומר

 נעל* השופטים שיהיו צריך • ושוטרים שופטים • וגז׳ מתלעות
 תיל אגשי כשה ויבחר משה עשה שכך • טובים במעשים זרוע

 משפט מכל נקיים שיהיו וצרי׳ ובגבורה טובים ובמעשים בתורה
 לא לישראל שאמד כמשה עליהם פה פתחק לארם יהא שלא

 וני* ה נגד בי ענו הנני שאסר ושמואל ■ טהסנשאתי חמוראחד
 שופטים אומר הו׳ ־ לקחתי מי וחמור לקחתי ם• שור את משיחו

 סעשהברביחנ׳נא :פסולת של בהסדבר יהא שלא ושוטרים
 לשדה מטות ונופיו שדהו בתוך נטוע אילן לו שהיה אלעזר בן

 נוטה פלוני איש אילנושל ואסר לפניו וקבל אחד אדם בא אחר
 לפניך הבאים הדינין כל אל • אללךובואלמהר • לתוךשח

 שלה מיד חנינא עשהר׳ מד! ׳ מאחר וחגיאתה פוסק אתה מיד
 ׳ אחר לשדה ונוטה שדהו בחון שהיה האילן את וקצץ פועל׳ן
 אתת צריך דינו לבעל אל • לרין לפניו האיש אותו נא למחר
 אל טיןלשדהאחר׳1אילןשלןענפיונ ולמה אל אוחו• לקוץ

 מיד • שלך את עשה כך שלי את רואה שאתה כשם וראה צא

 בשופט יהא שלא ושוטרים שופטים כתוב לפיב כך ועשה הלך
 שעריך בכל שופטים תמנה אתה לך׳ חתן פסולת־ של דבר

 ואם ־ ובחמישי בשני בעיירות יושבין דינ׳ן בתי בשבת שפעמים
 הגזית׳ שבלשכת דין לבית י!שואלל לפניהם ההלב עמדה ,,

־ צדק העסלכף את מטין שיהיו צדק העסמשפט את ושפטו
 לפב♦ זכורה עליהם ומלמרין מטין שיחיו שלום ברב* יהירה אר

 בצרה ישראל היו שבימיו יואש בן מגדעון למד אתה מם׳ הקנה
 שהיה מוצא היה ולא זכות עליה שילמד אדם מבקש הבה והיה
עליב׳ שלמד בגדעון זכות שנמצא ובמעשי׳כיון במצות דל חדור
 לו ויאמו־ ה מלאך אליו שנ׳ויבא המלאך עליו נגלה מיד זכות
 העסמשפס אח ושפטו הו׳ בני על זכו׳שלמרח בכח זה בכדזך לך

 תת־ק^זלאי^ומו^עילם1••? הדור על תזכו □למדין שיהיו צדק
 משלש' והאחד משה עלשם הדייק שנקראו מלם לך חתן "דא

 נפשו נתן ־ שמו על ונקראו עליהן נפשו משה שמסר דברים
 לילה׳ וארבעים יום ארבעים יי׳ עם שם ויהי שנאם' עלהתורה

 ־נחןנפשזעלישר עבדי משה תורת שנזכרו שמו על ונקראת
 רדכ* שנא'לך שמו על ונקראו ׳ חטאתם תשא אם שנא׳ועתה

 ביוש ויצא ־ המצרי את שג'ויך הד׳ינין על נפשו נתן • עמך שחת
 1על נקראו לפי שמךלאיששרושופטוגו' מי ויאמר חשניוגו'

,עשהונו׳׳שופטי׳ושטרי צרקתה ונו' לו ראשית שנ׳וירא שמו
 שמלה עיר אפי לשבטיך ועיר׳ עיר בכל ׳ שעריך בכל לך תתן

 צדק• משפט העם אח ושפטו מנהלהדיינין־ משפחהאחת
 שלו ארת שנוטל הזכאי עם שניהם עם עושין שצדקה ללמדך
 בזמן צדק׳ משפט דא זלמתחת׳דו־1בשםוציאין”ועשהח

1/7 ׳זב תנתוטא
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קדושים פרשת רת1ת קסב

 עשה מצות והיא זכות, לכף ידינהו המקום זכות
 וכן עמיתך", תשפוט בצדק שנאמר התודה מן

 רכ״ה( )מצוה ובסמ״ק ק״ס, )עשה בסמ״ג כתבו

 חסידים בספר ז״ל החסיד יהודה ורבינו ע״ש,
 זכות לכף האדם כל את דן "הוי כתב: ל״א( )ס״ם
 עמיתך", תשפוט בצדק תורה שאמרה מה וזהו
עמיתך תשפוט דבצדק סובר ז״ל הוא שאף הרי

ודוק. זכות לכף לדון התורה מן מצוה היא

 >עשה שלו המצות בספר ז״ל הרמב״ם ואדונינו

שצוונו היא קע״ז "מצוה כתב: קע״ס
 ושיהיה דינים בעלי בין להשוות הדיינים לכל

 קצורם או דבריו אורך עם מהם אחד כל נשמע
 וכו׳, עמיתך תשפוט בצדק יתעלה אומרו והוא

 לכף חברו את שידון שיתחייב כן גם ובכללה
 לטוב", אלא ודבריו מעשיו יפרש ולא זכות

)מצוה החינוך בספר כזאת וכתב נמשך ואחריו

רל״ה(.

 עמדתי י׳( אות ט״ו )סימן יעקב כרם בחבורי והנה
לפי וכעת תמוה לענ״ד אשר בדבר בס״ד

 שאדונינו והוא בו, שעמד מי ראיתי לא "שעה .,
 לא תורה משנה הגדול בחיבורו ז״ל הרמב״ם

 לכף חברו את לדון זו מצוה ענין כלל הזכיר
 כך רק ה״ס )פ״ה דעות בהלכות שהרי זכות,
 בשעת וצווח צועק יהא לא חכם "תלמיד כתב:
 הרי זכות", לכף האדם כל את ודן וכו׳ דבורו
 וסגנון הנהגת גבי דעות בהלכות כן שכתב
 זכות לכף האדם כל את ק שהוא חכם תלמיד

 לא אבל ארץ, ודרך דעות מהלכות דהוא ומשמע
מצוות שהיא ז״ל הרמב״ם וכלל כלל הזכיר

לכאורה. תימה והוא עשה,

 בהלכות ז״ל להרמב״ם עוד תראה בזה וכיוצא
"ולעולם שכתב: כ״ג< )ס״פ סנהדרין

 כל ודון וכו׳ כרשעים לפניך דינים בעלי יהיו
 הדיין הנהגת מהלכות כאן וגם זכות", לכף אחד

 מצות שהיא כלל הזכיר ולא עלה, אתי קא בדינו
 לדון מישראל איש כל שיתחייב התורה מן עשה

ודבריו מעשיו יפרש ולא זכות לכף חברו את

 ז״ל, הרמב״ם של טעמו ידעתי ולא לטוב, אלא
 הטעון דבר והוא בזה שעמד מי ראיתי ולא

 רנ״ט( מצרה )סוף חנוך במנחת ועיין לענ״ד, ביאור

 בספר ועיין כאן, מזור יגהה לא שם לדבריו ואף
 מים ובאר ג׳( אות העשין )חלק בפתיחה חיים חפץ
 מים ובאר ז׳ סעיף ג׳ )כלל שם לו ועוד שם, חיים

 לדון הלכות הלבבות מצוות ובספר שם(, חיים
 בפרוטרוט לבאר שעמדו ועם ע״ש, זכות לכף
 בזה עמדו לא זכות לכף לדון זו מצוה דיני

 הזכיר לא כלל הגדול בחיבורו ז״ל שהרמב״ם
וצ״ע. זו מצוה

 )שם< החינוך ספר בלשון לדקדק לי יש גם

בצדק שנאמר בצדק "לשפוט שכתב:
 שראוי זו המצוה ובכלל וכו׳, עמיתך תשפוט

 יפרש ולא זכות לכף חברו את לדון אדם לכל
 מבין ואיני ע״ש, לטוב" אלא ודבריו מעשיו
 הדין מעיקר שאינו מורה שנקט ראוי שלשון

 והלא עיון וצריך היא, ראויה הנהגה אלא הוא
 בעל דקאמר ראוי ומאי היא דאורייתא מצוה

 החיים בכף הגז״ל למו״ז ועיין אתמהה, החעוך
וי״ל. ודוק נ״ה( אות פ״ו )סימן יו״ד

 על ולהרגיש לעמוד שיש תראה בזה וכיוצא
רבי הקדוש רבינו של קדשו דברות

 החיים אור המופלא בספרו ז״ל עטר ן׳ חיים
 "כי כתב: שזה אכן( ד״ה ל״ב )כ״ט בראשית
 זכות", לכף לדון חכמים מצות יקיימו הצדיקים

 מצות היא הרי והלא חכמים מצות כתב ואמאי
 להבין יש גם שנתבאר, וכמו התורה מן עשה
 ישראל איש כל והרי שנקט צדיקים לשון מהו
 כאן עד הצדיקים, רק ולא המצוות בתרי״ג חייב
 בחיבורי גם ועיק שם. יעקב בכרם דברי תורף
 שכתבנו מה ז׳( דף א׳ סימן א׳ )קונטרס יעקב כנסת

ע״ש. בס״ד בזה

ב.

 נפשין למשכוני ומצווים מוזהרים שאנו ואחר
וכמו ז״ל הראשונים רבותינו דברי לקיים
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קפא יעקב קדושים פרשת תוי< —

 עם הדפסתיו וכאן ע״א(, דקמ״ו ט״ו >ר״ס יעקב
 מצאתי העריכה בעת ועכשיו הוספות, קצת

 היקר בביאורו ז״ל פארדו דוד רבי הגאון שכבר
 "משכיל בשם הנקרא לתורה רש״י פירוש על

שם ועיין דלעיל, ז״ל רש״י בדברי עמד לדוד"

 היטב בדבריו נתיישבתי ולא לתרץ, שכתב מה

 ז״ל הגאון לתלמידו גם ועיין בהם, להתבונן ויש

ונעיין נחזור ובעזה״י שם, בשדה באר בספרו

בדברים.

מאלדזיך ויראת בענק

תשמ״ב. אב מנחם

 מכשול תתן לא עור "ולפני י״ר(: ר״ט ויקרא
יש ויקרא בספר והנה מאלהיך", ויראת

 ויראת לשון בהם שכתוב מקראות שלשה עוד
 ויראת זקן פני והדרת הן: ואלו מאלהיך,
 עמיתו את איש תונו ולא ל״ב(. )שם מאלהיך

 בפרך בו תרדה לא י״ס. )כ״ה מאלהיך ויראת
במקראות. עיין מ״ג(, )שם מאלהיך ויראת

 יראה קראי הנך כל על בספרא לרז״ל והמעיין
כל - מאלהיך ״ויראת דרשו: שבכולם

 מאלהיך", ויראת בו נאמר ללב, המסור דבר
 פ״ד ובהד הט״ו, ופ״ז הי״ד, פ״ג )קדושים בספרא עיין

ע״ש. ה״ב( ופ״ז ה״ב,

 בספר נוסף פסוק יש שהרי עצמי על אני ותמה
שם מאלהיך", ו״יראת בו שכתוב ויקרא

 ויראת ותרבית, נשך מאתו תקח "אל ל״ס: )ב״ה
 פרשתא )בהר בספרא רבותינו שם אבל מאלהיך",

 לעיל האמורה הדרשה את דרשו לא ה׳(
 נאמר ללב המסור דבר שכל מקומות בארבעה

 הכא שנא דמאי בעי וטעמא מאלהיך, ויראת בו
 בפירושו ז״ל לרש״י ועיין הכי, דרשי דלא

 בס״ד לבאר שכתבתי ובמה שם, לתורה
 ואשמח ב׳(, אות י״ח )סימן יעקב ברית בחיבורי

 ויתמימו יאירו שליט״א המעיינים רבותי אם
הדברים.

זכות לכף לדון עמיתך תשפוט כצדק עשה מצות כענין

א.

 לא במשפט, עול תעשו "לא ט״ס: )י״ט ויקרא
בצדק גדול, פני תהדר ולא דל פני תשא

 "בצדק ז״ל: רש״י ופירש עמיתך". תשפוט
 את דן הוי אחר דבר כמשמעו. עמיתך תשפוט

 "בצדק )שם(: בספרא ותניא זכות". לכף חברך
 עומד ואחד יושב אחד יהא שלא עמיתך תשפוט

 דבריך. קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד
 כל את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק אחר דבר

 בתלמודא זו ברייתא והובאה זכות", לכף האדם
רש״י שם ופירש א׳(, )ל׳ שבועות במסכת דידן

 שלא יושב ואחד עומד אחד יהא "שלא ז״ל:
 ויסתתמו ממנו יותר אותו שמכבדין חבירו יראה

 בדין ולא זכות לכף חברך את דן הוי דבריו:
 חבירו ברואה אלא מדבר הכתוב דינים בעלי
 עבירה לצד להכריעו יכול שאתה דבר עושה
 תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות ולצד

בעבירה".

 במנין מנו ז״ל כמלאכים הראשונים ורבותינו
לדון התורה מן עשה למצות המצוות

 יונה רבינו החסיד וכלשון זכות, לכף חבירו את
 אות ג׳ )שער תשובה שערי בספרו ז״ל גירונדי

לכף חבירו את הדן ז״ל רבותינו "ואמרו די״דו(:
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קדושים פרשת תורת קסד

 לשפוט הדיין על למצוה עמיתך תשפוט דבצדק
 לדון למצוה לה דדריש כמאן לפסוק ולא בצדק

 דאיכא דכל ומפורסם ידוע הלא ותו זכות. לכף
 כלישנא הרמב״ם פוסק בתלמודא לישני תרי

 תשובותיו בספר הרדב״ז שכתב וכמו בתרא
משנה בכסף ז״ל מק כתב וכן תפ״ח(, אלף )סימן

 והלכות ה״ס, >פ״ד יכום הלכות הרמב״ם י׳־על
 מזבח אסורי והלכות הי״ב( )פ-א בתולה נערה

 חו״מ ז״ל הגר״א בביאור כתב וכן )פ״ג"הי״ב(,
 שבת ראבי״ה בספר ועיין נ״ב(, אות רי״ד )סימן
 ובמאי תקי״ב(, דף לשם ובתיקונים רנ״ג דף קצ״ז )סימן

 ה׳( אות כ״ז )סימן יעקב ברית בחיבורי דכתיבנא

 י״ר אות ט״ו )סימן יוסף יחי בחיבורי הנסמן ובכל

שכאן נשתנה מה שואל הבן וכאן רע״א(, דקצ״ג
קמא. כלישנא הרמב״ם פסק

 תריצי טעמי כמה לומר בס״ד לי ונראה
הרמב״ם של ובטעמו שיטתו בהסברת

 היא עמיתך תשפוט דבצדק דקרא שפסק ז״ל
 והיינו הדין בעלי בין שישוו הדיינים על מצווה

לדק מצוה על דקאי ולא דברייתא קמא כלישנא
זכות. לכף חברו את

 הלכה לפסוק שיש בידנו היא דמסורת חרא
אתיא המקראות דפשט דאמר מאן כאותו

 בספר הרדב״ז רבינו שכתב וכמו כוותיה,
 "ופסק ע״ב(: דט״ו ת״ם אלף )סימן תשובותיו
 יהושע כרבי ודלא וכאביי יוחנן כרבי הרמב״ם

 קאי דקדא דפשטיה משום ואביי. לוי בן
 ז״ל הרדב״ז כתב בזה וכיוצא ע״ש, כוותיהו"
 )פ״ה כלאיים הלכות הרמב״ם לספר בביאורו

 ליה", מסייע דקרא יוסי כרבי "והלכה ה״ח(:
 בית הלכות הרמב״ם על משנה בכסף ז״ל ומק

 על לתמוה "יש כתב: ה״ח< >פ״א הבחירה
 כרבי ופסק יהודה רבי דברי הניח למה הרמב״ם

 יהודה, רבי דברי נראק אמר שרבי כיק נחמיה
 ותו נחמיה, כרבי מכילתא דסתם דמשום ואפשר
 משום נחמיה לרבי ליה מסייע דקרא דפשטא

הי״ב( )פ״ג שם וכן כוותיה". הרמב״ם פסק הכי

 דהלכה גב על "ואף משנה: בכסף ז״ל מק כתב
 ברבי אלעזר כרבי הרמב״ם פסק מחברו, כרבי

 בהלכות ושם ליה", מסייע דקרא משום שמעק
 "ופסק ז״ל: מק כתב ה״ס )פי״ב הקדבנות מעשה

 יעקב בן אליעזר כרבי ולא קמא כתנא הרמב״ם
 ז״ל למק עוד ועיין ליה", מסייעי דקראי משום
 ודון ה״א(. )פ״ג בתולה נערה הלכות משנה בכסף
 בצדק המקרא פשט שהרי דידן לנדק מינה

 דיין, מינוי על מיירי בוודאי עמיתך תשפוט
 עול תעשו "לא הקרא מכל להדיא וכמוכח
 גדול פני תהדר ולא דל פני תשא לא במשפט

 האי במפורש לנו הרי עמיתך", תשפוט בצדק
 לסיפא נמי ומינה לדיינים, באזהרה מיירי קרא

 הוא אף דמיירי עמיתך תשפוט דבצדק דקרא
 ז״ל הרמב״ם פסק ולפיכך הדיינים, במצות

ודוק. אתיא כוותיה דקרא דפשטא זו כלישנא

חכמ^ ז״ל רבותינו שאף להוסיף לנו ויש

'ץ / תשפוט דבצדק קרא להאי הבינו התלמוד
 בסנהדרין דעיין הדיינים, בעניני דמיירי עמיתך

. בהודאה ואידי אידי אמר פפא ״רב רע״ב(: )ל״ם
 ,(ץ שאינו בדין כאן מרומה בדין כאן והלואה
 כתיב רמי לקיש דריש לקיש, וכדריש מרומה,

 תרדוף. צדק צדק וכתיב עמיתך, תשפוט בצדק
 שאינו בדק כאן מרומה בדין כאן כיצד, הא

 ולא תשפוט, "בצדק ז״ל: רש״י ופירש מרומה",
 כל בו לדקדק דין בית להזהיר צדק בצדק כתיב

 שרבותינו מפורש לנו הרי ולחקור". לדרוש כך
 עמיתך תשפוט דבצדק דקרא הבינו הם אף ז״ל
 זכות, לכף לדק גבי ולא מיירי, דין בית גבי

מעיקרא. קושיא כאן אין זה דאמר מאן דלפי
 א׳<: )ג׳ בסנהדרין שם תראה בזה וכיוצא

 בצדק שנאמר כשר נמי חד "מדאורייתא
 גבי קרא דהך ומפורש וכו׳, עמיתך" תשפוט
 בחיבורו ז״ל הרמב״ם פסק וכן איתמר, דיינים
 לדיין "מותר ה״י(: פ״ב סנהדרין )הלכות הגדול

 תשפוט בצדק שנאמר התורה מן לדק אחד
כוותיה ז״ל הרמב״ם פסק ולכן וכו׳, עמיתך"
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קסגיעקבקדושים פרשת6 תור

 תשובותיו בספר ז״ל סופר החתם רבינו שכתב
 בחבורי דנא בפתגמא והארכתי קי״ט( )סימן או״ח
 שם עיין ל״ו< דף ז׳ פרק ב׳ )סימן יעקב ברית

 יעקב כרם שבחבורי בדברינו עיין וגם בארוכה,
א׳ )סימן חיים זרע ובחבורי ע״זז(, דקנ״ג )סימן"י״ג

 בדבר לעיין לבי נתתי ע״ש, ג׳( אות ד׳ וסימן א׳ אות
זה. בנדון להבין השי״ת עזרני אשר את ואכתוב

 הבק ז״ל הרמב״ם שרבינו לומר בס״ד ונ״ל
דחז״ל, לישני תרי הני בין מחלוקת שיש

 תשפוט דבצדק לקרא ליה דריש קמא דלישנא
 דינים מבעלי אחד יהא שלא דיין לגבי עמיתך
 לישנא ואילו דבריו, ויסתתמו יושב ואחד עומד
 בצדק לקרא דריש אחר" "הדבר דהיינו בתרא

 זכות לכף חברך את דן להוי עמיתך תשפוט
 שמביא אחר" "לדבר דומיא אהדדי, ופליגי
 על חולק שהוא לתורה בפירושיו ז״ל רש״י

 יקר כלי בעל הגאק לשון חו שלפניו, הלשון
 "לבי ה׳(: )ל״ב בראשית לתורה בביאורו ז״ל

אמת, כאחד שניהם הפירושים ששני לי אומר
 וכו׳ אחר זיבד ז״ל רש״י שפירש כמו לא

ע״ש, עצמו" בפני פירוש אחד שכל שמשמעו
 נחל בספרו ז״ל חיד״א הגאון כתב בזה וכיוצא

 גם כן ותמצא ט״ס, אות יתרו )פרשת קדומים
 נחל ערבי רבנן תנו סע״ב( )ל״ג סוכה בתלמוד

 בכפות עיין וכו׳ נחל ערבי אחר דבר וכו׳,
דיק לנדון נמי ומינה ח״ח, ר״ה )שם תמרים

ודוק. הכא בתלמוד

 דדריש קמא כלישנא ז״ל הרמב״ם רבינו ופסק
דהיינו עמיתך תשפוט דבצדק לקרא

 הגדול בחבורו לו וכמפורש לדיין, אזהרה
 עשה "מצות ה״א(: )פכ״א סנהדרין הלכות
 תשפוט בצדק שנאמר בצדק השופט לשפוט
 שני השוויית זו המשפט צדק הוא איזו עמיתך,

 כל מדבר אחד יהא לא דבר, בכל דינים בעלי
 פנים יסביר ולא דבריך קצר לו אומר ואחד צרכו

 לו וידבר לאחר פניו וירע רכות לו וידבר לאחד
 לה דמייתי דספרא בברייתא ומקורו קשות",
נושאי כל שכתבו וכמו בשבועות, הכא תלמודא

0 עמוד שלום יצחק בן חיים יעקב סופר, יעקב^ויקרא תורת

 וביאור משנה וכסף עוז מגדל עיין הרמב״ם כלי
 ז״ל הרמב״ם רבינו כן שפסק ואחר שם. הרדב״ז

 דיין על קאי עמיתך תשפוט דבצדק דקרא
 שדרש אחר הדבר נדחה ממילא בצדק, שישפוט

 זכר לא ולכך זכות, לכף לדון למצוה קרא להאי
 זו למצוה הגדול בחיבורו ז״ל הרמב״ם רבינו

היטב. ודוק

 רבינו משנת פשר היטב תבין דברינו ועם
הבחירה בית שבספרו ז״ל המאירי

 לדיין עשה "מצות כתב: כה א׳( )ל׳ שבועות
 שנאמר הדין בעלי אצל דרכיו כל את שישוה
 לאחד יאמר לא כיצד עמיתך, תשפוט בצדק
 הרב הזכיר ולא וכו׳, שיעמוד" ולאחר שישב

 דהך אחרינא הלישנא את וכלל כלל ז״ל המאירי
 ולכאורה זכות לכף לדון לקרא דדרשה ברייתא

 הברייתא העתיק לא זה ומדוע רבה טעמא בעי
 תמוה הדבר ולכאורה הסיפא, והשמיט כצורתה

 ז״ל המאירי הרב דברי בס״ד לדברינו אבל מאד.
 ז״ל הרמב״ם בשיטת הוא גם כי כדרכו מאירים

 קרא אם דברייתא לישני תרי הנך דאיפלגו אזיל
 לדיין אזהרה על רק קאי עמיתך תשפוט דבצדק

 הרב ופסק זכות, לכף לדון למצוה נדרש גם או
 סיפא השמיט ולכן קמא כלישנא ז״ל המאירי

 המאירי לרב וכשתעיין היטב, ודוק דברייתא
 תווכח מ״ס )פ״א ואבות א׳(, )קכ״ז שבת ז״ל

 המאירי דהרב ידוע ]וכבר בס״ד. דברינו בצדקת
 נוטה פעמים וברוב הרמב״ם בשיטת רגיל

 שכתבו וכמו הרמב״ם דברי אחרי ונמשך
 רצ״ס, אלף )סימן בתשובותיו ז״ל הרדב״ז

 שבת דוד יד בספרו ז״ל זינצהיים והגרי״ד
 ז״ל פרלא והגרי״ס א׳(, כ״ט בתרא )מהדורה

 י״ט )עשה ח״א דרס״ג המצוות לספר בביאורו

בחיבורי בזה דכתיבנא במאי ועיין ע״ח, דקל״ו
לכאן[. וצרף ז׳( הערה י״א )סימן יעקב ברית

ג.

 לן דמנא חדא טעמא, בעי אכתי דהא איברא
לקרא דדריש כמאן ולפסוק להכריע
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 התורה מן מצוה דיר נימא אי והשתא ע״ש,
אדם בכל לחשוד כזאת היתכן זכות לכף לדון

 ומצוה כליסטים יתה ולאשווי סתומין שמעשיו י (^
שמע אלא הלכה, להיק עמיתך תשפוט בצדק

םזך?< מצוה דאין מינה ץ י

 בר יהודה רבי "אמר )קכ״וא׳(: בשבת נמי ,ועיין ■גי)! , ,

ששה יוחנן רבי אמר אסי רבי אמר שילא ר 'ח1 '
והקק הזה בעולם פירותיהן אוכל אדם לדברים 1 ן< ן

אורחים, הכנסת הן ואלו הבא, לעולם לו קיימת
 בית והשכמת תפילה, ועיון חולים, וביקור

 את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש,
 מצוות לאו ציורים הנהו וכל זכות", לכף חברו

 יראה והמעיין נינהו, מדרבנן אלא הם התורה מן
 אלא אינן מדרבנן אף שאולי מצוות עמם שנשנו

 עמם יחד ומדכלל בעלמא, חסידות ממידת הן
 שמעינן זכות לכף חברו את דהק זו למצוה

 טעמיה והיינו היא, דאורייתא מצוה דלאו מינה
 הגדול בחיבורו מנה דלא ז״ל הרמב״ם דרבינו
 יקירי בני ]והראני זכות. לכף לדון של זו למצוה

 מנורת בספר נר״ו אליעזר אברהם רבי חו״ב
 ח״דכרך7הי״ד ז״ל אלנקווה ישראל לרבי המאור

 דשבת התלמוד דברי הובאו ששם תר״ס דף ף
שלא זכות לכף חבירו את "והדן זה בנוסח

ביאורן. צריכה זו וגירסה בפניו",

\

 שם והלא אלה דברינו על להקשות לך ואין
לתלמוד בניו המגדל גם אמרו בשבת

 לא ואינה גמורה עשה מצות היא והלא תורה,
 )ב״ט בקידושין עיין חסידות מידת ולא מדרבנן

 תלמוד הלכות הגדול בחבורו ולרמב״ם א׳(
 כאן יוחנן דרבי קשיא לא הא א׳(, >ר״פ תורה
 שאינו דהיינו תורה, לתלמוד בניו במגדל מיידי

 בשלהי נהוראי רבי וכדאמר למלאכה מוציאם
 לבנו ללמד יכול שהיה וכוונתו א׳(, >פ״ב קדושין
 על אף אבל ב׳( ל׳ ושם א׳ >כ״ט בקדושין אומנות

 מהרש״א ועיין תורה, לתלמוד בניו מגדל כן פי
 בספרו ז״ל פאלאג׳י חיים רבי ולגאון >שם( ז״ל
בדווקא דנקטו והיינו )שם(, לקידושין חי כל עיני

 המלמד קאמר ולא תורה, לתלמוד בניו מגדל
 שהיה אלא דעביד לן פשיטא דהא תורה, בניו
 יוחנן רבי ואתי אומנות, ללמדו יכול כך אחר

 לתלמוד מגדלו אלא כן עושה דאינו ולימדנו
 אי הדין. מן חייב אינו וודאי וזה דוקא, תורה

 חקרו כבר שהרי רבותא דהיינו לומר יש נמי
 עד רק אם תורה בניו ללמד באב חיוב בגדר

 בספר עיין נמי, שגדל אחר אף או בנו שיגדיל
 ולפי ע״א(, דמ״ב ב׳ )כ״ט קדושין למשפט עינים

 והיינו בניו המגדל יוחנן רבי דקאמר היינו זה
 מעיקר מחוייב אינו שכבר שהגדילו לאחר אף

 ולפי וכמשנ״ת. שנקט ציורים כאידך והוי הדין,
 הרמב״ם אדונינו דברי יפה יפה עלו האמור כל

 זו למצוה הזכיר לא מדוע שיטתו ונתבארה ז״ל
 חיוב ]ובענין הגדול. בחיבורו זכות לדון של

 בחיבורי עיין התורה מן אם חולים ביקור מצות
צ״ד([. דף י״ד וסימן פ״ה, דף י״ג )סימן חיים זרע

 הרמב״ם פסק מדוע נמי שפיר אתי האמור ולפי
כלישנא ולא ברייתא דהך קמא כלישנא

 הוא בתרא כלישנא דהלכה זה כלל דכל בתרא,
 אזי בתלמוד גלד שום לנו כשאין בעלמא
 שמבואר כל אבל בתרא, כלישנא הלכה אמדינן

 קמא כלישנא ליה דסבירא בתלמוד דמוכח או
 רבנן משם וכדכתיבנא קמא כלישנא פסקינן אזי

 בחיבורי גם ועיין )שם(, יעקב בברית ז״ל קמאי
 מכל וכאן אבל(, ד״ה ב׳ אות ט׳ )סימן יעקב ברכת

 דקרא סברו דרבותינו יוצא מבואר שהבאנו מה
 על ולא קאי דין בית על עמיתך תשפוט בצדק
 ז״ל הרמב״ם פסק ולכן זכות לכף לדון מצוה

 הוא שכתבנו מה דכל ]ודע ודוק. קמא כלישנא
 יש כי אחר, למקום ולהתלמד דמילתא לרווחא

 בגדר כלל נגדר לא דידן דנדון לומר רב מקום
 לחפש ונצטרך לן דיקשה דתלמודא לישני תרי

והבן[. תירוצים

 המצוות בספר ז״ל הרמב״ם והרי תאמר ושמא
דבכלל כתב להדיא הנ״ל( קע״ו )עשין שלו

גם "נכלל עמיתך תשפוט בצדק של זו מצוה
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 בית גבי זה דקרא בשבועות התם דאמר דמאן

 מחיבורו עיקר כל והשמיט זה, איתמר דין
זכות. לכף לדון של זו מצוה הגדול

 אני ואומר בס״ד, דברים בה מוסיפים אנו ועוד
מקומות מכמה ז״ל הרמב״ם שרבינו

 לדון מצוה שיש לן סבירא דלא ראה בתלמוד
זכות. לכף

 מאן שאמרו א׳( )ל׳ קמא בבא במסכת וראה צא
דאבות מילי לקיים חסיד למהוי רבעי

 ומסכת דאבות "מילי ז״ל: חננאל רבינו ופירש
 ושמעינן עכ״ל, וכו׳" תורה קבל משה אבות
 מילי בגדר אבות במסכת השנוי רכל מינה

 לשון וזו הדין, מעיקר ואינו הוא דחסידותא
 בבא העין מראית בספרו ז״ל חיד״א הגאון

 דתנן דמאי דמשנו רבנן "עבידי א׳<: )ם׳ מציעא
 הר״ן שתירץ וכמו היא חסידים משנת באבות

 ב׳[ ח׳ בפסחים ]התוספות שהקשו מה ז״ל
 הרי בני שיחיה מנת על לצדקה זה סלע דהאומר

 רב5אתי משמשים הוו תבן והא גמור צדיק זה
 דההיא הר״ן ותירץ פרס, לקבל מנת על שלא
 וכן עכת״ד, היא" חסידים משנת באבות דתנן
 ראש העין מראית בספרו ז״ל חיד״א הגאון כתב

 ידעתי לא שעה דלפי ]איברא ע״ש. א׳< )ד׳ השנה
 חיד״א הגאון וכדכתב ז״ל הר״ן כן כתב היכן
 >שם( לפסחים בחידושיו והמעיין בשמו ז״ל

וצ״ע[. כן תירץ שלא יראה

 ניהו מר קמאי מן לחד ומצאתי השי״ת ועזדני
ז״ל יעבץ יוסף רבינו החסיד רבה

 >פ״ב אבות למסכת שבביאורו ספרד ממגורשי

 לך אומר "כלל כתב: ע״א( דט״ו יהיו ד״ה מ״ב
 או חסידות דברי כולם )אבות( המסכת זו שדברי

 לקיים חסיד למהוי רבעי מאן שאמרו כמו רובם
 בעל המובהק הגאון כתב וכן דאבות", מילי

 ראש יעקב עין על יעקב עיון בספרו יעקב שבות
 הקדש מן זה שיסוד ראיתי ושוב א׳(, )ד׳ השנה

מגירונדה החסיד יונה רבינו מדברי יוצאים הם

 תעש "אל מ״ח(: )פ״א אבות למסכת בביאורו ז״ל
 במלמד כאן דבר לא הדיינים כעורכי עצמך
 רשע הוא כזה אדם כי לחבירו שקר של טענות

 במילי והכא זו היא גדולה ועבירה גמור
 במדרש והובא וכו׳, עסקינן" דחסידותא

 ומינה )שם(, טוב יום ותוספת שם שמואל
 כל את דן הוי מ״ס >פ״א באבות התם דתנן ההיא
 בעלמא, חסידות אלא אינה זכות לכף האדם

 משמע קא מאי היא התורה מן גמורה מצוה דאי
 חסידים דמשנת אבות במסכת ענינא ומה לן

 מן למצוה לן דלית מינה שמעת אלא היא.
 ממידת מקום ומכל זכות לכף לדון התורה

 כלישנא אזיל זה והרי זכות. לכף לדון חסידות
 ולא בשבועות תלמודא דמייתי דברייתא קמא

 דמה דדברי ]ודע אחר". "דבר דאמר כמאן
 ז״ל יונה רבינו בשם טוב יום התוספת שהביא

 המצוי אבות על יונה רבינו בפירוש מצאתים לא
 אבות על יונה רבינו בפירוש לא ואף בידנו

 המהדורה ואולי מחדש, הנדפס יד מכתב הנדפס
וחסרה[. מקוצרת שלפנינו

 מ״ח באותן מ״ה( )פ״ו אבות במסכת התם ותו
בעול "נושא שנינו: נקנית שהתורה דברים

 ז״ל: רש״י ופירש זכות", לכף ומכריעו חברו עם
 תפארת בפירוש הוא וכן לזכות", חברו את "ודן

 עשה דמצות נימא ואי ק״ד(. אות סוף )שם ישראל
 מקניני שהיא דאמרו האי מאי היא התורה מן

 מינה שמע אלא חכם, בתלמיד הנוהגת תורה
 חכם תלמיד ורק זכות, לכף לדק כזו מצוה דאק
 אתי ובזה זכות. לכף וירק בעצמו סלסול ינהג

 דעות בהלכות ז״ל הרמב״ם אכן מדוע שפיר
 הזכיר חכם תלמיד הנהגות כשביאר ה״ס )פ״ז

 זכות, לכף לחברו לדון חכם תלמיד שמהנהגות
 מקור נקנית התורה דברים דבמ״ח זו וממשנה

ודוק. ז״ל הרמב״ם דברי

 ה׳( )פרק רבה ארץ דרך במסכת גם מתבאר וכן

חשודין אדם בני כל יהיו "לעולם אמרו:
גמליאל" כרבן מכבדן והוי כלסטים בעיניך
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רע״ר(, דקנ״ג כ״א >עשה ח״א דרס״ג המצוות ספר

 דבצדק התם אשי רב כדברי לעיקר שנקטו או
 רש״י וכפירוש פשרה, על קאי עמיתך תשפוט

שלום ביה דאית דין והוא )שם(, בסנהדרין ז״ל
 שלום אוהב שהיה הכהן אהרן של מדתו "והיא ,.

 בסנהדרין זאת כל להדיא וכמבואר שלום ורודף
 זכות לכף לדון כמצות ממש והיא רע״ב(, )ו׳

 בשבת כמפורש שלום בהבאת נכללת שהיא
 י״ב )פרק חרדים בעל הרב לשון וזו רע״ב( )קכ״ז

 ורדפהו שלום "בקש (:1נ״ אות בקנה התלויות מ״ע
 עשה, במצות הסמ״ג ומנאה הוא דאורייתא

 המים על הגדול שמו למחות צוה והקב״ה
 לזנות והרוצה לאשתו, איש בין שלום לשים

אדם כל לדון והיא אחרת במצוה יזהר זו במצוה
היטב. ודוק תמיד" זכות לכף

 דאין ז״ל כהרמב״ם להוכיח שהבאתי וטה
דאמרו מההיא זכות לכף לדון מצוה

 בעיניך חשודין אדם בני כל יהיו "לעולם
 לומר יש גמליאל", כרבן מכבדן והוי כלסטים

 זכות לכף לדון מצות דמנו ז״ל קמאי דהנך
 שמצאתי כמו לה יפרשו מצוות תרי״ג בכלל

 ז״ל יעבץ יוסף רבי לחסיד "ד בס עכשיו
 לשונו: וזו מ״ס )פ״א אבות למסכת בפירושו

 וכר, חשודין בני כל יהיו לעולם שאמרו "ומה
 את ק והוי שאמר התנא דברי סותר קצת ונראה
 אחר התנא זה דברי כי כן אינו זכות, לכף חברך

 בעיניך שיהיו מעשה קודם ז״ל ומאמרם מעשה,
 לחושדם תבא שלא כדי ממנו! ]להשמר כלסטים

 או באבדה תתלה מביתך דבר נגנב אם אבל
 ל׳( אות )פ״ט חרדים בספר והובא בהעלמה",

לחכם ותן אחרים, באופנים ליישב ]ויש ודוק.
וגו׳[.

 ז״ל הרמב״ם אדונינו משנת הן יפה עלו ובזה
כמלאכים, הראשונים רבותינו משנת והן
"א. זיע חיים אלהים דברי ואלו ואלו

ה.

 חיים החפץ ורבנא למרגא מצאתי בזה ובהיותי
)חלק הקדוש לספרו בפתיחה ז״ל

 שאכן לומר שיש שהרגיש ג׳( סעיף העשין
 סובר ז״ל דהרמב״ם בדבר הראשונים נחלקו

 ושאר זכות, לכף לדון התורה מן מצוה דאין
 דרך ודחה בו חזר אבל חולקים, ז״ל הראשונים

 עיין המצוות בספר הרמב״ם דברי מכח זו
 הריני כלל כדאי איני שאני ואף קדשו. בדברות

 אכן שאם ממני דנעלם ואומר בקרקע, לפניו ק
 בחיבורו הרמב״ם הזכיר לא מדוע ז״ל כדבריו
 מצוה וכלל כלל קראו, תורה משנה הגדול,
 מצות שהיא שיסבור דא כגון והיתכן זו, גדולה
 לית ודאי אלא אתמהה, כלל יזכירנה ולא עשה
 מה ומכח הא עשה מצות דהיא להרמב״ם ליה

 ראיה אין המצוות דספר ומההיא בס״ד, שכתבנו
 הנלע״ד זה בס״ד, לעיל שביארנו וכמו כלל

בס״ד.

 דבריו לסייע שכתב ז״ל חיים לחפץ ראיתי ושם
דברינו כי "וראה הטהורה: לשונו וזו

 הלכות ברמב״ם וכן דאבות דבמשנה אמת,
 האדם כל את דן והוי נאמר במדות דאיירי דעות
 ובספר דשבועות בברייתא אבל זכות, לכף

 דבצדק עשה מצות בביאור דאיירי המצות
 לכף חברך את דן והוי אמרו עמיתך תשפוט

 עכ״ל. רשע" שאיננו מכירו שאתה משמע זכות,
 ד׳ )אות וכנ״ל לזה קצת זכיתי אני אף ובעניותי

 שהדברים אני רואה עכשיו אבל השתא(, ד״ה
 אבות ז״ל הגר״א בביאור דהנה מאד, תמוהים

 זכות לכף האדם כל את דן הוי דתנן הא על שם
 בצדק א׳( )ל׳ בשבועות שאמרו "כמו כתב: כה

 זכות" לכף חברך את ק הוי עמיתך תשפוט
 סבירא לא כלומר ליה שמיע דלא הרי עכ״ל,

 בין חלוק שיש ז״ל הגר״א הגדול לרבינו ליה
את דן הוי לבין זכות לכף האדם את דן הוי
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 יפרש ולא זכות לכף חברו את שידון שיתחייב
 אומרים אנו ואיך לטוב", אלא ודבריו מעשיו

 זו למצוה ליה לית הגדול בחיבורו דהרמב״ם
 והריני מידי קשיא לא הא זכות, לכף לדון של

 רבי המעיין הגאון של קדשו דברות לך מביא
 ספר על סופרים קנאת בספרו ז״ל קאזים חנניה

 להקשות "אין י״ה: שורש )סוף לרמב״ם המצוות
 שהוא במה אלא המצות בספר הרמב״ם על

 לדעת במתייחם אבל המצוות למנין מתייחם
 כי כך כל בהם דק לא ודיניהם המצוות תלמוד
 ודקדוקן תחנותן מקום הוא תורה משנה בספרו

 הרב אל עצמו הרמב״ם מתשובת שנראה וכמו
 תשובה וממנה בבל, ישיבת ראש שמואל רבי
 יכוון שלא במה המעיין אל שיקשה מה כל על

 בספר שכתב מה ענינים באיזה ז״ל הרמב״ם
 גם שאפשר מה מלבד הגדול חיבורו עם המצות

 דרך וכן לכן קודם סבור שהיה ממה החזרה מן
 כל עליהם מתווספת דעתם אשר ונבונים -חכמים

 ודוק. שפיר אתי האמור ועם שמזקינים", זמן
 בית הלכות העתיד השלחן ערוך ]ובספר
 "בספר כתב: ט״ס אות ד׳ )סימן המקדש
 רק אלא לדינא עיקרו שאין כיק המצוות

 גם שם להביא הרמב״ם חשש לא המצוות למנין
 ואכן ע״ש, כמותו" הלכה שאין מי ודברי שיטות

 )והיא הנזכרת ז״ל הרמב״ם בתשובת מתבאר כן

 בדברי גם ועיין מק״נ<, הוצאת ש״י בסימן נמצאת
ואין( ד״ה ו׳ )דף המצות לספר בהקדמתו הרמב״ם

ודוק[.

 הרמב״ם רבינו דברי ביארנו שבעזהי״ת אחר
אינה זכות לכף דלדון ליה דסבירא ז״ל

 דוכתי מכמה כדבריו והוכחנו התורה מן מצוה
 סוגיות יתיישבו איך לדעת אנו צריכים וכנ״ל

 כמלאכים הראשונים שאר שיטת עם אלו
 מצות היא עמיתך תשפוט דבצדק הסוברים

זכות. לכף לדון התורה מן עשה

 להו סבירא אמת דהן בס״ד, ליישב לי ונראה
זכות, לכף לדון התורה מן מצוה דיש

 שאינן פרטים הרבה אתה מוצא בפרטיה אבל
 ומעשה סתם באדם וכגון חסידות, מדת אלא
 וכאשר זכות, לכף לדונו חסידות מידת סתם

 לרמב״ם עיין ז״ל הראשונים רבותינו כתבו
 החסיד יונה רבינו ופירוש )שם( לאבות בפירושו

 א׳(, )קכ״ז שבת המאירי הרב ובדברי שם, ו״ל

 גם וכן שם, לאבות ז״ל עובדיה רבינו ובפירוש
 זכות מכף יותר הרבה נוטה החובה שכף היכן

 בספר ועיין ב׳( )קכ״ז דשבת עובדות ובאותם
 וכל( ד״ה ססק״י חיים מים באר ג׳ )כלל חיים חפץ

ודוק.

 הראיות ליישב יש להכי דאתית והשתא
ז״ל, הרמב״ם לשיטת שהבאנו

 כל את ק הוי דשנו מ״ס )פ״א דאבות דההיא
 דהיא המצוה בגוף מיירי לא זכות, לכף האדם

 להזכירה מקום ואין התורה מן מצוה אכן
 כאן אבל חסידים, משנת דהיא אבות במסכת

 לדון חסידות דממצוות פרטים באותם מיירי
 באדם וכגון לעיל, הזכרנו וכאשר זכות, לכף
 הוי שנקט התנא לשון ובחון סתם, ומעשה סתם

 איירינן סתם דבאדם זכות לכף האדם כל את דן
 עינים פתח בספרו ד״ל חיד״א לגאון ועיין

 ספר שעל עולם ברית רוובספ ,מ( ל״ג ירוביןע
 א׳ )מערכת חמד ובשדי תתשכ״ט(, )סימן -חסידים

 ע״ה, )דכ״ח לחזקיהו מכתב ובספרו ע״ס כלל

 מ״ה( >פ״ו דאבות לההיא נמי ומינה לכאן. וצרף

 זכות לכף לחבירו להכריע תורה דמקניני דשנינו
 אין הדין שורת פי שעל גוונא בכהאי נמי מיירי
 צדדים שרוב וכגון זכות לכף לדונו מצוה

 עובדי נמי וכן מכרעת, החובה וכף לאיסורא
 וככתוב גוונא בכהאי מיירי להדיא שבת דמסכת

שם. בתלמוד

 על לקראי דדרשו ב׳( )ל״ם דסנהדרין ההיא וכן
דאסמכתא ז״ל קמאי להנך לומר יש דיינים,

שעל ז״ל פרלא הגרי״פ בביאור ועיין בעלמא

טז
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 פגע בעסיא, שנה לעבר אזלי קא הוו יהוצדק
 לו אמרו וחורש, כהן להם אמר לקיש ריש בהו
 אמרו חזייה תו בתוכה אני אגיסטון לומר יכול
 יוחנן דרבי לקמיה אתא וכו׳ לומר יכול ליה

 וכו׳, השביעית על חשודים אדם בני לו אמר
 לכתחילה דן לא לקיש שריש די לא ולכאורה

 ורבי זרנוקי בר חייא רבי כמו אנשים זכות לכף
 אבל וכו׳, לומר יכול שאמרו יהוצדק בן שמעון

 על חשודין בשם האלו האמוראים את קרא גם
 לקיש ריש דדעת ניחא הנ״ל ולפי השביעית.

 רבה חובה הכף היתה זה שבענין היתה
 מצוי שאינו דבר שהוא משום יותר ומכריעה

 מתרשלים שהם מחזיקם היה ולכן בזה וכיוצא
 עוד ולא בשביעית מלאכתן בעושי מלמחות

 כאן עד דין" הוא טרודא עליו שאומרים אלא
זצ״ל. חיים החפץ רבינו דברי תורף

 קושיותיו שתי לתרץ בס״ד נ״ל כשלעצמי ואני
שכתבנו מה לפי והוא מחתא, בחרא אלו

 התלמוד דברי פי על ד״ה ג׳ )אות לעיל
 דריש היטב באר שם שמבואר ב׳( )ל״ב בסנהדרין

 על עמיתך תשפוט דבצדק קרא דורש לקיש
 על זה קרא שדורש מי ולדרכנו הדיינים, מצות
 מצוה על בא זה דקרא סובר אינו הדיינים מצות
 שהמלוה אמר לקיש חש ולכן זכות, לכף לדון
 חיוב אק כי לעצמו קללה גורם עדים בלא

 שרוב במקרה ובפרט זכות לכף לדון ומצוה
 וכדכתב זכות לכף לדק שאק מורק הצדדים

 עובדא ההיא מיושבת נמי ובזה ז״ל. חיים החפץ
 לא זכות לכף ק לא לקיש דדיש דסנהדרק

 דאק לטעמיה דאזיל לכהנים, ולא לאמוראים
 קושיות שתי ונתיישבו זכות לכף לדק מצוה
 בירושלמי היטב ]רעיק ודוק. ז״ל חיים החפץ
 לדקדק יש משם דאף ה״ה( )פ״ב השנה ראש
 תשפוט דבצדק זו מצוה ליה לית לקיש רחש

 לקיש ריש הקפיד ולכן זכות לכף לדון עמיתך
עש״ה[. טובא

 האי ליה לית לקיש שריש כאן דברינו ו?ןם
דדריש משום עמיתך תשפוט דצדק מצוה

 )ל״ב בסנהדרין וכמפורש הדיינים למצות ליה

 במשנה עצמו לקיש ריש דברי אני מבין ב׳(,
 "אמר אמרו: )צ״זב׳< שבת דבמסכת והוא תוקף,

 לוקה בכשרים החושד האומר הוא לקיש ריש
 מצוה אק דלשיטתי פי על דאף והיינו בגופו",

 הרצועה שהותרה תחשוב לא זכות לכף לדק
 אסור דא כל דעם היא דלא לחשוד, ויכולים
ודוק בגופו לוקה בכשרים החושד וכל לחשוד

היטב.

ו.

 בספרו ז״ל מהרא״ז הקדוש לגאק שראיתי וזקן
שכה ז׳( פרק א׳ >שער העבודה ושורש יסוד

 האדם שיבא אפשר שאי נאמנה "ותדעו כתב:
 אם הנ״ל, והעיקרית השרשית העבודה לתכלית

 שתי בתמידות לקיים עצמו את שירגיל לא
 הקדושה, שבתורתינו כלליות עשה מצוות
 כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות האחת

 של עשה מצות והיא בה התלויה והשניה וכו׳,
 את לדק והיינו וכו׳, עמיתך תשפוט בצדק
שיעשה מעשה ובכל ענק בכל זכות לכף חבירו
 צוה השכל מן רחוק יהיה שהזכות ואפילו *'־*'חברו,
 והיא זכות, דוקא לבו אל לקרב יתברך הבורא
 לרעך ואהבת של עשה למצות ומחוברת תלויה
 כמונח נקט ז״ל דהוא ומבואר ע״ש. כמוך"
 עשה מצות היא עמיתך תשפוט דבצדק פשוט

 וכבר זכות, לכף חבירו את לדק התורה מן
 יצא, לא ראשונים מחלוקת שמכלל לעיל נתבאר
 מתבאר ז״ל דבריו שמדקדוק תראה מזו וגדולה
 לדון התורה מן חיוב יש רחוק בציור דאפילו

 משם ז״ל חיים החפץ כדברי ולא זכות לכף
טובה הנהגה רק הוא גוונא דבכהאי ז״ל קמאי

ועיין. חסידות מצד

 עמיתך תשפוט בצדק דמצות שכתב מה גם
ואהבת במצות תליא זכות, לכף לדק דהיינו

 מבי״ט הגאק לדברי השווה וכנ״ל, כמוך לרעך
 א׳( פרק חש ב׳ )שער ה׳ דרך אגרת בספרו ז״ל

ואהבת כדכתיב רעיו לאהוב "במחשבה, שכתב:
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 בדברי כן נמצא וכבר זכות, לכף חברך

 בספר ז״ל החסיד יהודה רבינו הוא הראשונים
 האדם כל את דן "הוי כתב: ל״א( >ס״ם חסידים

 תשפוט בצדק תורה שאמרה מה וזהו זכות לכף
 תשפוט דבצדק קרא רעל ומבואר עמיתך",

זכות, לכף חברך את ק הוי וכתב הביא עמיתך
" י " •12*547^׳״

 מגן בביאורו ז״ל הרשב״ץ בדברי מתבאר וכן
 אות לקמן דבריו הבאתי )שם אבות מסכת על אבות

 במקור כעת מצאתי מזו וגדולה ע״ש, גם( ד״ה ו׳
 "בצדק ה״ד(: >פ״ד קדושים בספרא הדברים
 עומד ואחד יושב אחד יהא שלא עמיתך תשפוט

 את ק הד עמיתך תשפוט בצדק אחר דבר וכו׳,
 רעל בספרא לנו ומפורש זכות", לכף האדם כל

 כל את דן הוי אמרו עמיתך תשפוט דבצדק קרא
 דלא להדיא מבואר ולכאורה זכות, לכף האדם
 וצע״ר. ז״ל, חיים החפץ ורבנא מתא כדברי

 החפץ פירוש שעם בספרא גם הגירסה ]וכן
ע״ב[. ל״ח דף שם עיק עצמו ז״ל חיים

 אייתי )שם( בשבועות דיק דתלמודא איבדא
הוי הנוסח ושם בשבועות ברייתא להך

 דברי העתיקו וכך זכות, לכף חבק את דן
 נ׳( )שאילתא השאילתות בספר דשבועות התלמוד

 ע״א(, דקי״ג הדיינים )הלכות גדולות הלכות ובספר

 אלנקווה ישראל לרבי המאור מנורת ובספר
 בפירוש אבל ר״ט(, דף הדין פרק ה׳ )כרך הי״ד
 כל את דן הד גרס שם לשבועות חננאל רבינו
 כי מינה נפקא בזה אין אבל זכות, לכף האדם

 יראה וב׳( א׳ )קכ״ז דשבת הסוגיא בגוף המעיין
 כתוב או חבק כתוב אם נפקותא אין שלכאורה

 יש שפיר חברך את דן הוי על וגם האדם, כל
 שם: אמרו שכך חסידות מידת דהוא לפרש
 הזה בעולם פירותיהן אוכל אדם דברים "ששה
 הכנסת הן ואלו הבא, לעולם לו קיימת והקק

 והשכמת תפילה, ועיון חולים, וביקור אורחים,
 והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש, בית
 דמיירי לעיל ביארנו וכבר זכות", לכף חברו את

 את הדן קאמר הכי ואפילו דחסידותא במילי
את הדן רבנן "תנו אמרו: זה אחר וכן חבירו,

 באדם מעשה לזכות אותו דנק זכות לכף חברו
 שרוב בציורים ומדובר וכו׳", מגליל שירד אחד

 דנו חסידות מידת מצד ורק לחובה נוטים צדדים
 שם, ז״ל המאירי רבינו בדברי וכמבואר לזכות

 ולכאורה חבירו, את הק אמרו כן פי על ואף
 חבירך את ק הדן כששנו שנא דלא שמעינן

 שנא לא חסידות, למידת חז״ל כיוונו זכות לכף
 זכות לכף האדם כל את ק הוי ואמרו כששנו
 וכל זכות, לכף לדק מצות ועיקר לעצם נתכוונו

 ורבנא מרנא של קדשו בדברות דלא לכאורה זה
וצ״ע. חיים החפץ

 ג׳ )כלל שם ז״ל חיים החפץ לרבינו ראיתי עוד

דאף והעיר שעמד י׳( אות חיים מים באר
 מן שמצוה ודעימיה ז״ל יונה רבינו לשיטת
 כשהדבר מקום מכל זכות לכף לדון יש התורה

 כספק אצלו הדבר שיהיה נכק חובה לכף נוטה
 טובה מידה והוא חובה לכף יכריעהו ואל

 יתרוצו שבזה והוסיף הדין, מצד ולא בעלמא
 ב׳( )ע״ה מציעא דבבא כההיא ענינים כמה

 אמר לקיש ריש בעדים שלא חבירו את המלוה
 שקר שפתי תאלמנה שנאמר לעצמו קללה גורם

 כשתובעו רש״י ופירש עתק, צדיק על הדוברות
 שהוא ואומרים אותו מקללין הכל כופר וזה

 מאד יפלא ולכאורה וכו׳, עתק צדיק על דובר
 מטעם לקלל דעלמא לאנשים מותר יהיה דלמה

 הוא והלוה אתו האמת ואולי המלוה את ספק
 לדברינו אבל וכו׳, וכו׳ בחינם שכופר הרשע
 מכריע החובה דכף היכא הדין דמצד ניחא הנ״ל
 היה לא ובזמנם זכות לכף לדונו חיוב אין יותר

 שלא חבירו את ילוה שאחד כלל מצוי הדבר
 בא אם ולכן ב׳(, )ט׳ ביומא כדמשמע בעדים

 עדים בלא מעות שהלוהו חבירו את ותובע אחד
 נוטה הדעת מעולם דברים היו לא משיבו והוא
 מוציא וזה הנתבע עם הם והצדק שהאמת מאד

אותו. מקללין הכל ולכן בחנם לעז עליו

 א׳( )כ״ו בסנהדרץ דאמרינן הא בזה נמי וניחא

בן שמעון ורבי זרוניקי בר חייא רבי
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בס״ד, העניין בבירור לתושיה בכפליים באתי 1 ??י!•זי!ןא'ציי
 קמא, מהדורה והדפסתי מצאתיו לא וכעת

 מהרשום זה בענין ציונים אילו אי עוד וארשום
 הדברים בררתי שם במאמרי ואשר בזכרוני

 פירוש עיין לתועלת. שיהיו ואקוה היטב,
 רבי שו״ת מ״ה(, )פ״א יומא לרמב״ם המשניות

 ז״ל ולרשב״ץ ס״ס, )סימן הרמב״ם ק אברהם
 פירוש מ״ס, )ס״א אבות על אבות מגן בספרן
 מ־׳ס, )ס״א אבות על ז״ל יעבץ יוסף רמו החסיד

ספר רצ״ס, וסימן רל״ט )סימן בנימין׳׳־זאב שו״ת

 ספרא על אהק קרבן ל׳(, אות )פ״ט חרדים
 )י״ט ויקרא יקר כלי ע״בן, דר״ה ה״ד )פ״ד קדושים

 תאומים ברוך־^פרנקל רבי הגאון הגהות ט״ס,
 ובספר )שם(, אבות על ר״ב משנת הנקראים

 הנסמן ובכל נ״ה( דף >שם אבות ,?ל ים משברי
 שבסוף ז״ל צבי רבי ביתא^דהגאון אלפא שם,

 מהרש״ם'?ז״ג שו״ת זכות(, )ערך יועץ פלא ספר

 חסידים ספר שעל חסד מקור הגהות ר״ה(, )סימן
תרמ״ד(. וסימן ע״ז, וסימן ל״א )סימן

עמיתך תשפוט כצדק בענין

 עמיתך", תשפוט "בצדק ט״ס: )י״ט ויקרא
תשפוט "בצדק ז״ל: רש״י ופירש

 חברך את דן הוי אחר דבר כמשמעו. עמיתך
זכות". לכף

'׳6?

 במסכת תלמודא לה ומייתי )שם( בספרא ותניא
בצדק רבנן "תנו א׳(: )ל׳ שבועות

 ואחד יושב אחד יהא שלא עמיתך תשפוט
 קצר לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד,

 ק הוי עמיתך תשפוט בצדק אחר דבר דבריך.
 "שלא ז״ל: רש״י ופירש זכות". לכף חברך את
 חבירו יראה שלא יושב ואחד עומד אחד יהא

 הוי דבריו: ויסתתמו ממנו יותר אותו שמכבדין
 דינים בעלי בדין ולא זכות, לכף חברך את דן

 דבר עושה חבירו ברואה אלא מדבר, הכתוב
 זכות ולצד עבירה לצד להכריעו יכול שאתה

 ]ולא בעבירה". תחשדהו ואל לזכות הכריעו
 גם לתורה בפירושו רש״י הביא לא מדוע ידעתי

 בשבועות, הכא חז״ל דדרשו ראשונה לדרשה
 "כמשמעו", רשי שפירש במה נכלל ואולי

יעיין[.

 אריה גור בספר ז״ל מהר״ל לרבינו וראיתי
דן הוי אחר "דבר שכתב: שם ויקרא

 למה עמיתך כך לא דאם זכות, לכף חברך את
מי לאפוקי זכות, לכף חברך את דן הוי אלא לי,

 לדון צריך אתה אין שונאו, והוא עמיתך שאינו
 לדון צריך ואין שונא הוא שהרי זכות לכף אותו

זכות". לכף אותו

 אני רואה הקדושים דבריו נכון אני מבין ואם
פטורים דשונא והוא בדבריו גדול חידוש

 בצדק מצות בו נוהגת ואין זכות, לכף מלדונו
 מרבותינו הרבה לדעת אשר עמיתך, תשפוט

 התורה מן מצוה היא כמלאכים הראשונים
 הקודם, )בסיסן לעיל בס״ד בארוכה וכמבואר

 הוא אמת דהן למה, יודע ואיני ט״ס, י״ט ויקרא
 יקרה דאורייתא מצוה בזה ומבטל שונא

 החמור, דשנאה בלאו ועובר לרעך, דואהבת
 וכמדומה עמיתך, שם ממנו פקע בכך וכי אבל
 חפץ בספר ועיין מעולם, אדם אמרה לא דזו

 ובאר ז׳ סעיף ד׳ )כלל הרע לשון הלכות על חיים

 דרכו שראינו מי שרק שכתב ל״ב( אות חיים סים
 על מתייצב ותמיד פניו על אלוקים פחד שאין
 מלכות עול מעליו הפורק כמו טוב לא דרך

 עברה פעמים כמה במזיד שעובר מי או שמים,
 מעיד שזה עבירה שהיא לכל מפורסמת אחת

 עליו גבר שיצרו מצד ולא הולך לבו שבשרירות
 שם ועיין לחובה, לדונו ויש בגנותו לספר מותר

 לשון עליו לספר מותר שיהיה הנצרכים הפרטים
הוא. עמיתך בדין אכתי סתם בשונא אבל הרע,
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 ויצטער בשמחתו שישמח והוא כמוך, לרעך

 אותו וידון ובתועלתו בתיקונו ויחשוב בצערו,
 הרי ע״ש. עליו" שיסופק מה בכל זכות לכף

 זכות לכף לדון למצות כלל ז״ל הוא שאף
 להבין שיש אלא כמוך. לרעך ואהבת במצות
 בפני ממקרא זכות לכף לדון מצוה שהרי דבריו
 וכנ״ל, עמיתך תשפוט מבצדק נפקא עצמו
 רכל לן משמע קא ורק נמי הכי דאין לומר וצריך

 לרעך ואהבת מצות גם מקיים זכות לכף הק
 ב׳(, )קכ׳־ז שבת ז״ל רש״י בדברי ועיין כמוך,

 ז״ל הרשב״ץ רבינו קמאי מן לחד מצאתי שוב
 מ״ס >פ״א אבות מסכת על אבות מגן בביאורו

 זכות לכף האדם כל את ק "והוי כתב: שכה
 שאמר הפסוק אל זה א׳( ל׳ )בשבועות וסמכו
 ואהבת אל זה לסמוך ויש עמיתך, תשפוט בצדק
 ]ולכאורה היטב. ודוק עכ״ל, כמוך" לרעך

 זה וסמכו שכתב ז״ל הרשב״ץ לשון מריהטת
 >שם( בשבועות התלמוד דברי שהבין נראה וכר,

 מדרבנן אלא ואינו בעלמא אסמכתא אלא שאינו
 דברי שהבינו ז״ל הראשונים רבותינו כשאר ולא

 אך התורה, מן מצוה ושהיא כפשטם התלמוד
ועיין[. מספיק מוכרח אינו

 "ושתי העבודה: ושורש ביסוד שם כתב עוד
ובצדק לרעך ואהבת ]ו־״ל אלו מצוות

 שעה ובכל עת בכל לקיימם האדם יכול תשפוט[
 כמוך לרעך ואהבת של עשה דמצות רגע, ובכל
 ובמחשבה, במעשה עת בכל אותה לקיים יכול
 על שמע או ראה אם כיצד במחשבה וכר,

 שלם בלב ושמח שש והוא טובה איזה חבירו
 קיים הרי הטובה אותה לו באה כאלו ממש
 וכר, במחשבה, לרעך ואהבת של עשה מצות
 עת בכל לקיימה האדם יכול זו עשה מצות נמצא

 מקום בשאר או במרחץ הוא אפילו לידו שתבוא
 תשפוט בצדק של עשה מצות וכן נקי, שאינו
 עת בכל במחשבתו לקיימה האדם יכול עמיתך

 ולא עשה מצות בשאר כן שאין מה שיתרחש,
שאינו במקום ואף מצוות, התרי״ג שבכל תעשה

 לשמוח דעתו על להעלות האדם יכול נקי
 קדשו מדברי ושמעינן ע״ש. וכר חבירר׳ בטובת
 אפשר כמוך לרעך ואהבת דמצות חדא טובא,
 ראיתי לא שעה ולפי גרידא, במחשבה לקיים

 עיין ז״ל הראשונים רבותינו בדברי כן מפורש
 ובהלכות ר״ס, )עשה המצוות בספר לרמב״ם

 רמ״ג(, )מזיוה החינוך ובספר ה״ס, )פ״ו דעות

 ויקרא התורה על ז״ל הרמב״ן רבינו ובביאור
 ז״ל מבי״ט הגאון מדברי אבל עש״ה, י״ז< )י״ט

 דסובר מתבאר א׳( אות )סוף לעיל שהבאתי
 בלב התלויות )מ״ע חרדים בספר ועיין ז״ל, כרבינו

עש״ה. כ״ח( אות מה״ת

 לרעך ואהבת שמצוות ז״ל מדבריו שמעינן ותו
רגע ובכל עת בכל נוהגות תשפוט ובצדק

 ז״ל החינוך בעל מדוע כן דאם לי וקשה ממש,
 המצוות שש אותן את ספרו בהקדמת כשכתב
 נמי כלל לא ורגע, רגע בכל לקיים שאפשר
 תשפוט. בצדק ומצות לרעך, ואהבת למצות
 להא דליכא לטעמיה דאזיל משום ואולי

 "מה מהרא״ז: הגאון ולשון וכנ״ל, במחשבה
 שבכל תעשה ולא עשה מצות בשאר כן שאין

 עת, בכל לקיימן אפשר שאי מצוות" התרי״ג
 שש להנהו נמי דאיכא מדוקדק אינו לכאורה

ד״ל. ז״ל החינוך בעל שכתב מצוות

 ראשונים מחלוקת שמצינו האמור מכל המורם
לכף לדון התורה מן מצוה יש אם ז״ל

 ודעימייהו ז״ל המאירי והרב דלהרמב״ם זכות
 ולסמ״ג זכות, לכף לדון התורה מן מצוה אין

 התורה מן נצטוינו ודעימייהו ז״ל יונה ולרבינו
 כל כי מינה נפקא אק ולמעשה זכות, לכף לדון

 זה ולחומרא, דאורייתא פקס הוי האי כי
בס״ד. הנלע״ד

הערה

 זה מאמרי נר״ו: סופר חיים יעקב הצעיר אמר
בעניין בס״ד שכתבתי קמא מהדורה הוא

ושם בתרא במהדורה זה ענין כתבתי אבל זה,
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 בישראל המפורסמת בעבירה שפקר שהוחזק
 לדק והן אונאה לדק הן עמיתך מדק שיצא
 לדק הדק דהוא שם ומצדד הרע, לשק איסור
 שם לשונו ופשט ע״ש, הוכחה דמצות עמיתך

 בלא אף הרע לשק עליו לספר דיכול מורה
 ויש ד׳(, בכלל )שם הזכיר אשר פרט שום לקיים
 ועיין עמיתך, מדק יצא לא אכתי דהא להבין

 ובהגהה(, י׳ אות חיים מים ובאו ה׳ סעיף ז׳ )כלל שם

 אדלעיל וסמך קיצר הנ״ל< י׳ )בכלל שם ואולי
בה. ועיק

 רבינו הוא קמאי, מן לחד גדול חידוש ומצאתי
בספרו ז״ל חייק אברהם ברבי יוסף

 בביאור צ׳( דף )פ״א אבות מסכת על דאבות מילי
 כתב: שכה זכות לכף האדם את ק הוי המשנה

 גם כי כוללת, כחומה האדם כל התנא "אמר
 וכל חסידות ממידת זכות לכף לדונו ראוי הרשע

 )ובדף שם לו עיין ועוד המפורסם", הצדיק שכן

תלמוד. וצריכים חדשים והדברים ע״ש. רפ״ו<

 מילי חיבורו כתב ז״ל חייון יוסף דרבי ודק
מה ידעת וכבר ר״ל, ה׳ בשנת דאבות

 ז״ל יעבץ יוסף רבי החסיד עליו שהעיד
 דמ״ח )פי״ב החיים אור בספרו מהמגורשים

 חכמים אנשים קמו הזה בדור "גם ע״ב(:
 פורטגאל, ובמלכות ספרד במלכי ונבונים
 לא בישראל ואם עיר הגדולה בעיר ובפרט
 הנקראת העיר היא ישראל בכל כמוה ראיתי

 מחזיקים גדולים חסידים ישבו שמה ליסבונא,
 עושים הצדקה במצות ובפרט ובמצוות, בתורה
 לא אשר ביום עת אין כי ממש עת בכל צדקה
 להם ויהי היהודים, בשכונת צדקה גבאי יחזרו
 פנים ונשוא זקן תחכמוני בשבת יושב לראש

 מן נאחד תורה מלא הגדול הראש הוא
 מפיו" ושמעתי חייון יוסף רבי האמוראים

 ע״ש. דאבות( מילי )ערך הגדולים בשם ועיין וכר,
 נפלה ח׳( )דף ח״ב דאורייתא דרופתקי ]ובחיבורי

 ע״שן. חייק אברהם ברבי יוסף רבי וצ״ל ט״ס
]תשנ״א[.

רח״ל הרק לשון קון ופגטי קלקולי• כקרן

תשנ״ח. סיון חדש ראש

 לא בעמיך, רכיל תלך "לא ט״ס: )י״ט ויקרא
ובתרגום ה׳". אני רעך דם על תעמד

 ובתרגום בעמך", קורצק תיכול "לא אונקלום:
 לישן בתר אזלק תהוק "לא ליונתן: המיוחס
 תרק מן דקטל כחרבא הי קשי דהוא תליתאי
 וכר, עמך" לבר למעיקא קורצק למיכול חורפוי

 לא ישראל בית "עמי שם: ירושלמי ובתרגום
חבריכק". על תליתא לישנא בתר תהוק

 על אומר אני רכיל תלך "לא ז״ל: רש״י ופירש
לשק ומספרי מדנים משלחי שכל שם

 או רע יראו מה לרגל רעיהם בבתי הולכים הרע
רכיל הולכי נקראים בשוק לספר רע ישמעו מה

 ועיין וכר, בלע״ז" אשפיי״מנט רגילה הולכי
שם. ז״ל החזקוני והרב ז״ל הרמב״ן בדברי

 שלי, לתועלתי כאן לקבוע לנכון וראיתי
"מכתב הי״ו, המעיינים ולתועלת

 תשנ״ח סיק חודש ראש שלישי מיום ידידות",
 קלקוליו הרע לשק איסור חומר בעניני לפ״ק,
 פיו, השומר של הגדול ושכרו רח״ל, ופגמיו

 רבי הרה״ג היקר ידידי למעלת כתבתי אשר
 גאון מדברות מלוקטים שליט״א, נשרי אברהם

 משאר ואגבן זצ״ל, פאלאג׳י חיים רבי עוזינו
 המצויין ספרו בראש נדפס וכבר קודש, ספרי

 המון עם דברינו באו וכאן תלי״ת, דחיי" "סמא
פרי הדברים שיעשו ותפילתי חדשות. הוספות
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קעג יעקב קדושים פרשת תורי.(

 חיים מים באר ד׳ )כלל שם ז״ל חיים החפץ ויבינו

דמותר דאף -גאלמא כתב: י״ר( אות
 בכלל אינו תו כי התורה פי על אותו לשנוא
 הכי אפילו שונאך, בתורה כתוב זה ועל אחיך
 אסור, פניו להלבין דהיינו בידים לו להרע לענין
 דלא אסור אחרים בפני ולגנותו ללכת הדין והוא
 התורה התירה ולא זה לענין עמיתך מכלל יצא
 שם עוד כתב זה וכעין בלבד", לשנאותו אלא
 נמי ומינה ע״ש, א׳( אות חיים מים באר ג׳ )כלל

 הוא, עמיתך בכלל דעדיין זכות לכף לדונו לענין
 שלא ז״ל המהר״ל התיר בשונא כאן ומדוע
 עמיתך, מדין יצא לא והלא זכות לכף לדונו
 שרק כתב ה׳( סעיף ח׳ כלל )שם חיים בחפץ ועיין

 אף הרע לשק עליו לספר מצוה אפיקורוס על
 ]ולומר וצ״ע. עמיתך מגדר דיצא תנאי בלא

 עמיתך דין שפקע במי דיבר ז״ל דהמהר״ל
 דחוק, הוא ואפיקורוס מפורסם כרשע מעליו

 הוא "שהרי בדבריו להזכיר לו למה הכי דאי
 ותיפוק זכות", לכף אותו לדון צריך ואין שונא

ודוק[. אפיקורוס דהוא ליה

 דאף מתבאר ז״ל המהר״ל רבינו דמדברי וחן
כשונא מעשה, בו שאץ לאו על שעובר מי
 כתב וכן כידוע מעשה שאץ לאו דהוא לחברו
 מגדר יצא מקום מכל רל״ח(, )מצוה החינוך בספר

 מים באר ה׳ )כלל חיים חפץ בספר וראיתי עמיתך,

 להטיב ביכולתו שיש במי שם שדן ה׳( אות חיים
 ואפילו שאין פעמים הרבה וראינו אדם בני עם

 בלאו שעבר ונמצא טובה ממנו שקבל אחד
 אם בליעל, לבבך עם דבר יהיה פן לך השמר
 לן דקיימא למקום אדם שבין לאוק לשאר דומה
 פניו על אלהים פחד שאין ונראה נבחן שאם
 בכלל אינו שוב הרבה פעמים זה על ועבר

 דאכתי וכתב כל, לעיני לגנותו ומותר עמיתך
 "חרא לשונו: וזו הרע לשון עליו לדבר אסור
 מכלל יוצא דאין יראה מעשה בו שאין לאו דעל

 )סימן משפט חושן ערוך בשלחן ועיין עמיתך

ומדברי עכ״ל. עדות" פסולי לענין ב׳( סעיף ל״ר

 אף אלא הכי ליה דלית יוצא מבואר ז״ל מהר״ל
 מיקרי לא תו מעשה בו שאין לאו על העובר

עמיתך.

 מפסולי ז״ל חיים החפץ שכתב בדמיון והכה
"רשע" בגדר דהתם לעיין, יש הרב עדות

 כן אם אלא מיקרי דלא לן קיימא ובהא עסקינן
 רשע רחמנא קרא מלקות לחייב שהרי לוקה
 הרמב״ם בדברי ועיין הרשע הכות בן אם והיה

 זה ומה ה״א(, פ״י עדות )הלכות הגדול בחיבורו
 דהעובר לומר יש ולעולם "עמיתך", לגדר ענק

 שם ממנו פקע מעשה בו שאק לאו על בקבע
 נקרא אינו ועדות מלקות שבהלכות אף עמיתך,

ועיין. רשע,

 עשה מצות המבטל אף הרבה שלדעת גם ומה
פסול מתפלל שאינו כגון תעשה ואל בשב

 אריק מאיר רבי הגדול הגאון לשק חו לעדות,
 "אף ס״ס: )סימן ח״ב יושר אמרי בשו״ת ז״ל

 מהא שמוכח כמו רשע נעשה עשה מצות בביטל
 דהוי אף לו ונותן סכק בודק לערלה דמומר
 )סימן המשפט בנתיבות ועיין עשה, מצות ביטול

 פסול הוי לא עשה מצות בביטל שכתב ל״ר(
 ר( )מצוה חינוך מנחת ועיין צ״ע, ודבריו לעדות,

 חינוך מנחת הגאק לשון וזו בדבריו". שפיקפק
 אי דאמרינן א׳( )י״ג שבועות "ועיין ג׳(: אות )שם
 דאף מבואר תועבה רשעים זבח תשובה עבד לא

 דברי וצ״ע רשע ליה הוי עשה ]בביטל[
 בספר ועיין ועע״ש, עדות" בהלכות האחרונים

 שאין שכתב ל״ה סימן )שם חו״מ השלחן ערוך
 בעלי ורבותינו מוסכמת הנ״ל הרמב״ם שיטת

 מאוד מאוד בזה והארכתי חולקים, התוססות
 בחיבורי עיין שעה ולפי חשוד, בקונטרס בס״ד
 תורה דעת ובספר א׳(, אות ה׳ )סימן יעקב ברכת
 על מלכים שלחן ובספר כ״ה(, אות ב׳ )סימן יו״ד

ואכמ״ל. רפ״ס )דף ערוך שלחן קצור

 חיים החפץ שכתב מה האמור דלפי דע עוד
במי ל׳( אות חיים מים באר י׳ )כלל שם
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ז מאמר

עמיתך תשפוט כצדק

א
 עומד, ואחד יושב אחד יהא שלא ט״ו[. י״ט ]ויקרא עמיתך תשפוט ׳בצדק רבנן, "תנו

 דן הוי עמיתך, תשפוט ׳בצדק אחר דבר דבריך. קצר לו אומר ואחד צרכו בל מדבר אחד

 דין הוא האחר זו, במצוה נכללו דברים שני הנה ע״א[. ל ]שבועות זכות" לכף חברך את

 מצוה הם אלו דברים דשני הפוסקים בל פסקו וכן אדם. לכל דק הוא והשני לדיינים, מיוחד

 שם, והוסיף רל״ה, בטצוה והחינוך ק״ו מ״ע הסמ״ג קע״ז[, ]מ״ע בםה״מ הרמב״ם התורה, מן

 אדם כל לדון במצות שייכת היא מ״מ בדיינים, אינה שאשה אף בנשים, נם נוהגת זו שמצוה

 ׳עמיתך, כתיב שהרי זכות, לבף אותו לרון חיוב אק רשע הזו, המצוה ודיני זכות. לכף

 לכף אותו לדון חייבין אדרבהד״אנו שם[, ]שבועות ובמצוות בתורה שאתך זה הוא ועמיתך

 שבע כי בו תאמן אל קולו יחנן "כי שנאמר זכות, לצד לודאי שקרוב באופן אפילו חוב

 חייבין ומצוות, תורה ששומר בו אנו שיודעים צדיק באיש ב״ה[. כ״ו ]משלי תועבות"צלבו•

 החוב לצד לודאי קרוב שנראה אפילו זכות, לכף אותו לדק זו מצוה מצד התורה מן אנו

 ]קכ״ז שבת בגט׳ כדאיתא רחוקה, ואפשרות גדול בדוחק אלא לטובה להכריעו אפשר ואי

 י״ט ]יומא בגופו" לוקה בבשרים החושד "כל חז״ל אמרו זה על לחושדו. לנו ואסור ע״ב[,

 אז בינוני, שהוא באיש ובן רשע, או צדיק אם אותו ומכירים יודעים אנו שאק באיש ע״ב[.
 אפילו או השקול, ספק שהוא דהיינו בשוה, ולחוב לזכות לדונו שיש דבר איזה עשה אם

 לכף לדונו יש אם אולם זבות. לכף לדונו התורה מן מצור. הכי אפילו חוב, לצד קצת נוטה

 לדונו לא גם אבל זכות, לכף לדונו חיוב אין אז הדוחק. צד ועל רחוקה באפשרות רק זבות

 ]פ״א להרמב״ם פיה״ט מתוך לקטתי אלו ]דינים ספק. בגדר אצלו יהיה אלא חוב לכף חלילה

רי״ח[. ם״ק ג׳ שער ובשע״ת שם יונה ומרבינו אבות[ מיו

כ
 הדין בתוקף ולא טובה בעין יביט שהשכל — זבות לכף דן

מה וכי קשה דלכאורה זכות, לכף חבירך את דן הוי של זו במצוה להתבונן יש אמנם

 דבר הוא עמיתך תשפוט ד׳בצדק המצור. כל הלא חוב, לכף במחשבתו אותו ידון אם אכפת

 רכיל תלך ב׳לא ועובר הרע לשון משום אסור הכי בלאו לאחרים זה שלספר שבמחשבה.

 הלא לחוב, במחשבתו שדנו במה הזיקו ומה לעמיתו הפסיד פה וא״ב ט״ו[, י״ט ]ויקרא

וחייבה התורה הקפידה למה וא״כ לחוב, שדנו יודעת בדיה שום ולא מזה יודע אינו עמיתו
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עםעמיתך תשפוט בצדק

 הצדיק אח לרון טחייבח עמיתך תשפוט ד׳בצרק המצור. הרי ועוד זכות. לכף לדון אותנו
 לרון לו אומר הישר והשכל גדול, ובדוחק מאד רחוק הזכות שצד באופן אפילו זכות לכף

 זכות לכף לדון לו אפשר איך וא׳יב השכל, מן היפוך ממש הוא הזכות צד כי חוב, לכף
 שהוא אף זכות הצד ולהחזיק לקבל היא התורה מצות ואם אמת. שאינו בעצמו יודע הלא
 שיהיה רוצה השי״ת הלא ועור, עצמו. את ומרמה כמערים שהוא נמצא א׳־כ השכל, נגד
 לדון עצמנו ולהדריך להתרגל לגו יצוה ולמה השכל, חוקי פי על ולהתנהג הישר שכל לנו

השכל? ולעקם הישרות היפוך הדברים

 לנטוע שתכלית! לחבירו. אדם שבק מצוות הרבה לנו נתן שהשי״וז דכשם ונראה
 אלו וכל וכר. הבריות ואהבת חנינה חמלה, רחמים, כחסד, טובות, מדות בלבנו לקשריש

 שהיא אחת במינה, ויחידה אחת אחת, מצוה השי״ח לנו נתן כן טוב, לב אחד: בשם נכללו
 אלו וכל וחגיגה, חמלה רחמים חסד בשכלנו ולהשריש לנטוע ותכליתה המעלה, ברום
 הוא השכל ורחמים, חסר של שכל הוא שהשכל אומרת, זאת טוב. שכל אחד: בשם נכללו

 ביקוב הקשה, הרק במרת ק אינו טוב. הוא וכשהשכל דבר, כל ומכריע שרן והריק השופט
 איזה למצא כוחו בכל ומשתדל חמלה, בעק טובה, בעין אלא החריפות, ובכל ההר את הדין

 גם הדוחק. צד ועל רחוקה בדרך אפלו אפשר, רק ואם הדק, את להמתיק להקל זבות צד

 לכף האדם כל את דן הוי עמיתך, תשפוט ׳בצדק מצות היא וזאת לגמרי, ולפוטרו לזכותו
 החסד, לצד שכלנו להטות עצמנו להדריך בזה להתרגל מחויבק שאגו מצוה היא זו זכות.
 הפחות לכל או לגמרי זכאי שהוא וזבות טענה למצא חברינו, להצדיק הכוחות בכל לבקש
 מיני כל ממציא הסניגור הרי סניטר, שוכר דק בעל אם למשל, כמו, מעליו. העולה להקל

 טענות מיני כל להמציא אנו צריכים ממש כן מדינו, הרק בעל את להצל ותחבולות טענות
 שכל טוב, שכל לנו שיהיה היא, ומטרתה המצוה טעם זכות. לכף חברינו לדק זכות ולמורי
בלי ורחמים חסד מלא הוא ית״ש שבחכמתו כשם וחגיגה, חמלה מלא ורחמים, חסד המלא

הקי. בספרים כמבואר כלל, דין תערובות ד

ג

 שבהם הטוב הכרוז מעלת בנלל חכמים מעוור שוחד

השוחר "כי כדכתיב העינים את מסמא ששוחד שזה סוברים העולם אחרת, ועוד זאת
 ושפלות גריעות מחמת הוא בארם, ומום חסרון הוא י״ט[, ט״ז ]דברים חכמים" עיני יעור

 זה. לפי האטת. מן ולהטותו שכלו על להשפיע יכול וקטן גדל דבר שכל טבעו, וחולשת
 נדל, יותר השוחד להיות צריך האמת מן להטותו שכלו את לעוור כדי וצדיק, גדול אדם

האטת. לראות שלא עיניו אח לסמא בכחו כבר קטן שוחד אף במדרגה פחות שהוא ואדם
מן ונהנים טובה שמקבלים אנשים בזה רצוני אוביקטיביות, שנקראת שזאת סוברים זה לפי
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ומוסר חכמה שיחות 0

 כאלו אגשים האמת, מלראות עוורים ולא להם ונוגעים משוחדים אינם הכי ואפילו אחרים
 וסמוי ומשוחד מושפע להיות עצמם מגיחים שאינם באמת, הצדיקים הם המעלה, כרום הם

העולם. דעת היא זאת שקבלו, הטובות בעבור העין

שוחד, תקח ׳ולא אמרה התורה ממש, בהיפוך הם והדברים הוא, גמור טעות אבל
 אלא חסרון, מצד אינו חכמים עיני יעור שהשוחד זה אבל ופחיתות. איסור זהו שוחד לקחת

 נהנו אם הקדושים והאבות רבינו משה דאפילו האדם, וחשיבות מעלת מצד זה אדרבה.
 הגדול איש כל ואדרבה בהם. פגם שמץ איזה לתלות וחללה לדק, הם פסלים שהוא ממי

 והנאה גדל שוחד ביותר, הקטן וכל עיניו, ומסמא אותו משחד ביותר קלה הנאה ביותר,
אותו. לעוור לשחד יכול נסה

 הוא ממנו שנהנה לזה הטוב הכרת חיוב מחמת יותר, וצדק גדל שהוא שכל הוא ־הטעם
 לו מתראה הנידק הענק כל לו הגדלה האהבה שמחוך והתקשרות, כשאהבה כל מרגיש
 הגדל האדם אהבה. של בעין חמלה, בעק טובה, בעק הדבר את ורואה אחרת, בצורה
 אלא טובה, הכרת של חיוב להרגיש כדי גדלה, מתנה גדלה. טובה צריך אינו באמת.
 ומרגיש טובה לו להכיר ומשעבדו מחייבו כבר חשוב, ובלחי קטן דבר ממש, שהוא כל אפלו

 יתיב הוה ד״אטימר ע׳יב[ ק׳יה ]כתובות דאמיטר במעשה כמו לו. מיוחדת ואהבה התקשרות
 לך פסילנא ליה אמר שקליה, גברא ההוא אתא ארישיה, גדפא פרח דינא. דאק וקא

 לדק. ופסול לו משוחד כבר הוא מעליו, נוצה שהעביר כזה קטן רבר משום הרי לדינא*.
 סכום אלא מועטת מתנה יספיק לא לשחדם עכו״ם, של בערכאות ערך פחותי בדיינים אולם

 באדם, ופסל חסרק זה אין חכמים עיני מעוור שהשוחד שזה מזה, ברור הרי וכידוע. הגון,
יותר. משוחד נעשה הוא שהוא, בכל יותר. הגדל וכל לו, ושבח מעלה אדרבה אלא

ד
שוחד מקבלי של נפשם תפח

 נביא שבח, אלא לאדם פגם חללה זה אק וכי שוחד. של כוחו גדל כמה עד להראות

 אריסיה רגל הוה יוסי בר ישמעאל ר ע״ב[, ק״ה ]כתובות בגמרא איתא חז״ל. מאמרי איזה
 בעל שהוא ישמעאל ר של לחלקו המגיעים הפירות ]פירוש: שבת ערב בכל פירוח לו להביא

 הקדים מדוע האריס אח ושאל בשבת, בחמישי פירותיו לו והביא הקדים אחת פעם השדה[.
 פירוחיו לו הביא אורחא אגב לכן היום, אחד עם לדון לו שיש היות לו, ואמר הפעם, זה

 שלא ]אע׳־פ אותך. לדק <ןני שפסל לאריס ואמר הפירות, ישמעאל ר ממנו קיבל לא היום.
 זוג והושיב לבד[. ההבאה בעד כבר משוחד שהוא לדינא, פסל שהוא הרגיש ממנו, קבל
 אמר כך, טעק בעי ואי כך טעק האריס בעי אי אמר, ואתי. רקאזל בהדי דינו. לטירן רבנן

כך, נטלתי שלי גמלתי ואם נטלתי, שלא אני ומה שוחר, מקבלי של נפשם תפח ישמעאל ר
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 נטל לא ישמעאל ר הרי שוחד, של הכח מזה רואים וכמה. כמה אחת על שוחד מקבלי
 ואפילו היו, שלו הכירות שהרי זמן הקדמת של הטבה רק הוא נטל אם ואפילו טמנו, כלום

 ר הקדוש בהתנא חסרון חלילה זה האם האריס. של לזכותו כבר נוטה היתה דעתו הכי
 קבלת שוחד, מקבלי של נפשם תפח אולם וצדקתו. גדלותו על מורה זה אדרבה, ישמעאל?

לקללם. ראוי זה ועל העבירה, היא השוחד

בודאות זכות לכף לדון אין ובחינוך ^"בתוכחת

 יצחק ר מראות׳, עיניו וחכהינה יצחק זקן כי "׳ויהי ז׳[: סי׳ ס״ה פ׳ ]בראשית רבה במדרש
 כהו לו חייב שהיה ממי שוחד שנטל מי אם ומה יצחק, ו* אמר וגר. חקרו לא ׳ושוחד פתח,
 יצוק "ויאהב פירוש: ע־כ. וכמה", במה אחת על לו חייב שאינו ממי שוחד הלוקח עיניו,

 לאביו, ומשקה מאכל שהיה כפשוטו. ממש ציד כ״ו־ס, כ״ה ]בראשית בפיר ציד כי עשו את
 אפלו גמור, חסר זה אין וא״כ אב, כיבוד משום להאכילו לאביו מחויב היה שעשו ואע״פ

 וראה חכמים, עיני יעור והשוחד מעשו, משוחד היה שהאכלו לו שעשה הטוב מחטת הכי

 אח אהב אב כיבוד של השוחד זה ומחמת זכות, לכף דנו דבר ובבל לטובה, בעשו הכל
 פשוט הוא לבן, אב של השימוש הלא שוחד. של בוזו וראה בא ועתה מיעקב. יותר עשו

ממנו, שנהנה כיק הכי ואפילו לבן, טובה הכרת כך כל מחוייב אינו האב ולכאורה ומחוייב,
 זה לעלות אפור ח״ו אבינו. ביצחק ופגם חטא חלילה זה האם אחרת. בצורה הכל רואה כבר

 להקשות יש א״ב אולם וקדושתו. מעלתו רוב טבח בא זה כל אדרבה. במחשבה, אפילו
 שוחד הלוקח שדיין מכאן למד יצחק רבי שהרי מראות, עיניו שכהו אבינו יצחק נענש דלמה

 האמת, מלראות חכמים עיני יעור שהשוחד רק לא ממש, כהות עיניו פירוש: כהות, עיניו
 הלוקח ממש, כהו עיניו, וכהו לו, שטחוייב וממי בהיתר שוחד שלקח אבינו מיצחק וראיה

אבינו. יצחק חטא מה להבין וצריך וכמה. כמה אחת על באיסור

 מחמת שהוא, ממי טובה כשקיבל וטכ״ש זכות, לכף אדם כל לדק דטצוה דאף ונראה
 בעין טובה, בעק הכל ולראות לו, להמטיב ואהבה התקשרות להרגיש חייב הטוב הכרת
 שיש במקום אבל למעשה, נוגע כשאינו זכות לכף לדק רק הוא זה כל מ״ט ואהבה, חמלה
 לענק בבנים או טאיסורא, לאפרושי לענק תוכחה, לענק ונוגע איסור, עושה שחבירו חשש

 וצריך בעי, מיהא למיחש אלא מתוכחה, עצמו ולפטור זכות לכף בהחלט לדק אק אז חינוך,
 היה ע״ה אבינו יצחק של שחטאו כן, לאפר ירא הייתי הקדושים חז״ל אלמלא בדבר. לדקדק
 וכן זכות. לכף בו ק ושהכל הטובה צד על עשו מעשה כל בראותו הטדה, על שהפריז

לעשו. הוכיח שלא יצחק שחטא פ״א[ ]שמות רבה במדרש מוכח
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 כמוך לרעך ׳ואהבת ממצות תוצאה — זכות לכף דן

להם ויאמר שכר. ויבקשו הגויים יבואו לבא שלעתיד עיב[, ב׳ ]עיז חזל אמרו עוד
 ישראל רבש״ע. הקניה, לפני הגויים ויאמרו קיימתם, היכן שקבלתם מצוות שבע הקביה
 בולה. התורה את שקיימו בהם מעיד אני הקב־ה. להם אמר קיימוה, היק התורה שקיבלו
 להם אמר ישראלי, בכורי "בני דכחיב בט על מעיד אב יש בלום רבשיע, לפניו, אומרים
 אב יש ׳בלום היא טענה מה ובי מאד, תמוהה זו וגמרא וכו׳. יעידו וארץ שטים הקביה.

 נוראה ובחוצפה פנים להעיז אפשר ואיך שקר, להעיד חיו הקב״ה חשיד ובי בנו, על מעיר
 כי חוצפה, ולא שקר זה שאק הוא, התירוץ אותך. מאמינים אגו אין להקביה לומר כזו,

 באיזו רואים, עין באיזו תלוי זה אבל התורה, את קיימו שישראל האמת אומר השיית בודאי
 שאחרים ממה אחרת רואה והאב באב אתנו מתנהג הקביה מעשיהם, כל על מביטים עין

 בכל ורואה ודביקות, אהבה מחוך מביט חמלה. של בעין חסד של בעין מביט האב רואים,
 יבואו אבל התורה. כל ישראל שקיימו הוא אמת זה, מבט ולפי שבהם, והיפה הטוב אך

 הרע גם רואים אמנם והיפה, הטוב רק רואים שאינם שלהם מבט לפי ויעידו, אתרים

 זו שבהם. והיפה מהטוב יותר עוד בולט והמגונה הרע שלעיניהם ואפשר שבהם, והמגונה
 מזה אנו לרואים לטענתם הקב״ה והודה לבנו׳. מעיד אב יש ׳כלום הטייס, של טענתם היתה

 ובטבע ממילא בא אז לבנו, האב כאהבת אמיתית, אהבה לחבירו, אדם בין אהבה יש שאם
 תשפוט ׳בצדק דטצות נמצא איב זכות. לכף הכל את ודן הכל ורואה לטובה. המבט

 ומרת כמוך, לרעך ׳ואהבת ממצות תוצאה היא זכות׳, לכף האדם כל את דן ׳הוי - עמיתך
 שהקשיט מה קשה לא טעתה הבריות. אהבת לו שיש מובהק סימן באמת היא זבות לכף דן

 השכל. היפוך והיא מאד רחוקה היא שהאפשרות היכא זכות לכף לדון אפשר איך לעל
 משום כלל, קשה ולא כלום אינו זה עצמו, את ומרמה כמערים רק והוא אמת, איט הלא
 מה וכן אמת. הוא מבטו לפי וחמלה. חסד של בעין המבט לפי אוהב, של מבט דלפי

 טוב, שכל אלא חיו, עיקום זה אין דבריט לפי השכל. את לעקם הקביה צוה וכי שהקשינו
 באבות ומצאתי כלל. דק תערובות בו שאק יחיש וחכמתו כשכלו ורחמים חסד המלא שכל

 למעלה אק חסדים גמלות היא זכות לכף ק •שמדת שכתב: זל יעביץ להחסיר מיו פיא
אמיתית. אהבה מתוך נובעת זו שטדה כדברינו, נראה והטעם ע״כ. הימנהי.

-----------------------------. ץ

לזנות אותו דנים השמים מן — זנות לכף הדן

 הדן פירוש: וכוי, לזכותי אוחו תק זכות לכף חבירו הרן רבנן, יתט ע״ב[: ]קכיז בשבת
וקשה, מרה. כנגד טדה ומשום זכות, לכף הדין ביום בשמים אותו דנק זכות לכף תכירו
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 או טצוה לשם עשה אם ספק ויש מצור. עשה אחד ספק, במקום הוא וכוח לכף ק ענק רהא
לדונו מקום ויש עבירה, ועירו שעשה ראה וכן זכות, לכף אותו לרק צריך אחר, דבר לשם

 לכף לדק אצלו שייך מה ית״ש הבורא אבל זכות. לכף לדון עלינו שוע, שהיה זכות לכף ־
 לשם היתד. שהטצוה ויודע לפניו, וידוע גלוי הכל הלא שמיא, קמי ספיקא איכא וכי זכות,
 זכות לכף דן של דדרך נמי, הכי שאק לתרץ יכולים ובפשטות במזיד. והעבירה כבוד

 בשוגג העבירה שהיתה להחזיק צריכים אנו דאצלגו השי׳ת, אצל שייך אק אצלנו ששייך
 כמו היא, אחת - חמדה אולם ית״ש. הבורא אצל כן שאין מה לשמה, נעשית והמצוה
 ג״ב השי״ח מרה, כנגד מרה הוא כן ורחמים, חסד של עין טובה, עק היא הטרה שאצלנו

 במרת נדונים אם עלינו, למקום יש זכות צדדי הרבה והרבה חמלה, של בעין אוחו דן
הקשה. הדק במרת ולא הרחמים

 ולא ביעקב און הביט "לא כ״א(: כ״ג ]במדבר כתיב הוא, בזה עוד לי שנראה מה אמנם

 אינו דבריו על עוברק שכשהן שביעקב, און הקב״ה הביט "לא ופירש״י: בישראל", עמל ראה
דתו. על עוברים שהם ובעמלן אק( היינו ]אוניות שלהן באוניות להתבונן אחריהם מדקדק

 ביעקב׳, און הביט "׳לא כי(: פ׳ ]במדבר רבה במדרש איתא וכן ע״כ. עבירה", לשון עמל
 ודבר שם[. ט״כ ]עיק שלהן• במצוות מסתכל אלא שבידם בעבירות מסתכל אינו בלעם, אמר

 שיחה אפילו רב ואמר י״ג[, ר ]עמום שיחו׳ מה לאדם "׳ומגיד כתיב הלא מאד, תמוה זה
 "אמר שם: ואיחא ע״ב[. ה׳ ]חגיגה הדק" בשעת לאדם לו מגידים לאשתו איש שבק יתירה

 הגדול הדקדוק מזה רואק כחמורות. קלות הכתוב עלינו ששקל לנו אוי זכאי, בן יוחנן ר׳
 דרכיו כל ׳כי שנאמר חייו, יותרו הוא ותרן הקב״ה האומר כל חגיגא רבי •ואמר ברק.

 אק הביט "לא הכתוב שאמר זה מה וא״כ כלל, ויתור שאק הרי ע״א[, נ׳ ]ב״ק משפט׳"

שבידם. בעבירות מסתכל הקב״ה שאין ביעקב".

ז
בישראל עטל ראה ולא ביעקב און הביט לא

 לכף ק של הענק ביאור, בתוספת עוד לבאר בהקדם נראה הכתובים סתירות ליישב כדי

 איזה שמע או חבירו שעשה מעשה איזה כשרואה זכות, לכף הדן חובה. לכף וק זכות
 חובה ודאי שאינו מאחר מ״מ רחוקה, אפשרות שהיא אף זכות, לכף לדק צד שיש דיבור

 ויתעמק היטב בזה יחשוב אם הדבר, יחקור אם הספק לברר שאפשר אף לזכות. חולה הוא
 אינו זכות לכף הזק אולם בתכלית, רע היה שהמעשה בפירוש יראה המעשה, פרטי בכל

 אחרים. אצל חטאים ולחפש ולדרוש לחקור רוצה אינו שלו, שאינו בעסק להכנם רוצה
 האוהב כי וטבעו. לרצונו גמור בניטד הוא אדם בבני ומומים חטאים של החיפוש אדרבה,

מוטים ולמצא מלחפש ומתרחק ושונא שבהם, והיפה הטוב את לראות אוהב הבריות, את
החכמה וזכנתאוצר הוז־פ¥ע״י83 מס עמוד חכמהומוסר"-"איקראנגלאסךדוד שיחות
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 שיש אחרים של דיבור או מעשה שכל די לא מזה, ההיפוך הוא חוב לכף הדן בהם. וחטאים

 הענק לתוך לרדת בהם, ולחקור לדרוש הוא שטבעו אלא לחוב, ידק ולחוב. לזבוח לצדד
 מדרטת שיש אמת רע. בולו היה והדיבור שהמעשה ברורות בראיות ולהוכיח העומק. בכל
 לחפש הוא חוב לכף הדן של הקצה אולם זכות, לכף בדן מדרגות שיש כשם חוב, לכף בדן

 בחבירו. ופגם מום למצוא גדולה הנאה לו ויש זה את ואוהב אחרים. אצל וחטאים מומים
 ואיך רעה. בעק שופט הוא כולם את הלא בעיניו, רשעים העולם כל מוצא? אינו ואימתי

 הפסוק את מבאר י״ח[ ם״ק א׳ שער ]בשע״ת יונה רבינו שהוא? מי על זכות למצוא יכול
 הצדיקים פירוש ארם־, יחופש רשעים ובקום תפארת רבה צדיקים "בעלוץ י״ב[ ]כ״ח במשלי

 בני מוטי מחפשים והרשעים בהם, הנמצאת טובה מעלה כל על אדם בני ומכבדים מפארים
ע״כ. בחשובה", וחזרו ההם המעשים הניחו שכבר ואע״פ להשפלם ושניאותם אדם

 הבטה יש בישראל". עמל ראה ולא ביעקב און הביט "לא הכתוב את לבאר נבוא עתה
 סתם, ראיה היא - ראיה הדבר. בתוך לחדור התבוננות הסתכלות, היא - הבטה וראיה.

 ]עיק גבוהה יותר מדרגה היא ׳ישראל־ וישראל, ׳יעקב־ שם בק חלוק נם יש שטחית. ראיה
 מדקדק "אינו רש״י: פירש ביעקב". און הביט לא טי[. מאמר מאמרות בעשרה הק־ בשל״ה

 אלא האון, של תוכו לתוך חודר ואינו מדקדק אינו השי״ת שלהם־, באון להתבונן אחריהם
 - ב׳ישראל אבל גבוהה, כיב במדרגה שאינם ב׳יעקב׳ זהו בשגגה. העם לכל כי בשוגג, חולה

 הטעם, כלל. ראה לא ממש רואה. אינו סתם ראיה אפלו שטחית, ראיה אפילו ראה, לא
 הם גם מקום, של רצונו עושים צדיקים הם כש׳ישראל כי בו, מלך ותרועת עמו אלקיו ׳ה

 אהה בהם כשרואים הקטנה, המדרגה שהיא ב׳יעקב׳ ביעקב׳. און הביט לא כן, עושים

 מדה דן השי״ח כך זכות. לכף דנים אלא בזה, ודורשים חוקרים אינם רע. דיבור או מעשה
 מדקדקים אק מצוה עשה הדבר, שטחיות לפי זק אלא וחוקר, מביט אינו מרה. בנגד

 מדקדקים אק עבירה עשה וכן המצוה. את עשה ואהבה יראה ובכמה בהלשמה בהכוונה,

 שהכל ואף שוגג. היה כאלו המעשה את רק בשטחיות דנים אלא לחטא, והכוונה בהמזיד
 השי״ת מ״ט לגלוי, סחר בק ושטחיות, עמקות בק אצלו חלוק ואין המקום, לפני וידוע גלוי

 מעבירין מדותיו על המעביר "כל שאמרו במו ועידון. של ההנהגה כפי מרה כנגד טרה ק
 יותר במדרגה שהם ישראל בישראל. עמל ראה ׳לא ע״א[. י״ז ]ר״ה פשעיו כל על לו

 שאין אלא אדם, בגי של תן במעשה וחוקרים ומתבוננים מסתכלים שאק רק לא גבוהה,
 לכן ישראל. בגנות לראות רוצים שאינם שטחית. ראיה אפלו בהם מביטים אינם כלל רואים
 אח ראה לא כאילו הוא הרי הדין לעגין ישראל. את ק כשהוא השי״ת גם מדה, כנגד מדד.

תשפוט רבצדק המצוה ומקיימים מקום. של רצונו כשעושים הוא זה כל כלל. העבירות
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פה עמיתך תשפוט בצדק <

 לכף דן של זו טדה אוחזים אינם אם חלילה אבל זכות. לכף האדם כל את לדון ,עמיתך

כלל. ויתור ואק והדקדוק החומר בכל מעלה של הדק אז זכות,

ח
עזנטו את ולא אחרים את זכות לכף ח

 זו טובה במדה ולהחזיק ולהשתדל להתחזק שעלינו הוא. האמור מכל היוצא ורעי! אחי

 החסיד כמ״ש הימנה למעלה גמ״ח שאק מרה שהיא זכות. לכף האדם כל אח ק הוי של

 ביום. פעמים כמה עמיתך תשפוט ׳בצדק של מ״ע לקיים אפשר וו מרה ידי ועל ז״ל, יעב״ץ

 הם־ע” פעם בכל מבטל חוב. לכף הדן ודו, ובהיפוך מצוות, מאות לכמה עולה ובשנה

ר״ל. מצוות מאות של ביטול הוא ולשנה יום, בכל פעמים כמה וזה תשפוט דבצרק

 חוב לכף להק זכות לכף הק שבק והנורא הגדול החילוק וראו, יקרים ידידים התבוננו

 הפטירה. אחר הגדול הרק יום או ושנה, שנה בכל ר״ה של הדק יום הדק, ליום לכשנבוא

 לכף מצוותיו כל ק השי׳־ת שהרי ואיכות, בכמות ומתעלות מחרבות מצוותיו זכות לכף הדק

 אותן ק השי״ת שהרי באיכות. והן בכמות ק ומחקטגות מתמעטות שבידו והעבירות זכות,

 וחלילה מאד. מבהיל צדק, שהוא זכויות לרוב נהפך רשע שהוא עונות ומרוב זכות, לכף

 אמורים הדברים שכל לזכור נא אולם ירחם. הי בהיפוך, הם הדברים כל לחוב. ק שהוא מי

 זכות, לכף עצמך את חדק אל אבל זכות, לכף האדם כל את ק הוי לאחרים. בנוגע רק

 מאד, מאד ונעלה קר דבר הוא לאחרים ואהבה אהבה, מתוך נובעת זכות לכף ק מדת

 לעקור צריכים עצמית נגיעה כל וכן מזה, לברוח וצריך פסולה אהבה היא עצמו אהבת אבל

 שאפשר זכות מיני כל ללמד צריכים לאחרים בנונע אמנם מהם, נקי להיות ולראות ולשרש

 ובבא בזה חלקנו ואשרי אשרינו ואז זו קרה מדה להשיג ויזכנו יעזרנו והשי״ת להמציא,

אכי״ר.
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)טכ״י( הרדנ״ז

 וכר. תורה הצריכה למה א״כ רנינו: כדברי עובדי נמה שס וכר. וטען שבא טי וכן
 העדים נצואר מלוי הקולר יהיה יאמר לא שקר שהעידו יודע שאס ללמוד יש מכאן

לעדים: יחוש ולא יודע שהוא מה לפי ידון אצא
 הס: טעם של ודברים ז״ל והריא״ף הגאונים מדברי הוא הכל וכר. הדכרים אלו כל ב
שנועח פ׳ וכר. יודע שהוא לדיין וטניין ג

פכ״ד סנהדרין הלכות שופטים.

 עד היה כאילו שנועה ציה מסייג עליהם סומכת
 'אין אפי׳ כן מעיד כשר כשעד דאילו כשר אחד

 ומאי בשבועה אלא יפרע לא עליו סומכת דעתי
 דלא הא זה ולפי עליו סומכת דדעמו רבותיה
 היה פפא שרב לומר צריך פפא לרב רבא הימניה

 אומר שרצינו שכן וכל לנתבע או לתובע קרוב
 אם יעשה העד בדברי סומכת שדעתו מה שכפי
 לאותו לפרוע שיצוה אם בשבועה אלא יפרע שלא
 צא אחר שטר עליו יצא שלא אפי׳ או נפגם שלא
 וצא בפניו השטר ישליך או שכתב וזהו נזה יגבה

 מיגבא ולא ליה קרעינן מקרע לא דהיינו לו ימן
 על סומכת הדיין שדעת מה כפי הכל ביה גבינן

זה:
 כך וכו׳. ישראל דיני בתי דוב הסכימו ב

ומיהו גאון. בשם הרי״ף כתב
 אלא הכי גאון אמר דלא דמשמע למידק איכא
 לענין אבל שטרא לאפוכי או שטרא לאורועי נענין

 הטוען או המת דעת היתומים.נאוננדן מן להוציא
 ממ״ש משמע וכן גאון איירי לא דבהא מש״מ
 רווחת דהלכה למימרא עובדי הנהו על ז״ל הרי״ף

 דבר שוס זה על כתב ולא פלוגמא בה ולית היא
 שכתב ורבינו הכי דינא •הוי היום דעוד משמע

 בראיה אלא היתומים מן מוציאין אין דהאידנא
 משוס גאון של שטעמו שכיון דס״ל משמע ברורה

 הוא היכי בגויה לי קיס לן בריר לא דהאידנא
 הגונים שאינם דינים נחי שרנו לומר דהיינו,
 מן מוציאין דאין למימר לן איה טעמא מההוא

וצא הדיין גדעת לא ברורה• בראיה אלא היתומים

 רנינו כלשון וכר לדיין מניין העדום
 נתברר צא אבל מרומה שהוא יודע שהוא ודוקא

 שקר שטוען נתברר אס אבל שקר שהוא אצלו
 ידין אלא ממנו להשתלק רשאי אינו שקר והעידו

 הכי הזה. בזמן אפי׳ האמת שהוא שידע מה כפי
 הנתבע שאם שכתב מי ויש רנינו. מדברי לי משמע

 כדי וסקירה דרישה ע״י אותו יפסוק הרמאי הוא
 מיתרצא ונהכי הוא. ונכון נשכר חוטא יהא שלא

 כתיב רמי דר״ל ממונות דיני ר״פ דאמרינן לי
 הא תרדוף צדק צדק וכתיב עמיחן משפיט נצדק
מרימה שאינו בדו כאן מרומה בדיו כאן טצד

והל! אומו לפסוק יכול מרומה שדין ומשמע
 מרחק שקר מדבר על דענר בשבועות אמרינן
 ובמאי מרומה שהוא נו שיודעי! לא במוס׳ ותירצו

 נטענות רמאות שיש דמדא שפיר אחי דכתיבנא
 שיכול הנתבע נטענות רמאות שיש וחדא המוצע

בדרישה כלומר צדק צדק ע״י אומו וקלפק וסקירה: 1*”*י״״״
הדין נגמר פ׳ וכו׳. להלקות לב״ד יש ד

 מלקין שב״ד שמעתי אומר ראב״י תניא
 ד״ת על לעבור ולא המורה מן שלא ועונשק

 מעשיות שני ומיימי למורה סייג לעשות כדי אלא
שם שטח בן דשמעון ומעשה רנינו כתב אשר

במשנה:
 הכי וכו׳. טקום בכל לב״ד יש וכן ה

 טונה לא על מלקין נמ״ת אמריגן
שומעניה דסגו מאן החי נמי ואמרינן !■־־"־השמועה

 והכל שפחה בן גדה בן פי׳ וש׳ בג׳ לצזוייה שרי
שם: מבואר

כל

57 כט משנה בסף
 וצא הוא מזוייף שטרא דהאי סהדי דליבא ליה קרעינן מיקרע לא הוא מזוייף שטרא האי

 דמודה כיון הדיינים דשבועת וריע אזיוסא דמהדר סהדי מרי איכא דהא ביה גנינן מיגבא
 אמד דנעד למימר לן לית והכא לגמרי ואינטיל הוא פריעא דשטרא מודה הא המעות דקנל

 שעיקר ודע שנועה. בלא ליגני לא נאמנות ביה איח דאפילו היינו אלא שטרא בהאי ליגני לא
שדעתו וקרוב שהאשה הוא רנינו לדעת המידוש

 פלוני אצל פקדון לו שיש וטען שבא מי וכן שיראה.
 זה היה ולא מובהקין סימנין ונתן צואה בלא שמת

 הדיין ידע אם שמת. האיש זה בבית להכנם רגיל הטוען
 דעתו וסמכה זה חפץ לו להיות אמוד אינו המת שזה
 לזה ונותנו היורשין מן מוציאו מת של החפץ זה שאין

 הדבר שאין בזה כיוצא כל ובן סימנים. ונתן בו האמור
 דין שהוא לו שיראה מה לפי דיין של ללבו אלא מסור

 שבזמן עדים שני תורה הצריכה למה כן אם האמת.
 אע״פ עדותן פי על ידון ערים שני הדיין לפני שיבואו
 אלו כל ב בשקר: או העידו באמת אם יודע שאינו

 שאינן רינין בתי משרבו אבל 01 הדין עיקר הן הדברים
 כראוי חכמים אינן במעשיהם הגונים היו ואפילו הגונים
 יהפכו שלא ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה ובעלי

 ויפסידו שטר ׳ יפגמו ולא ברורה. בראיה אלא שבועה
 ולא הדינין כל בשאר וכן פסול או אשה בעדות חזקתו

 יאמר שלא כדי בידיעתו ולא דעתו בסמיכת הדיין ידון
 זה. על סומכת ודעתי זה לדברי מאמין לבי הדיוט כל
 לא ברורה בראיה אלא היתומים מן מוציאין אין וכן

 אם ואעפ״ב הטוען. או המת באומדן ולא הדיין בדעת
 הדיין דעת ונטתה הדברים מכל בדבר נאמן אדם העיד

 ונושא עדותו דוחה ואינו בדין ממתין אומר הוא שאמת
או_יעשו_ העד לדברי שיודו ער דינין בעלי עם ונותן

 לזה הסקדון לחח לדיין לו יש שלו הפקדון שזה
 ליכנס רגיל המפקיד יהא שלא והוא סימניו שנתן

 מהלכות י״א נפרק כתב נזה וכיוצא שמת זה אצל
 כאן מ״ש על וסמן הגמ׳ דין כסב שם נמלות

 יעשה כיצד ישראל: דייני רוב שהסכימי מת
 )דף ממונות דיני אמד סרק ריש וכו׳. בו ידרוש
:וחקירה דרישת בעינן מרומה דדין אסיקנא צ״ב:(
 דפרק ברייתא מההיא וכו׳. עצטו יסלק אלא

 שקר דמדנר ל״א.( )דף העדות שבועת
תרחק:

 שהוא בדין יודע שהוא לדיין ומניין
 שבועת סרק ברייתא וכו׳. פרומה

העדות:
 מחויב שאינו מי להלקות לב״ד יש

נגמר ס׳ אליעזר דר׳ ברייתא וכו׳. ט
צ׳:( )דף רנה האשה ופרק מ״ו.( )דף הדין 2 ־ך
 שלא ועונשין מכין שנ״ד שמעתי ראנ״י אמר מ אלא

 לעשות אלא המורה דברי על לעבור ולא הדין מן £ אדם להלקות
לחורה: סייג

 להלקות וכו׳ מקום ככל לב״ד .יש
בסוף וכו׳. רעה ששמועתו ,אדם

ד בימי

'-^הוכן

טיימוניות הגהות
 יכלתן בכל להתרחק הדיינין צריכק [3] ב פ״ה: עדות בהלכות ועיין הכותב פרה אשבועתא.

 דסנהדרין פ״ק בירושלמי נטי ונרסינן הלבבות נתמעטו מאד כי תורה דק עליהן יקבלו שלא
 הלפהא בן יוסי רני מידון חכים דליכא רחמנא ברין־ יוחאי בן ר״ש בימי הביאו חפץ ובספר

 לדון יודע איני להן אמר תורה דין שתדיננו מנת על לו אמרו לדק לפניו אנשים שני באו
 אבל ברמאות טוען כשהתובע היינו ש" רבינו מורי אומר ]ג[ נ ם״ה: עכ׳ל חורה דק אתכם

 אחד ר״פ כדמשמע וחקירה דרישה לעשות שיש אך לפוסקו יש ברמאות טוען הנתבע אם

 עדות מהל׳ בפ״ג לקמן וכ׳׳נ נשכר חוטא נמצא ידיהן את הדיינק ימשכו דאם טמונות דיני
 אוחו דוחקי! דיין נעשה עד ואין לתובע עדות היודע דיין שבירר הנתבע אדם ]דן ע׳ב:

 מאיר רבינו טורי מדברי ע״ב יגיד לא אם כדכתיב להעיד צריך הוא בי אחר ריק לברור
 הוה הונא רב דסנהדרק בפ״ק בפירושו ד״ה והביאה בירושלמי דגרסינן מהא ראיה ונ"ל זצ״ל

ב״ד קומי עליה ואסהיד ואזל

מהל׳ שנפ״ו ואע״ם הטוען או המת באומד י י \ ״
 הפקדתי וכך -כך ואמר .שנא שמי .פסק■ שאלה / עזהוא 1 דל 1 ומנ 5 ן• הי מן סתלק או פשרה

 הפקדון ונמצא מונהתיס סימנים ונתן אביכם אצל הקולר ויהיה אחתכנו יאמר שלא מרומה שהוא בדין
אמוד המת היה שלא הדי! יודע והיה שאמר במו ן ויחקור בו ידרוש יעשה כיצד תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד העדים. בצוארי תלוי

............  י ................... חותך רמאות בו ]שאין דעתו לפי לו נראה אם נפשות דיני של ובחקירה בדרישה הרבה
על סומכת דעתו שאין או רמאות בו שיש נוקפו[ לבו היה אם אבל הערות פי על הדין את

 ערמה ובעל רמאי זה דין שבעל נוטה שדעתו או לפסלן יכול שאינו אע״פ הערים דברי
 לו שנראה או הטעם. וזה העידו תומם ולפי כשרים שהם פי על אף העדים את והשיא
 הדברים אלו כל לגלותם. רוצים ואינן מסותרין אחרים דברים שם שיש הדברים מכלל

 שלבו מי וידיננו זה נחמדין עצמו יסלק אלא הדין אותו לחתוך ]ג[ לו אסור בהן וכיוצא
 *יש ד הוא: לאלהים המשפט כי אומר והכתוב ללב מסורים הדברים והרי בדבר. שלם

 לעבור ולא מיתה מחוייב שאינו מי ולהרוג מלקות מחוייב שאינו מי להלקות דין לביתא
 £ יש בדבר העם שפרצו דיו בית שרואים וכיון לתורה. סייג לעשות אלא תורה דברי על

 לדורות הלכה שיקבע לא שעה הוראת הכל להם שיראה מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן
 בשבת סום על שרכב באחד ומעשה אילן. תחת אשתו שבעל אדם והלקו מעשה
 נשים שמונים שטח בן שמעון ותלה ומעשה וסהלוהו. דין לבית והביאוהו יוונים
 ברורה בעדות ולא וההתראה וחקירה הדרישה דרכי כל שם היו ולא באשקלון אחד

 זמן ובכל מקום בכל דין לבית יש וכןנ ה שראה: מה כפי שעה הוראת
 £ פוסק שאינו קול שיהיה והוא העריות על עובר שהוא עליו מרננים והעם רעה ששמועתו

של״ד: פי׳ טוי״ד ב ר״נז: לאוין סמ״ג א
 טונה דלא אותו מלקין עבירות עובר שהוא קול עליו שיצא מי ופירש״י שומע אנכי אשר השמועה טונה לא כי בני אל שנאמר השמועה טונה לא על מלקי! רב אמר ס״א( )דף קידושין

 לה מותיב הוה זוטרא דמר מייחי נמי והתם הוא בעלמא אסמכתא דקאמר אלאו אוחו ומלקין ע״כ השמועה טובה לא כי על כאן יש לאו בני אל עני בבני דכתיב הוא לאו השמועה
 גני דינמוח ׳5 נס׳ שאמרו ממת נלמד וכו׳. פוסק שאינו קול שיהא והוא ומ״ש לוקה. הוא זה לאו שעל להודיע ופירש״י בני אל ליה ומקרי אכתפיה אפסירא

טוען
עוז מגדל

 אלפס ור״י ז״ל הגאונים מדברי זה. על סומכת ודעתי עד כו׳ הדין עיקר הם הדברים אלו כל ב
ר״י נמנו כן הדין. מן יסתלק או עד בו׳ היתומים מן סוזניאין אין וכן בהלכות: נתנו ז״ל

העדים. פי על הדין תומך עד מרומה שהדין יודע שהוא לדיין ומניין ג הכותב: סרק ז״ל אלפס
 לאלהיס המשפט ני עד בו׳ נוקפו לבו היה אם אבל :ל״א( )דף העדות שבועת פרק שבועות נמסכת

שראה. מה נפי עד בו׳ להלקות לב״ד יש ד ל״ב(: )דף ממונות דיני אמד פרק בסנהדרין הוא.
רנה: האשה פרק ביבמות לה ומייתי מ״ו( )דף הדין נגמר פ׳ בסנהדרין

 ומייחי ט״ז( )דף גמרא פרק קטן במועד ולאסורין. ננסי! לענש עד בו׳ בב״ט לב״ד יש ט ה
אישות: דהלנות פ״ז והביאור ע״ז דמסנת פ״ק מקצתה

כל
 דינא מההוא גרמיה הונא רב ושרא בה וכפר קמור, טירון בעי אתי גברא לוזהוא סהדווזא ידע
ע״ב: םפ״ה עדות בהל ועיין חורן

האי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס58 מס עמוד )רמב״ם( מימון בן משה )שופטים( יד ־ חדשה< >מהדורה תורה משנה



פרק העדות שבועתד!  משפט עק
מצוה נר

 ימן לימן הדיין שירצה למי דשודא דמפרש לפר״ח נמילשווא. אי פ־״אמהל׳ ,!:מ"־ :
 ימן שמא ירא והיה מ״ח שכגגדו דין נעל היה דהנא לומר צריך ”8 3 'הל יח”8

 ולכך לטוביה נכסיי גני קודם חנם תלמיד פה:( )נתיטת כדאמר לו
שירצה: למי שודא ויעשה מ״ח זה שגם ליה שלח

שבועותרביעי
 סמג ג

 ין קי׳ ח״מ טוש״ע קו עשין
 ו ה סעיף כח וסי׳ ג א סעיף

כו: וסעיף
 געייןמ״משסהל׳ג׳: י

 שמג ד הל׳ שם מיי׳ ד יא
 ח״מ טוש״ע קח עשין
ב: סעיף יו סי׳

 טוש״ע שם מיי׳ ו ה יג
ס״ה: שם

 עדוח מהל׳ פ״א מיי׳ ז יג
קח עשין סמג כ הלכה

 סעיף כח סי׳ ח״מ טוש״ע
ה:

 מהל׳ פי״א מ*׳ ח יד
פשק שמג יג הל' אנדה

 ישג שי׳ מ״מ טוש״ע פג
א: סעיף

 מהל׳ פ׳־א מיי׳ מ טו
שמג נ הלכה פדות

 שי׳ ש׳׳מ טיש״ע קש פשין
ה: סעיף נש

 יפ״ה ג הל׳ שה גלי׳ י טז
שמג ג הל׳ ש״ש מהל׳

 שי׳ י״ו טוש״פ יג ישי׳ שם
יא: שפי׳ ומג

 נש שי' ש״מ טוש״ע כ יז
ה: שפי׳

 מהל׳ פכ״א גלי׳ ל יח
שמג י הל׳ שנהדרין

 יו שי׳ ש׳׳מ טיש״ע קי פשק
ש: סעיף

 סמיי׳פכ״גששהל׳נ יט
 ש״מ טוש״ש שה שמג
ו: סעיף ט שי׳

 יפ״ב י הל׳ שש מיי נ נ
שם שמג י״ד הל׳ שם

 ש״י: 1 נו׳ ש״מ טיש״פ
מהל׳ פ״י מיי׳ 0 נא

 שמג א הלכה פדיש
שי׳ ש״מ טיש״ע ויד לאוין

א: שפק< לד
 מהל׳ פנ״ד מיי׳ ע נב

שמג ג הל׳ שנהדיין
 שי׳ ש׳׳מ טיש״פ קי פשק

ג: שפיף טי

 השלם איר תורה

 האנשים שני ונןמדו א<
 ו לפני החב להם אשר
 הבהנים י י י לפני

 ;היו אשר והשפטים
 ינגק[ודברים ההם: ביטים

 חטב ממחרת ב<רהי
 הקם את”לשלט משה

 משה על העם ניעמד

 הערב: עד הבער מן
יג[ יו/ )שמוח

 ואין חכמה אין ג(
 לנגר עצה ואין תבונה

ל[ נא, !טשלי יי:

 תרחק שקר וקמדבר
 פי תהלג אל וצדק ונקי 1

רשע: אצדק לא "
ז[ בג, )שמות

 ועמדו. דכתיב בעדות מודם הכל
ולא אנשים לשני שסמכו

 הריב להם אשר אנשים ושני כמיג
 להם אאשר נמי דקאי ועי״ל יעמדו
 דין ונגמר דינין נעלי דהיינו הריב

 לאוקומה לן דאית 1נסמון" כדאמרינן
 דין: כגמר דהוי רעדים דומיא
 אע״ג אווזא. גר עלי אפלח

 נה שיש קימה דבעינן
 )ין דקדושין פ״ק כדאמרינן הידור

 היה עומד שהרי איסור אין מ״מ לג(
 שנסניה יודעת הימה דהיא ועי״ל
 סמימח משוס אלא עשה ושלא עמד

 דמי לא הכי ונלאו דינה נעל טענת
 ונניח הכסא נניח "מפניו לעומד

 כלל: הידור ליכא דהמס המרחץ
 דין גמר כשעת מר והאמך

 יכול דהיה אע״ג נד.
 דעשה כסמוך כדאמר להושיבה

 דננוד עשה וה״ג עדיף מורה דכנוד
 למימר אינא חכר אשח שהימה מורה
 לסתום שלא להושיבה רצה שלא

 גמר כשעת אפי׳ דינה כעל טענת
 שמא או הטענות שגמר אע״ס דין
 עשה מימה לאחר מנר כאשח אין

עדיף: תורה דכטד
 חנמה. אין איסורא אבל

 גדול כהן פרק כסנהדרין
 מעיד נ״ג גכי דפרין יי!:( ~>דף

 דמעיד הא לשנויי מצי לא מוהתעלמת
 נמי מלך אפי׳ דא״נ באיסורא היינו
 אימתו שתהא אמרן לא איסורא דגני

 מיהו כו׳ חכמה דאין משום עליך"'
 הוא מעשה ואל שב דהנא מימה

 יט:( )דף מרכות שממו מי ונפרק

 גני דפרין כאיסור אפי׳ דשרי מונח
 אפי׳ פושטו כנגדו נלאים המוצא

 ולמול פסחו אח לשחוט מהולך כשוק
 משוס מצוה למח שמטמא ננו אח

 תעשה ואל שג ומשני המח כזיון
 למח הוא גדול גנאי דהחס וי״ל שאני
 ואל שג לכך קוברים לו שאין מצוה

 דחי לא דכקרונים מדע שרי תעשה
לפשוט וכן ומילה פסח דידהו כנוד

 הש״ם מסורת
הוספות עם

 ןע״ולט.[,נ(נ״מדף א< נשטעה ולא עדים כראייח תלוי שאינו דין יש דדייני. לשודא גפי אי

פה:( )דף דכחוטת הנך כגון ולחייג לזנוח נוטה הדיינים שלג נמה אלא

 שודא התם ואמרינן טונייה שני ואחו לטוביה נכסיי להו דאמר ההוא
 לשני נמי אי מחנה, לו לתת ראוי שהוא רואה שהדיין למי דדייני

 אחד ניום שננחט מנר של שטרוח
 שטרו המוכר מסר למי ידוע ואין

 כאן אף .ה(דדייני שודא אמרינן מחלה
 נשודא מלוי הדין אס לי שלח כך

 וצדיק שחכם לזכותו ראוי זה דדייני
 כדמחרגמינן השלכה לשון שודא הוא.
טו(: )שמות נימא שדי ניס ירה

 דניתהו וחכמים: יהודה ר׳ מחלוקת.
 רח8א הונא: רג משמח הונא. דרג
 זה יכין ולא ואעמוד אווזא. נר עלי

 האווז מפני אלא עמדתי שנשנילה
 ס״א )דיינים. עלי: ונא הפורח
 עכיד דהוה מה זה על חמיה כלומר

 דייניך דבר"(: לא זה ואומר נחמן רב
 היכי נטד לחלוק והנא כישיבה.

ונו. דיתיב ומשני דקאיס: עטד
 כאדם אלא יושב ולא עומד לא כלומר
נטש. הסנדל: מן רצועה שיחיר
 עשיחי לא מינאי. מיפיים דלא נעט:

 ליקדום לא אוהט: ואינו טונה לו
 בעל שיבא קודם הדיין לפני וליתיג.

 דמיחזי ושוחק: יושב ואפי׳ דינו
 וגורס טענתיה ליה. דמסדר נמאן

 לדיין דבריו במטעים שיחשדוהו
':,כדלקמן שוא שמע חשא בלא ועובר
 לו ויש רט שהדיין עידניה. קבע

ליטול. דרנו שאין ללמוד: קטעות
יטול. לא זה הרי שלו: היה אס

 להחעלס חוכל בלא עליו מוזהר אינו
 שאחה פעמים והחעלמח שנאמר
נאישורא. אנל (:3 דף )נ״מ מתעלם

להמירה חנם לפני הבאה אשה כגון , , ,
חי שבעלה יודע זה ותלמיד לינשא““פפא רב ליה אמר ולא האח לעם ואוקמיה

 מחלוקת עולא אמר דדייני לשודא נמי אי
 הכל דברי בעדים אבלא תנין בבעלי

 אמר "האנשים שני ועמדו י" דכתיב בעמידה
 ומתן משא בשעת מחלוקת “הונא רב

 דיינין הבל דברי דק גמר בשעת אבל8
 "וישב דכתיב בעמידה דינין ובעלי בישיבה

 1,ל״א העם ויעמוד העם את לשפוט משה
 בשעת אבל ומתן משא בשעת מחלוקת

 ובעלי בישיבה דיינק הבל דברי דין גמר
 דמו דק כנמר עדים דתא בעמידה דינק

 דביתהו האנשים שני ועמדו בהו וכתיב
 נחמן דרב קמיה דינא לה הוה הונא דרב
 מסתתמן מקמה אקום אי נעביד היכי אמר

 מקמה איקום לא דינא דבעל טענתיה
 לשמעיה א״ל כחבר היא הרי חבר אשת י6

 עלוואי ושדי אווזא בר עלי ואפרח צא
 משא בשעת מחלוקת מר והאמר ואיקום

 דיינים הכל דברי דק גמר בשעת אבל ומתן
 כמאן דיתיב3 בעמידה דינק ובעלי בישיבה

 זכאי אתה פלוני איש ואמר ממאניה דשרי
 הונא רב בר רבה אמר חייב אתה פלוני איש

 להו דאית הארק ועם מרבנן צורבא האי י
 לצורבא ליה מותביגן הדדי" בהדי דינא

 ואי תיב ליה אמרינן נמי הארץ ולעם מרבנן
 דינא ליה הוה שרביא בר רב בה לן ליה קאי

 לבעל נמי ואותיב אוהביה פפא דרב קמיה
ביה בטש דינא דבי שליחא אתא דיניה

 סנהדרין ג( ע״ש, כט:
 ברכות סג. עירובין סג

 קו.[, ]כתוטח ד( יט:,
לא., ו( צד., כתובות ה(

4לנ: דף ]קדושין (1
כב, דף סנהדרין (0

לב:, דף קדושין ט(
 סנהדרין מהלכות י(

 חו׳׳מ מ״ח ועיין ד הלבה
ח. אות יו סימן

הנ״ח הגהות
 קמיה ולימיב גט׳ )א(

 גי׳ נ״ג משוס. דיינא
 גורס הרי״ף אנל הרא״ש
 גורש וכן וביה קמיה

 פכ״א עיין הרמנ׳׳ם
 ומנין שם )נ( (:,מה״ס

 כחבירו שיודע לדיין
שהוא:

 מח כגנאי גדול גנאי בשוק כלאים
 גט הנא אכל מינה פריך להכי מצוה
 שרי ולא כך כל גנאי לינא עדות

 ודמי תעשה ואל נשב אפי׳ באיסורא
 והתם קופה או שק דמצא גנאי ליה
 מכ״ש וקופה שק ממצא דפריך נמי

 תעשה ואל שב לשנויי" וה״מ פריך
 משני דשפיר אלא הכי נחר נדמשני

 שמא או למחילה" דאימיהב ממון שאני
 שנויא האי אדעתיה אסיק לא אנחי

 לא ידו על איסור דכשעושין ועי״ל
 נדפירש והנא מעשה ואל 3ש מיקרי

 חכם לפני אשה שכאה כגון כקונטרס
 יודע זה ותלמיד לינשא להמירה
 מוציאין אפי׳ שרי וכממונא חי שנעלה

 ומצא כדין שלא מנעליו ידו על ממון
 כגון מיניה ראיה דמייחי קופה או שק

 ניחא נמי והשחא ליטלו אחר שרוצה
 ממונא שאני החם לשנויי דאיצטרין הא

אלא[: ד־׳ה ל: ״מ5 מוס׳ ]וע״ע למחילה דאימיהב

 טענתיה מסתתמן והא הכי עביר היכי תיב
 אוהבן הא איהו אמר מימר פפא רב אמר

 רבה ואמר מינאי מפייס דלא הוא שליחא
 האח ועם מרבנן צורבא האי י׳ הונא רב בר

 ליקדום לא הדדי בהדי דינא להו דאית
 כמאן דמיחזי משום )א( וליתיב מרבנן צורבא
 דלא אלא אמרן ולא לדיניה ליה דסדר
 עידניה ליה קביע יאבל עידניה ליה קביע
 ואמר טריו־" בעידניה אמר מימר בה לן ליה
 דידע מרבנן צורבא 'האי הונא רב בר רבה

 לבי למיזל מילתא ביה וזי־לא בסהדותא
 ליזיל לא קמיה לאסהודי מיניה חוטר דיינא
 נמי אנן אף אידי דרב בריה שישא רב אמר

 ליטול דרכו ואין קופה או שק "ימצא תנינא
אבל8 בממונא מילי הני יטול לא

 עשה. האי ה׳: לנגד חשוב חכמה אין
 אלהיך ה׳ אח עשה. והאי ועמדו:

 דף )נ״ק חכמים תלמידי לרטת תירא

 לדבריו. סניגרון יעשה לא מא:(:
 שהוא לומר נוקפו ולט דין דן אס

 ראיות להמא דבריו יחזיק לא טועה
 לכל אלא לחזור טש שהוא להעמידם

 לאמיתו: דין להוציא יחזור צדדים
 לישא לפניו. בור תלמיד ישב שלא
 שלא יטעהו: שלא עמו בדין וליתן

 שהעדות ואע״ס עטו. יצטרף
 לפסוק שגורם שקר. מדבר אמח:

 אלא כאן ואין עדים שנים פי על דין
 שלמד מרומה. שהוא אחד: עד

אמח: עדוחס שאין עדים דברי מחוך
קולר

וציונים הגהות
 איתא ]בשאלתות א[

 בכת״י ב[ )גליון(: רבא[
 ובילקוט ובראשונים

 להאי ליתא שמעוני
 ובאמת אחרינא. לישנא
 רק שמעינן לא דמהא

 לא אבל בעמידה דבע״ד
 דעל בישיבה דדיינין

 ללשון דרשא ליכא זה
 ]גירסת ג[ )דק״ס(: זה

 כתש ערך הערוך
 מרבנן כצורכא

 הארץ בעם מכתשינן
 וגם ע״ב מכתשינן לא

 ע״ב ז דחולין ברש״י
 מפציר פירש מכתש ד״ה

 ל )ד׳ בשבועות וחבירו
 גרסינן מבתש ע״ב(

 עכ״ל בכ״ף ולא בבי״ת
 מינא נפקא ולדעתי רש״י
 סי׳ "מ ח ש״ע ועי׳ לדינא

)גליון(: ב[ סעיף יו
 בעידניה הרי״ף גירסח ד[

)רש״ש(: יתיב הוה
 מליץ סניגרון ]פי׳ ה[

 )ברכות אמ׳ דאת כמה
 קטיגור אין ועוד( ע״א נט

 רי״ף[ סניגור נעשה
 גורס ןרש״ל ו[ )גליון(:

 ומנין[ הענין בכל
 בספר עיין [1 )גליון(:

 )גליון( ישועות כוס
 בדפו״י ליתא זה דיבור

 פתרא ליה לית ובאמת
 כוס בספר אולם )דק״ס(

 משביר וראש הישועות
 ועוד המים ובארות
 זה: דיבור מבארים

 מדינן "כדא תיבות [0
 דשייך נראה בסמוך"

 אחר הדיבור בסוף להלן
 דין כגמר תיבות

 בסמוך כדאמרינן
 להוסיף יש )באה״מ(:ט[

 )באה״מ(: שב דהודז
 שם בברכות לפנינו י[

 מממונא "איסורא משני
 בכת״י אולם ילסינן", לא
כמו הגירסא שם

כאן: התום׳ שמביאים

בממונא מיקי הני יטול לא זה הרי
 בו שיש מקום "יכל ה׳ לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה "אין באיסורא

 למר סהדותא ליה ידע הוה יימר רב לרב: כבוד חולקין אין ה׳ חלול
 לאמימר אשי רב ליה אמר לכולהו אותבינהו8 דאמימר לקמיה אתא זוטרא

 בעמידה הכל דברי בעדים אבל דיגין בבעלי מחלוקת עולא והאמר
 מי"ש־שניהן'טינ"וניהג בור סניגרון )סימן עדיף תורה דכבוד <עשהד עשה והאי עשה האי א״ל

שת? כוא6^נההמפ לומר תלמוד לדבריו סנינרוך יעשה שלא לדיין מנין י ת״ר מרמה( גזלת
דמ״א!”שד”ד^יגמי״ ברימ ״לת פניול ביר ישב אלש לי״ן קמני“ קתרח רקש י<מיבר

 ־ים ה־רל בחבית שיותן עד וכן8 גזלן שהוא לחבית שיודע לדיין מנין"3 )־( תרחק שקר
 לפי לדיין תרחקךמנין שקר מדבר לומר תלמוד עמו יצטרף שלא מנין גזלן שהוא
 ויהא אחתכנו מעידין והעדים הואיל יאמר שלא מרומה שהוא בדין שיודע

קולי

כטדו" על למחול יכול אינו שהרי מלך כמד כ״ש וא״ח עדיף. תורה דבבוד ^שה

רש״י ליקוטי

 הטלה דדייני. שודא
 שיראו מה לפי הדייניס
 מת של דרכו שהיה דינים
או מוה יומר זה את לקרב

פה:[. !כחובות
הדיינין פיני ראוח

 שאין כמקום נמי אי דחמירי נפשוח דיני דשאני לומר ויש יט.( )יף נשנהדרין כ״ג בפרק המלך לינאי שטח ק שמעון אוקמיה ואמאי
מיושג[: ד״ס טז. ונחים תוספות ]וע״ע היא" דיליה דתורה משוס למחול שיכול ומה מלך מכטד תורה כטד חמיר כטדו על מוחל חכס

ורואה

 ןשם והפונה הזכות יטילו
 ניטה שיהא לאותו צד.[.

 הניתן שהיה הדיינים לג
 יותר קרוט או אוהט
 ואקני גמר לההוא דודא'

 כדן לה.[. ב־ב ]רשב״ם לו
 אלא נטפס תלוי שאינו

 ההיא ט דיין של כפיי הכל
 דאמר ןפה:< ינפוטת

שני ואפו לטוטה נכסי

חננאל הבינו

 דדייני: לשודא נמי אי
 רב אמר עולא אמר
 בבעלי מחלוקת הונא
 משא בשעת דינין
 גמר בשעת אבל ומתן

 בעמידה הכל דברי דין
 כדכתיב בישיבה ודיינין
 משה על העם )ויעמד

 משה וישב וכתיב( וגו׳
 ]ויעמד העם את לשפט

 וגו׳[. משה על העם
 דין גמר הוא אימת

 איש למימר דיינא כדבעי
 ואיש זכאי אתה פלוני
 פי׳ א( חייב. אתה פלוני

 תרגום דמסני ערקתא
 רבה אמר נעל: שרוך

 צורבא הונא רב בר
 בשהדותא דידע מרבנן
 למיזל מילתא ביה וזילא

 דבציר דיינא קמי ומיסהד
 דתנן ליזיל, לא מיניה
 וכל קופה או שק מצא
ליטול דרכו שאינו דבר
 בעדות מילי והני כבודו. לפי ואינה זקן כיצד מתעלם שאתה פעמים מהם והתעלמת דכתיב והיינו יטול. לא זה הרי

 עשה העדים עמידת לרב. כבוד חולקין אין השם חלול שיש מקום כל וגו׳ תבונה ואין חכמה אין איסורא אבל ממון
 פי׳ עדיף: תורה דכבוד עשה קיום זקן, פני והדרת שנאמר הוא עשה תורה וכבוד האנשים, שני ועמדו שנאמר הוא

 אם וכן הדיין. לפני בור תלמיד ישב שלא וכן יטעון. היאך דין לבעל מראה כלומר הוא, יושר מליץ כמו סניגרון
יחתכנו. שלא מרומה שהוא בדין היודע וכן לעדות. ולא לדין לא עמו יצטרף שלא גזלן שהוא בחברו אדם יודע

ר״ח על שיטה חשק

קרובים שניהם טוטה
עו.ן. !קידושין נמו לוה יופר אצלי רגיל היה שוה ל' נראה לומר הדין לב שיתנדג למי דדיני שודא ואמריג! שכנים שניהס

קנו:[. !שנת מנפצו מסאניה. י:[. .0• ]יביים מעומד עדותן להעיד שצריכין ולמד האנשים. שני ועמדו דנוניג
 ׳טול לא שמוי לטש הפון מן להכניסה שלו קופה ליטול ירכו ואין הוא פשיכ שאדס לי היא שגנאי ינר ליטול. דרכו ואין

 שיש מקום כל ה׳ לנגד סשוב ונבון פכס כל אין וגוי. חכמה אין נס:[. !ב-־ מיהפפלמה דלסינן אמדה מהשנם ופטור
4.10 !עירובי! השם חילול כגני פומית ויועץ ופנינה ונטר פנמה תורת אין ל[. נא. ־שלי1 לרש נטי חולקין אין הפס תלול

ני״ן. ונ״ה ימפאני ערקפא ישרי נמאן נגת׳ נא! רכינו נירפה א(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס60 מס עמוד בבלי תלמוד שבועות כז ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



לא.שבועות רביעי פרק העדות שבועת  הש״ם מסורת
הוספות עם

לן נסהא )דףו:( לסנהדרין כס״ק ישתוק. שלא לעני זכות ורואה :קימש •טכדדו איני (:1החלי ויט •ות?ז ורואה :יהעו שלשלת •קו?י '״,£ דוכחי: ממה ]הש״סף דרך וכן חגורו מלא אמס־ ויודה להעיד בא שאמה דין בעל סטר ושיהא התם. וקום ססי־מזייי^׳י׳

אחר. טטקום שכועה עלי יגלגל ולא שכועה לו אתחייב ו^קיא גלגול ידי על ואשטענו במקצח לי מודה שאינו שבועה. עליו ואגלגל
זאת משטעה יומר שטעה מגלגול ירא למה מאמר ואם שלא :0גלגול ידי על אלא עליהן נשבעין שאין קרקעות שטעת או

עדים. ושנים דין בעל אחד יהא
*.!מדבר לומר תלמוד עתם בצואר תלוי קולר

 ויצאו[, ר״ה יד. נ׳׳מ מוס'
 ]ינמוה א( עי" יומא ד(

 נת: קמא ננא עת:
 צא: זבחים עה: סנהדרין

 קב: מוצץ קז. סב מנמומ
 לח:, לקמן ו( מג:[, נדה

 כב., דף סנהדרין (1

 עיי״ש, הד: סנהדרין ס(
 גינזין תום׳ עיין י( לב., ט(

 מתגרשת, ואינה ד״ה נא:

 נפק מו. ב״נו עיין (5
 עיין ל( תווך, עד לאפיה

 ב: סוטה כתוס׳ זה כעין

ז״־הנל.

_ השלם אור חורה
 תרחק שקר מדבר א(

תהריגיכי אל ויצדיק ונקי
ישע: אצדיק לא

ז! ,33 ]שטות

 תנאף לא תרצח לא נ<
 תענה לא ווגנב לא

^רעןיעדשקר:'
יג[ כ, ]שמוח

 שוא שטע תשא לא נן
 רשע עם ;דף תשת אל

 חמם: עד להית
א[ מ, ]שטות

 עשק עשק כי אביו <1
 לא ואשר אח גזל גזל

 עטיו כתוף 'עשה טוב
בעונו: מת והנה

יח{ יח, ]יחזקאל

וציונים הגהות
 ההלכות לעניני סימן א[

 מדבר מהפסוק הנדרשות
 הלכות ג׳ תרחק. שקר

 וג׳ תלמיד, בענין
 והלכה חוב, בעל בענין

 שומע, סמרטוט, בענין
 הסימן ובדפו״ר מטעים.
 מנ״ד. טוע״ד. זכו״ת

 חו״ץ במאתי״ם
 סמרטו״ט די״ן בעל״י
 ומטעי״ם: שומ״ע

 בכל וכן ומנין צ״ל [3
)גליון(: רש״ל העמוד

 ררא״ש ררי״ף בכת״י ג[
 ועיין עלי, ויגלגל הגי׳

 נ אות חריפתא פלפולא
עיקר: שלפנינו דגירסא

 לא כיה קרי י״ג ד[
 דפו״ר( )רש״ל תשיא

 הבאה הערה )ועיין
ברש״י(: כן שהגיה

 דיבור הכל בדפו״י ה[
 הקודם דיבור עם אחד

 ע״ם הוא ולפנינו
)דפו״ר(: המהרש״ל

 זה שהמרו לשון רש״ל ו[
 לא ]שבת דהלל זה עם

 צ״ל [1 )גליון(: ע״א[
 )גליון(: יעכור אשר

ועשאוהו צ״ל ס[
)ב״ש(:

 שלא כמותו. לכוש דין: בעלי והס
 יסמממו או פנים לך לישא לנו מגרוס

 ואמר חשיטמך מפני שכנגדך דברי
 אדס על דין טת ט יאמינו איך

 וכיון תרחק. שקר טדכר כזה: חשוב
 את זה מעמיד מסותם ריט שאיש

 אנסיליאוח כמין פוזטוקייכו. שקרו:
 תשא. לא בלע״ז: קלצונ״ש חשוטס
 תשיא. לא ניד קרי16 למקבל: אזהרה
 שוא. שמע דין: לנעל אזהרה

 דינו בעל בפני שלא דבריו שהמטעים
 לא ואשר שקר: מדברי טש אינו
 יחזקאל: בספר זה ססוק עשה. טוב

 ריב על וממעבר בהרשאה. הבא זה
 ונוח לו נוח הראשון ושמא לו לא

 לעשות יכול שאינו מזה יומר לפשרה
 עליה שיש אחרים: בממון פשרה

 מ( )נראשית כמו עוררין עסיקין.
 על שמערערין עמו המעשקו כי

 אומה וקונה בא וזה בה המחזיק
 זרוע: איש שהוא חזקו על וטטח

 יח.( דף )סנהדרין דחנן מלך. למעוטי

 משחק אוחו: מעידין ולא מעיד לא
 שקורין 0והמראה בעירטן בקוכיא.

 דמדאוריימא מלך. שכן כל :פרמייל״ה
 משים שוס יז( )דנרים דכמיב חזי לא

 והנא עליך" אימתו שמהא מלך עליך
 הדיין לפני לעמוד צריך להעיד

 בזיון ודרך (3 )דף לעיל כדאמרן
 כקוביא משחק אכל לו: הוא

 חורה פסלה שלא חזי. מדאורייתא
 כמו בחזקה שנוטל חמס עד אלא

 (0)העובר כל אח ויגזלו ט( )שופטים
 16ועשוהו טה גזרו ורבנן שנם דנעלי

 היא אסמכחא ואמרו מדבריהם גזלן
 חזי דמדאוריימא וכיון (קניא״ ולא

 סבר אחא ורב שטעה עליה חיילא
 מקבלינן לא מסהיד אי סוף וסוף הואיל

 כדון עד: והוא רה קרינן לא ליה
 באתרה ואוקי מינה כדון ומינה מינה

 ממטרתה דבר שלמדה פרשה פליגי.
 דבר אוחו מעמיד אס שוה בגזירה

 במקום עומד שהיה מה במורח סו
 ממנו ולמדמו דהואיל משם שלמדמו

 לכל ומלמדנו מחזור ממנו כרחך על
 באמרה ואוקי מינה דון או משפטו
 והבאתו משס שלמדמו לאחר כלומר

 שאר במורח כאן העמידהו לכאן
 מפרש והשתא כאן המפורשים דנריס

מינה דון סכר מאיר ר׳ ואזיל: לה

 ^ותל״ת תלמי״ד תלת״א ק|)םימזתרח שקר
 ומטעי״סאז( שומ״ע סמרטו״ט חו׳זר בעל״י

 זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד מניןא(א
 תלמוד ישתוק שלא מנין לעשיר וחוב לעני
 לתלמיד מנין"5 תרחק שקר מדבר לומר

 יאמר שלא בדין שטועה רבו את שרואה
 ואבננו ואסתרנו שיגמרנו עד לו אמתין
 מדבר ת״ל שמי על הדין שיקרא כדי משלי
 רבו לו שאמר לתלמיד מניןג תרחק שקר
 מנה מאה לי נותנין שאם בי אתה יודע
 לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה איני
 עמו יצטרף שלא מנין אחד עד אלא עליו

 מדבר האי תרחק שקר מדבר לומר תלמוד
 קא שקורי ודאי הא נפקא תרחק שקר

 עד ברעך תענה לא0 אמר ורחמנא משקר
 סהדא חד ודאי ליה דאמר כגון י אלא שקר
ולא תימא ולא התם קום אתה ותא לי אית

 מהי סכ״כ מיי׳ א כג
סמג 3 הל׳ סנהדרין

 ט סי׳ ח״מ טוש״ע קו עשין
ז: סעיף

 ג הל׳ שס מיי׳ כ כד
ח: סעיף שם טוש״ע י , י  מהל׳ סי"! ד ג כה כדי לו שאין כגון וי״ל תובעו שעתה

 ו והלנה ה הל׳ עדוח יעשח יכגו עלין שיגלגל מה כל לפרוע

אכפיי וסבי אחי ממקום הרכה לו
 לי דליהוו עד ואשממיטנא זה גס

ליה: ופרענא החוב כל כנגד זוזי
 בס״ק דין. בעל דברי ישמע שקיא

ליה מסיק )דף!:( דסנהדרין
 הבא זה אחיכם: טן משמוע

 שהוא בשטל כשעושה בהרשאה.
 3רי על שמחענר טענוח ונעל אלס

 למטרו להטא כשטורח אבל לו לא
 מצוה לטרוח יכול מטרו שאין מעותיו

 דפסלוהו. הוא ורבה קעטד":
 הכל לנ:( )דף נקמן דאמר גב על ואף

 משוס דחייב מיתה בעד מודים
 דרבנן במר ואזלינן אכשרוה דרבנן

 דהמס לחייט אזלינן חרוייהו במר
 יש הרי עדומו מועלת דמדרבנן טון
ל(העיד שלא במה ממון הפסד כאן

 מהל׳ פט״ז מיי׳ ז ו ה נו
 י והלנה ט הל' טוען

קו: עשין סמג
 מהל׳ פנ״א מיי׳ ח נו

סמג נ הל׳ סנהדרין
 יז פי׳ ת״מ טוש״ע שם

א: סעיף
 1 הל׳ שם נר׳ י ם נח

 טוש״ע יא לאוץ סמג
פ״ה: סס

 מהל׳ פ״ג מיי׳ ס נט
ועיין ה הל׳ שלוסיס

 ננ״מטוש״עת״מסי׳קכג
טו: סעיף

 מהל׳ פ׳־י מיי׳ ט ל ל
 שמג א הל' שטעוא

ימא: לאוין

חננאל רנינו

 זכות שראה תלמיד וכן

לעשיר חובה )או( לעני ז ־ ־
תלמיד יכן ישתוק. שלא עממו מהני לא דמדרבנן אע״ג והכא

 שטועה ונו שואה :3ממיח מהל דמדאןריימא .כין
1,^ ע עד יניחנו שלא י

 ^זל^"־א״ו מדבר שנאמר משום אסור הכי אפי׳ שקרא מפומך מפקת לא דהא מידי
 שאי־י לך □יי הלא י□, לי כדי במאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו לנושה "מנין תרחק שקר

 ביא בו וכיפי מנה לפלוני אחר ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה לי ויתחייב במנה לי שיודה

? ?״"ש״?״,2? מאתים וטענו מנה ברובירו לנושה מנין י תרחק שקר מדבר לומר תלמוד
תאמר ולא באתה להעיד > < / י ? י י 1

 כן. לעשות שאסור כלום לו אתחייב שלא כדי דין לבית חרן לו ואודה בב״ד אכפרנו יאמר שלא

מח”"השלא׳^ני שקר מדבר לומר תלמוד אחר ממקום שבועה עלי יגלגל ולא" שבועה
וכן רן. בעל ואחד ערם םקףי םישנן ףק ךאח האי אלש ן-ןףבא מנה יןשנוש לשלשה תרחק

שלא מנה בחברו הנושה ׳ י ׳ , י , 11

 שיודה כדי מאתים יטעננו לדין שבאו לשנים "מנין תרחק שקר מדבר ת״ל ויחלוקו מנה שיוציאו כדי

נינר־גל־־ג ”שנוע״ לבוש לו שאומרין מנה מאה בת איצטלית לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד

 שנושין מי ובן א״רם. דרבא לממין־ן ןאת ןןה יכ קתרח קףש מדבר ״לת ךכמןת הלבישהו 1א כמותו
מאתים בו וטוענין מנה בו ׳ י י י י ,

 במנה גם יכפרנו שלא שלא לדיין מנין6" לדינא וחותו פוזמוקייכו שלופו להו אמר הונא רב בר

 עלעש?ה.לקהמל?לו שקי מדבר ודל חבירו דין בעל שיבא קודם )חבירו( דין בעל דברי ישמע
 הרי, לפני שבאו לשנים חבירו דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל 'מנין תרחק

 לא ואשר י׳ תשיא לא תשא" "מלא מתני כתנא רב תרחק שקר מדבר ת״ל
 הלוקח זה אמר ושמואל בהרשאה הבא זה5 אמר רב עמיו בתוך עשה טוב

 מאי "לאפוקי בו׳: להעיד בראוין אלא נוהגת אינה עסיקין: עליה" שיש שדה
 בקוביא משחק ילאפוקי אמר יעקב בר אחא ורב מלך לאפוקי פפא רב אמר
 מדאורייתא בקוביא משחק אבל מלך ומ״ד מלך שכן כל6 בקוביא משחק מ״ד

 במאי כר: ב״ד בפני ושלא דין בית בפני דפסלוהו: הוא ורבנן חזי מחזא
ואוקי מינה בדון ומינה מינה בדוןה( פפא דרב קמיה רבנן אמרוה קמיפלגי
כה" יבת שק?""^. *ח1?5 מה מפקיי] מינה !1י םבר מאיי י" אק באתיה

 שמע תשא לא בדיין מתגי

תשיא: מלא ובנידון שוא
 עשה טוב לא ואשר

 זה אמר רב עמיו בתוך
 ושמואל בהרשאה, הבא

 שיש שדה הלוקח זה אמר

 שיקנה עסיקין עליה

 ואינה לעצמו: מריבות
 בראוין אלא נוהגת

 רב מאי, למעוטי להעיד.

מלך, למעוטי אמר פפא

 בקוביא משחק אבל

 חזי מחזא מדאורייתא
 רב דפסלוהו. הוא ורבנן
 אמר יעקב בר אחא

 בקוביא משחק למעוטי

 וחכ״א מלך: שכן וכל

 מסי בין עצמו מפי בין
 עד חייבין אין אחרים

בב״ד. בהן שיכפרו
 פקדון מה הפקדון משבועת תחטא כי ונפש העדות שבועת למידין כלומר ומינה. מינה דון סבר מאיר ר׳ ]רבנן[ )רבי( ואמרו

 בב״ד שלא בין בב״ד בין פקדון מה ומינה חייב, עצמו מפי נשבע עדות אף בפקדון בעמתו וכחש שנאמר חייב עצמו מפי

 שיכפרו עד חייבים אינם אחרים מפי בנשבע אבל עצמו מפי בנשבע מילי והני כן. העדות שבועת אף חייב בעמיתו כחש אם

 מפי נשבע העדות שבועת אף וכחש שנאמר חייב עצמו מפי מושבע פקדון מה באתרה ואוקי מינה דק סברי וחכמים בב״ד.
 והוא אלה קול ושמעה שנאמר בב״ד אלא חייב אינו העדות בשבועת אחרים מפי מושבע מה באתרה ואוקי ]חייב[ עצמו

לא. בב״ד שלא אין בב״ד עצמו מפי מושבע אף חייב ההגדה שמתקיימת במקום בו כפר )אלא( א( יגיד. לא אם עד

ידחי וכר. כמקום ו3 כסר אס דדוקא אלמא צ״ל א( ר״ח על שלמון חשק

 בבית בין פקדון מה ומינה חייב עצמו מפי מושבע עדות אף חייב עצמו מפי
 ורבנן דין בבית שלא ובין דין בבית בין עדות אף דין בבית שלא ובין דין

 עדות אף חייב עצמו מפי מושבע פקדון מה באתרה ואוקי מינה דון סברי
 דין בבית אחרים מפי מושבע מה באתרה ואוקי חייב עצמו מפי מושבע

 לא דין בבית שלא אין דין בבית עצמו מפי מושבע אף לא דין בבית שלא אין
אמר

רש״י ליקוטי

שטעח ילפינן לד.( )דף לקמן וטינה. ? י־י• 'פני ׳*ץ־
מה טינה. דון העדוס: נשטעח כתיבא ולא הפקדון בשטעח דכמיבא עצמו מפי למושבע הפקדון משטעח מחטא דמחטא שוה בגזירה העדות ”על הל,ל^, יראה
 על ונשבע דהא בב״ד שלא אפי׳ פקדון מה וטינה. חייב: עצמו מפי עדוח אף עליו ישבע אשר ה( )ויקרא דכמיב חייב עצמו מסי מושבע סקדון טיעה ירט לעשיר וחונה

•־ ־ ־ - ־ •־ יחלוק שלא מניין כדין
וישתוק לרט כבוד

ואגלגל ר:[. ]סנהדרין
 ממקום שבועה עליו

 נה שאץ דטענה אחר.
 כה שיש טענה עם שטעה
 עליו מגלגלי[ שנועה
שתיהן על לישנע שטעה
 כרנרי שקל ינרי שמתיר ונוי. דין געי דברי ישמע שלא לה.!. ]כ״ס :(15) •קדושין היא דאורייתא שנועה וגילגול

 תקנל לא תשא. יא נן. נל השני מנות מהפן לט אץ סוג לזנוח לו נוטה הדיין שלג ומטון מכחישן שאץ לעי אמת
 ס.[. 7נכ־ היא שלנו לומר עוררין עסיקין. ז:!. נמהירץ דין לנעל אזהרה משיא לא נמי טה קרי לדיין אזהרה שוא שמע

 ולא משרץ נקרורס ולא נרמוקיס ננשיס ולא נאנשיס נוהגת רישא ליה תנא הא נהדיא נממט׳ מק רלא מאי. לאפיקי
 עצם של ממינות נקוטא, 4עד. !יובא לעדות ופסול מדרנק גזלן דהוי נעירנץ בקוביא. משחק לאפוקי נססולץ.

 הוי דלא חזי. מחזא מדאורייתא כבן. !ורז מייננו גזלני! מן והרי קטא לא אסמכתא רנק ואמור נערטן שמשתקין
שפז. !יומא )עט:( קמא נננא מפרש נן ג(5 ט )שמואל המצרי מיי המגית את ויגול נמו מידו שגזל אלא דאורייתא גזלן

 כדאמרינן בב״ד אלא אינו העדוח בשטעח האמור אמרים מסי דמושבע אע״ג כעדות. אף משמע: דין בטח שלא טן דין בטח טן שקר
 מסי מושבע סקדון מה מינה. דון סכרי ורבנן המם: כי הכא ליה מיימינן דין בביח שלא אפילו מסקדון דילסינן עצמו מסי בשמעמין* לקמן
 בשטעח המפורש כמשפט העמידהו העדות שטעת לכלל שהנאתו לאחר כלומר באתרה. ואוקי חייב: עצמו מפי מושבע אף'עדות חייב עצמו

דין: בטח אלא אינו אחר ממקום לה שהבאח עצמו מסי אף דין בטח אלא אינו העדוח בשטעח האמור אחריס מסי מו׳שבע מה העדוח
אמר

 סמרטוטין לבוש אחד

 בת אצטלא לבוש ואחד

 דנין שאין מנה מאה

 מלבושן שיהיה עד ביניהן

 שאינו הדיין וכן שוה.
 בעל דברי לשמוע רשאי

 הני חברו. שיבא עד דין
 רבנן_בל אסמכינהו כולהו

 מינייהו^ וחד חד

 ׳ שקר מדבר קרא
 דין לבעל מנין

קודם לדיין דבריו יטעים

שלא ין

בדון שם!. נר-ה המצרי סיד המניח את דגול נג( נ׳ )שמואל נדנמיג איש מיד המוטף אלא גזלן קרח אינו דמראוריימא
אף ממטרו למרמי דני של שעיקרי מאתר ממנת נלמוי דנריה לכל עת:[. !■בפות מינה מילחא נולה לה גמרינן נג״ש ממילמא מילמא נמריגן ט וטינה. סינר דון קש:(. )יוולין והרוטנ נהעור יהושע זר׳ אליעזר רר׳ פלוגמא וטינד. טינה

קב:!. !חולין מילי לכל ליה וגמרינן ליה דיינינן אי מחדרו ינר למדים שאנו שנמורה אנ וננץ שחת גזירות ננל צא.[. נזנחים רנריו מל ממט ]למי[ הח נהיקש או נג״ש ממטרי למי שאמה דנר נל .1עה: נסטזירין ממנה גלמוד ינריה לכל
שהדנר מת שם!. נמהיוין למטרו תשווהו ואל נמקומו העמידנו מתטרו ללמד צריך ואינן מדני דנר וטה מיניה ללמוד יכול ואמה נו מפורש יינו מוצא שאמה ינריו לשאר אנל מתטרו ללמדו הינר עיקר יון באתרא. ואוקי טינה דון

שפן. !חולין קמיתלגי נגופיה רמינזרשי אמרניימא למילי נאמרת ואקי לו צריפץ שאגו מת מינה רון שם[. נובחים מקומו על העמייהו מגופו ללמד יכול[ ]שאמה דנרים ולשאר ממטרו ילמד מגופו ללמוד יכול שאץ ממטרו ללמוד צריך

החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס61 מס עמוד בבלי תלמוד שבועות כז - והדר< >עוז בבלי תלמוד



 ה׳ עיני [א= לקמן מ״ש ע״פ מנואר והוא רש ידנר תחנונים עש״ה כפרש״י רש מלשון
 הקנ״ה כו׳ נהן חזרו לסוף נו׳ נר״ה גמורים רשעים ישראל שהיו הרי לטונה עתים וגו׳ אלהיך

 כו׳ שעה שבאותה מעשיו לפי אלא ע״ש: כו׳ להן הצריכה הארך על נזמגן מורידן
 דרשו וע״כ דקרא יתורא הוא פשוטו דלפי כפרש״י כח ננ״ל מפורש גו׳. באשר שנאמר

 ההוא הזמן על כאן מורה הוא כן כנר ממנו הסיפור שנא המקום על מורה שם דמלת דכמו
 נרא״ם תירוצו עיין סופו ע״ש נידון סורר דנן והא העתיד על ולא נידון יהא נו קיימין שאנו

 נניו של סופו שס על כישמעאל כן שאין מה עצמו של [כג סופו ע״ש נידון סורר דנן ועי״ל
 נא אדם נני כל זנרון דנר״ה ודאי כר. עונותיו מזכירין דברים ג׳ כי[: נידון לא

 עליו לפקוד עונותיו לו מזכירין השנה ננל גס דנרים ג׳ אלו אנל דינו נגזר נ״ה יתכרך לפניו
 הש״י כצווי דאפי׳ כה[ דפפחים פ״ק וכדאמרינן סננה מקום שהוא לפי נטוי קיר אחר דין

 כמ״ש נשמעת תהא ודאי שמכוחו וסומך נחפלתו המעיין וכן והרגני שאול ושמע שמואל אמר
 גס שנוטח דין כמוסר וכן מכריעין אין נהן שכוטח זכיותיו אס עונוחיו שיזכירו לו מניא ,התום

 חנירו נגד זכותו להכריע עונותיו לו להזכיר לו מניא ידו על השמים מן חנירו שיענש כזכותו כן
 נס׳ וכמפורש מכריע. היה אנרהם דזכות אפשר גדול שרה זכות היה אם וגם משרה ליה ומייחי
 דברים ד׳ מפורש: שם נזה לדקדק שיש ומה כארעא דיינא ליה כדאיח ני[ החונל

 יפה כי( לעיל דאמר לטעמיה דר״י ונראה כר. צעקה צדקה כר דין גזר מקרעין
 תציל וצדקה כה[ מדנחיג צדקה גני ומייתי דין גזר לאחר נין דין גזר קודם נין לאדם צעקה
 ממצוקותיהם מדנתיג כצעקה וכן ממנו תצילנו צדקה מיתה לאדם נגזר אם גם דהיינו ממות
 את אלהיס וירא כט[ מדכחיב תשונה היינו מעשה שינוי וכן דין גזר משמע מצוקה יצילם

 ל[ הגזרה רוע את מענירין צדקה תפלה תשונה הפייט יסדן הג׳ ואלו וגו׳ שנו ני מעשיהם
 כדקאמר הגזרה מענירין כן גם שהם הפייטן זכרן לא י״א לדנרי מקום ושינוי השם שינוי אנל
 על לכפרה שנאו הגזרה רוע ג׳ אלו אלא הפייטן זכר דלא נזה למימר איכא ריהטא ולפום הנא

 על שנאה הגזרה לשנות נאו דלא מקום ושינוי השם שינוי משא״כ חטא נשכיל שנאה הגזרה
 שם לשנות צוה חטא משוס לאו דודאי מאכרהס המקום ושינוי יליף משרה השם שינוי דהא חטא
 לאוקמיה מצי׳ לא המקום ושינוי השם שינוי מיהו וז״ל י״מ נעל וכ״כ דאנרהס ומקום שרה
 עכ״ל כו׳ הזה שינוי יועילנו מה חטא משוס דאלו כו׳ כהשתנות ני חטא נלי שגזרתו נמי אלא
 אותו ואיני אחר שאני כלומר השם נשינוי שטעם כתג [אל י״ז עשין הסמ״ג אנל נאורך ע״ש

 לסי טעם היינו המקום כשינוי והוסיף הר״ן כחג וכה״ג עכ״ל מעשה אותו שעשה האיש
 סנרא דאי) נראה וכן חטא על נאו נמי שפיר זה ולפי ענ״ל נכנע לנו ממקומו גולה כשאדם
 הגזרה שינטל המקום נשינוי קשה מזה ויותר הגזרה ינטל הש״י צווי נלא כעלמא השם דשינוי
 הש״י כצווי שמה ששינה עד מקומה כשינוי גזרתה נשתנה לא למה שרה דא״כ הש״י צווי נזולת
 אף יחשוג נשרה כמו אחר שם לאדם כשנותנין וה״ק והר״ן סמ״ג דנרי לקיים נראה וע״כ

 חטא שוס נה היה לא כי מעכג שום שם היה שלא לפי שמה שינוי ע״י מזלה נשתנה שנשרה
 וע״י ני מעכג החטא שהרי אחר למזל שמי כהוראת שמי שינוי ני יועיל מה שחטאתי אני אכל

 וכן מעשי לתקן אני וצריך אחר איש להעשוח רוצה ושהוא שלמה נתשונה לשוג לנו אל ישים כן

 אל ה׳ ויאמר דכתיב מקום שינוי אף וי״א מאנרהם: מקום כשינוי הענין תפרש
 לדרוש לך לך מדכחיג כ! שדרשו נראה לך לך נס׳ מפרש״י וגו׳. מארצך לך לך אברם

 ודכרי הרמנ״ן טענות נזה ועיין ענ״ל לכנים זוכה אחה אי דכאן ולטוכתך להנאתך מיניה
 והדר מארצך לך לך מדכתיג כן שדרשו משמע שמעתין דמתוך כהן להאריך ואין הרא״ם

 גדול: לגוי שאעשך כדי היא מארצך שההליכה דמשמע וגו׳ גדול לגוי ואעשך לח כחיג
 ונולד למים ראוי להיות לו גרס אחר למקום כנואו דהיינו ר״ל כוי. מאברהם מקום שינוי

 וגם הכא כדאמר שמה לשרה ששינה עד ראוי היה לא ליורשו הראוי כן אנל ישמעאל אח״כ לו
 ע״ש: לי[ הנע״י ופ׳ לח דנדריס פ״ד זה כל וכמפורש לו גרם אז דאנרהם השם שינוי

 יש כו׳. הדין ליום נפוזחין ספרים ג׳ לה[: הישן פ׳ מפורש כו׳. להקביל אדם חייב
 לי[ ורשעים צדיקים גני כדקאמר ניגונים גני קאמר דלא חדא הזה המאמר נדנרי לדקדק

 שהרגישו מה גס ונחממין נכחנין מייתי ולא דנמחקים אלא דרשעים מקראי מייתי דלא ועוד
 ומפרשי הנאה נשנה שחיו רשעים וכמה שמתו צדיקים דנמה ראינו שהרי ענינא נהן הפוסקים

 כרשעים ואיירי דנסמוך ידלעת דדין דומיא הוי ולא קאמר זה כדין וצדיקים דרשעים כדוחק ליה
 דודאי הגרג?ה~גוה וע״כמגואריס^ דגריהס אין אגל גוה ג״כ כחנו והקים׳ גמורים וצדיקים

 כמפורש חטא שנקרא שוגג רק כהן שאין צדיקים והיינו קאיירי גמורים ורשעים כצדיקים
 דאפי׳ ר״ל יחטא ולא טוג יעשה אשר יזנא צדיק 1אי כי לח[ וכנאמר לז[ *"יא3

 כהן שיש היינו וגינונים ומרד פשע חטא כהן שיש היינו ורשעים שוגג חטא נו יש הצדיק
 נקרחו נמיתתן דהצדיקים שמתו־לט[ מי נס׳ נמ״ש מנואר מרד\והוא לא אנל מזיד חטא •

 כעולם ומיתתו לעוה״ג חיותו הוא שמח שהצדיק מתים קרוין בחייהן- הרשעים וההפך חיים

 כעולם חייהן הרשעים וההיסן כמקרה רק אינו וגו' כאהל ימות כי אדם מ[ כמ״ש הזה
 אס נין ממש דהצדיק ניחא והשתא הנא לעולם מוחלטת מיתתן והיא כמקרה אלא אינה הזה
 והוא הזה שנעולס חטאו מיעוט על זו כשנה שימות עליו שנגזר נין זו נשגה שיחיה עליו נגזר

 זו כשנה שיחיה עליו שנגזר ונין זו נשנה שימות עליו שנגזר ני! נרשע וההפך נעוה״ג חיותו
 דקרי זה וכל שנחנו התיס׳ כוונו ולזה לעוה״ב מיתתו היא זו הזה כעולם שכרו לקנל נדי

 מה יתיישר והשתא עכ״ל הנא עולם לחיי כלומר חיים צדיקים וגני מיתה רשעים גני הכא
 נמחיקה להו סגי ולא למיתה לאלתר ונחתמין נכתנין נמי דקאמר כרשעים לדקדק שיש

למיתה אס מיתה כמפורש נהו למכחג דכעי משוס חיים מספר ימחו [מא כדכחיג

ראשון פרק ארבעה הלכות חידושי ו
ע"! טז נדף

 חג איזה וגו׳ חגנו ליום נכסה א[ דאמרינן מהא ליה דמפיק הר״ן כחנ כו׳ עולס כאי כל
 סוגיין מתון אנל וגו׳ הוא לאלהיס משפט כי מ וכתיג ר״ה זה אומר הוי נו מתנסה שהחדש
 עליכם שתמליכוני מלכיוח לפני אמרו ג[ נשמעחין לקמן דאמר אהא נהא נמי דסמך משמע

 כל דזנרון תרועה זכרון נקרא שע״כ הדין ניוס דנעי מלתא כו׳ לטונה זכרוניכם שיעלה זכרונוח
 כמ״ש דנר נכל ויחיד יחיד אדם כל היינו השנה נראש נידון דהכל והא ית׳ לפניו נא עולם נאי

 מג׳ נאחד העולם כלל נידון הללו זמנים מג׳ אחד דננל אלא נצמא ומי נרענ מי השנה נראש

 נמחני׳ דקחני זמנים ג׳ נשאר כו׳. עוכרים ע״ש: נזה הר״ן דנרי חונן וכן שזכר דנרים
 שלו דין דגזר נר״י דמתניחין דלקמן ולמסקנא עונרין לשון ונקט שינה וכאן נידון לשון נהו נקט

 לשון רק ניה נקט לא נר״ה נחתם דלא כיון ניחא דין אתחלת מחני׳ קחני וכי ניה״כ נחתם

 דיש הר״ן כחג כר. פרקים כארכעה כו׳ היא ישמעאל רכי דכי תנא עונרין:
כו׳ נידון נזמנו כ״א וסירות חנואה דנריס שאר דנשלמא השנה נראש נידון אדם למה לשאול

 כו׳ העולם ננרא נאלול נכ״ה יז דמניא נו׳ למדנו זה דנר כו׳ השנה נראש נידון למה אדם אנל
 לנניך סימן זה הקנ״ה א״ל כו' נידון ני״א כו׳ נחשרי נאחד דהיינו ו׳ ניוס ננרא הראשון ואדם
 דנתשרי לר״א דחינח לי חמיהא ואנחי כו׳ זה ניוס כדין לפני עומדין עתידין נניך כך כו׳ כשם
 המקום שרצה ונ״ל נר״ה נידון אדם למה כו׳ העולם ננרא נניםן דאמר לר״י אנל העולם ננרא

 ה[ יהושע לר׳ לחדש נאחד ר״ה נקנע למה אכתי ידענא דלא מספיק זה ואין כאורך ע״ש כו׳
 מניח יוסף ויצא וחנה רחל שרה נפקדה שנו נר״ה נעשו דכרים דכמה מודה ודאי דר״י והנראה

 נקנע ולכך נפירקין י[ לעיל נהדיא כדאמר נמצריס מאנוחינו ענודה ונטלה האסורין
 והחמימה הדין לגמר יה״כ נקנע דכה״ג לפניו נא איש מעשה כל דזכרון הדין ליום ר״ה אח״כ

ו׳ כיום ננרא דאדס הזה מדרש וע״ס העגל עון על להם לכפר לישראל הקנ״ה נחרצה שנו לפי
 מיניה לעיל שאמר גו' היום עמדו למשפטיך י[ שאמר הפסוקים לכוון יש נידון וני״א נו׳

 היום עמדו למשפטיך ו׳ כיוס דהיינו הנריאה ונגמרה ארך שכוננת כיום ונו ותעמוד ארן כוננת
 זה כיוס הכל יהיו לדורות הזה שכיום לנניו סימן שהוא ענדיך הכל ני לפניך לדון וחוה אדם

 אל נמקוס מלך אומרים וע״כ מלכנו ואתה ענדיך אנו כמ״ש אז לדונם מלך ואתה •****דיך
 אלא קרא מהאי ליה מייחי לא ננרייתא דהא ק״ק וגר. משפט לעשות מהנא ?ר״ה:

 דנידון הא דודאי לפרש ונראה מהנרייתא שמחקו נראה ואינו ח[ לכקרים דותפקדנו מקרא
 דמייחי אלא ניומו יום דנר וגו׳ משפט דלעשות [“ קרא אההוא עצמו ר״י סמך יום ככל
 לנקרים ותפקדנו י[ קרא מהאי ליה ומייחי נידון יום ככל זמן כאיזה לך לומר קרא האי

נג׳ נר״ה דמופף צלותא אינש ליצלי דלא יא[ דע״ז פ״ק וכדאמרי׳ יום כל של כנקר דהיינו
 חסלת זמן שהוא ננקר והיינו נעונדיה מעייני דלמא דינא דמפקיד כיון משוס קמייחא שעי

 כר. וצכור מלך חכדא רב ואמר יש: נקל נו דכתיג שחר של תמיד כנגד שחרית
 קרא דנהאי משפט לשון לפרושי אפשר דהוה משום קרא נהאי חסדא דרג לאתחלתא הוצרך

 מייחי להני וגו׳ כמשפט ויעשה וגו׳ הראיח אשר כמשפטו יש כמו אלא קאמר ממש דין לאו
 כר. תבואה זמן שהפסח כר. עומר הביאו ממש: דין ליה דמסרש חסדא דרג מלחא
 כי האדם ונפש הנהמה ונפש הצומח נפש שהם שנעולם נפשות ג׳ חיי שהם ג״ד נכאן חשיג
 פ״ק כדאמרי׳ הנהמה נפש חיי הוא שעורים של והעומר הצומח נפש חיי הם נחג המים

 תניא אמרי׳ )טו.( סוטה ונמם׳ לחמורים ונשר צא א״ל יפות נעשו שעורים ג׳:( )דף דססחים
 כפרש״י האדם נפש חיי והוא היו חטין של הלחם ושתי נהמה מאכל שהוא שעורים מנחת

 הראשון אדם שאכל הדעת דען יי[ ומורה סורר נן נפרק דס״ל לטעמיה דר״י כשמעתין.
 גו׳ חרמש מהחל הנמוג שאמר מנואר והוא נחדושנו וע״ש נו׳ יודע התינוק שאין היה חטה

 נו והכונה הלחם כ׳ שהם חטים קציר יום שהוא שנועות שנעה לספור תחל שעורים קציר שהוא
 למאכל רק ראוים היו לא מצוח נלא כן גם ישראל והיו חמורים שנקראו ממצרים נצאחם ני

 תחפשנה וכמטמונים ע״ש שנועות ז׳ ספירת עד לחמורים ונשר צא נמ״ש שעורים שהן נהמה
 שמניא מחטים הלחם נ׳ מגיא וע״כ התורה קנלו שאז חטים מאכל שמניא לדעה אז שהוכנו
 זרעו נרור עצרת של י״ט קמ״ז.( )נ״נ שמח מי נס׳ אמרו וע״כ סורר נן נס׳ כדאמרי׳ ־-הדעת

נ׳ תספור נהמה מאכל שעורים קציר שהוא נקמה חרמש מהחל אמר וע״נ שם כמפורש ין

 מלכיות לפני אמרו התורה: וחכמת דעה לקנל החטין מן שנאה הלחם נ׳ הנאת עד 6,
 ה׳ אני זכרונות אלו לזכרון לכס והיו שופרות הרי וגו׳ ותקעתם מקרא ליה מפיק כספרי כו׳.

 זכרונות מלניות וכוונת טי[ פ״ג לקמן ועי׳ נו׳ תחלה מלכיוח למה וא״נ מלכיות זו אלהיכס
 כר. איל של בשופר תוקעין למה טי[: תעניות סדר כיצד פרק מפורש ושופרות

 יי[ דתנן אהא ול״נ למה הכי קאמר איל של כשופר דתוקעין נעלמא אמנהגא הר״ן מפי׳
 וע״ס הכי קאמר כוותיה וק״ל כו׳ זכרים נשל תוקעים ני״ה אומר ר״י נ״ד ראוהו פרק

כו׳ יוכלא לדכרא קורין נערני שכן איל של שופר היונל נמשוך ייי[ נחומש שסרש״י המדרש
 נ״ד ראוהו נר״ס ע״ל נזה לדקדק שיש ומה יוכל של משופר ר״ה של שופר נפ״נ לקמן ילפינן ואגן

 נשל ולא יעל נשל דתוקעין יט[ לקמן לר״י ס״ל גופיה ניונל דהא זה מדרש לפי ק״ק ומיהו
 כ[ לקמן דילפינן אלא מפורש אינו נר״ה תקיעה כר. תקעו אמר רחמנא ודו״ק: איל

נר״ן: ועי׳ הערוך נשם וחוס׳ פרש״י עי׳ כר. השטן את לערבב כדי מיונל: נגז״ש

 כר. בג״ע מיתתן אחר נדונו כו׳ הדין ליום בד״ה תום׳ ע״ב טז דף
כצ״ל:

 עמה ואחרת עצמה מושכת מרשית מלח ויהיה גר. מרשית שנאמר ע״ב טז דף ח״א
דרשוהו חסר מרשית ומדכתיג השנה ומתחלת מראשית כמשמעה דהיינו

הגהות
 בחדש ד״ה כט פ׳ רבה ויקרא ד[ ע״ב. לד דף ג[ יז. א, דברים ב[ ד. פא, תהלים א[

 עי׳ ה[ השביעי. ובחדש ר״ה תשפב רמז פנחס פ׳ במדבר שמעוני ילקוט השביעי
 עי׳ ח[ צ-צא. קיט, תהלים ז[ וע״ב. ע״א יא דף ו[ יהוידע. ובן לנר ערוך צל״ח
 ד דף יא[ יח. ז, איוב י[ נט. ח, א׳ מלכים ט[ יהוידע. ובן לנר ערוך עי׳ אמת שפת
 דף סנהדרין יד[ ל. כו, שמות יג[ ע״ש. דחוק דתירוצו איתא לנר בערוך יב[ ע״ב.

 יש )קצת ע״א טו דף תענית טז[ ע״ב. לב בדף והוא בתרא בפרק היינו טו[ ע״ב. ע
 )גליון(. זה שסתר כר״ן וע״ש ע״ב כו דף לקמן יז[ מלכיות(. שם נזכר דלא לעיין

ע״א. לד ע״ב לג דף כ[ לנר. בערוך וע״ש ע״ב כו דף יט[ יג. יט, שמות יח[

והעדות
 קרבן עי׳ כד[ ע״ב. עא דף סנהדרין כג[ נג. פרשה סוף כב[ יב. יא, דברים כא[

 הרא״ם כתירוץ דהעיקר וכתב זה תי׳ שדחה אמת בשפת וע״ע יהוידע, ובן ראשית
 ד. יא, ב. י, משלי כה[ בע״א. כז[ ע״א. צג דף ב״ק כו[ ע״ב. ח דף כה[ ע״ש.

 השם לשנוי וצדקה תפילה תשובה בין לחלק מש״כ אמת שפת עי׳ ל[ י. ג, יונה כט[
 ב. יב, בראשית לב[ בדפו״ר. וכן "ט״ז" צ״ל לא[ לנר. בערוך וע״ע מקום ושנוי

 ד״ה ח״א ע״א סד דף יבמות לד[ הקב״ה. עתיד ד״ה ח״א ובמהרש״א ע״א לב דף לג[
 ע״ב. לו דף לו[ לנר. וערוך ראשית קרבן עי׳ לו[ ע״ב. כז דף סוכה לה[ ללמדך.

כט. סט, תהלים מא[ יד. יט, במדבר מ[ ע״א. יח דף ברכות לט[ כ. ז, קהלת לח[

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס113 מס עמוד בבלי תלמוד השנה ראש ז - והדר< >עוז בבלי תלמוד



זמהרש״א ואגדותהשנה ראש ראשון פרק ארנקה הלכות חידושי

 קאמר כצדיקים וכן הנא לעולם מיתתם דהיינו הזה כעולם לחיים ואם הזה כעולם מקריח
 הזה כעולם למיתה ואס הזה שנעולם מקריים לחיים אס לפרושי דבעי לחיים ונחתמים נכחניס

 ועומדין חלויס מזיד עון להם שיש שהם כינוניס ואמר לעוה״ב חיותם חטאס״והיא מיעוט על
 הנעורים יום עד נחתמים לא אכל ימים כאותן לחיים נכחבין זכו הנעורים ליום ר״ה שכין נימים
 כמ״ש רשעים של סערן זו חיים מסער ימחו מקרא כולהו ומייחי ניגונים של חתימה יום שהוא

 לנינוני נחשב שחס האדם כי גו׳ רדפו הכיח אשר אחה כי 1א שאמר כעני) הכחוניס וחינור לעיל
 והס המזיד על ניסורין אומי הכיח אשר אחה ני עצמו על דוד וז״ש ס דקידישין פ״ק כמ״ש

 שהם עון אוחו ר״ל וגו׳ עון חנה יסערו חלליך הם שלי ניסורין מכאוג ואל לרודפי הושיעו
 חיים מסער ימחו ועי״ז עונוח רוב שיהיו עד כנר להם שיש עונות מחצה על אוחו רודעיס

 עליהן נגזר אס דנין נמ״ש צדיקים. של ספרן זה חיים ואמר גמורים: רשעים כשאר
 היינו ישתפו. אל צדיקים ועם ואמר לעוה״ב: חיותן היא ימותו או זו נשנה שיחיו

 דמחני ג! מקרא ליה דדריש למאן לערש יש וכה״ג תשונה ימי עד נר״ה נכתבו שלא הניגונים

 מיהו דלעיל דומיא קאמר ממש ורשעים צדיקים פו׳. הדין ליום כתות ג׳ ואמר וגו׳: נא
 עולם לחיי דהיינו קאמר המתים כמחייח כחיים דהכא דלעיל דומיא לאו הכא דקאמר לחיים

 והכא הגשמות כעולם לחיים אס זאת נשנה נעוה״ז אס לחיים ודלעיל וגו' מישני ורכים כדכתינ
 שטרח מי ח כמ״ש עוד שיזנו אפשר אי דהנא נגיהנם עונשן לקנל שיורדי! ניגונים ככת קאמר
 נגיהגס או עדן נגן האחד דיני! נ׳ שיש החיש׳ גס וכמ״ש כו׳ לעשותן והיום ה[ כו׳ שכת נערנ
 מהן דיש חילוק ט יש גמורים כרשעים גס גיהנס ודין ע״ש המתים כתחיית אחר דין והב׳

 נשרעח ונשמתן כלה וגוסן נו׳ לגיהגם שיורדין מהן ויש עולם ולדראון למרסוח לחה״מ עומדין
 המחיס למחיית כלל ינאו ולא כו׳ דורות לדורי ונדוגין לגיהנס דיורדין כו׳ המיני) מהן ויש נו׳

 וגו׳ אדמת מישני ורכים נקרא שדקדק וזהו כגיהנס דינן יהיה החטא גודל ולעי נסוגין כמפורש
 י[ ואמר כדלקמן נגיהנס לעולם נדונין שיהיו אלא למח״ה יזכו שלא מהם יש כי כולם לא אכל

 ע״ש כו׳ יסורין מחוך וטכין צועקים מצפצפים פרש״י נו׳ ומצפצפים לגיהנס יורדין נכינוניס
 והכא לגיהנס כיורדי! אלא שנונין יז פסין עושי! נפרק אמרו ולא כן משמע לא צפצוף ולשון

 חן הערוך מפי׳ נראה וכן בתפלתן לשמו שמשנחיס דהיינו שמצפצפין קאמר מגיהנס נעולין
כתפלה: דהיינו וגו׳ נשמי יקרא הוא ט[ מקרא וכדמיימי ע״ש

שהם שלישית כח השלישית יהיה הדרש לפי גו׳. השלישית את ןן״א ין דף ח״א
 שיזכה עד עונוחס מחצה על לצרפן גיהגס של נאש שינאו הניגונים

 ופה״א י[: הספינה פ׳ נדאמרינן הקנ״ה של ע״ש שנקראו כצדיקים שיהיו נשמי שיקרא
 מחוך נראה אכל כן אמרו נגיהנם דלעתיד דלענין מפרש״י כר. חסד כלפי מטה חסד ורפ

 דכולן וס״ל בר״ה מיד ננינוניס חסד כלפי דמטה כן אמרו כר״ה דהעה״ז דין דה״ה שמעתין
 אמר ועליהם ואמר טוה״ב: נחמם דינו וגזר נר״ה נידון דאדס כר״י יוה״נ עד נחחמין לא

 דכל לישנא אכל נזה החוש׳ פי׳ עיין וגר. יהושיע ולי דלותי כולה הפרשה כל דוד
 שזכר הכחוח שלשה כל על דהיינו ועליהם דה״ק ונראה לפירושם. יתישב לא כולה הפרשה
 ה׳ ישמע כי אהנחי יא[ ואמר אדם כני שחס שהם גינוני נכח והתחיל כולה הפרשה כל נאמרה

 או רצוני כזה יפול וטפי גו׳ שישמע אני אוהב כמו הוא פשוטו לפי אהנמי לשון וגו׳ קולי את
 כשאני כלומר תחנוני קול ה׳ ישמע כי אני אהונה מיניה דרשו וע״כ גו׳ ה׳ ישמע ני תאוחי

 [” וכמ״ש ותחנונים רחמים אלא קנע חפלתך תעשה אל יש כמ״ש מחנונים דרך מחפלל
 נחפלחו קולו אדם ישמיע לא יי[ אמרי' ואגן תחנוני קול שאמר ולפי וגו' רש ידנר מחנונים

 אקרא נימי ואמר שנלחש חפלחי אל לי אזגך שתטה כנינול אלא ממש לקול נתכוונתי לא אמר
 ביחיד נהמצאו ה׳ דרשו טי[ כמ״ש כיחידי גם אקרא אז חשוכה ימי עשרת שהן יחיד טמי כלומר

 צרה וע״ז יי[ נניגוני המזיד על הנאים יסורין שהם וגו' חנלי אפפוני יזט ואמר ליוה״ב ר״ה נין
 ואוהטו [“י נאמר עליו ניסורין השמחים יייז כמ״ש רב שלל כמוצא נהם אני ששמח אמצא ויגון

 היחיד מפלח שגס כזמן כלומר אקרא ,ה ונשם ואמר ור׳ נראנ״ש ונמ״ש וגו׳ השמש כצאת
 צדיקים ומשיג נו׳ הקנ״ה ע״ש נקראים ג׳ ש הספינה ס׳ מ״ש ע״ס ועי״ל לה׳ מקונלת
 לו אפשר וכי ימלט ה׳ כשם יקרא אשר כל כש כספרי ומפורש גו׳ כשמי הנקרא כל כא[ שנאמר

 ונקרא =ש חגס מחנח עשה אתה אף וחנון רחום המקוש נקרא אלא ה׳ נשם ליקרא לאדם
 נפשי מלטה ה׳ אנא כאן כיי[ וז״ש ימלט ה׳ נשם יקרא אשר כל כי[ לכך נו׳ חסיד המקום
 וצדיק ה׳ מגון אכל הקנ״ה של נשמו ליקרא תחמה שאל לה ומפרש כשמך נקראתי שאני מאמר

 ענינא נהאי וגו׳ נפשי מלטה ה׳ אנא ומסיים ה׳ נשם נקרא אהיה ונזה כן אעשה אני אף גו׳
 דרכינו ולפי כי[ נח״פ הרמנ״ם נמ״ש כאדם שיש נפשות ג׳ על נהם לכוון יש נפשי ג״ס הזכיר

 ה׳ אנא ואמר הכינוני נכח והתחיל וניגונים רשעים צדיקים שתן הללו כחוח ג׳ על לפרש יש
 לענוש שלא וגו' וצדיק ורחום חנון כי נכיגוני המזיד על הנאין מיסורין להצילני נפשי מלטה

 נושא עטד היכי חסד ורב כי[ נסמוך מ״ש ע״פ וגו׳ דלוחי ה׳ פתאים שומר ני נמיחה הכינוני
 ודלה שגנה דלה דלה מלשון דלותי ה״ק וה״נ הזכיות שיכריעו עין של מאזנים כף שמגרה עון

 ככף דלותי כן לפרש יש כמצות דלותי דקאמר נמי ורנא להושיע לי ונזה זכיותי שיכריעו כדי עוני
 הנפש חשוג ימוח אם גס למנוחיכי נפשי שוט הצדיקים כת על ואמר המצות ידי על העון

 שחלצח דהיינו הרשעים נח כנגד וגו׳ ממוח נפשי חלצח כי כה[ ואמר מנוחה שכולו לעוה״ב
 החיים כארצות ה׳ לפני אתהלך [“כ ואמר ומסיים כהס ממרקת דמיתה הרשעים מכת נפשי
 ה׳ לפני אחהלך שנאמר המתים חחייח בת שיש מפני הלל דאומרים ל[ ע״ם בפרק מ״ש ע״ם

במס׳ כדאמרינן עוה״ב על בו שהרמז רטס לשון בארצות דכחיב משוס כן ודרשו החיים נארצוח

ע־א[ יז ־ ע״ב סז ]דף

 לב[ ומסיים ארצוח מיני כל דהיינו ובשפלה ובהר בעמק מישראל לכ״א יהיה לעתיד [אל ב״ב
 אדבר כי האמנתי אני אומר נמח״ה כופרים שהמינים לסי וגו׳ מאד עניחי אני אדבר כי האמנתי

 שנרי לקבל כדי הזה בעולם מאד עניתי שהרי חח״ה דהיינו החיים ארצוח בענין לעיל שזכר הא
 בעוה״ז נמו לעוה״ב חלק להם יש אדם כל בחפזי ואמרחי הצדיקים כדרך הבא לעולם משלם
 בגופן ישראל פושעי לעוה״ב: חלק להם יש ישראל כל לג[ אלא כן אמרו דלא כוזב והוא
 נקי גוף שצריכין לי[ נהו דאמרינן בגופן דהיינו חסילין מנח דלא נקרקפחא לה מוקי פו׳.

 תפילין כי לכך כזוכה בנשמה מחדבק שהרוח מורים שהתפילין מ והכוונה כנפיס בעל כאלישע
 מניחן שלא וזה החיוני רוח שם אשר הלב נגד יד ושל הנשמה שם אשר המוח נגד הס ראש של

 לפי ני וז״ש בנפש והרוח ברוח הנשמה למטה מלמעלה שידבקו נהפך הכוונה זאת מנטל
 רגלי כפות חחח מפזרן שממנרן והרוח בשרפה נידוניח נה שדבקה והנשמה כלה הגוף פעולתן
 כמ״ש מנוח גופן שמטמאין זנוח עבירות דהיינו בעבירה ר״ל בגופן אה״ע ופושעי צדיקים
 בו׳. חודש י״ב כה נדונין הגויס: נטמאו אלה בכל כי לה[ נחיב עריוח וגבי החוס׳
 דבר היא הנשמה ני גס כר. נשרפת נשמתן בחדושגו: וע״ש לי[ עדיוח במס׳ מפורש

אפר יהיה כי לי[ ליה ומייחי כו׳ מפזרחן ורוח שוב שאמר מה אבל שרפה לשון בה מצינו רוחני
 ט שאמר וכלה הגוף של אאפר אדלעיל אלא הנשמה שריפח על כונה שיהיה נראה אינו •־■וגו׳
 השמים מן שאינה האומרים כפרש״י וכר. בתורה שכפרו אפר: שיהיה אלא ממש אינו
 רש״י כפי׳ ואפיקורוס אחד מפסוק חון השמים מן שכולה אומר דאפי׳ מפורש לח[ חלק ובס׳

 הוא שירבעם גם כו׳ ירבעם כגון ושהחטיאו ושחטאו ושאמר חלק סרק מפורש והכי מ״ח מבזה
 כן דינו עבירות נשאר גס הרבים אח והחטיא דחטא בחרחי ליה קחשיב מ״מ לע״ז מומרים בכלל
 כר. כלים אינן והם כלה גיהנם בו: מלוי הרבים דמטא משוס [“ל באמח ששנינו נמו

 למעליוחא והיינו כו׳ כלים אינם והס כלים דחצי ישראל פורעניות לגבי אמרינן [“ דסוטה נס״ק
 אבל כלים אינן והם כלים חצי היא ברכה הפורעניות לפי זו וקללה מא[ בחומש כפרש״י הוא
 כו׳ והם כלה דגיהנס קאמר למעליוחא דה״נ נראה אינו בגיהנס אלו גמורים רשעים בדין הכא

 לגריעוחא^^ הוא בגופן דבלין בו׳ ישראל פושעי כת כמו כלים אינן הם דגם דה״ק לומר ויש

 מיהו?ח ימשו והס בשמחחכס ונראה [מב וכדכחיב עולם לחרפות כלים דאינן כו׳ המינין גבי
 דורוח לדורי נידונין קאמר היאך כלה דגיהנס כיון נאור צריך דורוח לדורי נדונין בהו דאמר
 עכ״ל נעונס נהמ״ק שהחריבו פרש״י כר. ידיהם שפשטו מפני למה וכ״כ מג[: ודו״ק
 נחרב נעונס הכתוב שזכר הכמות אלו אבל בהמ״ק החריט כוכבים העובדי דודאי כן לפרש דקדק
 עע״ז בהן שהיו ראשון ניח בחורבן היו ונו׳ במורה ושכפרו מומרים כגון ושני ראשון מקדש
 מי[ הנזקין פרק קמצא דבר עונדא נההיא שני ביח בחורבן היו כו׳ מסורות ונח עבירות ושאר

 יחתו ה׳ חנה אמרה ועליהם שני: מקדש חרב ידם שעל הצדוקים שהם והאפקורסין
 דלעיל קרא משתעי ובהם מקדשו להחריב שגרמו הקב״ה של מריטו ודאי הס גו׳. טדיביו

 לפי כר. קדרה לשולי דוטין ופניהם נגיהנס: דהיינו ידמו נמשך ורשעים מה[ מיניה
 ה׳ מגה אמרה ועליהם גרס בע״י אבל כו׳ המיני) נחות אהנך קאי שלפנינו גמרוח נוסחות

 הכסף כצרף מגיהנס שעולין בעת ור״ל קדירה לשולי דומי) ופניהן אבין בר אר״י גו׳ ממיח
 שפירי משפירי דאינהו ואמר בהם שולטח היה גיהנס של שאש ע״י קדרה כשולי הושחרו פניהס

 להס שהיה פניהם יופי וחחח עוה״ז מתאוות ביוחר עצמם שמענגים שהם בתם לשונו כפל כו׳
 דרובן רשעים לעיל דאמר הא כר. תקנתא להו לית בגיהנס: לעוה״ב הושחרו בעוה״ז

 לעולם דוקא לאו עולם לדראון יהיו בגופן ישראל פושעי עון בהן אין אפי׳ ומשמע עונות
 דבריהם לפי וי״ל כן משמע לא עולם ומלח ע״ש. והר") המוספות נ״נ ועולים חדש י״ב אלא

 שתי כמי! וי״ח י[מ ישעיה בספר רש״י וכמ״ש העולם בעיני ולמיאוס לדראון שיהיו דר״ל

 אימתי בעיניהם: מאוסים שיהיו דהיינו חזינא מיסת צדיקיא דיימרון עד ראיה די תיבוח
 כר בארץ חיתיתם ושנתנו לעיל: עיין כר. אני שדלה אע״פ כר אהובה אני
 במקום גם שבארץ החיים כל על אימה שמטיל החיים בארן והיינו כר. אימה המטיל זה

 יש דודאי שמיס לשם שלא כר. יתירה איטה שמיס: לשם שלא דהיינו להטיל צריך שאין
 ,ודא הוא קאמר יחידה אימה אבל בתלמידים מרה זרוק מי[ כמ״ש אימה להטיל לפרנס

 דנכך לאיוב אליהוא כן ליה שאמר וגו׳ אנשים יראוהו לכן מה[ מקרא ליה ומייחי שמיס לשם
 הכא פרש״י עיין כר. כובש אומר ר״א שם: רש״י כפירוש לב חכמי לבנים זניח לא

 ה׳ ולך נא[ אר״א מפרש נ[ וטרושל׳ שם נחידושינו ועיין בע״א פי׳ מט[ עירוני) במס׳ אבל
 לאיש תשלם אתה כי ה״ס ונראה מדידך יהיב אח ליה ליח ואי וגו׳ משלם אמה כי חסד

 הקב״ה החונות להכריע כ״כ זכיות אדם לבן ליה ליח ואי מכריעות שהם זניוח ברוב כמעשהו
 ריב״ח הזכיות: אף כובש זה וע״י מכריעות שיהו זכיות בכף כביכול מדידיה מזכיות יהיב

 הקנ״ה עון אלא כאן כמיב אין עונוח נושא מפרש וטרושלמי פרש״י עיין כר. נושא אומד
 קרא ומהאי גב[ הערוך סי׳ זה וכענין ע״כ מכריעות והזכיות העטרות מן אחד שטר חוטף

 הביא כובש דאמר דר״א אלא דרשה הך לאתויי ה״מ וגו׳ ופשע עון נושא בתורה דכתיב
 ופשע עון נושא נג[ בתורה דכתיב דנקרא ועי״ל דמיכה. קרא נמי הוא הביא דמיכה דרשה

 נושא לשון בעון דשינה הכא אבל סליחה דהיינו ופשע עון נשיאות נפשטיה ליה מתפרש
 ראשון מעטר ר״י דני כדחנא ועובר מגביה מלשון עון ליה דריש עובר לשון ובפשע

 מי״ג אחד שזו ר״ל המדה היא כך ואמר העון כף מגביה כו׳ ראשון שמעביר שע״י וכו׳
 עצמו ועון באורך: ובר״ן ברי״ף פירושים ב׳ בזה ועיין חסד ורב ממדת דהיינו מדותיו
עונוח בשרוב היינו נמחק אינו עצמו דעון הא שברי״ף הפירוש כפי כר. נמחק אינו

והעדות הגהות
 עירובין ה[ ע״א. ג דף ע״ז ד[ לב. לב, שמות ג[ ע״ב. מ דף ב[ בז. סט, תהלים א[
 השלישית. את והבאתי ד״ה תקפב רמז זכריה שמעוני ילקוט ו! ע״א. כב דף
ע״ב. עה דף ב״ב י[ ט. יג, זכריה ט[ ב. צף ערך חן ע״א. יט דף עירובין זן

לא דף ברכות יד[ כג. יח, משלי יגן יח. משנה פ״ב אבות יב[ א-ו. קטז, תהלים יא[
 ו. נה, ישעיה טו[ בתפילתו". קולו להגביה שאסור "מכאן הנוסח שם ע״א
ע״ב. פח דף שבת יה[ ע״א. פו דף יומא עי׳ יו[ ג. קטז, ה. יח, תהלים טון
מט. פ׳ עקב נב[ ז. מג, ישעיה כא[ ע״ב. עה דף ב״ב כ[ לא. ה, שופטים יט[
 והיה. ד״ה תקלז רמז יואל ילקו״ש שמו וזה ר״ה דש רמו ירמיה ילקו״ש כג[

ד-יא. קטז, תהלים כה[ ה. ג, יואל כד[

 יומא עי׳ כטן ח. קטז, תהלים כח[ יח. יד, במדבר כו[ א. פרק פרקים שמונה כו[
 י. קטו, תהלים לכ[ ע״א. קכב דף לא[ ע״א. קיח דף פסחים ל[ ע״א. פו דף
 י. ב, לו[ ד. כה, בראשית לה[ ע״א. מט דף שבת לד[ מ״א. פ״א אבות לגן
 ע״א. ט דף מ[ כא. ה, לט[ ע״א. צט דף סנהדרין לח[ כא. ג, מלאכי לזן

 דף גיטין מד! בזה. מש״כ לנר ערוך עי׳ מגן ה. סו, ישעיה מנן כג. לב, דברים מא[
 ע״ב. קג דף כתובות מו[ דראון. ד״ה כד סו, מו[ ט. ב, א׳ שמואל מה[ ע״ב. נה

 ר״א ד״ה ובמהרש״א ע״ב ח בדף והוא "ערכין" וצ״ל ט״ס מט[ כד. לז, איוב מה[
 כבש. ערך גב[ יג. סב, תהלים נא[ דקידושין. ספ״ק נ[ פנ״י. ועי׳ כובש אומר

יח. יד, במדבר ז, לד, שמות גג[
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רש״י קם: קם. עשר שמונה פרק שבת מהרש״א רכח יוסף יד
מ״א: פ״א סאה א

ציונים
אוכל שאדם דברים

בעוה״ז. פירותיהם

נתיב נת״ע־א מהר״ל
פ״ב. וזסדים גמילות
במדבר תכמה משך

כה/יא.

מכתב תפלה. עיון

משנת .143 מאליהו-א

פז. ח״א אהרן רבי

 לכף חבית את הדן

 תשובה שעת זכות.
 מהר״ל ריח. ח״ג

טוב. לב נתיב נת״ע־ב

 הני בהלכות[: ובחידושינו
 היא זו שייכי. כהני

 הר״ש כמ״ש רש״י גירסת
 דמסכת קמא פרק בריש
 רש״י ופירש ע״ש פאה

 ובקור אורחים הכנסת
חסדים גמילות היינו חולים

 עד וממתין שכינתו גלוי מסתלק אין אס גס כבודו
 המקום כבוד פחת ח״ו שס אין אליו אברהם שיחזור

 עולם של מקומו הוא כי מקום נקרא שע״כ הוא ברוך
 בעולם מסירותיהן ]אוכל וק״ל: מקומו עולם ואין
במוססות עיין כר. הזה

ליקוטים
 דברים ששד! אפי א״ר
 סירותיהן אוכל אדם

 ז״ל הרמב״ם בעוה״ז.
 מסכת )בריש טעם נתן

 דברים אלו במ״ש סאה(
 פירותיהן אוכל שאדם

מצוה שכל בעוה״ז
בני לתועלת הנוגעת

 קצתם עם קצתם אדם
לצדקה לו תחשב

טובה וימצא לעוה״ב.
 מן שנהג בעבור בעוה״ז

וכו׳ אדם בני בין הטוב
 ובזה בקצרה. עב״ל

 )הכנסת פי׳ כאן מבואר
 חולים( וביקור אורחים

 לבני תועלתם ששניהם
 סירותיהן ולכך אדם

 מהקרן חוץ בעוה״ז
 מ״ש אך שבעוה״ב

 נראה תפלה( )עיון
התפלה כי בזה העניז

 לתושיה כפלים בה י^יש

 כוונה שהיא אחת
 ליהוד הנוגע הפנימית
 העליונים עולמות
 בלבד. הנפש ותיקוני
 הפשוטה כונתה ושנית
 עוה״ז לעניני הנוגע

 מזונות לבקש הגופני
 המתפלל והנה ורפואה.

 כלל וכוונה עיון בלא
 סגולה רק לו אין

 העולמות ליחד הפנימית
 שיש המצות כל וכמו

 גדולות לעשות בכחם
 הכוונה זולת גם בשמים

 כח שאין אחר בהם
 הכונות לכווין לנו

 הנותן דוגמת בהם
 שגם לחולי רפואה

אינו שהחולה אם

גאונים חידושי

יויחנן: רבי אמר אסי, רב אמר עזילא[, בר
 בעולם פרותיהם אדם אוכל דברים שעזה

 ואלו הבא, לעולם לו קימת והקרן הוה,

 ועיון חולים, ובקור אורחים, הכנסת הן:

 והמגדל בית־המךרש, והשכמת תפלה,

חברו אח והדן תורה, לתלמוד בניו

 אותן, עושה שאדם דברים אלו א חנן: אבן והא איני?! זכות. לכף

 ואלו הבא, לעולם לו קימת והקרן הזה, בעולם פרותיהם אוכל

 לחברו, אדם בין שלום והבאת חסדים, וגמילות ואם, אב כבוד הן:

 דשכר מכרעת שקול היה דף הני * לא[. אחרינא מידי אין, ]הני כלם. גד3פ תורה ותלמוד
ליכא: עלמא בהאי מצות ■קכז .יכיעזך פדזני• הני( אחרינא: לישנא עזןיבי. חסדים )בגמילות במי

 לפרש נראה וכה״ג בהכי: דמחלק בב״ק לשיטתו לעצמו
 אוכל שאדם בדברים תפלה עיון בסמוך ר״י דקחשיב הא

 חבירו על שמתפלל בתפלה דהיינו בו׳ בעוה״ז פירותיהן
 דאילו לבריות. טוב הוא דגם גמ״ח בכלל הוי ומשו״ה
 )משלי שנאמר משום גמ״ח בכלל היא דתפלה לפרש״י

 טוב בהכי הוי לא דמ״מ קשה חסד. איש נפשו גומל יא(
 אמרו )מ.( שם ובקידושין ולעצמו. לשמים לבריות"רק

וכן ולבריות. לשמים טוב רק דמתני׳ תנא קחשיב דלא

הרי״ף
 להכנסת כ״ש השכינה הניח בריוח הסעודה הזמנת

 נראה והיה הסעודה. מהזמנת שגדולה עצמם אורחים
 לפני שעומד זמן כל אקרי שכינה שהקבלת לומר

 עומד יהיה אלא אחר לדבר דעתו הסיח שלא השכינה
 לפני יושב היה ואברהם רבו לפני כעבד השכינה לפני

 אורחים להכניס נפנה והוא לבקרו הקב״ה שבא השכינה
 בבקשת מהשכינה רשות נטל ואילו לקראתם וירץ

 ניחא לקראתם לרוץ כדי חן מצאתי נא אם ואמר רחמים
 של רשותו בלא לילך הסכים אלא רשות נטל לא אבל

 היה חן מצאתי נא אם ואמר רחמים שבקש ומה מקום
 האורחים שילכו עד וימתין מעליו הש״י יעבור שלא על

 מעל תעבור נא אל אברהם שאמר שכיון הוא והנכון
 ויבא ישוב כך ואחר האורחים ויכניס שילך עד עבדך

 אורחים שהכנסת וכיון באחרונה שכינה פני להקביל
 גדולה נמצאת השכינה פני יקבל ואחריה בתחלה היה

 הוכיח לא ולכך השכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת
 הבקר אל וגם שכינה פני הנחת שהיא לקראתם מוירץ

 מצינו ולא שכינה פני הנחת אלא אינו אברהם רץ
 מעל תעבור נא מאל אלא שכינה פני מקבלת שגדולה

 פני להקביל לשוב אורחים הכנסת אחר שרצה עבדך
 וכנגד הוא חול למ״ד התום׳ אמרו ולכך שכינה

 שרצה מצינו לא א״כ תעבור נא אל מדבר היה המלאכים
ולא אורחים הכנסת לאחר שכינה פני להקביל לחזור

 נמי הני גרסינן הכי בתפלתו: לכוין תפלה. ועיון
 גמ״ח היינו חולים ובקור אורחים הכנסת שייכי. כהני
 גומל יא( )משלי דכתיב חסדים גמילות בכלל תפלה ועיון
בניס וגידול המדרש בית השכמת חסד*( איש נפשו

ת״ת היינו תורה לתלמוד
 זכות לכף חבירו את והדן
דמתוך שלום הבאת בכלל

 תפלה היינו ונפש הסר: *(כאן
 את ואשפוך חנה גבי דכתיב

 רש״י ע׳ א( )ש״א ה׳ לפני נפשי
 וכן נפשו טורף ד״ה ה: ברכות
מ״א: פ״א פאה בר״ש הובא

תוספות
 בעולם מפירותירם אוכל
 דקדושין קמא בפרק רזה.

אס דהיינו מפרש לט.( )דף

 דתפלה הפוסקים לדעת תקשי דלא בזה שפיר אתי
 דברים באלו לה קחשיב והאיך מדרבנן אלא אינה עיקרה
 שמתפלל דתפלה שפיר אתי לפמ״ש אך כו׳ אוכל שאדם

 וכדמוכח מה״ת חיוב הוא דלכו״ע נראה חבירו על
 לו שאפשר כל התם דאמר יב!( )דף דברכות פ״ק בשלהי
 חוטא נקרא מבקש ואינו חבירו על רחמים לבקש

 מחדול לה׳ מחטוא לי חלילה אנכי גם יב( )ש״א שנאמר
איתן(: )אהבת בעדכם להתפלל

 א״ר הכל: נתיישב ובזה הוא קדש כמ״ד אלא תירץ
 וכו׳. ודם כשר מדת הקכ״ה כמדת שלא וראה בא אלעזר
 ודם בשר כמדת אברהם מדת היה בזה גם שהרי וקשה

 ואילו אצלך. שאבא עד לי המתן לגדול הקטן שאומר
 לפה אפשר שאי אע״פ לי המתן הקב״ה שאמר מצינו
 גדול כי חלילה המתן ממנו שגדול למי שיאמר כך לומר
 מוכיח היה מ״מ אבל בגבורה גדול כמוהו ומי ה׳ כבוד
 הוא עכשיו אבל ודם בשר מדת הקב״ה כמדת שלא

 לומר אברהם ג״כ עשה ודם בשר שכמדת מוכיח
 עבדך מעל תעבור נא אל העולמים גדול שהוא להקב״ה

 קטן אין ודם בשר שמדת דה״ק לומר ואפשר לי המתן
 לא כך לו אמר באפשר ואם לי המתן לגדול לומר יכול
 הקטן דבר לקול וישמע יחוש מי כי נשמעים. דבריו יהיו

 העולמים לגדול אמר שאברהם אע״פ הקב״ה אבל ממנו
 שנאמר כמו לו המתין מ״מ תעבור נא ואל לי המתן

 רבה )בראשית חז״ל ודרשו ה׳ לפני עומד עודנו ואברהם

 עודנו וה׳ נאמר כאילו הוא סופרים תיקון ז( אות פמ״ט
 תעבור נא אל אברהם שאמר הקטן בקול ששמע עומד

 וקשה וכו׳. דברים ששה יוחנן רבי אמר עבדך: מעל
 כרבי דהם ניחא שייכי בגמ״ח נמי הני דמשני לשינויא

 חסדים גמילות בכלל במתניתין הוזכרו שלא אע״פ יוחנן

 דברים ששה יוחנן רבי אמר איך קשה עדיין אבל איתנהו
אב כיבוד שהיא אחרת עוד הזכיר ולא פירותיהן אוכל
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ואס
פליג

אב
לא

רש״י

 ואומר לזכות מכריעו שהוא
 אנוס בזאת לי חטא לא

 נתכוין לטובה או היה
 ורבי ביניהם. שלום יש

 אתא לן לפרש יוחנן
 דמתניתין ג׳ דבכלל

 ואיכא ו׳ להנך איתנהו
 לכבוד נמי

 יוחנן ורבי
 בדאבון נפש. בפחי :עליה

נפש:

יעקב עיון

קם: עשר שמונה פרק שבת
זכות, לכף חברו את הדן רבנן: תנו

אחד, באדם ומעעזה לזכות. אותו דנין
 בעל ונ^כר״״אעל חעליון, מגליל עדרד

 יום ערב #ונים. עזלעז בדרום אחד הבית

 ואלך עוכרי, לי תן לו: אמר הכפורים,

 לי אין לו: אמר ובני. אעזתי את ואזון

לו: אמר פרות. לי תן לו: אמר מעות.

 לי תן לי• אין קרקע• לי סן לי• אין

וכסתות. כרים לי תן לי. אין בהמה.
 לאחר נפעז. בפחי לביתו והלך לאחוריו, כליו הפשיל לי. אין

 חמורים. עזלעזה מעווי ועמו ןיו.3 עוכרו הבית בעל נטל הרגל,

 והלך בגדים, מיני עול ואחד מעזתה, עול ואחד מאכל. עול אחד

 עוכרי, לי תן לי: #ואמךת בעועה לו: אמר עוכרו, לו ונתן ועזתו עואכלו אחר לביתו. לו

ולקחת לך, נץדמן בזול פרקמטןא עזמא אמךתי: חעזדתני? במה מעות, לי אין ואמךתי:

 ג״כ כמבואר להשכיר אין מזה יותר כי שנים. ג׳ בדרום
 יש שלנו ובספרים בהגה״ה ג׳ סעיף של״ג סי׳ בחו״מ

 הני הש״ס ומייתי עיקר. וכן י״ז ס״ק בש״ך ע״ש ט״ס
חסידים הני עליהם והתפללו לזכות שדנו מעשים תלתא

הרי״ף
 כן גם יוחנן רבי הזכיר ולא ראשונה שהוזכר ואם

 לא כולם כנגד שהוא תורה תלמוד וכן שלום הבאת
 בהני דהני אחרינא ללישנא וגם יוחנן. רבי הזכירה

 תפלה ועיון חולים וביקור אורחים דהכנסת ניחא שייכי
 לכף חברו והדן דמתניתין חסדים בגמילות איתנהו

 שפירש כמו דמתניתין שלום הבאת בכלל איתא זכות
 לי חטא לא ואומר לזכות מכריעו שהוא שמתוך רש״י

 ביהמ״ד והשכמת ביניהם שלום יש נתכוון לטובה כי
 אב כיבוד אבל ת״ת בכלל איתנהו בנעעלת״ת וגידול

 זה שלתקן ונראה יוחנן. רבי הזכירה לא דמתניתין ואם
 ג׳ דבכלל אתא לך לפרש יוחנן ורבי ז״ל רש״י כתב

 ואם אב לכבוד נמי ואיכא ו׳ להנך איתנהו דמתניתין
 בא יוחנן שרבי לומר שהכתה פליג לא יוחנן ורבי

 גמ״ח דברים ג׳ תמצא המשנה שבדברי אע״פ לומר
 נחלקים דברים הג׳ שאלו לך דע ות״ת שלום והבאת
 ועיון אורחים והכנסת חולים ביקור חלקים לששה
 המדרש בית והשכמת חסדים גמילות בכלל תפלה

 זכות לכף חבירו את והדן ת״ת בכלל הם בניו והמגדל
 אב כיבוד יוחנן ר׳ הזכיר ולא שלום הבאת בכלל הוא
 הזכיר שלא וכשם בפירוש במשנה שהוזכרה לפי ואם
 לפי שלום והבאת ות״ת חסדים גמילות יוחנן רבי

 שכבר ואם אב כיבוד הזכיר לא במשנה הוזכרו שכבר
 המשנה על לחלוק יוחנן ר׳ אתא ולא במשנה הוזכר

 הכנסת במשנה הוזכרו שלא שאלו ללמדנו אלא
 ביהמ״ד והשכמת תפלה ועיון חולים וביקור אורחים
 הו׳ אלו כל זכות לכף חברו והדן לת״ת בניו ומגדל
 ויש במשנה. שהוזכרו הג׳ באותן נכללים הם דברים

נכלל אחר דבר שום שאין ואם אב כבוד במשנה עוד

 רכט מהרש״א
 בכלל היינו תפלה ועיון

 )משלי דכתיב חסדים גמילות
 בפירוש וגו׳. נפשו גומל יא(

 זו דנפש הוסיף הר״ש
 א( >ש״א דכתיב תפלה

 ה׳ לפני נפשי את ואשפוך
 לפרש נראה ולי ע״ש וגו׳

 הבאת בכלל תפלה דעיון
 מביאה דהתפלה הוא שלום
 לאביהם ישראל בין שלום

 נקט ולרבותא שבשמים
 וכו׳ אדם בין שלום והבאת
 פרקמטיא שמא וק״ל:

לא אמאי לדקדק יש כר.

 מחלתו לא כלל מרגיש
 ועכ״ז רפואתו ולא

 תעשה שהרפואה יתרפא
 ידיעת זולת גם מגמתה
 הדברים אך החולה.
 עוה״ז בעניני הנוגעים

 ופרנסה רפואה כמו
 הכונה לפי תלוי זה
 המתפלל כיון אם

 תתקבל עליהם לבקש
 לאו ואם תפלתו

 הוא אם ולכך לא.
 תפלה( )בעיון נוהג

 בכוונה שמתפלל והיינו
 ובכוונה הפשוטה
 לשכר יזכה הפנימית

 פירותי׳ לקבל כפול
 כוונה מצד בעוה״ז

 לעניני בנוגע הפשוטה
 תרום וקרנו הזה. עולם

 כוונתו עבור בכבוד
 )והשכמת הפנימית.
 לפרש יתכן ביהמ״ד(

מז:׳| )ברכות במ״ש

 הוי זימני תלתא שבודאי לזכות אותם ידין הקב״ה שגם
 בברייתא ותנא פסק לכן ריקם חוזרת תפלתם שאין חזקה

 וק״ל לזכות אותו דנין זכות לכף חבירו הדן קמייתא

הרי״ף: בחידושי ועיין

 שייכי בגמ״ח דהני קמא לתירוצא נמי נפרש וכן בו.
 מפורש שהוא מה להשמיענו יוחנן רבי אתא דלא

 ות״ת שלום והבאת וגמ״ח ואם אב דכבוד במתני׳
 ולא המשנה בלשון מפורשין הם שהרי פירותיהן אוכל

 דברים ששה אלו שכל לנו לחדש אלא יוחנן רבי בא
 תפלה ועיון חולים וביקור אורחים הכנסת שהם

 חברו והדן לת״ת בנים וגידול המדרש בית והשכמת
 דהוזכרה חסדים גמילות בכלל איתנהו כולהו זכות לכף

 שלום והבאת ואם אב כבוד במשנה נוסף ועוד במשנה.
 אחרים דברים אלו של בכללם שאין תורה ותלמוד
 לומר אנו וצריכין במשנה. הוזכרו וכבר זולתם.

 גמילות בכלל הוא תפלה שעיון דכמו קמא לשינויא
 כך חסד איש נפשו גומל יא( )משלי דכתיב חסדים

 חברו והדן תורה לתלמוד בנים וגידול ביהמ״ד השכמת
 שאין חסד איש נפשו גומל בכלל איתנהו זכות לכף
 לכף לחברו דן מלהיות לנפשו גדול חסד גמילות לך

 עצמה מרה באותה זכות לכף ידעוהו הוא שגם זכות
 דנין זכות לכף חבירו הדן כל בברייתא שאמרו וכמו
 למה שינויא להאי לי קשה אבל זכות. לכף אותו

 חסדים בגמילות נכלל הוא שגם ות״ת המשנה הזכירה
 נפשו גומל בכלל הוא לת״ת בנים גידול שאם לנפשו

 איש נפשו גומל שהוא עצמו של בת״ת כ״ש חסד איש

 שקול שהוא לומר אלא ת״ת הזכיר דלא וי״ל חסד.
 זכות לכף חכרו את הדן רכנן תנו כולם: כנגד
 וקשה וכו׳. אחד כאדם ומעשה זכות לכף אותו דנין

 זכות לכף אותו שדן כ״א מצעו לא מעשה דבההוא
 לומר דאין זכות לכף לעצמו דנוהו כן דגם לן ומנא

שדנתני כשם ואתה עליו שהתפלל מתפלתו היא הראיה

 אדם ישכים לעולם
 בו׳ עשרה עם המנה
 שכר כולם שכר נוטל
 אימא אלא ס״ד כולם
 כולם כנגד שכר נוטל

 הלשון שגם שם וביארנו
 כי אמת הוא ראשון
 זוכים הראשונים עשרה
 צינורות כמו להיות

 ידם שעל ואמצעים
 ברכה שפע יושפע

 האנשים לכל משמים
 הכנסת לבית הבאים

 ישאר וממילא אחריהם.
 לגמרי השפע כל בהם
 גם מהם שיושפע הגם
 אחריהם הבאים לכל
 הקדושה טבע שכך
בפרשת רש״י וכפי׳

 יא( )במדבר בהעלותך

 וז״ל הזקנים. במינוי
 ואין| מנר נר כמדליק

 עכ״ל. כלום חסר אורו
 דבריהם צדקו ובזה

 שבאמת ז״ל הראשונים
 כולם שכר נוטלים הם

 ובזה ע״ש. לגמרי
 שהמשכים כאן מבואר

 שכר לו יש לבהמ״ד
 ימצאו ספק בלי כי כפול

 שם המתפללים באנשים
 יש בתפילתן שיכוונו

 בכוונתו שמכוון מי
מי ויש הפשוטה.

 בכוונתה גם שמכוון
 שהוא ומאחר הפנימית

 לבוא המשכים היה
 לשכר הוא יזכה בתחלה
 יומשך וממנו הכפול
יצחק(: )עיני להם השכר
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קכז: עשר שמונה פרק שכת מהרש״א יוסף יד
 כל רש״י פירש א

 מעשה דאמרינן היכי
 רבי או אחד בחסיד
 או בבא בן יהודה

 אלעאי. בר יהודה רבי
 פירש לא למה וקשה
 דף בברכות כן רש״י

 בחסיד מעשה ע״ב יח
 רוחוח שתי גבי אחד
 כו׳ מספרות שהיו
 מו״ה הגאון ואמר

 דהא דק״ל העשיל
 במירא בן כר״י קי״ל
 בדברי מומר קרי דבעל
 (5כ דף )ברכות תורה
 הוצרך למה וא״כ

 פרש״י לכך לטבולי
 רבי הוא שהחסיד

אלעאי בר יהודה
 יהודה רבי סתס שהוא
שם ברכות וס״ל
אסור קרי דבעל

)סדר מורה בדברי
 תנאים סדר הדורות

 דף י אות ואמוראים

:<5״ע

 קרקע אפילו דהא פרקמנויא מזו לי מן ליה אמר הוה
 הפרה פ׳ בריש התוספות שכתבו מה לפי ועוד ליקח רצה

 לשוכר זוזי ליה לית אפילו דבשכיר ר״ת בשס מו:[ ןנ״מ
 ןא״כ ע״ש כו׳ פועל דגבי זוזי ואייתי טרח ויל ליה אמרינן

ולמכור לטרוח לו היה

ציונים
 היכא כל ד״ה רש״י

 ובו׳. מעשה דאמרינן

 בזה נחמד דבר עיין
 תמורה הזבח בברכת

 )גליון ע״ב טו דף

הש״ס(.

 טירחת בגלל קרי

 צדקת רצ״ה הדרך.
 קס קו קב אות הצדיק

 פרשת הזכרונות ספר
 פרק א מ״ע בראשית

 פוקד במה, ד״ה שני
ובדור. ד״ה ד עקרים

 במה שנעלתי, בשעה טמאה. במקום קדשה דברי יכנסו י-־^אל ו(?”קשלעיל^גבי*׳^כם^

 שןרלתי בשעה לבינה. בינו ?ש מלכות דבר שמא אמתו: חשלתוני? שחושדין מי עם חלקי יהא

בגדיו על מפיה צנורא נתזה שמא אמתו: חשלתוני? במה וטבלתי, אדס אין מ״מ בו ואין אותו

 במזומנים שלו פרקמטיא
 וי״ל במעות שכרו לו ולתת
 ולא כדלעיל עיוה״כ שהיה

 שעה באותה קונה לו היה
 בפירות וכצ״ל וו לפרקמטיא

 ולא מעושרות אינן שמא
 בעיוה״כ שהות לו היה

 והשכיר פירותיו לעשר
 ביום בו לביתו לילך מיהר
 למימר מצי הוה הני ובכל
 נכסיו כל הקדיש דשמא נמי

 לבסוף שאמר כמו לשמים
 אלא כו׳ כרים לי תן גבי

 לתלות לו שהיה זמן שכל
 תלה לא אחרינא במילתא

 עד כו׳ כל בהקדיש הדבר
 וכסתות כריס לי תן שא״ל

 ולא בביתו אותן שראה כו׳
 דבר בשוס לתלות לו היה
 ודו״ק: כו׳ בהקדיש רק

 לאו בו׳. כף העבודה א״ל
 קאמר המקדש בעבודת

 אחד דחסיד מעשה דהא
 ר״י או אלעאי בר ר״י הוא

 היה החורבן ואחר בבא בן
 שבועתם היה דכך אלא

 וברמז לשמים העבודה
 נקודות הס עבודה נקודות

כך וק״ל: ד׳ של שם

 לכף שדנתוני כשם |

 ידין המקום זכות

זבות. לכף אתכם

 מועדים חיים שפתי
 שיחות שפג. ריט ח״א

ל״ג. כח מוסר

 יהושע דר׳ מעשה

 למטרוניתא שהלך

 עליו. התלמידים ודיון

ג. במדבר תורה דעת

 בהמה, לי תן לי: שאמךת ובשעה בהן.

 חעזדתני? במה בהמה, לי אין ואמךתי:

 אחרים. בה־ משכרת נעזמא[ אמרתי:

 ואמךתי הןך?!ע, לי תן לי: $אמךת בעזעה

 ביד מחמלת ]שמא[ אמרתי: חשךתני? במה קרקע, לי אין לך:

 חשךתני? במה פרות, לי אין לך: שאמרתי ובשעה ]היא[. אחרים

 כרים לי אין לך: שאמו־תי ובשעה מעשרין. אינן שמא אמלתי:

 לשמים. נכסיו כל הקדיש שמא אמךתי: חשדתני? במה וכסתות,

 בני, הורקנוס בשביל נכסי כל חדרתי דדה, כך העבודה, לו: אמר

 נדרי. כל לי התירו בדרום, חברי אצל וכשבאתי בתורה. עסק שלא

 רבנן: תנו לזכות. אותך ה־ין המקום לזכות, שדנתני כשם ־ ואתה

 ולמלון, ישראל, בת אחת ריבה שפדה אחד, בחסיד *מעשה

 אמר לתלמידיו. ושנה וטבל, ילד - למחר מרגלותיו. תחת השכיבה

 אמתו: חשדתוני? במה מרגלותי, תחת שהשכבתיה בשעה להם:

 במה וטבלתי, קחרךתי בשעה לרבי. בדוק שאינו תלמיד בנו יש שמא

 להם: אמר לרבי. קרי ארע הדרך טרח מפני שמא אמתו: חשדתוני?

 ןדין המקום זכות, לכף שדנתוני כשם - ואתם דדה. כך העבודה,

 לתלמידי אחד דבר הצרך אחת פעם .רבנן: תנו זכות. לכף אתכם

 :אמרו אצלה. מצויץ רומי גדולי שכל אחת, מטרוניתא אצל חכמים

 ותלמידיו. ןהושע רבי הלך אלך. אני ןהושע: רבי להם אמר .ילך? מי

 ונכנס, אמות אלבע ברחוק תפליו חלץ ביתה, לפתח שהגיע כיון

 ואמר לתלמידיו. ושנה וטבל, ןרד קחצא, אחר בפניהם. הדלת ונעל

.רבי, כסבור אמרנו: חשלתוני? במה תפלין, שחלצתי בשעה להם:

הרי״ף
 דנתקבלה מנ״ל לזכות אותך ידין המקום זכות לכף

 היה שכן ואת״ל זכות. לכף מהשמים ודנוהו תפלתו
 כשאין אבל שאני תפלה במקום שמא לומר יש עדיין

 ידינוהו שלא אפשר זכות לכף שדן אע״פ עליו מתפלל
 כשם ואתה לו שאמר שמה נפרש ואם זכות לכף

 אלא תפלה אינה לזכות ידינך המקום לזכות שדנתני
 ואמונה באמת לך דע לו ואמר שהבטיחו הבטחה
 אתי לזכות ידינך המקום כך לזכות שדנתני שכשם
 שדן מי ראינו ולא מצינו לא עדיין "מ מ אך שפיר

 ושמא זכות לכף דנוהו מהשמים שגם זכות לכף
 כל הקדיש שמא לו ותלה לזכות לחברו שדן בשביל

 לנדריו פתח חכמים לו שמצאו זכה לשמים נכסיו
זה וקבל לפרעו ממה לו שהיה עד נדריו לו והתירו

רש״י
 היכא כל :לשנה כורים וכך בכך לחברו שנומנה מוחכרת.

 בן יהודה רבי או אחד בחסיד מעשה קג:( )ב״ק דאמרינן
 שאינו נערה: ריבה. אלעאי: בר יהודה רבי או בבא

 ולהניחה עליו לסמוך במדותיו מכיר שאינו לרבי. בדוק
כותית: מטרוניתא. אצלנו:

 וצריך מלכות. דבר
 רוק צנורא. להעלימו:

 שיהו הכותים על וגזרו
דבריהם: לכל כזבים

 זכות לכף שדנו שאמר הזה במעשה לי וע״ק שלו. את
 מחויב שהיה כיון והרי לשמים. נכסיו כל הקדיש כי

 זכות זה אין נכסיו כל בהקדש שעבודו והפקיע לחברו
 פי על שאף חברו של בממונו הוא לזכות רשאי דאינו

 מידי מפקיעין והשחרור והחמץ ההקדש הדין שכפי
 שהפקיע ההוא לאיש יחשב לרצון לא מ״מ שעבוד

 ובא נפשו את נושא אליו אשר לחברו שחייב חובו
 של נכסיו כל אלא הקדיש דלא ואפשר בשכרו.

 נשארו ועדיין וכסתות. כרים פרקמטיא כגון המטלטלין
 זמנם שישלים עד המוחכרים ובהמות הקרקעות לו

 הוזקק לא נדרו לו וכשהתירו חובו לבעל יפרע ומהם

 ופרעו לו לפרוע החכירות זמן שיגיע עד להמתין

שהקדיש: נכסיו משאר
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 מלמא מוכחא לאו הלכך מכה בלא לסוף. דרכן שכן
 חולה: שכן וכל דם. הקיז גדול: היסק ]מדורה. דלרפואהן:

 להיסק מוכנים עצים מצאו לא דשאגא. תכתקא ליה צלחו
כסא ובקעו וצוה הקזה ביוס

 הני בכל אבל חשד לידי עצמו אח מביא היה שלא במי אלא
 ר״י אמר לא חשד לידי עצמו מביא מעשיו דמתוך דשמעתין

וק״ל: חשד לידי עצמו להביא לו היה דלא עמו חלקי יהא
כבי ישראל דכל ס״ל כולהו

 רלא מהרש״א קבט. קכח. קכז: קשר שמונה פרק שבת רש״י
כו׳ חלקי יהא כך אמר שלא נראה וגס נחשד שיהיה רוצה סממנין: שחיקת משוס גזור ולא בשבח מכותיהן. כעל

 מעולה שהוא חדהר של
 מין דיונה. פתורא :בדמים

 אמר הלוי ורבינו הוא ארז
 ליה צלחו רבא*( בוי״ש:

 ויקה ספסל: שרשיפא.
 מן ביזוי לך שאין מנעלים.

 ומאי( בשוק: יחף המהלך
 סעודת )צרכי( סעודה. צרכי
 דמלתא. ביומא :הקזה

 טחול. דטחלי. :דהקזה
 עד סומקא: חלף סומקא
 הריח: תיהי. דנפיק

 מריחין מאזניו מאתיה.
 דכוסילתא. מריכדא :היין

 שבשרו האומן כלי נקבי
 טחליה. דקפי עד פלימ״א:

 ביין: צף שלו טחול
רכה: *(צ״ל

 היה. פך העבודה, להם: אמר רבי. $ל

זדין המקוים לזכות, קזוץתוני כשם - ואתם

 ישן בספר כר. הן מלכים
 לפרש אלא בזה כונחס אין
יד( )דברים בחורה שכחוב מה

קנח.
וכתיב וגו׳ לה׳ אתם בניס יף שמעון ר?זא אביי: *]אמר לזכות. את?ם

 אל בני להם יאמר (3 )הושע
 בני שישראל לפי וגו׳ חי

 שליטים י׳ בני לא הס מלכים
 בני ולא בכוכבים הס אשר

 ה׳ חלק כי ומושלים שרים
 ודו״ק: עכ״ל וגו׳ עמו

 איתמר החמה בימות ול״ש
 אבין בר רכחייא אמר נמי
 כן כו׳. ונצטנן דם הקיז כו׳

 הרי״ף גירסת נראה
 הך נמי ומיירי והרא״ש

 דיעשו כו׳ ונצטנן דם דהקיז
 בתקופת ואפילו מדורה לו

 בשבת אפילו דהיינו תמוז
סכנה בו שיש כחולה דהוי

 בפני שעומד דבר לך אין
 הוא שבת ואפילו נפש פקוח
 הנוסחאות בכל אבל דוחה

 איתמר ל״ג שלפנינו גמרות
 רב אמר גרסינן אלא נמי

 דם הקיז כו׳ אבין בר חייא
 באנפי ומילתא כו׳ ונצטנן
 בשבת איירי ולא היא נפשיה

 כחולה והוה בחול אלא כלל
 מידי לא ותו סכנה בו שאין

 כר. מנעלים ויקד! ודו״ק:
 מן בזיון לך שאין פרש״י
 ולפי עכ״ל כו׳ יחף המהלך
 נראה דשמעתין סוגיין

 בה נגעו צינה דמשוס
 הכפוריס יום פ׳ וכדאמרינן

 סנדל תנעול חיה עש:( )יומא
צינה משוס יום שלשים כל

ישמעאל, ורבי שמעון, ורבי גמליאל, בן

כל להר: סבירא פולהו עקיבא, ורבי

בן שמעון רבן הם. מלכים בני ־ ןשראל

:דתנן ב - שמעון רבי דאמרן. הא - גמליאל

ורד, שמן מכותיהן גבי על סכין מלכים בני

רבי בחל. לסוך מלכים בני של דרבן .שכן

הם. מלכים בני ישראל כל אומר: שמעון

הרי דתמא: ־ עקיבא ורבי ישמעאל רבי

אצטלאג ולבוש מגה, אלף בו נושין שהיו

ומלבישין אותו מפשיטין מנה. מאה בת

רבי משום תנא לו. הראתה אצטלא אותו

כל עקיבא: רבי משום ותנא ישמעאל,
 קשה א״כ אבל שבת ודוחה דף ל.מוא^ אמר יהודה, רב *]יאמר אצטלא[. לאותה ראויין ישראל

והא למימר אביי בא קכט-דהיאך י ־ ׳ ׳ : ־ ־ .׳ ' ■י ■י . ׳ י
 הא תשחית בל משום קעבר איז" הלמ - מינה סבור הגשמים. בימות בשבת לחיה מדורה עושין

 לא היא, ולא;)ה לא. החמה בימות אין, הגשמים בימות לא, לחולה

 בימות שנא ולא הגשמים בימות שנא לא חולה, שנא ולא דחה. שנא

 זים הקיז שמואל: אמי אבין, בר חיא רב אמר מדאתמר:( החמה.

 ליה צלחו שמואל, תמוז. בתקופת אפלו מדורה, לו עושין ונצטנן.

 ליה צלחו לרבה, דיונה. פתורא ליה צלחו ןהודה, רב דשאגא. תכתקא

 "בל כ( )דברים משום מר. ל,עבר והא :לרבה אביי ליה ואמר שךשיפא,

 יהודה, רב אמד לי. עדיף דגופאי, תשחית בל י ליה: אמר תשחית"?

 הקיז לרגליו. מנעליםז ויקה ביתו, קורות אדם ימכר לעולם רב: אמר

 צךכי מהן הספיק שברגליו מנעלים ימכר ־ ייאכל מה לו ואין דם.

 רב יין. אמר: ושמואל בשר. אמר: רב סעודה׳? ׳צרכי מאי סעודה.

 חלף סומקא - יין אמר: ושמואל נפשא. חלף נפשא - בשר אמר:

 ליה עבדי מילתא, זיעבד ביומא שמואל, ח שנמס״ר(. )סימן סומקא.

 נחמן ורב מאוניה. תיהי תפיק עד שתי, יוחנן רבי דטחלי. תבשילא

דכוסילתא. מריבדא מפיק עד שתי, יוסף רב טחליה. דקפי עד שתי,

יוסף יד
 ע״ב: קיג ״מ3 א
 קיא ע״א סז לעיל ב

 מעיל פי׳ ג ע״א:
 עירובין ד וחגורה:

 ס״א ה ע״ב: עט
 אמר אשמר וה״ג ז״א
 לקמן ו נו׳: ר״ח
 עיין ז :3ע״ קמ

 ע״א: קיב פסחים
ע״א: קיא חולין ח

ציונים
 בני ישראל כל

 מחשבות רצ״ה מלכים.
 ד״ה ט אות חרוץ

 ד״ה יט אות ומתחילין,
א. ואולי

 ראויין ישראל כל

 איצטלא. לאותה

ברכות צדק דובר רצ״ה

 מנעלים לו לקנות כדי ימכרם מ׳׳מ כדלקמן תמיד עליו דזרחה השמש מחמת קשה שהוא גס ביתו קורות אדם ימכור וה״פ
 מנעליו ימכור וע״כ יחף מהולך קשת יותר הוא הקזה ביום יאכל מה לו אין ואס צינה משוס קשה דיותר יחף ילך שלא

 שתייתו דעיקר כו׳ חלף וסומקא וגו׳ הוא דמו בשר כל נפש כי יז( )ויקרא כמ״ש כר. נפשא חלף נפשא וק״ל: כו׳ ויספיק
וק״ל: נג( )משלי יתאדם כי יין תרא ואל מט( )בראשית וגו׳ מיין עיניס חכלילי כמ״ש אדום ביין ושכרותו

ליקוטים
 מלכים כני ישראל כל

 בני שהן והיינו חבב
 ויעקב. יצחק אברהם

 היה ע״ה אבינו ואברהם
 מלכות שפרסם הראשון

 כיון שאמר וכמו שמים
 לבריותיו שהודעתיו

 ב״ר )כמ״ש הארץ אלהי

 מרכבה ונעשה פנ״ט(
 כל וכן מלכות למדת

 מלכותו פרסמו האבות
 מלכים. ונקראו יתברך

 ע״ה אבינו ובאברהם
 פמ״ב( )שם מפורש מצינו

 את מלך א״ל שוה עמק
 כל נקראו וכן כר, עלינו

 דרך ועל מלכים. האבות
 הקדוש בזוהר שמצינו

 צורי□^^ מראש ב( רי )ח״ג
 אבהתא אינון אלין

 צור אל הביטו דכתיב
 קאי דשם ואף חוצבתם,

 ע״ה אבינו אברהם על
 אל הביטו כדכתיב
 כיון רק וגר, אברהם
 אבינו אברהם שנקרא

 כל כן נקראו צור ע״ה
 מצינו וכן צורים. האבות
 א( קנ >שם הקדוש בזוהר

 אלין עם נדיבי כרוה
 עמים נדיבי דכתיב אכהן

 אברהם. אלהי עם נאספו

 אברהם רק שנזכר ואף
 ג.( )חגיגה בגמרא וכן

בתו נדיב בת מוה למדו
 ע״ה אבינו שאברהם כיון נדיבים שנקראו האבות לכל מינה יליף הקדוש בזוהר מקום מכל כר, אלא ויעקב יצחק אלהי ולא אברהם אלהי כר, נדיב שנקרא אבינו אברהם של

 עושה אתה שאפילו פג.( )ב״ס מצינו וכן לעיל. כנזכר צורים וכן נדיבים נקראו האבות כל ממילא מנדיבות רק שניתנה קודם התורה כל וקיים לגרים תחלה שהיה נדיב נקרא
כאז וכו אבינו. אברהם מסעודת רה מייחי פו!( )שם ובגמרא שלמה משל גדולה האבות שסעודת ויעהב יצחה אברהם בני שהז חובה ידי יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת להם
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 פ״ג כאן בירושלמי ועיין ה״ז. שקלים מה׳ פ״ב בר״מ ועיין השלישית. עד ואחריה
תרם. ד״ה ,14-13 שו׳ להלן, מ״ש עיין הקופות, לתרומת עניין ואינו ע״ג, מ״ז ה״ד,

 מן תורמין לתרום תרומה זמן הגיע שלשתן שלמו .5—4
 פרום פי׳ לתרום, תרומה זמן הגיע הנ״ל: 32 ,עט רשב״ש, תלמיד בפירוש וכר. החדשה

פירש: הנ״ל לילקוט רענן בזית אבל םע״א. כ״ו הרש״ם, בפי׳ ועיין וכו׳. החג או עצרת,
 מ״ש ועיין רשב״ש. תלמיד לפירוש כיוון ביכורים ובמנחת בח״ד. פירש וכן ניסן. ר״ח

יוסה. ר׳ ד״ה פירקין בריש לעיל
ובפי׳ בילקוט בכי״ל, בכי״ע, בד, כ״ה הישנה. מן ין מ תור לאו ואם .5
 שירי פי׳ הישנה, מן הנ״ל: הרב ופירש הישנה. על בטעות: ובכי״ו הנ״ל. רשב״ש תלמיד
 מפורש וכן קאמר. אשתקד בשל ולא הקופות, את כשנתרמו שם שנשתייר הלשכה

 יונה ר׳ מפי׳ בלקוטים ועיין מערבן. היה ולא ד״ה ,20 שר להלן, מ״ש עיין להלן,
מכילתין. בסוף ראם הוצ׳ בתוספתא בר״ג

סי׳ רוקח וכר. בו מפשפשין היו הלשכה את לתרום נכנס .5 -6
 רמז תשא כי ילקוט מ״ב, פ״ג ריבב״ן פי׳ ,35 עט׳ רשב״ש, תלמיד פירוש רל״ג,
 ובירושלמי התוספתא(. )בשם י״ח ר, דברים כ״י ת״ת ילקוט המקור(, הזכרת )בלי שפ״ו

 היו הגיזברין תני החשד. מפני יתרום לא קיווץ* ישמעאל ר׳ תני ע״ג: מ״ז ה״ב, פ״ג
בקילקין.־ מסספסין

 יעני שמא בקמיע, ולא וכו׳ חפות בפרגוד לא נכנם התורם אין מ״ב: פ״ג ובמשנתנו
 שאדם לפי העשיר, הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעון ויאמרו

מה׳ נקיים והייתם שנאמר המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת צריך
 שמחפשין כלל שם נזכר ולא ואדם. אלקים בעיני טוב ושכל חן ומצא ואומר ומישראל,
כאן, הברייתא על חולקת שמשנתנו וכנראה הביאו. לא הר״מ ואף התורם. את ומפשפשין

שהעני, אח״כ יאמרו שלא חשד, לידי עצמו את יביא שלא בלבד התורם את והזהירה
 מפשפשין ואין מספק, נאמן אדם מבזין אין אבל הלשכה, תרומת מחמת שהעשיר, או
לקיים. ד״ה ,9-7 שו׳ להלן, מ״ש עיין בו.

אתי שהכנסתיו שלי הוא הכסף לומר פה פתחון שום לו לתת שלא וכו׳. בכניסה .6
הרשב״ש תלמיד כפירוש וודאי, כגנב יתסס ביציאה כסף אצלו ימ?או ואם בכניסתי, —.

הנ״ל..
 ילקוט ריבב״ן, שיצא. שעה עד שנכנס משעה עמו ומדברין .6 -7

 שמא חשש משום כן ועושין הנ״ל. וירושלמי ע״ד, כ״ה הרש״ס, פי׳ ת״ת, וילקוט שמעוני
זהב. פיו ימלא

ואו׳ ומישראל, מה׳ נקיים והייתם נ׳ ש נמוש•! לקיים .9-7
 והישר שמים בעיני הטוב ה׳, בעיני והטוב הישר ועשית
 עקיבא ר׳ ר׳, דברי הנ״ל: כ״י ת״ת בילקוט עקיב׳. ר׳ דברי אדם בעיני

ושכל חן ומצא ואו׳ עקיבא, ר׳ דברי ובכי״ע: ואדם. אלקים בעיני טוב ושכל חן ומצא או׳

 זהב אבק ספני מועיל אינו פישפוש אף שבו וכנראה תלתלים. קווצות ששערו אדם כלומר, *
ואילך. 171 עמ׳ סוף היהודית, באיי הילינסמוס )אנגלית( בספרי מ״ש עיין שערותיו, בין שנדבק

.74 עט׳ ובמאירי, ,726 עט׳ ט', פס׳ה, ב״ר ועיין
 ערך יון ללשון במלונות עיין קיליקיאה, של העזים שער דוגמת המסובך, בשער כלומר, "

^£1X1x10. ס׳ב היב, פ׳ד ביצה ירושלמי ועיין שם. ובהערות ,75 עם׳ פכ׳ט, לכלים בפיה׳ג ועיין 
בנזיר(. שער השרת חשש )לעניין ע״ב נ״ה סה׳ג, פ׳ו ונזיר ביו'ט< שער השרת חשש )לעניין ע׳נ

.46 שו׳ פ״ב, יומא להלן עיין !0
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 בעיני וקרוב "הנ״ל. שמעוני בילקוט הגירסא היתה כנראה וכן ואדם. אלקים בעיני סוב
 ועיקר הלכה, ממדרשי ברייתא התוספתא מביאה ואח״ב ה׳. בעיני אחרי: להפסיק שצריך
 המחלוקת את מתחילה לברר ועלינו כמותו. חכמים שהכריעו ישמעאל ר׳ לדברי כוונתה

 עמ׳ פינקלשטין, הר״א הוצ׳ ע״ט, פי׳ ראה בספרי שנינו וכן ישמעאל. ור׳ עקיבא ר׳ שבין
 דברי אדם בעיני והישר שמים, בעיני הטוב אלקיך[, ה׳ ]בעיני והישר הטוב תעשה כי :145

 )משלי אומר הוא וכן אדם, בעיני והטוב שמים בעיני הישר אומר ישמעאל ר׳ עקיבה. ר׳
 בנידן הוא שלהם המחלוקת שעיקר ונראה ואדם.־! אלקים בעיני טוב ושכל חן ומצא ז"( ג׳,

 אדם שאמנם עקיבא ר׳ וסובר הלשכה, את לתרום שנכנס נאמן באדם מפשפשים אם שלנו,
 אותו מבזין אין אבל חשד, לידי יבוא שלא להשתדל וצריך מישראל, גם נקי להיות חייב

 י״ח( ו׳ )דברים הפסוק מן ראיה הביא והוא אדם. בני בעיני ישר הדבר שאין מפני בחיפוש,
 כ״ח( י״ב, )שם ולהלן ה׳", ל״עיני "טוב" והסמיך ה׳, בעיני והטוב שם: שכתוב
 שלא עקיבא, כר׳ משנתנו וסתם שניהם, ידי לצאת שצריך ומכאן ה׳, לעיני "ישר" הסמיך

 אדם, בעיני טוב גם הוא שמים בעיני שהישר סובר ישמעאל ר׳ אבל פשפוש. שם נזכר
 לו שיבור ישרה דרך איזהו אומר רבי רפ״ב: באבות שאמרו וכמו בסיפא, להלן וכמפורש

 לו תפארת שהיא כל בו:*! ופירשו !3,האדם מן לו תפארת לעושהו תפארת שהיא כל האדם,
 מן תפארת לו תהיה בזה י״ז(, ד׳ )איוב גבר יטהר מעושהו אם דרך על הקב״ה, מן מעושהו,
 על קיים, העולם דברים שלשה על שם: בספ״א רשב״ג לדברי נסמכו רבי ודברי הבריות.

 מגילה סע״א, ס״ח סה״ב, פ״ד )תענית בירושלמי עלה ואמרו השלום. ועל האמת ועל הדין
 כלומר שלום, נעשה אמת, נעשה הדין, נעשה הן, אחד דבר ושלשתן ע״ב(: ע״ד ה״ז, פ״ג
 ישר ונעשה שלום, נעשה סופו אדם( בעיני ישר אינו מעשה שבשעת )אעפ״י אמת נעשה אם
 יעזבוך אל ואמת חסד ב׳-ג׳<: )ג׳, ממשלי ראיה ישמעאל ר׳ מביא וכן אדם. בעיני גם

 אדם. בעיני גם חן מצא אמת, עשה אם כלומר, ואדם, אלקים בעיני טוב ושכל חן ומצא וכו׳,
 עמ׳ צ״ו, סי׳ שם בספרי מפורש וכן תעשה. כי שנ׳ ד״ה ,12-11 שו׳ להלן, מ״ש ועיין
 כלומר, שמים, בעיני הישר אומר ישמעאל שר׳ זו־־היא אלקיך, ה׳ בעיני הישר לעשות :157

 הנדחת בעיר דין שעושין אדם בני בעיני טוב זה שאין אלא עוד ולא טוב, נזכר לא כאן שהרי
 גם טוב להיות סופו שמים בעיני ישר שהוא כל אלא שבתוכה, הצדיקים נכסי את גם ומאבדין

להלן. ועיין אדם. בני בעיני
 המלה חסרה בכי״ע שמים. בעיני הישר אף אומי ישמעאל .ר׳9
 במבוא אפשטין הרי״ן מ״ש עיין במשנה, מצוי והוא אף", כאן "לית לפנינו ואף "אף".

 ואין התורם, את ומפשפשין ישמעאל, כר׳ היא שלעיל והברייתא ואילך. 1007 עמ׳ לנוה״מ,
שמים. בעיני ישר הוא שכן ההקדשות, על לשמור שצריך מפני בבזיונו, משגיחין
 ליתא כ״ז ואדם. אלים בעיני טוב ושכל חן ומצא ואומ׳.1ס
 ואין בד, גם ישנו אבל ובכי״ל, לעיל( מ״ש עיין ר״ע, בדברי לעיל שם )ואיתא בכי״ע
 ,9—7 שו׳ לעיל, מ״ש עיין הנ״ל, בספרי ישמעאל ר׳ בדברי מפורש כן שהרי למוחקו, צורך
(.61 עט׳ תנאים, )מדרש כ״ה י״ב, לדברים במכילתא ועיין לקיים. ד״ה

 כלומר, טוב. כאן ואין ה׳ בעיני הישר תעשה כי שב׳ .12—11
כאן נזכר ולא ה׳, בעיני הישר תעשה כי מקרבך, הנקי הדם תבער ואתה ט׳: כ״א, בדברים

ומצא. ואום׳ ר״ה ,10 שו׳ בפנים, להלן ט׳ש ועיין זו, הוספה אין ובכי״ל בד גם אבל >>
.7 שו׳ בשנו׳ס, עיי׳ש משובש, ובדפוסים ובילקוט. הנוסחאות בכל ב״ה ־:
הברון לספרית זקס של ובקטלוג במקומו, להרשב׳ץ אבות במגן עיין גיאת, רי׳ץ כגירסת 13
.22 עם׳ גינצבורג,
הנ׳ל. בפירושים עיין *>
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 הכל ספקולה נותן וכו׳ כשהוא ודן יושב ודם בשר מלך שבעולם "בנוהג אלא עוד ולא טוב,
 עמי עושה אתה חסד אם וכו׳ כן אינו הקב״ה אבל בדינו, ששטף למה אחריו, מרננין

 ומכאן ע״ב(. י״ד ה״ה, ס״ט ברכות )ירושלמי אשירה" עמי עושה אתה משפט ואם אשירה,
 :158 עמ׳ פ״א, ויסע בשלח ובמכילתא אדם. בעיני טוב גם הוא ה׳ בעיני ישר הוא שאם

 בדפוסים( )כ״ה רוח באמונה ונותן שנושא מי שכל ומתן משא זה תעשה בעיניו והישר
!5כ״ז. ט״ו, שם הרמב״ן בפי׳ ועיי״ש וכו׳. הימנו נוחה הבריות

 כל על ישראל מארץ זו הרי ואט׳ הראשונה את תרם .14-13
 ושוקלין באין סוריא שאנשי מפגי בקטבליאות, וחיפה ישראל
 ומחפה השניה בקטבלאות, ומחפה הראשונה את תרם מ״ד: פ״ג במשנתנו עליה.

 הדבר מן ויתרם ישכח שמא מחפה, היה*! ולמה מחפה. היה לא השלישית בקטבלאות,
 שתרם אחרי שנוספו העליונים השקלים מן יתרום ולא ישכח שמא כלומר וכו׳. התרום
 את מחפה ולפיכך מהם. תרם שכבר התחתונים מן הצד, מן יתרום אלא הראשון, בפרק

בתוספתא, כמפורש מסוריא, הבאים השקלים את עליהם ונותן בעור התרום
שני. בפרק מהם ותורם

 בריבב״ן ,36 עמ׳ משולם, ר׳ ובפי׳ רשב״ש תלמיד בפי׳ התוספתא בשם הברייתא וכל
 ובפי׳ של״ט, עמ׳ פי״ג, בכפו״פ א׳, ס״ב ליומא ובתוספותיו ל׳, עמ׳ הרא״ש, בפי׳ מ״ד, פ״ג

 ריב״א ואומר והוסיפו: התוספתא,ז! את הביאו ב׳ ס״ב ספ״ה יומא ובתו״י ע״א. כ״ו הרש״ם
 אותן שם על והשניה ישראל, ארץ שם על נקראת הראשונה אלא כולן, לשם מפריש דכולן

 גם והביאו כך. עושין למה וצ״ע שאחריהן. אותן שם על והשלישית אחריהן, שמביאין
 שו׳ לעיל, מ״ש ועיין ג׳(. אות שקלים, מה׳ פ״ב )הגה״ט ע״ג קכ״ב מ״ה, עשין בסמ״ג

 בלי שפ״ו רמז תשא כי בילקוט נעתקו ה״ו עד הברייתות וכל התוספתא. ושיטת ד״ה ,3-2
 ישראל ארץ לשם הראשונה את תרם תני ע״ג: מ״ז ה״ד, פ״ג ובירושלמי המקור. הזכרת
יותר(." )ולא ישראל ארץ לשם הראשונה את תרם הנ״ל: במשנתנו אבל ישראל. כל ולשם

 בד, כ״ה וכו׳. ומואב מעמון זו הרי וא׳ השנייה את תרם.15
 הנ״ל: ובמשנתנו הדומות. ע״י נשמט ובכי״ו הנ״ל, ובילקוט בראשונים בכי״ל, בכי״ע,
 כרכין לשם שנייה הנ״ל: ובירושלמי לה. הסמוכין( )כלומר, המוקפין כרכים לשום והשניה

ישראל. כל ולשם המוקפין
 כ״ה ישראל. כל על ישראל מארץ הרחוקות וממדינות .18-17

 ארץ כל על ובכי״ו: הנ״ל. הראשונים מן ובכמה בכי״ל בכי״ע, בד, ישראל"( כל )"על
 ארץ כל ולשם לה המוקפין כרכין לשם והשניה ה״ה: שקלים מה׳ פ״ב ובר״מ ישראל.
 כל )"ולשם זו וגירסא הנ״ל. בסמ״ג ועיין ישראל. כל שאר ולשם וכו׳ והשלישית ישראל,

כתה״י שאר בכל אבל אחד, תימני ובכ״י הישנים, הדפוסים בכל היא ישראל"(*! ארץ

 שם לדברים בפירושו ולפנינו והטוב', הישר .ועשית בפסוק העניין את לבאר מבטיח והוא *!
 גם וכ״ה )בוי׳ו. ורוח היא: הגירסא המכילתא נוסחאות וברוב המכילתא. את הזכיר לא

 השלם יריאים לס׳ בהקדמתו שיף הר״א מ״ש ועיין וכו׳. הבריות בפנים( שהזכרנו ברמב״ן
עט׳ ח״ב,

 ובכ״י כאן שבביהימ קלף על מועד סדר במשניות פרמה, בכ״י שבירושלמי, במשנה כ״ה #!
 הנ״ל: קלף על כ״י ובגליון נפולי, ד׳ קויפמן, לו, ובהתג׳ כ׳. הע׳ ,24 עט׳ דק״ס, עיין אוקספורד,

וכו׳. מחפה היה א ל ולמה
 כל על ישראל מארץ זה הרי ואומר הראשונה את בד״ר( בתו׳י >כ״ה פרס שם: וגרסו !7
וממדינות. ד״ה ,18-17 שו׳ להלן, מ״ש ועיין וכו׳. ישראל ארץ

.17 הע׳ לעיל עיין *!

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס211 מס עמוד משה בן שאול ליברמן, סוכה יומא, שקלים, פסחים, - כפשוטה תוספתא



ג ♦ לאדם האדם תורת----------------------------- 124

 חייס^פוס יצחק הרב
 הכהן" אהרן "בית בבולל נו״נ

ירושלים

בכשרים לחשוד והאיסור זכות לכף לדון המצוה

הפרקים: תמצית

טובה מדה רק הוי ואימתי חיוב הוי אימתי א.
הערות. ועוד מכירו, לאינו מכירו בין החילוק חיים", וה״חפץ יונה רבנו הרמב״ם, בדברי

זכות לכף לדון במצוה תליא אי בבשרים החושד באיסור ב.

 דוקא הוא בכשרים" "חושד דאיסור יבואר בספק. להשאיר או חובה, לכף זכות, לכף לדון יש: דרגות ג׳

כשרות. בחזקת מכירו שאינו לאדם מוקמינן ואי מכירו. באינו אף שייך וזה לחובה, כשדנו

בזה והרמב״ם יונה רבינו ובדברי חכם, בתלמיד זכות לכף לדון החיוב ג.
 הדין. משורת לפנים של הנהגה הוא לזכות לדון והמצוה הדין משורת הוא בכשרים לחשוד האיסור

הדין. מעקר הוא לזכות לדון החיוב חכם בתלמיד

לעדות ולהכשירו תוכחה לענין - תשובה עשה דודאי דת״ח בהא ד.

 ב׳ תשובה. שעשה בודאי לדעת צריך בת״ח אף לעדות להכשירו שלענין יאיר" ה״חוות דברי ביאור

זה. דין מקור שהוא ברכות בגמ׳ פירושים

 לדון המצוה עם מתיישב היאך בלסטים", בעיניך אדם כל יהא "לעולם שאחז״ל מה ביאור ה.

בכשרים לחשוד והאיסור זכות לכף

הערות. ועוד החרדים, תירוץ יעב״ץ, החסיד דברי ביאור

בחומש דש״י ובדברי בכשרים, החושד באיסור חדש ביאור ו.
 ועוד ליישב דרכים שתי הרע, לשון משום או בכשרים שחשד משום הוא מרע״ה שלקה הטעם אם

הערות.

בת״ח גם שייך זה ואם זכות, לכף ידיגהו המקום זכות לכף חבירו את דהדן בטעם ז.

א

טובה מרה רק הוי ואימתי חיוב הוי אימתי

 הדברים נתבארו - גמור חיוב אינו ואימתי עשה מצות הוי אימתי זכות, לכף לדון החיוב בגדרי
 ז־סק״י. סק״ט שם ובבמ״ח סע״ז ג׳ כלל לשה״ר בהל׳ וגם סק״ג, ובבמ״ח ג׳ עשין בפתיחה בח״ח
 דבריו עפ״י וכן רי״ח, מאמר ש״ג תשובה בשערי יונה רבינו דברי עפ״י בזה מיוסדים ודבריו

 ובספר ה״ז. דעות מהלכות ובפ״ה שם, בפהמ״ש הרמב״ם ודברי מ״ו, פ״א לאבות בביאורו
ל.(. )דף בשבועות בגמ׳ הוא זו עשה למצות והמקור יעוי״ש. קע״ו. עשה המצוות
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 בינוני דאדם האנשים, לפי מתחלקת זכות לכף לדון דהמצוה והרמב״ם יונה רבינו מדברי והיוצא
 הטוב לצד אותו לשפוט אפשר אשר מעשה עשה אם בו, יכשל ופעמים החטא מן נזהר אשר

 חובה לכף יותר נוטה המעשה ואם זכות. לכף לדונו החיוב נאמר ע״ז להיפך, או ולצד,ףזכות
 במ״ח ג׳ בכלל הח״ח כ׳ גוונא האי ועל לחובה, תכריעהו ואל ספק כמו אצלך הדבר יהיה מ״מ
 יהיה מעשהו אם גם ות״ח, אלקים ירא ובאדם הדין. מצד ולא טובה ממדה דזהו דנראה סק״י
 זכות. לכף לדונו נתחייבנו לזכות מעשהו את לדון רחוק( )אפי׳ צד שיש כל חובה לכף יותר נוטה

 מעשהו אם גם בלבבו, אלקים יראת אין כי לך שידוע או לרוע, מעשיו שרוב רשע באדם ומאידך,
 רק שעשה ולומר חובה לכף לדונו נתחייבנו לרע מעשהו לפרש צד שיש כל לטוב, יותר נוטה

כברו. תוכו ואין לפנים

 בבמ״ח )בפתיחה, עצמו הח״ח כן הקשה וכבר ברמב״ם, סתירה בזה דאיכא להקשות דיש אלא
 בשבועות, בגמ׳ גם וכמפורש זכות, לכף לדון מ״ע דהוא ברמב״ם מפורש בספה״מ דהא הנ״ל(,
 לכל חיוב זה דאין אלמא חכם, תלמיד של ההנהגות בין זאת מנה ה״ז דעות מהל׳ בפ״ה ואילו

 רשע או צדיק הוא אם ידוע שאין דבאדם דבריו הרמב״ם סיים שם לאבות בפהמ״ש וגם אדם*.
 זה דאין אלמא זכות. לכף לדונו החסידות בדרך צריך הקצוות מן לא׳ מכריע בלתי מעשהו וגם

החסידות. מדרכי כ״א גמור חיוב

 הוא אם מכירו שאיני באדם בפירוש מיירי הרי בפהמ״ש דהרמב״ם נפלא, תירוץ הח״ח ותירץ
 בעלמא, טובה מידה אלא ואינו זכות לכף לדונו מה״ת חיוב אין בודאי ובזה רשע, או צדיק

 לכף האדם כל את דן "והוי דקאמרה שם המשנה על וקאי הואיל בדקדוק כן כתב והרמב״ם
 המשנה, כלשון דב׳ דעות בהל׳ ברמב״ם היטב מדוקדק וכן מכירו. שאיני אדם אפי׳ והיינו זכות",
 את לדון הלשון נקטו בספה״מ והרמב״ם בשבועות הגמ׳ משא״ב ת״ח. של הנהגה דזו כ׳ ושפיר

 איכא ובזה רשע, ואינו בינוני אדם שהוא במכירו דמיירי זכות, לכף "חבירך"( )או "חבירו"
הח״ח. את״ד גמור. חיוב והוא עשה מצות

 נראה לכאו׳ באבות יונה רבינו בדברי אך כן. לחלק הרמב״ם בדעת אמת דברי ניכרים ואמנם
 באדם מדברת זכות"( לכף האדם כל את דן )"והוי שם דהמשנה וכ׳ יחד, הבינוני סוגי ב׳ דהשוה

 אותו שמכירים( או - כוונתו )כנר׳ מכירים ואם רשע, הוא ואם צדיק הוא אם בו יודעין שאין
 על קושיא מכאן אין באמת אך עכ״ד. טוב. עושה ופעמים רע עושה פעמים בינוני איש והוא

 חובה לכף לדונו שיש מעשה עשה אדם שאותו דמיירי עוד, שם ממשיך יונה רבינו שכן הח״ח,
 יכול וענין צד משום אם חובה, לכף יותר נוטה הנראה לפי אפי׳ או בשיקול, זכות לכף לדונו ויש

 עצמו הוא דהא עליו, להקשות יש ולכאורה את״ר. נתכוין. דלטובה לומר לו יש לזכות לדונו
 יותר נוטה המעשה אם לבין זכות, לכף לדונו חייב דאז שקול המעשה אם בין בשע״ת חילק

 ג׳ )בכלל הח״ח זאת ופירש חובה, לכף תכריעהו ולא ספק כמו אצלך הדבר יהיה דאז לחובה
 דרבינו כרחך ועל להדדי. הכא השוום היאך וא״כ זכות. לכף לדונו גמור חיוב אין דבזה כנ״ל(

באבות דהמשנה משום ובפרט טובה, מידה הוי ואימתי חיוב יש אימתי לחלק בא לא הכא יונה

 וכבר הת״ח, של הנהגות הרמב״ם מונה שם הפרק בכל דבאמת ליישב, יש הא, משום ואי א.
 לרמב״ם ראוי היה ולא אדם בבל נוהגים ההוא שבפרק דינים דקצת ד׳, בהל׳ שם ״מ1בלד הקשה

 בהם ליזהר צריך שת״ח מפני כאן הרמב״ם דכתבם י״ל דאולי ותירץ, בת״ח. רק כאן לכתבם

ביותר.
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 יש דבכולהו מחתא, בחדא האופנים כל את יונה רבינו כלל ולכן האדם", כל את דן "והוי בללה
זכות. לכף לדון

 לכף האדם כל את דן "והוי המשנה דעל שם, באבות הגר״א ביאורי מדברי להעיר יש אמנם
 דן הוי עמיתך תשפוט בצדק א׳( ל׳ )שבועות העדות שבועת בר״פ כמ״ש וז״ל הגר״א כ׳ זכות"

 הוי דזה וכו׳" חבירך את דן "הוי דקתני בשבועות הגמ׳ בין חילוק יש הרי הח״ח ולפי עכ״ל. בו׳.
 ואולי טובה. מדה רק הוי דזה וכו"׳, האדם כל את דן "והוי דקתני באבות המשנה לבין חיוב,
להכא. גם ילפי׳ בשבועות דמהגמ׳ הגר״א כוונת

 לכף חבירך דן הוי כ׳ סק״ב קנ״ו בסי׳ אברהם המגן שכן השקל, המחצית בדברי להעיר יש ואכתי
 המג״א דברי על הוסיף שם ברורה והמשנה ב׳( ובעמ׳ א׳ )בעמ׳ קכ״ז בשבת לגמ׳ זכות,.וציין

 דכיון הח״ח בספר שיטתו לפי היטב מדוקדק וזה עמיתך. תשפוט דבצדק עשה מצות דהוייגם
 הרע״ב דברי את המג״א דברי על הביא שם השקל המחצית אך מ״ע. גם הוי ב״חבירך" דמיירי
 זכות, לכף לדונו חסידות דמדת וכו׳ רשע אם צדיק אם ידועים מעשיו שאין באדם דדוקא באבות

 וצ״ל דברים. עירוב כאן יש ולכאורה את״ד. חובה. לכף לדונו מותר ברשע שמוחזק אדם אבל
 אם לבין "חבירך" בין לחלק הכא נחת ולא רשע, מאדם לאפוקי רק המחצהש״ק כוונת דעיקר

 לחלק דאין וס״ל הח״ח על פליג באמת ואולי טובה(. מדה הוי וזה מצוה הוי )דזה מכירו, אינו

ביניהם.

זכות לכף לדון במצוה תליא אי בבשרים החושד באיסור

 תשפוט בצדק מהפס׳ בשבועות בגמ׳ לה דילפי׳ זכות, לכף לדון והחיוב המצוה מלבד והנה
 החושד לקיש ריש אמר צז. בשבת בגמ׳ ואמרו בכשרים, לחשוד שאסור נוסף, דין מצינו עמיתך,

 מאמינים הן הקב״ה וא״ל לי" יאמינו לא "והן שאמר ממרע״ה לה וילפי׳ בגופו לוקה בכשרים
ידו. שנצטרעה בגופו ולקה וכו׳, מאמינים בני

 דגדר נראה היה ובפשטות האיסור. גדר גם ומהו בכשרים, לחשוד שאסור ילפי׳ מאין צ״ב ועדיין
 שאסור ק״ו זכות לכף לדון צריך דאי מיניה, וק״ו זכות, לכף לדון המצוה מכלל הוא האיסור
 מעשה עושה חבירו את שרואה מי דכל להאמר, היה ניתן גם ולפ״ז לעבירה. שנתכוין לחשוד
בכשרים. החושד בכלל הוא הרי זכות לכף אותו דן ואינו שקול

 ולפרש זכות לכף לדונו דאפשר שקול, מעשה לדון היאך הן דרגות דג׳ כן, לומר א״צ באמת אך
 את להשאיר ואפשר לרעה, מעשהו את ולפרש חובה לכף לדונו ואפשר לטובה, מעשהו את

 )והביאו הנ״ל בשע״ת יונה רבינו ממש״כ בזה וחילי כלל. לשפטו ולא שקול בספק מעשהו
 שיהיה מאד נכון חובה לכף יותר נוטה אלא שקול שאינו ומעשה בינוני דבאדם כנ״ל( הח״ח
 ולהכריעו הספק להטות עליו יש שקול במעשה ואילו לחובה, יכריעהו ואל ספק כמו אצלו הדבר

 לכף הטה לא גם אך זכות לכף דן לא אם שקול, במעשה דגם לי נראה כן ועל את״ד. זכות. לכף
 בכלל אינו גם אך זכות לכף לדון המצוה קיים לא באמת שקול, כספק המעשה את והשאיר חובה
 את כשמפרש דוקא פירושו בכשרים" ד״חושד לרעה. בו חשד ולא הואיל בכשרים, חושד

לרע. ודאי מעשהו
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 בלבו אומר בכשרים ובחושד וז״ל ה״ד, סוף תשובה מהלכות בפ״ד הרמב״ם דברי ביאור נ״ל וכך
 והוא עשה לא או עשה שמא חשד אלא שם יש וכי לו עשיתי מה אומר שהוא לפי חטא, שאינו

 ברמב״ם נראה ולכאורה עכ״ל. עבירה. כבעל בדעתו כשר אדם שמשים עון שזה יודע אינו
 ולכן ספק(, בגדר שמשאירו )היינו עשה", לא או עשה "שמא שחושד הוא "חשד" ענין דביאור

 אך לעיל. מדברינו ההיפך זה וא״כ עשה. שבודאי אומר אינו כי חטא שאינו בדעתו חושב הוא
 אדם שמשים מפני עון שזה שב׳ כדברינו, דוקא משמע הרמב״ם דברי מסוף דאדרבה, נ״ל באמת

 כספק רק ולא ודאי, בתורת עבירה לבעל הכשר את שמשים דמיירי אלמא עבירה", "כבעל כשר
 בכשרים" "חושד ענין דודאי הכי, כוונתו ",וכו עשה "שמא הרמב״ם ומש״ב עבירה. עבר אם

 כשאדם אבל חטא, שלא או שחטא לפרשו שאפשר מסופק מעשה עשה שחבירו באופן רק שייך
 בכשרים" ל״חושד שייך אינו זה עבירה שעשה בשקר עליו מעליל וחבירו כלום עשה לא ודאי
 וזהו ומשקר. חוטא שהוא בעצמו יודע ודאי כן שעושה ומי ובשקר, ברשע עלילות למעליל אלא

 אין שהרי לו, עשיתי מה שאומר לפי חטא שאינו בלבו אומר בכשרים שהחושד הרמב״ם שאומר
 דהיינו, עשה", לא או עשה "שמא שהרי ־ והטעם גמורה(, שקר עלילת )ואינו "חשד" אלא כאן
 הוא אין עשה שודאי בו חושד שהראשון אע״פ עשה, לא או עשה השני אם ספק באמת שיש כיון

 שהרי דהיינו, עבירה, כבעל כשר אדם שמשים עון, זה שגם יודע ואינו בזה, שחטא בלבו חושב
 הרמב״ם בדברי הביאור זהו עבירה. ודאי כאן אין שהרי "כשר" מחזקת עדיין יצא לא השני

ודו״ק. לענ״ד.
• • י • י י . י ,ר. ■׳ _ הןזר';.';
 לחשוד היתר היה לא עדיין זכות לכף לדון מצוה היתה לא אם דגם עוד, נ״ל זו סברא ומכוח

 המעשה. את ולפרש מלשפוט להמנע צריך היה אלא החוב, לצד שקול מעשה ולפרש בכשרים
 מצוה זוהי זה, לצד להטות ראיה שום שאין אף זכות לכף דלדון הם, ענינים דב׳ משום והוא

 זו זה, לצד גם ראיה שאין־״שום אף חובה לכף לדון ומאידך הדין, משורת לפנים להתנהג מיוחדת
לזה. וראיה הוכחה ללא הרשע, לצד ענינו ולהטות באדם לחשוד דמהיכ״ת עבירה,

 היה דמרע״ה הא שפירש ז״ל, שיק אליהו ר׳ הגאון בשם פי״ג ח״ב הלשון" ב״שמירת וראיתי
 דהא בשאלתו, צדק שלכאורה אע״פ לי", יאמינו לא "והן שאמר במה בכשרים חושד נחשב
 שאלה בלשון לומר צריך שהי׳ משום אלא שם(, בשבת מהרש״א )וע׳ שיאמינו, תיתי מהיכי
 יש שכאשר לדברינו, ראיה וזה לי". יאמינו לא "והן ודאי בלשון לומר ולא לי", יאמינו לא "שמא

 לצד דוקא ולדונו לפרשו לא אך ספק, בתורת לו לחוש מותר אמנם מסופק ומעשה מסופק אדם
 הכהן את משביעין כהונה דזקני מ״ה פ״א ביומא מהמשנה לדברינו, ראיה קצת ועוד החובה.
 לצדוקי שחשדוהו לסי ובוכה פורש דהוא שם ואיתא הצדוקין, כדרך בעבודתו ישנה שלא הגדול

 יט:(. שם בגמ׳ )כמבואר בגופו לוקה בכשרים והחושד שחשדוהו לפי ובוכים פורשים והם
 כהן אישי לו ואומרים היום בסדר לפניו דקורין איתא שם ג׳ במשנה דהא להקשות, יש ולכאורה

 בבית דוקא דזהו )יח.( שם ׳בגמ ומבואר למדת, לא שמא או שכחת שמא בפיך אתה קרא גדול
 פורש שהוא אמרי׳ לא הכא אמאי ולכאורה מהוגנים. שאינם גדולים כהנים מעמידין שהיו שני

מהוגן. שאינו לכהן חשדוהו שהרי וכו׳ ובוכים פורשים והם ובוכה
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 שהשביעוהו התם משא״כ לחשד, נחשב לא זה "שמא" בלשון רק לו דאמרו דהכא י״ל ולדברינו
 שאיני באדם אמאי ולבאר ליישב יש ובזה גמורב. איסור שהוא בכשרים חושד להיות קרוב זה

 דאין הקודמת( )כנ״ליבאזת הח״ח דסירש שקול, מעשה ועשה רשע, אם הוא צדיק אם מכירו
 )שלא אדם ^כל“סוףאית סוף הרי ואמאי חסידות, מדת רק והוי זכות לכף לדונו הדין מן חיוב

 הדין מן כבר לי מותר מכירו שאיני בגלל וכי ותו, צדקות. וחוקת כשרות חזקת כרשע( הוחזק
 בודאי "לזה שם רב׳ פשוטה, כ״כ סברא שזו נוקט שהח״ח כדי )עד לרעה, מעשיו ולפרש לדונו

 לעולם דצריך )באבות( והרמב״ם יונה רבינו דכתבו רשע באדם ותינח וכו׳"(. מחוייב אני אין
 שלא כן, שפירש שם באבות ברע״ב )וראיתי כשרות, מכלל דיצא משום זהו חובה, לכף לדונו
הכא אך את״ד(, לוקה, אינו ברשעים דהחושד מכלל בגופו לוקה בכשרים החושד אלא אמרו

• * • * י ז12ג4567ןאה״ח_

 ונוכל זכות, לכף לדונו נתחייב לא אמאי אותו, מכירין שאין אלא ברשעות, הוחזק לא זה שאדם
 להאמין שלא שב׳ סקי״א במ״ח ז׳ וכלל י׳ סעיף ו׳ כלל להלן בח״ח ע׳1) חובה. לכף לדונו

כשרות(. חזקת שיש משום השני על רע דבר לסיפור

 "החושד בכלל דנחשב גמור, איסור איכא חובה לכף לדונו דאמנם היטב, א״ש לדברינו אך
 לשמוע אסור )וכן רשע. שהוא לך שיודע עד "כשר" בחזקת הוא אדם דסתם כיון בכשרים",

 הדין, משורת לפנים של חיוב זהו זכות לכף לדון החיוב אך טעמא(. מהאי לשה״ר עליו ולקבל
 לזה )ודיינו רשע שאינו בודאי בו שיודעים במי רק נאמר עשה ומצות גמור חיוב בתורת זה וחיוב
חסידות. מידת אלא ואינו זה, חיוב ליכא רשע הוא ואולי מכירו איני אם אך כבינוני(, ידוע שהוא

 לכף לדונו אך זכות, לכף לדונו הדין מן חיוב שאין אע״ס מכירו שאיני דבאדם מדברינו, היוצא
 ביוה״ב, גדול ומכהן דמרע״ה, מהא לזה ראיה וקצת בכשרים. חושד של גמור איסור הוי חובה

 ואף בכשרים. חושד של איסור בזה היה ומ״מ מכירו, שאיני אדם בגדר זה היה שם דגם וכנ״ל,
 "חושד של גדר ממש זה היה לא הכי דבלאו גמורה, ראיה ליכא גדול דכהן הדין שמגוף

 טפי, ראיה איכא שם הרמב״ם מדברי אך אחרת, עצה להם היתה דלא וכמשנ״ת בכשרים"
 בתורתינו אסור כי שחשדוהו על בוכין היו והם וז״ל וביאר הוסיף שם בפהמ״ש דהרמב״ם

 מוכח וא״כ עכ״ל. הכרחי, לצורך אלא מסופק שענינו אדם על רעה מחשבה ולחשוב לחשוד
 חיוב אין מסופק באדם הח״ח לפי והרי מסופק, שענינו באדם לחשוד התורה מן שאסור ברמב״ם

 ולחשוב בו לחשוד דמ״מ כדברינו משמע אלא חסידות, מדת אלא ואינו זכות לכף לדונו הרין מן
הדין? מן איסור זה רעה מחשבה עליו
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 שם(, ובתוי״ט שם בפהמ״ש ברמב״ם )כמבואר אחרת עצה להם היתה לא בזה דגם ואע״ג ב.
 ודאי מ״מ אך בחנם, שנחשד להראותו לכבודו בכו שאמת ב״ו אות שם ישראל התפארת כ׳ בבר

שמא. בלשון לו אמרו שרק לעיל משא״ב גמור, בחשד יותר נראית שבועה כדי עד חשד שצורת

 להיפך. מפורש אינו גם אך בדברינו, מפורש שיהא מצאתי לא הבא הח״ח דברי שבבל ואף ג.

 נזכר לא אך זכות, לבף לדונו חיוב אין מכירו שאיני שבאדם נזכר רק הח״ח דברי בכל דהיינו,

 נר׳ לעיל שהבאנו באבות הרע״ב מדברי וגם חובה. לכף מעשהו את ולפרש בו לחשוד גם דמותר

וכמשנ״ת. רשעים, באנשים רק פקע בכשרים" "החושד של שהאיסור ראיה, קצת
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 דכפי זכות, לכף לדון המצות מכלל נובע אינו בכשרים לחשוד האיסור דגדר לומר נראה כן ועל
 וכגון המצוה דליכא במקום וגם הנ״ל, המצוה אלמלא גם קיים והאיסור בפ״ע, דין הוא שנתבאר

וכמשנ״תי. מכירו, שאיני במי

 בריש שם כ׳ בגופו לוקה בכשרים החושד של האיסור דאת קנ״ו, סי׳ אברהם מהמגן ראיה וקצת
 המשנ״ב אמנם ביניהם. קשר שאין ונראה טובא, להלן שם כ׳ זכות לכף לדון המצוה ואת דבריו,

יחד. שניהם צירף

ג.

בזה והרמב״ם יונה רבינו ובדברי חכם, בתלמיד זבות לכף לדון החיוב

 הדין, שורת מצד הוא בכשרים לחשוד האיסור דגדר לומר נראה הקודמת באות המתבאר ולפי
 הוכחה ללא לחובה לדונו היתר שאין זה במעשה זה אדם לשפוט כשבאים הדין שורת היא שכך

 היה לא הדין שורת מצד שכן הדין, משורת לפנים בגדר היא זכות לכף לדון המצוה ואילו וראיה,
 לדון מיוחדת במצוה עלינו ציווה שהקב״ה אלא זה, לצד הוכחה ללא לזכות לדונו לחייב מקום
 שארז״ל מה היטב יבואר גם ובזה הדין. משורת לפנים בבחינת הוא המצוה גדר אך זכות, לכף

 סע״ז, ג׳ כלל ובח״ח שם, בשע״ת )והובא זכות, לכף ידינהו המקום זכות לכף חבירו את דהדן
 הכוונה אין ודאי זכות לכף דן שהקב״ה מה שכן זכות(, לכף לדון עשה המצות את כשהביאו

 למי מדה כנגד במדה השכר זהו ולכן בדין, עליהם לרחם בריותיו עם ד׳ לחסד אלא הדין לשורת
 דרך על ]וזהו הדין. משורת לפנים אל הדין משורת נטיה זה שגם זכות, לכף חבירו את שדן

יז.[. בר״ה פשעיו, כל על לו מעבירין מידותיו על המעביר כל שאחז״ל

 נוטה כשמעשהו ואפילו אלוקים וירא בת״ח שנאמר זכות לכף לדון החיוב בגדר לדון נבוא ולפ״ז
לעיל. מש״כ על קושיא תחילה נקדים אך חובה. לכף יותר

 דהרמב״ם באבות. בפהמ״ש הרמב״ם מדברי הקודמת באות דברינו על להקשות יש דלכאורה
 על אותו "קח שקול מעשה ועשה רשע אם הוא צדיק אם ידוע שאין דבאדם כתב דבריו בריש שם

 לכף יותר שנוטה מעשה עשה אפילו צדיק שהוא אדם גבי ואח״ב רע". בו תחשוב ולא הטוב
 כל אמרו זה ועל לחשדו לך מותר "ואין הטוב לצד אותו לדון דצריך הרמב״ם כ׳ בזה חובה,

 החושד כל אמרו דע״ז הרמב״ם קאמר בצדיק דוקא למה וצ״ב בגופו". לוקה בכשרים החושד
 קאמר לא רע, בו תחשוב שלא הרמב״ם קאמר שם שגם מסופק, אדם גבי ולעיל וכו׳, בכשרים
 ולאפוקי שניהם, על באמת הרמב״ם דכוונת לומר ודוחק וכו׳. החושד כל אמרו דע״ז הרמב״ם

שם. לשונו במשמעות זה דאין הרמב״ם, דברי כהמשך בו לחשוד שצריך רשע אדם על רק

 ג׳ בכלל הח״ח כ׳ בזה שגם חובה, לכף יותר נוטה אלא שקול אינו שהמעשה במקום אמנם ד.

 מוכח בזה א׳(, באות דבריו שהבאנו )ובמו בעלמא טובה מדה ב״א זכות לכף לדון חיוב דליבא

 הבא, דברינו על קושיא זה ואין לחובה. מעשהו את לפרש אף שרי הדין דמן שם הח״ח מהובחות

 ב״כשרים", לחושד נחשב זה אין הדין מן כן ועל לחובה נוטה באמת שהמעשה התם דשאני

ופשוט.
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 "קח מסופק אדם על הרמב״ם שאמר מה שכן היטב. שפיר אתי לעיל, כדברינו דלא נאמר ואם
 דגם למימר איכא וא״כ החסידות, בדרך רק דזהו דבריו בסוף אח״כ מפורש הרי הטוב" על אותו

 לומר שייך לא ושפיר החסידות, בדרך רק הוא זה גם רע", בו תחשוב "ולא הרמב״ם שאמר מה
 לדונו הדין מן חיוב שהוא צדיק באדם משא״כ בגופו. לוקה בכשרים החושד כל אמרו זה רעל
 שאם הרמב״ם קאמר שפיר להלן(, שיתבאר )וכפי לחובה יותר הנוטה במעשה אפי׳ זכות לכף

 בזה מדוקדקים הרמב״ם דברי וא״כ בגופו. שלוקה בכשרים החושד כל בכלל הוא בו חושד
 זכות לכף לדונו הדין מן חיוב שאין מסופק באדם גם הרי הקודמת באות דברינו לפי אך להפליא.

 דברינו לפי וא״כ בכשרים, החושד כל בכלל והוי בו, לחשוד הדין( )מן גמור איסור איכא מ״מ
לדוכתה. קושיא הדרא

 לדון מהמצוה הדין, שורת מצד שהוא בכשרים לחשוד האיסור דחלוק הנ״ל, דברינו דלפי אלא
)באבות הרמב״ם שכתבו דמה מסתבר נראה הדין, משורת לפנים של בגדר רק שהיא זכות לכף

 ואפילו זכות לכף לדונו תמיד צריך אלקים וירא דבת״ח תשובה( ובשערי )שם, יונה ורבינו שם( -
 ואפשרות גדול בדוחק הוא הזכות צד אם אפילו הוסיף )והרמב״ם לחובה יותר נוטה המעשה אם

 משורת לפנים הנהגה של חיוב )שהיא זכות לכף לדון הרגילה המצוה מצד רק זה אין רחוקה(,
 בכלל הוא זה על והעובר חטא, שלא לומר האמת ודרך הדק שורת דזוהי אלא וכנ״ל(, הדין

 לפרש רחוקה ואפשרות דחוק צד שיש כל שחטא, לומר שנראה במקום דאפילו בכשרים. החושד
חטא. שלא לומר הדין שורת זוהי לזכות מעשהו

מהגמ׳ הוא יונה רבינו של זה דין דמקור הוא דפשוט כ׳ סק״ח( בבמ״ח ג׳ )בכלל הח״ח שהרי
תשובה, עשה שמא ביום אחריו תהרהר אל בלילה עבירה שעבר ת״ח ראית דאם יט. בברכות

 המשנה על לרשב״ץ אבות מגן בפירוש מבואר וכן תשובה". עשה ודאי אלא דעתך, סלקא שמא
חטא. שלא לומר עצמה הדין שורת זוהי דבת״ח נמצא הרמב״ם. מקור שזהו שם, באבות

 ירא דלגבי בדבריו. היטב לכשנדקדק תשובה, בשערי יונה רבינו כוונת גם שזוהי לפרש לי ונראה
 )שג״כ בינוני אדם ולגבי עכ״ל, אמת, דרך על זכות לכף אותו לדון נתחייבת וז״ל שם כ׳ אלוקים

 כמו הזכות לכף ולהכריעו הספק להטות עליך יש וז״ל כ׳ זכות( לכף לדונו הדין מן חיוב יש
 מן עשה מצות והיא זכות, לכף ידינהו המקום זכות לכף חבירו את הדן לברכה זכרונם שאמרו
אמת", דרך "על אלקים ירא גבי שב׳ מהו א( דקדוקים. כמה בזה לדקדק ויש עכ״ל. וכו׳. התורה

 "להטות עליך שיש בינוני גבי דוקא שב׳ מהו מאידך, ב( י. אמת דרך על זה אין בינוני באדם וכי
כשמעשהו ובפרט כן, ולהכריע הספק להטות צריך אלקים בירא גם והרי וכו"׳, ולהכריעו הספק

 גופא שזהו נראה דהתם אלא זו, גנז׳ שהביא באבות עצמו יונה רבינו בדברי כן מובח ובאמת ה.
 ושב ניחם וכבר מלפניו יצאה שגגה אך חטא שאמנם שאע״פ לומר דידן, בנדון עליו זבות הלימוד

 באבות ברמב״ם וביותר זכות, לכף לדונו שצריך הדברים דסתם תשובה בשערי אך בתשובה.

 שלא באופן לטוב המעשה את לפרש רחוק צד אותו את לתפוס הוא זכות שהלימוד בו דמפורש

 לשה״ר בהל׳ להלן )ואמנם בברכות. מהגמ׳ גמורה ראיה אין ע״ז לכאורה כלל, חטא כאן היה

 מ״מ אך בברכות"(. הגט׳ מאמר כעין "והוא עניננו על דבריו בתוך הח״ח כתב בהג״ה סע״ח ו׳ כלל

 נקי שהוא ודאי, בתורת ת״ח, לדון צריך כך שלעולם מהתם למילף איכא סוף דסוף הח״ח הבין

מחטא.

 לומר וב׳ בהג״ה. ג׳ עשין בפתיחה חיים בזרע הח״ח שעל חיים נתיבות בספר בזה דעמד ושחר ו.
 משא״ב ודאי, בתורת האמת הוא שכן להחזיק חיוב הוא זכות לכף לדונו החיוב שמים ירא דגבי

הספק. והכרעת הנהגה בתורת אלא אינו בינוני באדם
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 בס״ד זאת נבאר אנו אך הנ״ל. חיים הזרע דברי לפי ליישב יש זה ]וגם מלזכות. לחובה יותר הרבה נוטה

 תשפוט דבצדק התורה מן עשה מצות שהיא השע״ת כ׳ בינוני גבי דוקא למה ג( דרכנו[. לפי
וכו׳. ידינהו המקום וכו׳ חבירו את הדן ז״ל דאמרו הא הביא בבינוני דוקא ולמה ד( עמיתך.

 עמיתך תשפוט דבצדק דהמצוה דנתבאר בס״ד. היטב, מדוקדקים דהדברים י״ל דברינו ולפי
 וזהו הדין, משורת לפנים של חיוב זהו אלא הדין שורת מצד אינה זכות, לכף לדון דנתחייבנו

 הזכות", לכף ולהכריעו הספק "להטות הוא החיוב גדר וא״כ שקול, ומעשה בינוני באדם דוקא
 או לכאן הכרעה לו שאין שקול ספק זהו הדין שורת ומצד גמור, ספק באמת כאן יש דלעולם

 שורת אלוקים וירא בת״ח משא״ב לזכות, ולהכריעו הספק להטות המצוה נתחדשה ומ״מ לכאן,
 שורת מצד האמת דרך זוהי אלא כלל ספק כאן ואין כלל, חטא שלא לומר מחייבת עצמה הדין
 הספק "להטות של גדר זה ואין אמת", דרך על זכות לכף אותו לדון "נתחייבת שאמר וזהו הדין.

 דגם וכמשנ״ת, עמיתך, תשפוט בצדק של מהמצוה דוקא נובע אינו גם זה וחיוב ולהכריעו".
 אלוקים וירא בת״ח והכא הדין, שורת מצד שזהו בכשרים לחשוד איסור היה זו מצוה אלמלא
 החושד בכלל הוא כן עושה שאינו ומי הדין, משורת זהו הטוב לצד רק מעשיו לפרש החיוב

 שדן במי דדוקא לפ״ז לומר לכאורה דיתכן חשבתי וגם השע״ת. דברי היטב ומיושבים בכשרים.
 דהוי זו אות בריש שבארנו )וכמו זכות, לכף ידינהו שהמקום השכר לו יש זכות לכף בינוני אדם
 אצלו שייך אין האמת ודרך הדין שורת שזוהי זכות לכף ת״ח שדן במי אך ע״ש(, מדה, כנגד מדה

 לא מוכח בגמ׳ שכן זו, בנקודה בי הדרנא ז׳ אות להלן אך ודו״ק. אחר. שכר אלא שכר, האי דוקא
ע״ש. כן.

 שם שהמשנה לומר דקדקו דתרווייהו באבות, והרמב״ם יונה רבינו בדברי גם כן נראה ובאמת
 )והר״י שקול, ומעשהו וכו׳ מכירו שאיני באדם דוקא נאמרה זכות"( לכף האדם כל את דן )"והוי
 לפרש תמיד שצריך אלוקים וירא צדיק באדם מיירי ולא שקול(, ומעשהו בינוני באדם גם הוסיף
 שלא למה ולכאורה ע״ש. לרע, מעשיו לפרש תמיד שצריך רשע באדם לא וגם לטוב, מעשיו
 נוטה כשמעשהו ובפרט זכות לכף לדונו שצריך אלקים וירא בצדיק גם מיירי שהמשנה נאמר
 זאת. לומר צריכה המשנה ואין פשיטא שהדבר משום שזהו נראה שם יונה ומרבינו לחובה. יותר

 וירא בת״ח שכן הטעם, גופא דזהו להוסיף יש לדברינו אמנם פשיטא. כ״כ הוי אמאי ולכאו׳
 שאסור כשם הדין שורת וזוהי האמת שזוהי משום פשוט הוא זכות לכף לדונו החיוב אלוקים
 מכח נובע שזה זכות לכף אדם כל לדון המשנה לחידוש להגיע צריך ואין בכשרים, לחשוד
 באדם או בינוני, אדם לגבי שנאמרה הדין( משורת לפנים )שגדרה מיוחדת מצוה והיא המצוה,

חסידות. מידת רק זה שאז מכירו שאיני

 דגם )ע״ש(. זו. אות בריש שהקשינו מה קשיא ולא שם, הרמב״ם דברי הן דהן נראה ולפ״ז
 המשנה אומרת וע״ז וכו׳ מכירו שאיני באדם רק הוא המשנה שענין מפרש הרי שם הרמב״ם

 )והרמב״ם רשע. באדם ולא צדיק באדם מיירי ולא רע, בו תחשוב ולא הטוב צד על אותו שתקח
 לחשדו מותר ואין ודחוקה רחוקה באפשרות אפי׳ זכות לכף לדונו צריך דבצדיק ומבאר ממשיך

 יונה, רבינו בדברי כמשנ״ת היא בזה הרמב״ם דכוונת ונ״ל וכו׳(. בכשרים החושד כל אמרו וע״ז
 ידון שלא מי וכל לחשדו, שאסור ומשום האמת שזוהי מכוח הוא זכות לכף לדונו החיוב דבצדיק

 המשנה דברי גוף את בזה לבאר בא והרמב״ם בכשרים, החושד כל בכלל הוא זכות לכף אותו
 המשנה קאי ע״ז מסופק באדם משא״ב צדיק. אדם על גם קאי שהמשנה לומר שייך לא דלכן

 והרמב״ם דבריו(, בסוף הרמב״ם כדפירש החסידות מדרך רק חיוב )והוא זכות לכף לדונו שצריך
עליו שיחשוב מי הכא שגם ואף הדין(. מעיקר זהו דברינו )ולפי רע עליו לחשוב אסור דגם מוסיף
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 של תוספת זוהי שכן הכא לזה הוצרך לא הרמב״ם מ״מ בכשרים, החושד כל בכלל יהא רע
 ששם לפרש כדי הרמב״ם לזה הוצרך צדיק באדם ורק המשנה, חידוש מעיקר ואינו הרמב״ם

 האמת, ודרך הדין שורת וזוהי הואיל בכשרים לחשוד שאסור מזה נובע לזכות לדונו החיוב עיקר
 לזכות, ידונו לא גם אך רע, עליו יחשוב לא הוא אם מסופק דבאדם ועוד, המשנה. קאי ע״ז ולא
 יחשב ג״כ לטובה אותו ידון לא רק אם אפי׳ בצדיק משא״ב בכשרים, החושד בכלל יחשב לא

 הרמב״ם בדעת לרשב״ץ, שם( אבות, )על אבות מגן בפירוש משמע וכך בכשרים. החושד בכלל
.ז בזה

 אלקים ירא דבאיש שב׳ סע״ח ו׳ כלל לשה״ר בהל׳ עצמו הח״ח מלשון דברינו על תתמה ואל
 ע״ש, יונה, לרבינו ובשע״ת ברמב״ם כמבואר עמיתך תשפוט דבצדק עשה המצות יותר שייך

 גם דודאי ג׳. עשין בפתיחה מדבריו נראה וכן קרא, האי מכוח זו למצוה ישנה בת״ח דגם אלמא
 והוכחנו דביארנו אלא הפס׳, מכוח אף זה לחיוב ישנו בת״ח גם זה פס׳ שלאחר מודים אנו

 אלקים דבירא הח״ח שב׳ וזהו זה. פסוק אלמלא גם החיוב שייך הי׳ דבת״ח גופא יונה מרבינו
עשה. מצות האי "יותר" שייך

ד.

לעדות ולהכשירו תוכחה לענין - תשובה עשה דודאי דת״ח בהא

 היא שכך משום הדין שורת משום זהו זכות לכף לדונו צריך דבת״ח דהא לומר מש״כ והנה
 עשה ודאי אלא דעתך סלקא שמא אומרת יט. בברכות שהגט׳ וכפי חטא, לא שודאי האמת

 תשפוט "בצדק מהפס׳ דילפי׳ זכות לכף לדון המצוה מכוח רק זה שאין פרשנו כן )ועל תשובה,
 טעמא(, מהאי בכשרים לחשוד גם שאסור כשם עצמם והאמת הדין שורת מכוח אלא עמיתך"

 נחלקו ואולי שם, בברכות הגם׳ את לפרש היאך במחלוקת תלוי שהדבר לומר מקום היה באמת
לדינא. נפק״מ בזה יש וא״כ הקטנה, והיד יאיר החוות דברינו ביסוד

 ס״ב בסימן יאיר החוות דברי הביא סקי״ח ד׳״בבמ״ח כלל לשה״ר בהל׳ להלן הח״ח דהנה
 תשובה, שעשה בודאי שנדע עד בפסלנותו נשאר לעדות בה שנפסל עבירה שעבר דת״ח שחידש
 שמא תהרהר אל קאי דלהדדי מפרשים קצת ואמרו וכו׳ ביום אחריו תהרהר אל שארז״ל ואע״פ

 מהדורות ]ובכמה את״ד. להכשירו. משא״ב זכות לכף לדונו רק היינו מ״מ ודאי, רק ספק שיש ר״ל

שיבואר[. וכפי קאי", "דלהדדי וצ״ל ט״ס והוא קאי" "דלהדרי הח״ח בדברי נדפס חדשות

 אל וכו׳ שעבר ת״ח ראית דאם היא, בגמ׳ הפשטות דהנה הוא, מפרשים הקצת דברי וביאור
עשה ודאי אלא ס״ד, שמא הגמ׳ ומקשה תשובה. עשה דשמא משום ־ ומ״ט ביום, אחריו תהרהר

 טוב", שהוא אותו שתקח ד״ראוי צדיק אדם גבי ברמב״ם איתא דידן בפהמ״ש באמת כי ודע, ז.
 שהוא להדיא מבואר ובח״ח יונה ברבינו שהרי אינו, זה באמת אך גמור. חיוב זה שאין ומשמע

 להלן )ובן חיוב. בלשון זאת תרגם באמת קפאת הר״י של פהמ״ש דבמהדורת ושו״ר חיוב.

 "יש כתוב שם יונה ברבינו ואילו ממנו", להשמר "ראוי כתוב דידן בספרים רשע, גבי ברמב״ם
 ולא חובה בלשון קאפח הר״י תרגם שם וגם וכו׳". "מצוה כ׳ ובשע״ת חובה", לכף לדונו לאדם

רשות(.
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 ודאי כי[ ]מ״ט, ביום אחריו תהרהר דאל ולומר מעיקרא הגירסא לשנות דצריך דהיינו, תשובה,
 דהול״ל ועוד הגירסא, את משנה שהגמ׳ לומר ניח״ל לא הנ״ל מפרשים הקצת אך תשובה. עשה
 אל וכו׳ ראית אם קאמר, דהכי מתרצת דהגמ׳ פירשו ולפיכך תשובה, עשה ודאי "אימא" אלא

 הפירוש ווה תשובה(. עשה שודאי תהרהר )אלא תשובה, עשה שמא !שרק[ ביום אחריו תהרהר
 וכו׳", תהרהר "אל )הדין דברים, ב׳ ולא כהדדי, אחד דבר היא המימרא שכל קאי", "דלהדדי

 יעקב. בעין הנדפס הרי״ף בפירוש זה פירוש ומצאתי וחפשתי תשובה"(. עשה "שמא והטעם
 אחר. ערך בערוך והובא חננאל, ברכינו מפורש הנ״ל הפשוט הפירוש אמנם מהאלפסק. ]ואיבו

 ולא הס״ד את רק שהביא תימה )אך שם בתר״י מפורש וכן שם(. הש״ס במסורת בקצרה )והובא
 אם וז״ל כ״ח( )כ״ד, למשלי בביאורו עצמו יונה ברבינו הוא וכן שם. ובשטמ״ק המסקנא(, את

 יונה ר׳ מדברי נביא ]ולהלן עכ״ל. תשובה. עשה בודאי כי ביום אחריו תהרהר אל וכו׳ ת״ח ראית

 רק מדאמר ח׳, )סי׳ מהרא״ש נראה וכן ע״ש[. השני, כהפירוש קצת דנראה רט״ו במאמר בשע״ת
 על לרשב״ץ אבות מגן בפירוש הוא וכן ההמשך(, את כ׳ ולא ביום, אחריו תהרהר אל דאמרינן
וכו׳(. האדם כל את דן )דהוי באבות המשנה

 מוקדמת הנחה לנו דיש לעיל( )כדברינו יוצא הפשוט דלפירוש הוא הפירושים ב׳ בין וההבדל
 זה ובגלל תשובה, עושה בודאי הוא חוטא הוא ואם החטא מן עצמו מנקה ודאי שת״ח וברורה
 זוהי מפרשים הקצת לפירוש משא״ב אחריו. תהרהר אל וכו׳ ת״ח ראית דאם בגמ׳ המימרא נולדה

 עשה שודאי תהרהר וכו׳ ת״ח ראית שאם ולחשוב, להרהר צריך היאך ׳הגמ של הוראה רק
 לפנים שהיא זכות לכף לדון מהמצוה הנובעת הוראה רק שזהו יתכן זה לפירוש וא״כ תשובה.
 שזו משמע הפשוט לפירוש )משא״ב ממש. והאמת הדין שורת מצד זה ואין הדין, משורת
 תוצאה היא המימרא ואדרבה, שבגימ׳, למימרא קודמת שהיא וידועה, וברורה קיימת מציאות

ופשוט(. ממנה.

 גם והרי מחודש, פירוש שהוא מפרשים הקצת פירוש דוקא הביא החו״י למה היטב מדוקדק ובזה
 לכף לדונו לעניין רק קמיירי דהגמ׳ כדבריו למימר איכא הראשונים שפירשו הפשוט הפירוש לפי

 אינם המפרשים" ש״רוב משמע מפרשים" "קצת שנקט מלשונו גם ]והח לעדות. להכשירו משא״ב זכות

 רק זה ואין תשובה, שעשה גמורה ודאות שזו נראה הפשוט הפירוש דלפי משום אלא כן[. מפרשים
 זו(, מודאות תוצאה היא להרהר היאך ההוראה אדרבה, )אלא אותו, ולדון להרהר היאך הוראה

 ולכן להכשירו. אפי׳ מועילה זו שודאות לומר מסתבר היה באמת הפשוט הפירוש לפי וא״כ
 לדונו היאך הוראה רק היא דזו למימר איכא שפיר דלפ״ז השני, הפירוש את להביא החו״י הוצרך

דהחו״י לעיל, כדברינו ודלא החו״י לשון טפי בזה מדוקדק וגם להכשירו". משא״ב זכות לכף

 מביא שהחו״י מבאר שכאן בדבריו. כן משמע שלא החו״י בדברי לעיין יש המערכת: הערת ח.
 משמע בפנים בחו״י ואילו לעדות, פסול שעדיין שפוסק מה את עליו לבסס בדי מפרשים קצת פי׳

 ורק מהמפרשים, מקצת פי׳ על רק מתבסס ולא לבו״ע, הוא לעדות שפסול שפוסק שמה לכאורה
 מפרשים שלרוב ברור שזה כאן. ממ״ש להיפך ]דהיינו כן אינו מפרשים הקצת דלפי׳ אמינא סק״ד

 פסול. לשיטתם דגם קמ״ל יפסל, לא מפרשים שלמקצת סד״א רק לעדות, פסול עדיין

 תשובה" עשה "שמא עבירה בעל ודאי שהוא תהרהר" "אל לפרש שניתן הוא בחו״י הפי׳ ואולי
 בת״ח תשובה דעשה דספק לגמ׳ וס״ל זכות, לצד לנטות צריך ספק שיש ברגע הרי לגמ׳ קשה וע״ז

 שודאי תדון באמת השמא שמכח שהכוונה הגמ׳ אומרת ולכן בבינוני, עבירה עבר מספק גריע לא
 מפרשים שקצת החו״י מוסיף זה ועל ההנהגה. מצד והודאי המציאות מצד והשמא תשובה עשה

שמא. תהרהר אל המציאות מצד שאפי׳
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 )דמשמעו זכות" לכף "לדונו של דין רק זה אין בת״ח ולדברינו, זכות", לכף לדונו רק "היינו נקט
 בכלל הוא ע״ז והעובר הדין שורת מעיקר חיוב זהו אלא זכות(, לכף אדם כל לדון המצוה מכח

בכשרים. החושד

 ודאות זו אין בת״ח דגם אלא לעיל, כדברינו דלא נוקט אמנם דהחו״י נראה לכאורה זה ומכל
 וא״כ זכות, לכף לדונו היאך הוראה אלא זה ואין תשובה, שעשה לומר האמת דרך מצד מוחלטת

 הדין שורת מצד זה שאין אדם, בכל שנאמרה זכות לכף לדון המצוה מכלל דזהו לומר יש לדבריו
הדין. משורת לפנים שגדרו חיוב כ״א

 אסור עבירה שעבר ת״ח ראית שאם שב׳ הקטנה היד דברי הביא שם בבמ״ח הח״ח הנה ומאידך,
 כ׳ וע״ז תשובה. עשה שודאי מפני מוסר, תוכחת בדרך אפילו עצמו לבין בינו אפי׳ להוכיחו

 להפטר לא אבל זכות לימוד לענין רק הוא הגמרא דדין דנראה כדבריו, הלכה אם דצע״ג הח״ח
 זה, כעין שהם הנ״ל, החו״י מדברי לזה סייעתא והביא תוכיח, הוכח של עשה ממצות זה ע״י

 במי איירי לא והגט׳ מלהוכיח, להפטר לקולא זה דבר אומרים אין בעניננו דה״ה הח״ח וסיים
את״ד. וצ״ע. הת״ח. על שמהרהר בעלמא באיש אלא להוכיחו שרוצה

 בגט׳ הוראה רק זה אין תשובה עשה ודאי דאמרי׳ דהא כדברינו ס״ל ודאי הקטנה היד ולכאר,
 ומדוקדק מילי. לכל מועיל וזה ת״ח, של דרכו שכך גמורה מציאות זו אלא ולדון להרהר היאך
 הוא למסקנא בברכות בגט׳ שהפשט מוכח הקטנה, היד שיטת לבאר שם הח״ח דבדברי בזה,

 ודאי הקטנה שהיד משום וזהו הנ״ל. מפרשים כהקצת ולא לעיל, בראשונים הפשוט כהפירוש
 גם פליגי ואולי הקטנה, והיד החו״י פליגי דברינו דביסוד נראה לכאורה וא״כ כפירושם. מפרש

הנ״ל. בברכות ׳בגמ הפירושים בב׳

 לגמרי נטה לא החו״י גם דודאי א( ולחידודא. לכאורה רק הוא זה דכל נראה באמת אמנם
 הח״ח הרי ב( הראשונים. גם ונקטוהו הפשוט הפירוש שהוא בברכות, בגט׳ הראשון מהפירוש

 להדיא שם מפרש עצמו הוא החו״י, על בדבריו וסומך הקטנה, היד על שם לחלוק שנוטה עצמו
 זו סברתו על סומך אינו עצמו החו״י ומאידך, ג( בברכות" בגט׳ הפשוט כפירוש ד׳( סע׳ )בסוף
 לזה מצרף אלא לעדות(, להכשירו תשובה עשה דודאי הסברא מהני לא דמשו״ה )לומר לגמרי

 דזה מודו )והח״ח( החו״י דלעולם נראה בודאי כן על הזה. בזמן ת״ח דין לנו דאין סברא עוד
 ועושה בחטא, עומד אינו ודאי דת״ח ודאי בתורת מוקדמת לסברא דנקטי׳ בגט׳ הפשוט הפשט

 לדון של הסוגיא לענין רק זו ודאות על דסמכינן לחלק מקום דיש מחדש דהחו״י אלא תשובה,
 כהיד ודלא תוכחה, מצות לענין גם נסתפק )והח״ח לעדות. להכשירו לענין ולא זכות לכף

 לתלות כוונתו אין אך מפרשים, הקצת מפירוש סיוע החו״י הביא דבריו את לחזק וכדי הקטנה(.
לענין תשובה עשה דודאי הסברא על )דסמכי׳ זה חילוק ובביאור פירושא. בהאי דוקא דבריו את

 אין מפרשים דקצת אליבא החו״י שלדעת מבאר שכאן רק כאן שאומר במו יוצא הדברים ובעיקר

 החו״י מסביר )ובן מוחלטת ודאות זו מפרשים שלקצת יוצא מש״ב לפי ואילו מוחלטתח, ודאות זו

מוחלטת. ודאות אינה דזו ס״ל החו״י מפרשים רוב ולדעת בדעתם(

 בשע״ת באמת רט״ו, מאמר בשע״ת יונה רבינו מדברי הם שם הח״ח דדברי דאע״ג בזה, ודוק ט.
 הקצת פירוש עם טפי מתאים חה תשובה", עשה באמת בי עליו לחשוב "ראוי הוא הלשון שם

 לעיל הבאנו וכבר הנ״ל. הפשוט בהפירוש להדיא והוא בזה הלשון שינה הח״ח אך מפרשים,

בברכות. יונה ר׳ בתלמידי וכן הפשוט, בהפירוש מפורש למשלי יונה ר׳ דבביאור
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 שמא רחוק לחשש חיישי׳ תוכחה מצות ולענין עדות דלענין הוא דהפשט י״ל זה( לענין ולא זה
תשובה. עשה לא עדיין הת״ח

 אלקים וירא ת״ח אחר ולהרהר לדון דכשבאים הקודמת, באות שכתבנו כפי קיימינן בהא וא״כ
 שדקדקנו וכמו הדין, שורת מצד זכות לכף מעשיו את לדון וחייבין חטא, בו אין דודאי אמרי׳
 נראה והח״ח החו״י גם אך כן, ס״ל בודאי הקטנה והיד אמת". דרך "על שזהו יונה רבינו בדברי

בזה. דמודו לי

ה.

בלסטים" בעיניך אדם בל יהא "לעולם שאהז״ל מה ביאור

 לאבות, )בביאורו יעב״ץ החסיד הקשה זכות, לכף האדם כל את דן דהוי באבות המשנה על והנה
 ברש״י והובא פ״ה, רבה ארץ בדרך וכן פ״ט, רבתי )בכלה שאמרו ממה ספרד( מגולי היה והוא

 קודם היינו דהתם ותירץ כלסטים, בעיניך אדם כל יהא לעולם חלקיה( אבא גבי כג: בתענית
 תתלה מביתך חפץ חסר אם אבל חשד, לידי יבוא שלא כדי ממנו( להשמר )דצריך המעשה
 שחשד יהושע בר׳ רבתי( )בכלה שם המובא כמעשה וכוונתו, את״ד. בהעלמה. או באבידה
 המעשה, לפני וזהו ע״ש, לברוח, יוכל שלא מתחתיו הסולם את וסילק חפציו את שיגנוב באורחו

 והתירוץ( )הקושיא יעב״ץ החסיד ודברי הגנב. שהוא באורח סתם לחשוד אין מעשה לאחר אך
י. ל׳ אות בלב התלויות התורה מן עשה במצות )א׳( פ״ט החרדים בספר גם הובאו

 דהא הוא יעב״ץ החסיד קושית על האמיתי דהתירוץ נראה ב׳ באות שכתבנו מה פי על ולכאורה
 בעלמא חשש בתורת לחשדו רק היינו כלסטים אדם בכל דיחשוד רבתי בכלה שם דאמרו

 מצינו לשה״ר באיסור וגם לסטים. הוא שהשני ודאי בתורת כן לחשוב לא אך ממנו, ולהשמר
 בהל׳ בח״ח והובא מיבעי. למיחש אך הלשה״ר לסיפור ולהאמין לקבל דאסור סא. בנדה בגמ׳

 כלסטים בעיניך אדם כל שיהא דקתני וביה, מיניה רבתי בכלה כן ומוכח סע״י. ו׳ כלל לשה״ר
 כ״א לסטים, הוא שהשני מוחלט כדבר כן לתפוס דאסור אלמא גמליאל". כרבן מכבדן "והוי

ממנו. ולהזהר ליה למיחש

 תשובה הל׳ על השנה, לתשובת בספר ]והביאו אחר, במקום עצמו החרדים כתב שכן למצוא ושמחתי
 דגם ל״ג. אות כיבושין בדברי )ה׳( ס״ו בפרק והוא ה״ד[, בפ״ד שליט״א( רפסורט )להגר״י לרמב״ם,

כל שיהא צריך דאה״נ ותירץ בשמו(, זאת הביא )ולא יעב״ץ החסיד כקושית החרדים הקשה שם

 הנחשד, האורח אחר לרדוף כגון ולהציל, לנסות אפשר אם המעשה, לאחר גם ולכאורה י.
 דאסור יעב״ץ החסיד קאמר בזה להציל אפשרות כשאין ורק הגנב, שהוא בו לחשוד שרי לכאורה

 בהעלמה. או באבידה ולתלות זכות, לכף לדונו צריך אלא תועלת, כל ללא בחינם באורח לחשוד

 מעשה דכל המעשה, כקודם נחשב זה דגם העירני שליט״א גולדברג נחמיה זלמן ר׳ הגאון ומו״ח

 דמה לפ״ז וע״ל כלסטים. בשני לחשוד זה למעשה קודם לי מותר להציל ע״מ לעשות בידי שיש

 מצד זהו חשד" לידי יבוא שלא "כדי כלסטים לחשדו מותר המעשה דקודם יעב״ץ החסיד דנקט

 עשה כבר שהשני לאחר גם ה״ה אך כולו, המעשה לפני היא שהזהירות הוא דמילתא דסתמא

חשד. לידי יבוא שלא ע״מ רק ולא להציל. ע״מ בו לחשוד שרי חשד לידי המביאו מעשה
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 בדוק אא״כ ברשע יחשרנו ממנו להשמר לענין ומ״מ שלם בלב לכבדו גמור כצדיק בעיניו אדם
 אשתו הניח ולא אצלו שבאו ישראל בחכמי שחשד כג:( )בתענית חלקיה דאבא וכמעשה לו, הוא

 חיישינן מיחש אבל מקבלין דלא בלשה״ר אמרו וה וכעין וכו׳, להו בדק שלא משום עמהם
 יעב״ץ החסיד ,שכ מה דגם נ״ל כן ועל בס״ד. שאמרנו הדברים הן והן החרדים. את״ד להשמר.

 מעשה דלפני בחרדים(, תירוצים ב׳ כאן )ואין להכי, כוונתו ג״ב הנ״ל, החרדים והביאו עצמו
 אין )שכבר מעשה דלאחר כ׳ זה ועל ודאי, בתורת ולא "להשמר" בגדר הוא שהחשד כל היינו
 חשש או ספק בתורת אפי׳ כלסטים לראותו ולא זכות לכף לדונו צריך שמירה( של ענין שום

בעלמא.

 רק רבתי הכלה על הקשה יעב״ץ( )והחסיד החרדים למה העיר הנ״ל השנה לתשובת ובספר
 ולהלן טפי(. חמור )רזה בכשרים לחשוד שאסור מהדין הקשה ולא זכות לכף לדון דצריך מהדין

 הוא התירוץ בכשרים החושד איסור משום דאי היטב, ליישב יש דברינו לפי אמנם בדבריו. נדון
 הרי רבתי בכלה ואילו ודאי, בתורת בו כשחושד רק פירושו בכשרים כדאמרנו־״״דחושד פשוט
 כרבן מכבדו הוא מ״מ כלסטים בעיניו שהוא אע״פ שהרי ספק, בתורת רק דמיירי מבואר להדיא

 אבל קושיא. כאן ואין בעלמא, ולמיחש ספק אלא ודאי חשד זה דאין כרחך על וא״כ גמליאל,
 לדונו שלא מחייב זה דדין ומשום להו, קשיא הוי שפיר זכות לכף אדם כל לדון דצריך מהדין

 שהבאנו בשע״ת, יונה רבינו )כלשון הזכות" לכף ולהכריעו הספק "להטות אלא ספק בתורת אפי׳
 לחשוד והאיסור זכות לכף לדון המצוה בין ההבדל שזה ב׳ באות שביארנו וכמו ג׳( באות

 באופן ואפי׳ רשע( בחזקת )שאינו אדם בכל דופי שום להטיל דאסור קס״ד ולכן ע״ש. בכשרים,
 היתר יש זכות לכף לדון דמצוה זה בדין דגם תירצו וע״ז הקשו. ושפיר בעלמא, למיחש שהוא

ודו״ק. ממנו. ולהשמר בעלמא למיחש שזה כל ספק בתורת לחשוד

 וז״ל סתירה, ע״ז דמקשה גמרא שם דאיתא רבת?.שם, בכלה ההמשך בהבנת עיון לי דצריך אלא
 חבירך את תדין אל מ״ד( פ״ב )באבות והתנן איני כלסטים בעיניך חשודים אדם כל יהיו לעולם

 כהאי )להוכיח אמר רבא מכיר. בשאינו כאן במכיר כאן קשיא לא )ותירצו( למקומו. שתגיע עד
 חבירך. מדקתני חבירך )באבות( הכא בפירוש(, )כדקתני אדם כל רבתי( )בכלה הכא תירוצא(
 חבר. לאתויי לאו קאמר אדם כל והא רבתי( )בכלה קאמר לא דבידיע מכלל (׳הגמ )ומקשה

ביאורים(. )בתוספת עכ״ל. כדאיתא. והא כדאיתא הא לא )ומתרצים(

 שם שיש ואע״פ הוא, אחר ענין דהתם חבירך, את תדין דאל מהמשנה הקושיא מה להבין וצריך
 ממש זה אין שם, הרע״ב וכדפירש בנסיון( נכשל )אם לחובה השני את לדון שלא מענין בזה

 ענין אלא למקומו[, שתגיע יצוייר אם גם שייך ודאי בכשרים לחשוד ]והאיסור בכשרים, לחשוד האיסור
 אם דשמא בזה, נכשל היית לא שאתה לומר תדון אל בחטא נכשל ודאי כשהשני דאפי׳ הוא, אחר
 משנה דהוי מהתם הקשו דמ״מ וצ״ל בנסיון. עומד היית לא אתה גם ובמצבו במקומו עומד היית

 להתשב״ץ אבות( )על אבות מגן בפירוש ראיתי ושוב בכשרים. לחשוד דהאיסור דומיא מפורשת
 החפץ שכתב ראיתי זכו^וכן לכף כ״א חובה לכף לדון שלא דענינה המשנה את שם שפירש

פ״ה. ישראל אהבת בקונטרס חיים

 לכף לדונו ולא בסתם בו לחשוד שרי ידוע שאינו אדם בסתם דאטו שם, בגמ׳ התירוץ צ״ע ואכתי
 את לדון החיוב בגדרי תלוי אינו בכשרים לחשוד דהאיסור לבאר ב׳ באות הארכנו וכבר זכות.
 מדברינו( היוצא )בד״ה זאת והוכחנו מכירו, שאיני באדם אפי׳ שייך והאיסור זכות, לכף חבירו

 )מדין הקושיא על התירוץ כרחך על אלא ע״ש. כן. דמפורש ביומא בפהמ״ש הרמב״ם מלשון גם
שהוא כיון איסור, בזה ואין לחשוד שרי ולהשמר דלמיחש לעיל כדכתבנו הוא בכשרים( החושד

י-
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 שם דהגמ׳ צ״ל ואולי וכנ״ל(. החרדים כדכתב ליכא זכות לכף לדון מצוה )ואפי׳ ספק. בתורת רק
 רק זה אם אפי׳ לסטים( הוא )שמא לחשוד אסור דבחבירך גיסא, לאידך נוסף, תירוץ אומרת
 והוא שכזה, בחטא נכשל שאינו אדם שהוא ויודעו מכירו שהוא בחבירו ומיירי ולהשמר. למיחש

 בחרדים וכמפורש זהירות, בתורת אפי׳ כלל בו לחשוד אסור וא״כ זה, בדבר בעיניו בדוק
 בו לחשוד דשרי מכירו שאיני במי )ולעולם ע״ש. חלקיה, דאבא ממעשה זאת והוכיח שהבאנו
 אין ולכן וכמשנ״ת. ולהשמר, למיחש בספק, כ״א ודאי בתורת בו לחשוד היתר אין מ״מ כלסטים

 לכף האדם כל את דן דהוי מהמשנה נוספת, קושיא דהקשו ולחרדים יעב״ץ לחסיד מכאן_סתיךה
 רבתי )בכלה יהושע לר׳ אטו עיון, לי צריך עדיין שם שבגמ׳ הקושיא גוף ומ״מ וכמשנ״ת(. זכות,
 שתגיע עד חבירך את תדין דאל המשנה משום הוא גנב שמא באורחו לחשוד אסור היה שם(

יא. עיני יאיר וה׳ למקומו.

ו.

בחומש רש״י ובדברי בבשרים, החושד באיסור חדש ביאור

 לא "והן שאמר ממרע״ה צז. בשבת בגמ׳ ליה וילפינן בגופו, לוקה בכשרים דהחושד בהא והנה
בזה. בחומש רש״י בדברי "ד בס להעיר לי יש נצטרעה, שידו בגופו ונענש לי" יאמינו

 אחת תיבה נכתב לכך וז״ל פירש בידך" "מזה הפס׳ על ואילך( ב׳ ד׳, שמות )פר׳ שם דרש״י
 הנ״ל בשבת הגמ׳ כדברי וזהו עכ״ל. בכשרים. שחשדת ללקות חייב אתה שבידך מזה לדרוש

 רמז וז״ל פרש״י לנחש" "ויהי עה״פ ג׳ בפס׳ ״כ0§ אמנם בכשרים. שחשד בגלל לקה דמרע״ה
 ו׳ ובפס׳ עכ״ל. נחש. של אומנותו ותפש לי( יאמינו לא )באומרו ישראל על הרע לשון שסיפר לו

 לי יאמינו לא באומרו סיפר הרע שלשון רמז זה באות אף וז״ל פרש״י כשלג" "מצורעת עה״פ
 לקה שמשה פרש״י ח׳ בפס׳ וגם עכ״ל. הרע. לשון על מרים שלקתה כמו בצרעת הלקהו לפיכך

 ואבימלך פרעה כמו בנגעים לוקים לישראל להרע והמזדווגים ישראל, על לשה״ר שסיפר על
 מפורש וגם ישראל, על לשה״ר בזה סיפר דמרע״ה פעמים ג׳ ברש״י דמפורש נמצא שרה. בשביל
 דהחושד מהכא לומדת הגמ׳ היאך לי קשיא וא״ב מרים(. )כמו לקה הוא שלכן )ב״פ( ברש״י

באים לשה״ר ועל לשה״ר, שסיפר משום הוא משה דלקה טעמא והרי בגופו, לוקה בכשרים

 החושד מדין הקשה לא דהחרדים שם( דבריו )בסוף לומר רוצה הנ״ל השנה לתשובת ובספר יא.
 באדם דוקא נאמר בכשרים החושד איסור דאולי משום זכות, לכף לדון מהמצוה כ״א בכשרים

 איסור ליכא ובזה ידוע, שאינו אפי׳ אדם", ב״כל מיירי רבתי דבלה הא משא״ב בשר, שהוא ידוע

 גוף דאת אלא זכות. לכף האדם" "כל את דן דהוי מהמשנה דוקא הקשה החרדים ולכן בו, לחשוד
 לעיל )שהבאנו ביומא בפהמ״ש הרמב״ם מכוח ב׳( )באות בעצמו שם דחה כבר הנ״ל החילוק

 סתירה לזה הקשה ומאידך, ידוע. שאינו באדם גם איסור דאיכא ביה דמפורש ב׳( אות בסוף

 רק נאמר בכשרים החושד דאיסור דמבואר ג׳( אות בריש )שהבאנו באבות בפהמ״ש מהרמב״ם
 מהרמב״ם קושיא ליכא ג׳ אות בסוף דברינו לפי אמנם זה. בכל דצ״ע שם וסיים מפורסם. בצדיק

 בפהמ״ש כמפורש ידוע אינו ואפי׳ אדם, בסתם גם בכשרים החושד איסור איבא ובודאי שם,

ביומא.
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 מפני ללקות חייב היה דמשה כהגמ׳ פירש בתחילה הרי עצמו ורש״י מרים. גבי כדמצינו נגעים
 מי מצאתי לא ואכתי צ״ע. וה וכל לשה״ר. שסיפר משום שלקה פירש ואח״ב בכשרים, שחשד
בזה. שעמד

 בגט׳ חזי׳ שהרי לאחרים, זאת כשסיפר דוקא היינו בגופו שלוקה בכשרים החושד דגם לומר ואין
 הרי ושם לשכורה, וחשבה בחנה שחשד בכשרים'על חושד נחשב היה הכהן שעלי לא: בברכות

 פורשים והיו צדוקי הוא שמא הגדול הכהן את שהשביעו יט: ביומא וכן לאחרים. סיפר לא
 ]ואולי לאחרים. זאת סיפרו לא הרי שם וגם בגופו, לוקה בכשרים והחושד שחשדוהו על ובוכים

נוספים[. אנשים שם היו וחנה עלי גבי גם ואולי אחרים. בפני בפומבי, נעשה היה זה דבר

 דאיכא דמצינו ואף הכל. היודע לקב״ה, זאת כשאומרים לשה״ר סיפור איסור איכא אי צ״ע ועוד
 כבר כשהשומעים או הלשה״ר, את מקבלים אינם שהשומעים במקום אפי׳ המספר על איסור

 ובסוף ו׳, סע׳ ג׳ כלל בח״ח וכמבואר אחרים, בגנות ולספר להרשיע בוחר המספר דמ״מ יודעים,
 כלפי דבסיפור ועוד, צרעת. עונש איכא בכה״ג גם אי צ״ע מ״מ ע״ש, סקי״א, בבמ״ח ה׳ כלל

 בפני ולגנותם ארם בני מומי ולספר לגלות דענינו דלשה״ר הצורה ובכל הגדר בכל חסר הקב״ה
 פרסום ולא סיפור ולא גילוי כאן אין הקב״ה כלפי אבל יודעים, כבר השומעים אם ואפי׳ אדם, בני

וכו׳.

 של הפרשה מכלל הוא בכשרים חושד של האיסור דגדר חידוש, בדרך בזה לומר רציתי ובתחילה
 ופגם, דופי בו וליתן חבירו את לגנות בחירתו הוא לשה״ר איסור דיסוד לשה״ר. סיפור איסור

 הנזק קוראותיו, הנה שתים לשה״ר והמספר רט״ז-רי״ז( מאמר ש״ג )בשע״ת יונה רבינו וכלשון
 אשם יליץ אוילים ע״ה שלמה ואמר וכו׳ לאידם ושמחתו חבירו את ולהרשיע לחייב ובחירתו וכו׳
 עכ״ל. וכו׳. ופגם דופי בהם ויתן ואשמתם אדם כני מומי יחפש כי חובה יליץ האויל פירוש וכו׳

 שם השע״ת כתב וכיו״ב סק״א(. במ״ח ד׳ ובכלל סק״ז במ״ח ג׳ בכלל הכא חיים החפץ )והביאו
 על ואשם פגם למצוא ואוהב בכשרים חושד הוא כי וז״ל לשה״ר מקבל בענין רי״א במאמר
 היכא דוקא ולכן, עכ״ל. וכו׳. להאמין השיאו לבו זדון לשה"ר וכו׳ כשמעו והיה וכו׳ חבירו

 שייך לא הרי שקר, שהוא או זה(, בדבר פגום השני )שבאמת אמת הוא השני( )על דהלשה״ר
 שאפשר מסופק מעשה עושה כשהשני משא״ב לאחרים, זאת מספר אני אא״כ מגנהו שאני לומר

 לגנות בוחר כבר לעצמי אני בזה א״כ לגנאי, ודאי( )בתורת ומפרשו בו חושד ואני לטוב לפרשו
 שייך זה ולכן לאחרים. הדבר סיפור ללא אפי׳ ופגם, דופי של שם עליו הנותן הוא ואני אותו,
 ואין דוקא, בגופו לוקה בכשרים החושד למה היטב יבואר ולפ״ז לשה״ר. איסור ולפרשת לגדרי

 משום בצרעת, בגופו שלוקה לשה״ר של לעבירה דומה זו עבירה על שהעונש "מקרה" זה
הם. א׳ שמענין

 רש״י ליה דקרי לי", יאמינו לא "והן להקב״ה משה שאמר מה דבאמת הוא, ברש״י הפשט ולפ״ז
 חושד עבירת זוהי אלא שהקשינו, וכמו עצמה, לשה״ר סיפור עבירת זו אין לשה״ר, סיפור

אחד. ענין והכל השני, על גנאי שם ומתפיס שמטיל דהיינו בכשרים,

 לא באמת דלעולם פשוט, באופן הרש״י לבאר ואפשר הכא, כן לומר א״צ דאולי התבוננתי ושוב
 לשה״ר מצד ולכן לקב״ה(, בסיפור שייך לא )דזה ממש, לשה״ר סיפור עבירת גדרי כאן היה

 היה הרי בכשרים חושד נקרא היה שמשה בגלל אך צרעת, עונש כאן שייך הי׳ לא אכתי בלבד
 ענין "קצת" בזה שהיה הכא אמנם צרעת, נגעי בדוקא אינו בגופו דלוקה והא בגופו, ללקות צריך

מהכא ילפי׳ שפיר וא״כ דוקא. צרעת בעונש בגופו" ה״לוקה נתקיים לפיכך לשה״ר, סיפור של
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 שלקה רש״י דברי נתקיימו וגם כלל, לוקה משה הי׳ לא דאל״ב בגופו, לוקה בכשרים דהחושד
ודו״קיב. לשה״ר. שסיפר בגלל בצרעת

ז.

 שייך זה ואם זבות, לבך ידינהו המקום זבות לבך חבירו את דהדן בטעם

בת״ח גם

 ש״ג תשובה בשערי והובא לזכות. אותו דנין זכות לכף חבירו הדן ת״ר קכז: בשבת בגמ׳ איתא
סע״ז. ג׳ כלל לשה״ר בהל׳ חיים החפץ גם והעתיקו ךי״ח, מאמר

 מרה, כנגד במידה שכר שהוא בפשיטות נראה זכות לכף ידינהו שהמקום שזוכה הדבר ובטעם
 בת״ח דאולי כתבנו דברינו( ולפי ד״ה )בסוף שם דברינו ובהמשך ג׳, אות בריש שביארנו וכמו
 שכר רדהו הביאור ]ויסוד בטעמא. מילתא ע״ש אחר. שכר אלא שכר, האי בדוקא ליכא אלקים וירא

 כף ,,כ אות האותיות שער הק׳ ובשל״ה שם, בשבת אגדות בחידושי במהר״ל כן מצאתי מרה, כנגד במדה

זכותן.

 דבכולן זה, בכגון מעשים ג׳ מביאה שם דהגמ׳ כן, לא מוכח שם דמהגמ׳ חזינא קא השתא אך
שבאמת )לפי חשדתוני", "במה מעשה( )בכל שאלו אף והנחשדים לחובה, יותר נוטה הכף היה

 דהחושד דהא שביאר כקרח", יהיה "ולא הפסוק על ה׳( י״ז, קרח )פר׳ יקר בכלי מצאתי ושוב יב.
 הנחשד על לבוא ראויה שהיתה מכה באותה ללקות יהיה שעונשו פירושו בגופו לוקה בכשרים

 לקה דמרע״ה שם וביאר וגו׳". לאחיו לעשות זמם "כאשר דרך על וזהו אמת, הדבר היה אם

 לשה״ר, מספרי בכלל בזה הם יהיו בו יאמינו שלא ישראל את שחשד מה שלפי משום בצרעת

 ולכן בצרעת, נלקין היו אלו צדדים ומשני הרוח, בגסות חוטא שמשה מצידם חשד בזה היה וגם

 שפירש בחומש הרש״י את מיישב זה ואין את״ד. בצרעת. דוקא בגופו לקה בזה שחשדם משה

 לשה״ר. יספרו שהם אותם חשד רק הוא יקר הכלי ולפי ישראל, על לשה״ר סיפר עצמו שמרע״ה

צרעת. בדוקא זה אין בגופו" ד״לוקה דהא כדברינו מיניה חזינן ועכ״פ

 זה ואבימלך, פרעה כמו בנגעים לוקים לישראל להרע דהמזדווגים ח׳ בפס׳ רש״י מש״ב אמנם

 ענין כלל היה לא וגם לשה״ר, סיפור של ענין כלל היה לא הרי ואבימלך פרעה רגבי צ״ב, עדיין

 ישראל על גנות שאמר מרע״ה דה״ה מזה לומד דרש״י אלא לשרה, להרע מעשה כ״א דיבור, של

 דיבור כאן שהיה המציאות מצד אלא לשה״ר, סיפור איסור מצד זה אין ולפ״ז זה. בכגון כלול

 זאת השוה מה קשה שוב וא״כ לישראל. להרע המזדווג בכלל ח״ו זה והרי להם להזיק היכול

 בעעים כ״א צרעת בנגעי שלקה מצינו לא אבימלך גבי דלכאו׳ ועוד, דמרים. לשה״ר לסיפור רש״י

 בני בריתך עזבו "כי י׳( י״ט, א׳ )במלכים שאמר על נענש הנביא שאליהו מצינו וגם אחרים.

 שאמר על נענש הנביא ישעיהו וכן תחתיו. לנביא אלישע את שימשח היה ועונשו ישראל",

 גחלת פיו אל הגיע שמלאך היה ועונשו יושב", אנכי שפתים טמא עם "ובתוך ה׳( ו׳, )בישעיה
 בהל׳ חיים בחפץ גם והובא שם, שמעוני מהילקוט )והוא המקומות בב׳ רש״י והביא המזבח. מעל

 אלמא ע״ש. בניו. על דלטוריא שאומר במי חפץ אינו דהקב״ה סקט״ו( בבמ״ח א׳ כלל לשה״ר

 ממש, לשה״ר עבירת גדרי כאן אין אם דאפי׳ צ״ל שוב זה כל ולפי צרעת. בנגעי דוקא נענשו שלא

 נענש לכן לשה״ר, סיפור של ענין קצת בזה והיה ישראל, על דלטוריא אמר שמרע״ה כיון מ״מ

 שאני דילמא בכשרים, חושד כל לגבי מכאן ילפי׳ היאך צ״ע אכתי זה לפי אמנם צרעת. בנגע

וצ״ע. מישראל. א׳ באדם שחושד במי משא״ב ישראל, כל על דלטוריא כאן שיש הכא
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 הנחשדים השיבו זכות לכף ופרט פרט בכל ותום חשדום שלא וכיון לחושדם(, סיבה היה
 והנה ע״ש. זכות". לכף אתכם ידין המקום זכות לכף שדנתוני כשם ואתם היה כך "העבודה

 רבי או )היינו( אחד בחסיד מעשה דאמרי׳ היכא דכל ופרש״י אחד, בחסיד היה שם השני המעשה
 המעשה ואף יהושע. בר׳ היה השלישי והמעשה אילעאי. ברבי יהודה רבי או בבא בן יהודה

 מ׳( סי׳ שמות )פר׳ בשאילתות איתא היה, זה מי בגמ׳ מבואר דאין בעה״ב( אצל )בפועל הראשון
 )כמובא הגדול. אליעזר ר׳ אצל שעבד עקיבא ר׳ זה שהיה מפאנו, לרמ״ע מאמרות ובעשרה
 בן בהגהות אמנם שם, עינים וביפה חיות במהר״צ וכן שם, בשבת הגם׳ על סופר החתם בהגהות

 טובים(. מעשים בעל שהיה אלא הארץ, עם היה בעה״ב שאותו אליהו דבי מתנא הביא שם אריה
 בהם חושד שאינו שמי לומר שייך הקדושים( כהתנאים )אף גדול בת״ח דגם מהגמ׳ מוכח וא״כ
כדברינוי? דלא וזהו זכות. לכף אותו ידון המקום זכות לכף אותם דן אלא

 לכף ידינהו המקום זכות לכף אותו שדן שמי לומר שייך בת״ח גם דבאמת בי, הדרנא בהא כן ועל
 אמנם מוכרח. זה דאין צ״ל בשע״ת יונה רבינו מדברי ג׳( )באות זאת לדקדק שרציתי ומה זכות.
 זה שכר לו מגיע אמאי זכות לכף אלקים וירא ת״ח שדן בינוני אדם שכן לבאר, צריך הדבר בטעם
 מתגבר אדם של יצרו סוף שסוף משום ואולי לזה. דומה זה אין והרי זכות, לכף אותו גם שידונו

 להתגבר האדם וצריך אלקים, וירא ת״ח שהוא מי אפי׳ חובה לכף ולדון אחרים מומי לחפש עליו
זכות. לכף ידינהו המקום אף ולכן זכות, לכף ולדון לבו נטיית על

 המקום זכות לכף חבירו את דהדן בטעמא אחר ביאור הבעש״ט בשם ששמעתי מה עפ״י וי״ל
מדה. כנגד במרה שכר שזה משום ולא זכות, לכף ידינהו

 ויש וחשבון. דין ליתן עתיד אתה מי ולפני דאבות( )רפ״ג המשנה שאומרת מה ביאור ובהקדם
 ה״דין". את פוסקים ואח״ב "החשבון" את נותנים קודם לכאורה א( קושיות. כמה בזה להקשות

 דין "ליתן" הלשון ומהו מקבל, הוא ה״דין" את ואילו "חשבון" רק נותן האדם לכאורה ב(
 היא המשפט צורת האדם, את לדון כשבאים מעלה של דבבי״ד הבעש״ט ומבאר וחשבוןיי.

ואומרים עצמו שלו מעשהו כעין מעשה לפניו ומביאים ודיין לשופט עצמו האדם את שמושיבים
 עצמו והוא שלו, המעשה בעצם שזהו החשבון את לו עושים שפסק ולאחר הדין, את לפסוק "לו

 י״ב(. ב׳ )בשמואל הרש כבשת של במעשה המלך לדוד הנביא נתן שעשה וכמו דינו. את חרץ
לחשבוןטי. קודם והדין החשבון, את וגם הדין את גם "נותן" עצמו דהאדם נמצא

 הוכיח סק״י סוף בבמ״ח שם ג׳ דבכלל עצמו, הח״ח על גם להקשות יש שכזו קושיא ואמנם יג.
 הרבה היא חובה כשהכף אפילו זכות לכף לדון טובה מדה לפחות שאיכא האלו המעשים מכל

 הם שם שבגמ׳ המעשים דהא עליו מקשים וכבר בזה{. חיוב אין הדין שמן )אפילו מכריעה, יותר

 יותר, נוטה חובה כשהכף אפי׳ זכות לכף לדון חיוב איכא שבהם עליון וחסידי עולם בצדיקי

צ״ע. זה וגם והרמב״ם. יונה רבינו ועפ״י שם עצמו הח״ח בדברי וכמבואר

 המובא הגר״א פירוש כגון פירושים, כמה נאמרו "חשבון" ומהו "דין" מהו בביאור ובאמת יד.
 על בספרו הלוי הבית פירוש או י״ב, בעשין בפתיחה הח״ח הביא וכן לשביעית אליהו שנות בסוף

 מיושב ג״ב ולדבריהם פי״ג. למרים זבור בחיבורו עצמו חיים החפץ פירוש או ויגש, פר׳ התורה
היטב. מיושבת אינה השניה הקושיא אך לחשבון. קודם הדין אמאי

 לעבד זאת שהמשיל ח״א, אליהו קול ספר שבסוף בהוספות הגר״א, בשם איתא וכיו״ב טו.
 אותו וכשמביאים המלך, את וביזה וקלל העבד בא ולבסוף השרים כל על ונשאו גדלו שהמלך

מבל )שרוממנו הקב״ה עמנו ינהג וכך ראוי, אתה עונש איזה בעצמך דבר לו אומרים למשפט
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 לו הופכת היא בעוה״ז לעצמו קונה שאדם מדה דכל בזוה״ק מבואר דהנה הבעש״ט מבאר ולפ״ז
 אדם כל לדון בעוה״ז עצמו את שמרגיל אדם וא״כ לעוה״ב. גם עמו ועולה בנשמתו נצחי לקנין

 ויושיבוהו מעלה של בי״ד לפני בעצמו כשיבוא הרי יותר( נוטה חובה כשכף )ואפי׳ זכות לכף
 כעת גם זכות לכף לדון המדה לעצמו שקנה מתוך הרי וכנ״ל, דינו את לחרוץ ויצטרך למשפט,

 שהיה שע״י נמצא עצמו, מעשי על דין הפסק זה יהיה לבסוף והרי זכות, לכף המעשים את ידון
 הוא, כן במציאות אלא שכר, בתורת רק זה ואין זכות. לכף בשמים ידונוהו זכות לכף בעוה״ז דן

 הוא זכות לכף חבירו את דהדן א׳( >בעמ׳ שם בשבת הגמ׳ בדברי הפשט גם וזהו וכמבואר.
הבעש״ט. עכת״ד הבא. לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שהאדם מהדברים

 החובה כשכף ובפרט זכות, לכף אלקים וירא ת״ח שדן מי דאף שפיר אתי זה ביאור לפי וא״ב
טז שם. בגמ׳ מהמעשים וכדמוכח לכף״זכות, ידינהו שהמקום נאמר בו גם יותר, מכריעה

 וזהו לנו, המגיע והעונש הדין בעצמנו שנפסוק אותנו שישאל אותו(, מצערין אנו ולבסוף העמים

שם. את״ד החשבון. שלפני הדין

 בארה״ב, הנדפס שליט״א( ליטוואק הלל ר׳ )מהרדז״ג צדק משפט קונטרס לידי בא כתבי אחר טז.
 עוד שם והביא זבות. לכף דלדון הענינים בבל ואחרונים ומראשונים מחז״ל נפלא ליקוט ובו

 שער הלשון שמירת בספרו חיים ומהחפץ ליעב״׳ץ, עח מהמגדל לעניננו( הנוגעים )בדברים

 זו מצוה הלכות שם סידר ב׳ בפרק ואח״ב פ״ה. ישראל אהבת ובקונטרס פט״ז, פ״ה, פ״ד, התבונה

 ב׳. י״ח, ט״ו, ז׳, בהערה שם יעויין דרכינו, נפרדו דברים דבבמה וראיתי הערות. שם והעיר
 בהערה ואילו הוא, אחד ענין זכות לבף לדון וענין בכשרים החושד דענין ס״ל דהוא וכמדומה

ביניהם. לחלק דיש בדברינו נראה שם אחרונה
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 והעושה כץ, עושים הם היתר צדדי שעל שאפשר לומר זכותם אחר לחזר אין עושים
 לאותו חשוד ההשאלה דרך על ונקרא מעשה לאותו מסייע כעין ליקרא עצמו מביא כן

 עבירה לעוברי לסייע שהאיסור כלומר הזכות", אחר בה לחזר כמסייע שהוא אחר דבר,
הזכות. לימוד מצות את דוחה

וחשדהו" "כבדהו ג.

 מכבדן והוי כלסטים לפניך חשובין אדם בני כל יהיו "לעולם פ״ה: רבה ארץ בדרך תניא
 והעלהו ושתיה אכילה לו ונתן אדם אצלו שהשכים יהושע בר׳ ומעשה גמליאל, כרבן

 הכלים את ונטל הלילה בחצי עמד האיש אותו עשה מה מתחתיו סולם ונטל לשכב לגג
הגג...". מן נפל לירד שביקש וכיון בטליתו וכרכן

 בני כל יהיו "לעולם איתא: פ״ה( רבה ארץ דרך על גמרא )שהוא פ״ט רבתי ובכלה
 עד חברך את תדין אל מ״ר( פ״ב )אבות תנן והא איני כלסטים, לפניך חשובין אדם

 הכא אדם כל הכא אמר רבא מכיר, כשאינו כאן במכיר כאן קשיא לא למקומו, שתגיע
 לאתויי לאו קאמר אדם כל והא קאמר. לו[ ]צ״ל לא דבידיע מכלל חברך מדקתני חברך,

הראשון. התירוץ את לבאר רק בא שרבא ונראה כדאיתא". והא כדאיתא הא לא חבר,

 כשמכירו רק הוא למקומו שתגיע עד חברך את תדין אל שאמרו שמה יוצא ולדבריהם
 הקשו לא מדוע וצ״ע הוא. לסטים אולי לחשדו לו יש מכירו אינו אם אבל רשע, שאינו

"חברך" ולא האדם" "כל כתוב הרי ושם זכות, לכף האדם כל את דן והוי דתנן מהא
 למקומו שתגיע עד חברך את תדין דאל הא דבפשטות ועוד, מכירו. אינו אפילו ומשמע

 ולהענישו לגנותו שראוי תחשוב שלא רק אלא שעשה מה שעשה תחשוב שלא ר״ל אין
 שהוא יחשוד שלא ראיה משם אין אכתי וא״כ שם, המפרשים וכמ״ש שעשה, מה על

 ואין וכדומה. כאנוס שהוא זה על לעונש ראוי שאינו יחשוב אך בו יחשוד אלא לסטים
_ רבתי. הכלה דברי ליישב בידי

 שהקשו בראשונים ראיתי זכות, לכף האדם כל את דן דהוי מהא הקושיא עיקר ועל י*׳
 בשו״ת השגות בעל הראב״ד של חותנו נרבונא דיין יצחק ב״ר אברהם ר׳ וז״ל כעי״ז.

 היכא ב( יט, ויומא א צז, )שבת בגופו לוקה בכשרים "החושד מד: סי׳ אב״ד הראב״י
 הוא שם( )יומא דאמרינן גדול כהן כגון דופי שום בו ראה ולא כשרות בחזקת דהוא
שם( )שבת רבינו משה וכגון ובוכים, פורשים והם צדוקי[ ]שחשדוהו ובוכה פורש
 בעלמא אמרי הא מכירו ואינו לו בדוק שאינו באדם אבל לי, יאמינו לא והן דאמר

 ודבריו רבה". ארץ דדרך וכמעשה כר״ג ומכבדן כלסטים בעיניך אדם כל יהא לעולם
הנ״ל. רבתי כלה דברי כעין

 לפי שחשדוהו על בוכים הם "וגם כתב: מ״ה( )פ״א שם ליומא בפיהמ״ש והרמב״ם
 כמו ההכרח מפני אלא אצלינו ידוע שאינו באדם ברע לחשוד תורתינו לפי שאסור
כהראב״י( )דלא אצלנו" ידוע "אינו בגדר היה גדול שהכהן בדבריו ומבואר רואה". שאתה

 צריך חסידות שממדת הנ״ל אבות בפיהמ״ש וכמ״ש לחושדו, בעלמא אסור ואעפ״ב
 האיסור שאין כיון והיינו מותר, ההכרח מפני ורק מכירו, שאינו מי אפילו לזכות לדון
הכרח. במקום מותר לכן חסידות ממדת אלא
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 צריך אמנם ישראל ה״ר "וכתב כתב: מ״ו פ״א לאבות שלמה ב״ר יצחק רבינו ובפירוש
 ואע״פ רבה[, ארץ דדיך הא ]והביא יהושע... לר׳ שמצינו כמו אדם מבני להזהר האדם

 דברים מכ״ד אחד והוא בגופו לוקה בכשרים החושד שאמרו ממה זה הפך קצת שנראה
 ולכן לכבדם, צריך אך לחשדם לו אין שבפועל לפרש נוכל התשובה, את המעכבים

 בפה". ולא כלסטים בעיניו יהו במחשבה אך הפועל, שזהו כר״ג מכבדן והוי יהושע א״ר
 וכדומה, כבוד מהם ימנע שלא רק היינו בכשרים לחשוד שאסור שאמרו מה ולדבריו

 השל״ה( של )לאביו נוחלין יש בספר כתב וכעי״ז מהם. וליזהר לחשדם מותר בלבו אבל
 הבריות בכבוד להפליג אתכם מצוה שאנכי "אע״פ הבריות: וכבוד הענוה על באזהרה

 בני יהיו לעולם דתניא אצליכם בדוק שהוא במי אלא תאמינו ואל מהם תשמרו אפ״ה
 בפה שחושד מפני זה לוקה בכשרים החושד דאז״ל )והא כלסטים בעיניך חשובים אדם
 שהבאנו המפרשים על להקל באו לא שהם ונראה ומכבדן...". ישמור( ממנו לשמור אבל
 כדי לחשוד שמוכח ההכרח ובמקום אצלו בדוק שאינו במי שאף להחמיר, אלא לעיל

 וכמו שחושדו, בפיו לומר ולא כבוד ממנו למנוע לא יזהר מקום מכל עצמו, את לשמור

כר״ג". מכבדן "והוי עצמו יהושע ר׳ בדרי מבואר שבאמת

כתב: ל׳ אות יום( בכל לקיימן ואפשר בלב התלויות מה״ת )מ״ע ט׳ פרק ובחרדים
. . . אוצרהחנטוז,

 ר׳ הרב החסיד וכתב זכות... לכף מישראל אדם סתם כל תךךךלדוןיעמ תשפוט "בצדק
 כלסטים בעיניך אדם כל יהיה שאמרו ומה מ״ו( פ״א לאבות )בפירושו יעבץ יוסף

 אבל חשדא, לידי תבא שלא כדי ממנו להשמר מעשה קודם היינו גמליאל כרבן ומכבדו
להחמיר בא והוא .5כיו״ב" כל וכן בהעלמה, או תתלה_באבדה מביתך חפץ חסר אם

י [1234567ןאוד׳ח 1 י
 אבל העתיד, על לשמור כדי רק הוא מהפסד לינצל כדי לחשוד ההיתר שכל יותר, עוד
 שיחזיר ממנו לדרוש כגון הפסד במקום שאפילו ומשמע לחשוד, אסור אסור העבר על
 לדבר רגלים יש דאם לדבר, רגלים שאין במקום דהיינו ונראה לחשוד, אסור הגזילה את

הגנב. הוא אם שיברר עד ולחקור לדרוש מותר משמא

ברשע ד.
י• *•1:1 ??

 מעשיו ויתפרסמו רשע כשיהיה "וכן כתב: הנ״ל מ״ו פ״א אבות בפיהמ״ש הרמב״ם
 אפשרות צד בו ויש טוב שהוא מורות ראיותיו שכל מעשה שיעשה ראינוהו כן ואחר

 שיש אחר טוב שהוא בו תאמין ושלא ממנו להשמר צריך[ :וקאפח ראוי לרע רחוקה
 הרמב״ם נזהר והנה וגו׳". בו תאמן אל קולו יחנן כי נאמר זה ועל לרע אפשרות בו

 משמע ממנו", "להשמר כתב וגם לזכות, ידינהו שלא כתב רק לחוב שידינהו כתב ולא
 כדי ורק לזכות הרשע את גם לדון ראוי היה לזכות הכרעה של המדה עצם שמצד

 בהחלט לחוב ידנהו לא מ״מ אבל לרעה חשוד בעיניו שיהיה תמיד צריך ממנו להשמר
הספק. מפני ממנו נשמר הכי שבלאו כיון צורך אין בזה כי

 ע״פ הוא שהביאור וכתב דבריו בתוך כעי״ז שכתב ספ״ד תשובה הל׳ המלך בעבודת וראיתי .5
העתיד. על לחשוד מותר ולכן חיישינן" ימות שמא חיישינן לא מת "שמא שאמרו מה

מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס207 מס עמוד לחבירו אדם שבין במצות תורני קובץ ה ־ לאדם האדם תורת
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